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Büyük Şefin Mareşal Çakmağa telgrafı 
Zaferin bu gıldönümü günlerinde kalbim orduya 

karşı takdir ve şükran his/erile doludur 

Cumhurreisi dün Hariciye Vekili 
Rüşdü Arası ka ul buyurdular 

················ 
Atatürkie Mareşal Fevzi. ça~m~k M·ane·v·ra·fafi"H ........ .. 
arasında telgraflar teatı edıldı . . .. 

tenkıdı dun yapıldı İstanbul 28 (A.A.): 
ıReisicumhur Atatürk 
ile Genel Kurmay 
B a ş k a n ı Mare
~al Fevzi Çakmak a- · 
tasında aşağıdaki tel
graflar teati olun
muştur: 

Cum1ıurreiri Ke-
'nal Atatürk 

Dolma bahçe 
lstanbul 

Tenkid tam 4 saat bir 
çeyr k devam etti 

Elazığ, 28 (Hususi) - 27 ağustosta 

kıt'alar ıstirahat etmişler ve manevra 
komutanlığında tenkid hazırlığı ile meş
gul olmuşlardır. Bugün, 28 ağustosta sa
at J5 de halkevi salonunda bütün gene
raller, kurmay şübaylar ve ilst sübay
lar toplanmışlardır. Saat tam 1~ de Ma-

(Devnmı 11 inci sayfada) 
-------~--

aylar, şimdi de tazyik 
ve tehdide mi başladınız? 
Beşiktaş klübii idare hey' eti 

verilen t krire rağmen 
kongreyi açmadı 

aşveki ş h ·mizde 
Celal Baya~··A karadan 

geçerken istasyonda 
vekillerle görüştü 

····-----
Başvelıil tezahilrat ve allıışlarla uğurlandı 

Ankara, 28 (HuSUB1) - Doğu ma- dülhalik Renda, şehrimizde bulunan 
nevralarından avdet eden Başvekil Vekiller, rneb'uslar, Ankara vali ve 
CelAl Bayar beraberinde Millt Müda- belediye reisi, mevki ve merkez ko
faa Vekili Kbım Özalp ve diğer ze- mutanlarile emniyet direktöril, Vekl
yat olduğu halde bugün saat 19 da letler ileri gelenleri hazır bulunmut
Ankaraya gelmiş, tezahürat ve al- Iardır. 

kışlarla karşılanmı~tır. . Alkıılar arasında trenden :inen 
İstasyonda Kamutay Başkanı Ab- (Devamı 11 inci sayfada) 

Bir genç bisiklete kanad 
takarak uçmak istedi 

Dün Japılan tecrübede kanatlı bisiklet yarım metre 
kadar yükselmiş, fakat dümene arız olan bir sakatlık 

yüzünden tecrübe yarıda kalmışbr 

24/8/938 de başlı
yan ve Başbakan sa
yın Celfıl Bayar'ın 
iştirak bu~ urdukları 
ordu manevrası çok 
istifadeli ve d ğerli 
safhalarla üç gun de
vam ettirilmiş ve 
26/8/938 günü 16 yıl 
evvel başlattığınız 
26/8/922 Büyük Za
fer arif esini emirleri 
altında idrak eden- Beşiktaş jimnastik klübünün icinde " . 
lerle birlikte ve yük- .. .. doğan ikiliğin sebeblerini gene kısnca Dun kanadlı bisıktetle UÇU§ tecrilbeleri yapılırken 
çek ihtisaslarla hatır- Buyu~ Ônder. Ataıurk . hatırlatalım. Hadise malUmdur: Beyaz Dün Mnltepe atış mektebi civarında ı suretile vücude getirilen garib bir tayya-
lıy k t 

18 
de bitirildi. Bu mes'ud ı munasebetıle cumhurıy~t . ordusu men- siyahlılara bugünkü kuvvetli mevkii, bu- bir bisiklete kanad ve pervane takmak (Devamı 11 inci sayfada) 

~a~~ld~""eyapılan~~ m~~ 11 ~~~ "küb""ktd k d ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .,~nun yı onumu v ,gun uyu s a ını azan ıran mer -
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1 
(Devamı 11 inci sayfada) 

Ha ayı üs ta be ev t ··oONKö .. sPoR···HARE.~ETLERi .. 
. . t i er ya ıyor Mısır takımı Beşıktaş -

eıs e .. . . . Fener muhtelitini yendi 
Irak Hariciye azırı suya duşen taksım pro1esı 11ıo.ıa.ıa k•tr•. Bebek - s.ı.cık 

ha kında Şamda beyanatta bulundu arasında yüzme, Yenikapıdn kiirek 
• yarışları yapıldı. At yanşlnrı ve 

İzmir f unr, maçları bitti. 

" Son Posta ,, da edebi bir şaheser 

Mari Valevska 
( Napolyonun aşk romam ) 

Fransa tarihinin his, heyecan ve şiir itibarile 
romanlara çok üstün bir sayfası 

Mari Valevska ııc Napolyon 

"·~-~- ııftt kb ı devlet reisi Ta1ıfur Sökmen Beylanda alay komu-
J. u.x;arıda· Raıayın m""' a e 

tat t Şükrü Kanadlı ıle birlikte askerleri ı ıiz imün<len geçerken. . 
Aşağıda: Tayfur Sökmen, Cevad Açık alınla birlıktc Antakya Halkevmdc 

(Yazısı 11 lnci sayfada) 

TercUme eden: LeylAklar altmda müellifi Mebrure Sami 
Dünkü maçtan bir saf1ıa ya I n eş e b 1 

(~b~~~~~1 ,~~~~.~~~~~~~rin~~~ir~~a~ş~ı~yio;riu;z~~~~~~ 
bulacaksınız) 



Z Sayfa 

Hergün 
-····-

Sulha doğru 
Gidiyoruz 

Yazan: Muhlttln Blrr•• 

M acar devlet adamlarının İtalyaya 
ve Macar krallığı naibinin Al

manyaya yaptıkları müteakib iki seya
hatten ve Bled gölü kenarında toplanan 
Küçük Antant konferansı ile bu konfe
ransta alınan kararlardan ve hı kararlar 
arasında Macaristanın Çekoslovakyaya 
karşı tuttuğu vaziyetten sonra, artık va: 
zihan görülüyor ki Almanyanın Merkezı 
Avrupada bugünkü hedefi _çekoslovak
yayı tecrid'dir. Bu siyasete Italya hiçbir 
muhalefet göstermiyor; Macaristan ayni 
siyaseti tutmakta muhtelif faydalar gö
rüyor; Yugoslavya ile Romanya da, hini 
hacette Çekoslovakyanın eksilen kuvve
tini Macaristanla telafi etmenin çareleri
ni arıyarak bu memlekete yaklaşmıya 

çalışıyorlar. 
Bu vaziyet, Merkezi A vrupanın şu da

kikada Almanya ile İtalya V'? ayni za
manda Küçük Antantın ve Balkan An
tantının iki uzvu olan Yugoslavya ve Ro
manya tarafından görünüşüdür. İkinci 
bir görünüş de vaziyete İngiltere ile 
Fransa tarafından bakıldığı zaman göze 
çarpar. O da şudur: 

İngiltere, Avrupada sulhün kendı ida
resi altında ida.mesini istiyor ve Fransa 
menfaatleri ile Almanya - İtalya menfa
atleri arasınd'a hakem rolünü oynıyarak 
Avrupa işlerinin İngiliz kontrolünde mu
hafazasına çalışıyor. Harb çıkmaması i
çin Çekoslovak'yanın fedakarlık yapması 
l~zım geldiğine Fransayı ikna eden odur; 
gene ayni maksadla Çekoslovakyayı fe
dakarlığa sevke çalışan ve bu iş için de 
en mahir bir müzakerecisini Prag'a gön
derip işlere cA vrupa hakemi» sıfatile el 
koyan İngilteredir. 

* Şu halde bugünkü Avrupa politikası-
nın mücadele noktas1 Çekoslovakya ve 
manevra muhiti Merkezi Avrupa olmuş
tur. Merkezi Avrupada çarpışan bir kı
sım Avrupa kuvvetleri, birbirlerini nefi 
ve isbat ede ede muvakkat bir istikrar 
devresine girdikleri zaman, şu netice 
karşısında bulunacağımızı şimdiden tah
min edebiliriz: Çekoslovakya, hududla
n içinde yaşıyan ekalliyetlere geniş hak
lar vermiş ve bunları yavaş yavaş yeni 
iddialara kalkmıya, istemiye istemiye, 
hazırlamış olacak. Macaristan, kendi hu
dudlarına ağır bir kuvvet halinde yük
lenmekte olan Alman komşuluğunun ve 
Alman dostluğunun çok da arzu edilmi
yen derinliğine karşi kendi siyasetini a
yakta tutabilmek için Yugoslavya ile Ro
manyaya biraz daha yaklaşmış buluna
cak. 

Bu son iki memlekete gelince, bunlar, 
Çekoslovakyarun eski kuvvet ve kudreti 
ile kalamıyacağına zaten inanmış gibi
dirler. Yugoslavya çoktanberi İtalya ve 
Almanya ile konuşmakta ve dostluk mü
nasebetlerini derinleştirmektedir. .Ro
manya, bu bakımdan henüz sarih ve va
zih bir siyaset tutmuş görünmüyorsa da 
'.Alman siyasetine karşı umumi bir tarz
da muhalefet yapan bir siyaset yolundan 
gitmiyeceği muhakkaktır. Şu halde Çe
koslovakyanın kuvvetten düşeceği mu
kadder olunca bunu telafi etmek üzere 
Macaristanla dostluk yapmak hayırlı gö
rünür. Küçük Antant konferansının so
nunda Macar matbuatının ve devlet a
damlarının aldıkları vaziyete bakılırsa, 

Macaristan da şimdilik yalnız anlaşma
makta ısrar ettiği devlet olarak yalnız 
Çekoslovakyayı görmekte, ona karşı id
dialarında sebat edip ötekilere doğru yak
laşmayı tercih etmektedir. 

* 

SON POSTA 

Kazanmak kafi de4il, artırmak lazım .. Resimli Makale: -- =·-
Ağustos 29 

Sözün Kısası 1 
1 

1 

Paranin kaç adı var? 

A 
I!. Talu ... 

yın son bir kaç gününde akla pa
radan başka ne mevzu "elPbilir? 

Dün, oturdum da, şu mübareğin ka-; 
türlü adı olduğunu düşündüm: Devle~ 
lehçesinde ona topyekun cnakid> derlr:. 
Seslisi cmeskfıkat> veya csikke> sessizi 

l 

cevrakı nakdiye>, yahud ki cbanknot> 
tur. Halkın dilinde cufaklık» veyahud 
ki cbozukluk:ı> denene, gene maliye leh
çesi cmağşuşe> der. 

Memur maaş, müstahdem ücret, m~i -
tekaid tekaüdiye, hizmetkôr aylık, amele 
gündelik, mahudelerle doktorlar vizite; 
garson bahşiş ve yüzde, tahsilda1· onda
lık, hayrat hademesi aidat, mekteb ta -

Cık_ cık eden nalçadır.. İş bitiren akça'dır. lebesi haftalık, muharrir telif hakkı, 
================================================ sütü bozuk memur rüşvet, meclisi idare 

i~:s~si~~~;E~:r~iil~ 
Dünyanın en yaşlı r ....................................................... _.., lngilizler atiye, hediye alır. • H b• f k Devlete vergi, rümun, tekalü öderiz. 
Adamı cenubi ~ ergün ır 1 ra Şekspirin Zengin iradı ile geçinir. Kopuk arasua 
Afrikada M l taş tutar. Külhanbeyinin cebindeki bazan 

Hocanın sarığı ezarını açıyor ar mangiz bazan çentez, nadiren de papeldir., 

Hocanın sarığını çalmışlardı. Hoca: 
- Ben ne olsa bu. hırsızı bulurum! 
Diyerek evinden çıktı, koşa koşa 

mezarlığa gitti. Orada bir taşın iize -
rine oturdu. Görenler sordular: 

· ~li çıkı ihtiyarlar dünyalık biriktirir< 
ler. Ermeni oski, Rum leita, yahudi - kırı{ 
yılda bir nasılsa türkçe bir kelime kul .... 
lanarak - para der. 

1 

ı. 
: 
: : . : 
i 

- Hoca burada. ne oturuyorsun? 
- Sarığımı çalan hırsızı yakalı • 

yacağ~m. Nereye gitse günün birinde 
gene buraya gelecektir. Ben de he • 
men yakasına yapışırım . 

• 

'·························································' 
Başaşağı bira 
içen garib bir adam 

· Bu resim ters 
konmuş değildir. 

Balmer ismindeki 
bu İngiliz, başaşa
ğı olduğu halde bi
rasını rahat rahat 

Londrada cyüz yaşını geçenler> klü- içmektedir. 

bü üç sene süren uzun bir tedkikten cDünyada bu • 
sonra cenubi Afrika yerlilerinden Ra- nu benden başka 

kimse yapamaz!> 
mostvane'nin dünyanın en yaşlı ada • 

İngilterede bir Şekspir - Beykan 
, meselesi olduğu malılmdur. Yani Şeks 
ı pirin eserlerinin hem asri bulunan fey

... ,.,,,, . .,, -~ 1 lesof ve siyast Beykon tarafından ya -
~ zılmış olduğunu iddia edenler vardrr. 

diyor ve her git .. 
mı olduğu neticesine varmıştır. Ra -

tiği yerde ayni id .. 
mostvane 126 yaşını ikmal etmiş bulu-

dia ile de bir çoli 
nuyor. Klüp idare hey'eti bütün mas -

biralar içiyormuş 
rafını derubde ederek Afrika yerlisi -

Adamın bu ma. 
ni Londraya davet etmiştir. Londrada 

rifeti yüzünden 
büyük doktorlara muayene ettirerek 

bir hayli para ka, 
ihtiyarın yaşı tesbit edilecektir. Afri -

zandığını ilaveyş 
kalı ihtiyarlığına rağmen bütün his -

h f 
lüzum yok... Ken. 

lerini mu a aza etmektedir. Yalnız 
disini bir çok şe • 

gözleri biraz zayıf bulunmaktadır. 

Ramostvane Boerlere karşı girdiği bir 

muharebede sağ elinin iki pannağL"ll 

kaybetmiştir. 

zı fedakarlıklara razı olacaktır. Macar 
matbuatında son seyahat münasebetifo 
yazılan yazılara bakılırsa Almanyanm 
Macar politikası gayet hafif, nazik ve 
Macarlığın istiklal duygularına çok hür
metkar bir elle tutulmaktadır. 

* 

birlerden davet et. 
mektedirler. 

Bir günde 25 kilometre 
yürüyen 178 

yaşındaki ihtiyar 
1 18 yaşında J annus isminde bir Po

lonyalı Cumhurreisi Musiski'nin hu -
zuruna çıkmak üzere dokuz gün müte
madiyen yol yürümüştür. İhtiyarın bu 
dokuz gün zarfında tamamile yürüye-

Demek oluyor.ki Avrupada herkes sulh rek katettiği mesafe 205 kilometre ol
istiyor, herkes kendi politikasını, müsaid duğuna göre vasati olarak h~r gün 25 
bir sulh havası içinde inkişaf ettirmeğe kilometre yol almıştır. Yetmiş sene ev
çalışıyor. Şimdiye kadar gayet şiddetli vel Polonya Rus istilasında iken Jan -
ve cmütecaviz> diye tasvir edilen Alınan nus Cumhurreisi Musiski'nin babası -
politikası, yani Bay Hitler bile yumuşak nın komşusu bulunuyormuş. Bugün es 
elli, makul düşünür bir sulhcu olmuştur. ki komşusunun oğlundan yardım iste -
Şu halde, yavaş yavaş, sulha doğru gi- mek üzere yürüyerek V arşovaya gel -

Son zamanlarda bir Şekspir taraftarı 

bu meselenin el yazılarının tatbik.ile 
halledilmesini teklif etmiştir. Bunun 
için büyük şair Şekspir'in mezarı a -
çılacaktır. Şekspirin vefatı üzerine za
manın en büyük şairleri birer mersiye 

yazmışlardı. Bu mersiyeler cesed ile 
birlikte Şekspir'in mezarına konmuş • 
tu. 

Şekspir'in mezarının açılmasına 

W esminster baş papazı müsaade et -
miştir. 

Bir kızcagız ögle uykusun
dan sonra sesini kaybetti 
Romanyanın baş şehrinde şimdiye 

kadar görülmemiş bir şekilde bir kız -
cağız sesini kaybedivermiştir. Olga 
Grigorof adını taşıyan on yaşın -
da bir kız çocuğu derin bir öğle uyku
sundan uyanınca bir tek kelime bile ağ 
zından çıkarmağa muktedir olamamış
tır. Bu arada ilk şaşkınlık dakikaları 
geçmiş, kızcağız eline bir kurşun kale
mi alarak uyuduğu esnada müdhiş bir 
şeytan tarafından takib ve tehdid edil
diğini yazmıştır. Çocuğun sesini açmak 
için ailesi tarafından baş vurulan bü -
tün tedbirler bir netice vermediğinden 
nihayet bir hastaneye yatırılmıştır. 

Şair ondan rümuz ile bahseder: Ey yu• 
varlak madencik!. Ey her fezabatin mem .. 
baı!. gibi tabirlerle onu kötülemeğe uğ• 
raşır amma, tıpkı kedinin yetişemediği 

ciğere mundar demesi kabilinden. Yoksa, 
enai bir tabi bulduğu gün, onun.la çekişe 
çekişe pazarlık eder, aslan kesilir. 
Paranın eski Osmanlı lehçesile yazılmış 

kitablarda daha başka, süslü süslü adları 
vardır: Zeri mahbub, Sikkei haseııe, Fül~ 
sü ahıner, Nakdi halis, temiz akçe geçer 

' akçe, filt1r1, duka, rub'iye, beşibirarada, 
kaime, kesakçe, falan, filan! 

Tevekkeli insanların, paraya taparlar 
diye adları çıkmamış? Şunun şurasında 
aklıma gelip te kaydettiğim kadarı bile, 
lateşbih Hakka verilen isimlerin adedi
ne nerede ise yaklaşıyor. 

E. Talu ............................................................... 
Kızılcahamamda ruhsatsız 

odun kesen köylüler yakalandı 
Kızılcahamam (Hususi) - Kazamıza 

bağlı Güvem nahiyesinin Semer ve Ka .. 
yıvcren köylerinin civarındaki cesim El
delek ormanının Çukurca mevkiinden 
bazı eşhas tarafından külliyetli mikdar • 
da odun ve tomruk nakledilmekte olduğu 
haber verilmiş, takibe giden muhafaza 
memurları Ç;-rkeşin Karapazar köyle .. 
rinden kalabalık bir köylü kafilesi tara
fından ruhsatsız ve kaçakçılık suretile 
arabalara od'un ve tomruk yükletilmektG 
olduklarını görmüşlerdir. 76 öküz, 26 
manda, 51 araba ve 16,600 kilo mikdarm
da odun ve tomruk müsadere edilerek 
faillerile beraber Kızılcahamama geti -
rilmiş, suçlular müddeiumumiliğe teslioı 
edilmişlerdir. 

Gazianteb dokumaları çok 
rağbet görüyor 

diyoruz. Günün hadiseleri arasında ba- miştir. 
Beş dakikada 70 - 75 sigara 

içen yıldızlar 
· Şu görünüşlere bakılırsa A vrupada zan gazeteciler tarafından lüzumundan Cumhuneisi ihtiyarı hemen huzu -
herkes siyaset balonuna safra attırmak- fazla izam edildiğinden dolayı tehlikeli runa kabul etmiş ve istediği yardım -
la meşguldür: En fazla düşmek tehlikesi görünen ba~ı vaziyetlere rağmen Avru- da bulunmuştur. Jannus bu suretle 
Çekoslovakya politikasında olduğu için pad'a sulh havası, tesir muhitini genişle- yaş rökorunu ve bu yaşda bulunanlar ,!)iııema yıldızlarından William Powell 

Gazianteb (Hususi) - Bu mıntakada 
dokumacılık gerçekten geniş bir yer iş

gal ettiğinden memlekete çok para getir
mektedir. Anteb dokumaları, Amerikada 
bile rağbet görmektedir. Bazı esnafın çü
rük mal yapmalarinın hariçte bırakacağı 
fena tesirleri göze alan ticaret odası, bu 
ciheti dikkatle takib etmekte ve hiç bir 
kötü niyete meydan vermemek için ge "' 
reken tedbirleri almış bulunmaktadır. 
Bugün piyasaya yalnız sağlam mal sürü .. 
lebilmekte ve bu suretle alıcı büyük bir 
emniyetle Anteb dokuma işlerini mü .. 
bayaa etmektedir. Ticaret odası, snn haf
talar içinde bazı tacirlere para cezası 

vermiştir. 

safrasını son had'de kadar atan memleke- tiyor. için inanılması güç olan yürüyüş rö - heş dakikada on sigara içer. Alman ar -
ti bu memleket olarak görüyoruz. Arka- Muhittin Birgen korunu kırmış addedilmektedir. tisti Conrad Veidt ise 15 sigara kullanır. 

sından Fransa geliyor ve diğerleri de de- =-=;.:=:::::;::=:::;:=~====~=~===========~===~~~~~===~======~ 
rece derece onu takib ediyor. 

Fakat, zannetmiyelim ki, halen en mü
said vaziyette görünen Almanya da saf-

• ra alınıyor. Hayır, o da politikasında ta-
dilat yapmıştır; Almanya da safra atıyor, 
yani iddialarını hafifletiyor ve kendi hu
dudlarına derece derece yakın o
lan .küçük devletlere karşı git-
tikce daha makfıl ve gittikce da- 1 
ha mülayim bir siyaset tutuyor. Hatta, 
Çekoslovakya bahsinde bile, şimdilik ba-

1 STER 1 NAN, 
Bir arkadaşımız anlattı: 
c- Çalgılı bir b::ıhçenin kapısına asılı fiat listesini oku

duk. Bu listeye göre kahve ve çay on kuruştu. İçeri girdik. 
Yolumuzu kesen bir garson bize sordu: 

- Kaç kuruşluk yerele otmmak istiyorsunuz? 
Şaşırdık. 

iSTER iNAN, 

1 STER 1 NAN M A! 
- Kahve ve çay on kuruş diye kapıya bir fiat listesi 

asmışsınız. 

Elile çalgı .sesinin duyulmıyacağı kadar uzak bir yeri 
işaret etti: 

- Kahve ve çayın on kuruşa verildiği yer orasıdır, o
rada oturacaksınız. Burası pahalıdır! 

iSTER INANMAI 

Murathnm Kırkkepenekli 
köyünde bir mekteb yapıhyor 
Muradlı, (Hususi) - Muradlının 

Kırkkepcnekli köyü eskiden 50 evden 
ibaretken yeni iskan edilen göçmenler
le 250 eve baliğ olmuştur. Köyde gü
zel bir Atatürk anıtı, Cumhuriyet mey
danı, fidanlık, okuma odası yaptırılmış
tır ve (9000) lira kıymetinde okul bi
nasına 'başlanmıştır. 



• 
ngi te e kos ova ya • çin 

son sözü ne vakit söy • yec k? 

Jandarma 
ter 

Ankarn 28 <Husu il Bu yıl bir dere 
terfi eden jandarma subaylarının ı lml r. 
şunlardır: 1 

Albaylıktan tuğgeneralliğe 
terfi edenler 

Remzi Berkınen, Osman Nuri Sarol, 
. Yarbaylığa terfi edenler 

M. Izzet Akın, Abduife tah Akdo~nn, N 

ispanya işleri hakkında 
gene kulis arkası 
konuşuyor 

• Hamdi Ertem, A. Kemal Kılıççote Asım Var-

l •ı• 111 ı• 'Al tku bu••yu••k akı•sle d dı <:f:ar, A. Raik Başer, A. Naci Az~d, Mustafa 

e Macar-Aln an dostluğu 
ve bir müiô.ncza 

Yazan: Selim Ragıp Emeç ngı fZ fYlQ zge lVQZlrfnln nu r uyan lT ' Oren'. M . Ziya Ttlmur, T. Şevki Baykal, H 

A 
• •k d h • l Akk • Tahsın Sungur. N. Asım Batur, Cemil Şim- a imanlar nutku Çeklerı teşvı e er ma ıgette le Q f şek, K:ı.~;t .. Şinasl Tosun, M. Kerim İnan, M. o spanyada~i gönullülerin geıı çektlll"e-

Ş<>vket Ozupek, H. Avni Alkur, M. Kemal sine dair Ingılterenin hazırlamış oldu-

d 
• l R • J •• t k LJ l 'l •• •• f .. Koçaker, Bürhaneddin Ural A Refik Kös e zgor Qr QRSlmen UR e TQT nen ayn Q gorUŞ U ten, M. ~efik Yılmaz, Abduİkadtr Oktay, İb= ğu plüna biitün de\letler t&s,·ib cevabı 

1 rahim Guneri, Necmeddin Tunçm:ı.n, Mah- verdikleri halde Franko huki1metinh1 bu 

Prag 28 (A.A.) _ Bugu .. n saat 17 de 1 Faris 28 (A.A. ) - S ir Con Saymo -1 kullanın.ıştır. Bu beyanatın mfına::.ı hak mud Pulat, Saklb Öztıırk, Sabahaddin Sut- planı suya düşürecek mahiyette kayıdh 
Lord Ransime le B He la\.·n P rens nun nu tku Fransız mat uatı ara m - ın a ımse aldanamaz ve vaziyet va- . b ve sarllı bir cevab vcrm.csi, ispanya ı e·. b t f 

1 

k d k 
er, Salahaddin Ounay, ı 

Hohenlohe' · nR t · h n J ~at osunda dan müttefikan iyi karşılanmıştır. Yal himleştıği takdirde İngilterenin ne Bın aşılığa terfi edenler rinin son safhasına yaklaştı;ını sananı ırı 
nm o en ans -ı h .b. Al t 1 t d h k . h Kıizım Dirllgen. Fahri İnan, Ragıp Tun- . k" . ikinc·ı bı" g"' .. lardır nız bazı gazeteler, atı ın man e ı- arz a are ·et edeceği hakkında şi.lıJ e cer, Kemaleddin Oknr, Kemal E"....ın Abdııl- m ısar:ı dlişürdü. Şimdı Ingıltere tara "\ 

r oruşme yapmış · · .. · · k 1 d ·· · • ·· .... ' .r . . didlerinc karşı daha katı hır Iısan u - C:: emez. Boyle yapmakla Ingiltere hu- kadir Okyay, Abchılbaki Tekin, H. Tahsin .ı.ından enine, boyuna tedkık olunan bu 

1 
Lo~dra 28 (A.A.) - Sıyası mah~:l- lanmadığına teessüf e tmektedirler. kumeti sulha hizmet etmiştir. > Alkan, A. Kaşif Hatunoğlu, M. Necatı Eroğ-I kar.sılık belki yenı bazı miızakerclcre ka-

_er, ~ır Co.n Saymon'un nutkunu musa L 'E poque diyor ki: A lmanlar mem nun değil hı. A. Rıza Altan. A. Galib Yiıksel, A. Şeyda pı açacak . .Fakat muhakkak ki, bmnetıce 
.d bır şekılde karşılamaktad_ırlar. B~ T ehlike yaklaşmıştır. B u itibarla Berlin, 28 (A.A.) _ Almarr makamları Akın, Rıfat Şeşen, Abdülkerim Kızılkaya, M. Frankoya zaman kazandıracaktır Çünlcli 
mahf ll b k h d f ccnebı k <?emal Yalçın, M. Tevfik Saygın, s. Macid .. .. .. . . . · 

e er, u m~t un e e 1 ·' daha kat'i bir ihtar şüphesiz şimdi i Sir Con Saymon tarafından söylenen o nat, Necıneddin Öztan. Nnri Tiızün, Hakkı gonullulerın gerı çekılmesı demek, Fran-
memleketlerine lngilterenin teyakkil- ah \'ale daha iyi intibak eder. Ve Ber - nutku memnuniyetle ~ar~ılamamışlar· Rodop, Muhtar Adalı, s. sırrı Korgan, Mus- konun elınde bulunan mühim bir tnkım 
~u elden bırakmadığını isbat etme!\'. \ e lınden daha ıiyi işitilirdi. dır. ~~fa Eren, M. Tevfik Erdeniz, Halil Ünver, kuv' etlerin ayrılması demek olacaktı ki, 
lngilız efkarı umumiyesine vaziyeti ol Figaro söyle yazıyor: Bu makamlar Südet Almanlarının ha- Omer Faruk Tuncel, A. Nail ıxed, bunun da mılli hareketi ziıfo ugratacağt 
~uğu gibi göstermekten ibaret old~ - «Eğer 'ç~koslovakya bir taarruza yati ihtiyaclarma karşı İngiltere }lÜk\'\ - Yi.izbasılığa terfi edenler 1 bedihı idi. Bu arada göze çarpan bir nok-
Qunu hatırlatmaktadırlar. Londra hu - bedef olur~a, ve eğer bu sebeble Fran· metinden d:ıha büyük bir anlayış b~ldc- · Raşid Y:~ınaz. I<'ahrl Kokçuı, A. Rıza Iğdır, ta da Fıankonun ce\ abı geldiği hal fo 

k
• k 

1 
. · h d d I. Hakkı Okteıner, M. Hulilsl Demlrturk, L d d k" d . d 1 1 k . 

umetı ancak, Prag müza ere erınm sa 16 ilkteşrin 1925 tarihli mua c e ıklerini gizlememcktedırle!". Bu nutkun Ü t - 1.• t r· d 1 on ra a ı a mı mu a 1:ı l' omıte ı -
ld t 

s egmen ıge er ı e en er · · t· d . · 
Se) ri hakkında sarih malfımat e e e - mucibince onun yardımına koşmr.k müfrit Çek unsurlarını • vik ve tak\ i- Himmet Tezel, İ. Hakkı Akyny, All Erten, nı~ı ıç ımaa. a\ ('~. edılmemı;;s•dır. Bu ko -
tı - i zaman vazİ) etin «hakiki bir ihtarıo mecburiyetinde kalırsa, İngiltere ~s - ve etmekten başka bir fayda temin ede- Necıneddln Yllkcııcl, cemal Uzgur, H Hasan mıteye dahıl bu tun aza bu planı kabul 
icab ettirib ettirmediğini tayin ede - ter istemez ihtilafa sürüklenecektir. miycceği ilave edilmektedir. Önal, Hakkı Tanyolaç, Sabri Kulluk, M. Ali etmişlerdi. Frankonun bugun mnllım ol n 
rektir. Fakat ağlebiihtima ı nazırlar Hükfımct dün bunu Sir Con Saymonun Çekoslovakya meselesi d •lüyısil(' çıkd· İzbul, İhsan A~ra oy, Ni:ıazl Tang~~r, ~ll Rıza ve esas itibarile m nfi bır ı .. hiyet arze
bu ihtarı si)- asi trübünden yapmıya - ag·1zi1e teyid e\miştir. Almanlar vaziye- bilecek bir ihtilafın ma' allilnştirilmesi 0.nuı·.c;~l, Knzım Do ru, Hasan o~cu, Ab .. - den cevabı kar ı ında bu komi.tenın ya-

k 
.. w dulbakı Yurdncan, Medeni Tekl.n, Ömer O· 1 b lk d rı· · 

ca lardır. ti kavramışlardır. guç olacagı hakkında Sir Con Saymon ner, Abbas Yavuzdem1r. M. Mufid Torkan, pacagı ş y, e ı e 1 asını ılan elm k 
Londra 28 (AA.) _ ingilterenin Populaire .şöyle yazıyor: tc:.rafından yapılan beyanat B2rlinr1P te- Şerafeddin Öğunç, Tevfik Dlriksu, ~aliı.had-ı olacak, bu takdııde ademi mudnhalc 

Berlln büyük elçisi yarın ]ord Hali - «Vaziyetin ciddiyeti, azami haddi essüfle karşılanmakta ve böyle bir ihti-
1 
din Tnyfon, M. Ragıb Kostem, prensibı SU) a düş ceğı içın ) eni yen; ıh-

faks'e Berlin gözilc Orta Avrupa ya - bulduğu bir sırada İngiltere hükumeti i:itm Çeklerin inadcılığı art1 ırmalarır.a Diğer terfiler timalat \e t hlıkeler baş gbsterecektL 

kt
. sog·ukkanlılıkla kat'i ve açık bir lisan s~bPb olacağı iddia edilmektedir 3 ·· .. ft 2 . . f k A dl" Bundan öturi.ıdür ki komite r ısi Lord 

ziyeti hakkında izahat verece ır. · uncu sıın an ncı sını as ·erı a ı . . . 
h "k" ı··· t r· d 

1 

Plımut komıteyı toplantıya çagırdı Mu-

A 
•• k a ·ım ıgmc er ı c en · 

Almanlar Holanda hududunda da 
istihkamlar vücude getiriyorlar 

f af ur Ün M. iriıın B:ı uzeı. zakeratın kulıs nıa::ıında cer ) n etme mi 
3 lincü sınıftan 2 ınci sımf muamele Ve böylece me eleye bır h, 1 klı bulun-

z ongu lda-k/z lara memurluğuna terfi eden 1 mas.mı. terc·h • lcdı. KU\ .. etlı ve maha-
Said Ergün, rctlı bır dıplomat oldugunu ısbat ed n 

S ela
.Aml 5 inci smıftan 4 üncii sınıf muamele Lord Plimut, bu harek tılc ııin haf -

Bitler manevra 
Almanyanın 

yapan 
şimali 

kıtaatı teftiş için 
garbisine gitti 

Berlin, 28 (A.A.) - Havas ajansının 

muhabiri bildiriyor: 

Kongrede Alman hük-Umetini temsil e
den dahiliye nazırı B. Frik, bir nutuk 
~öyliyerek yabancı memleketlerdeki Al-
mımlar teşkilatının hedefini şu suretle 
tarif etmiştir: 

Zonguldak 27 (A.A.) - 26 Ağustos 
Atatürk günü Zonguldakiılıu adına su
nulan saygı ve bağlılık tel yazısına Bü
) ük Önder, Vali ve Halk Par tisi Baş -
kanına şu karşılıkla Zonguldak halkın ı 
laltif buyurmuşlardır: 

«Teşekkür eder ve sayın halka se
lam, sevgi ve iyı dilckle;·im i bildıri 

Hitler dün akşam Berlinden hareket 
ederek ~ancvra yapan kıtaat ile askeri 
tesisatı tefti~ etmek üzere Almanyanın 
şimali garbisine gitmiştir. Siyasi Berlin 
mahfelleri bu seyahat ile Holanda hudu
dunda istihkam yapıldığına dair verilen 
mıberler arasında bir münasebflt gö"mek· 

tedirler. 

rım.» Bu teşkilatın hedefi, bütün Almanlar 
arasında tcsanüd hissini ve Alman ' 'e 
N:ls) ona! - Sosyalist olmaktan duydukio- (_ 

K.Atatürk 

F.ransız - İtalyan 
hududunda 

yeni bir mesele 
Yabancı memleketlerdeki Alınanlar 
Berlin, 28 (A.A.) - B. Rudolf H css. 

bugün öğle üzeri, Stuttgrad'da yaba:ıc~ 
memleketlerdeki Almanlar kongresını 

rı şerefi yükseltmek ve diğer mil1etler-
le aıılaşmıya yardım ederek Almanya 
t<:afü;inc hizmet eylemektir. 

B. Frika nutkunda üçüncü Rayh'ın b<'ş 

sene içinde elde ettiği başarıları saymış 

\ 'C bilhassa anşlusu tebarüz ettirmişti r. 

açmıştır. --------::-:--:-:--~:-----:ı---=--=-ı~=-
Sabık Romanya Ma_liy~ ispanyada se~i~. ~~d~ 
Nazırına ziyafet verıldı 492 tayyare duşur.u_ld_u_ 
Istanbuldan h:ıreketinden evvel sabık Valans, 28 (A.A.) - Geçen_ ı_ ıkıncı~a-

Roman 
1
. Türk Rumen nundan 26 ağustos 1938 tarıhıne kaaar 

.... ya ma ıye nazırı ve - . . . . . . 
ı caret Od R · · B St.avesko'nnn iC · Fnınkıstlerın 405, cumhurı) etcılerın 87 

ası eısı . . d'" .. ""l .. r · 
'!'"efine Türkiyeniıı Bükreş Elçisi B. Sııb~ ı tayyaresı uşuru muş ur. 
1'anrıöyer tarafından Moda Deniz klu· 1937 senesi zarfında cumhuriyetcilf'r 
hi.ınde bir ziyafet vedlmi~t·r. ancak 293 düşman tayyaresi düşürebıl-

Bu ziyafette Romanya Elçi:,i B Tele· nıişlerdi. 
mr.k ve Romanya sefareti C'rkanı, Büy:i k Frankistler geçen a) lar zarfında bir -
M,llet Meclisi ikinci reisi ~{aı;;;ın Saka ile r.ok tayyare kaybetmişlerdir: Temmuzd'l 
birçok muteber zevat hazır bul ır:nnuş· Frankistlerin 90 tayyare ziyan etmelerine 
tuı·. ----- mukabil cumhuriyetcilcr 10 tayyare kay-

/ 
betmhlerdir. 26 agustosa kadar Fran-

S Viçrede dört kistler 93, cumhurıyetciler 18 tayyarl' 

Tayyare kayalara kaybetmi lcrdir. 

Çarparalı parço/andt Frankistler en çok avcı tayyaresi k:ıy-
Bern 28 (A.A. ) _ D ün öğleden son· betınişlerdir. Bu ta,·yarelerin dörtte üçiı 

ra beş tayyareden mürekkeb bir tarns· ha\'a muharebeleri esnasında, digerlPri 
sut filosu Lugano"ya gitmek üzer~ 1?u- tıa\':ı ınitralyözlerilc düşürülmüştür. 
pendorz kampından hareket etmıştır. 

Schwyz dağlarında sis yüzünden 
'yare erin dördü kavalara çarparak 
re du muştur. Ta) yarelerden üçü -

r. n 6 ki den ibaret olan mürettebntı 
~- müştiır. ücı.inci.i tan arede bulunun 
~- kışı a ~ r urette ) aralanmıştır. 

Yeni bir diinya rökoru 
Stokholm, 28 (A.A.) - Beynelmi!C'l !s

vec:. - Almanya atletizm m ı ,ıncıa Almaıı 
mask. çekici 59 mC'tre uza~~a atmak s~ıre
tıle bir dünya rö ru tes s etmıştir. 

b"h kk minı~e e ni celbedecek 
Dostlarınızın ı a ın 

En zarif hediyeleri 

Nis 28 (A.A.) - Öğrenildiğine gö -
r e, İtalyan makamları Cumartesi gü -
n ü deniz Alpları hududunda kain bir 
nah iye olan İsola'nın müdürüne, ital
yada C hastillon ovasında bulunan 
Fransız emlak sahiblerının hududun 
öbür tarafındaki toprak ve çiftlikleri
n i 48 saat :zarfında bi!a kayıd ve şort 
te rketmcleri lazımgeldiğini haber vcr
ı n işlerdir. 

Ziraatçilcre eşyalarını nakletmele· 
ıi, hayvanlarına ) er bulmaları ve malı 
sulatı toplamaları için bir ay mühlet 
\eritmiştir. Aksi takdırde uskeri rna -
kamlar, bu mıntakayı i~gal edecekler
dir. 

Deniz Alpları valisi keyfiyeti hü -
kuınete bildırmiştir. Bu hadise, halk 
~rasında bü\ ük bır he) ecan uyandır -

ınıştır. 

Afyonun 
Kurtuluş ba11ramı 

A fyon 27 (A.A.) - Şehrim;zin kuı
tuluş ba) ramı bugün büyük tezahürat
la kutlulanmıştır. Afyon, sabahtanbe
ı i bi\yük ba) ramın sednci içinde va -
şamaktadır. Bu güzel yıldönümü mü -
tıasebefle Atatüık'e ve büyiiklerimiw 
halkın minne 'e şükran hislerile b.'.lğ
lılığını teyid eden telgıaflar çekihnis 

tır. 

lzn1itte bir işci ölüın 
derecesinde yaralandı 
İzmit 27 (Hu usi) - Bugün Sellu -K RASY 

Mağazasında bula bilirsiniz. 
Beyoğlu, İstiklal caddesi 

N 
Lütfen bir kere görünüz. l löz fabrika ınd çok f c b"r ka u ol -

du. İn aat kı m nda çalıc:an işciferden 
biri makinelere kend "ni kap rdı 
Karnı parçalandı. İfade veremıyecek 

ınıeınurJuğuna terfi edenler fini tercih etmis oldu. Hareketinde i :ı.-
Kô.zım Dinç<'r, Nuri Karngözo~lu. bet oldugu muhakkaktır. BL1nun aksı b r 
4 iincii sınıftan 3 üncil sınıf hesab harbe gitmek demekti. 

memurluğuna terfi edenler * 
Hakkı Baysal, Saffet Berki, Abdullah Tür Macar d t>vlet naibi Am"rnl Horti B r-

ker, Rasim Yücel, Vehbi Erkul, M. Fevzi Şa- lini ziyaret etti. Alın ıı hiıKumet ve d v-
hlnoğlu , Mchmed Yazıcıoğlu, ı et ricalile görü -
5 inci suuftan 4 iincii smıfo terfi eden l\lacıır - Alman 

Abdurrahman Tekin. dostluğu ve bir tu. Alman don:ın-
6 ncı sınıftan 5 inci smıf hesab miıtaı.azn ması ve ordusu O· 

.' memurluğuna terfi edenler ininden geçid r ~ 
Mustafa Yalçın, Şerif Ulaç, ş. Zuhtü Üs- mi yaptı ve bu ziyaret ten doğan netice 

ttindağ, Şükrü Yılmaz, Arif Paker, Sabri şu oldu ki Cermen - Macar dostluğunun 
Selçuk, hususi bir istikamete te\ eı..;cüh etmedı •i 

7 ı nci sııııftan 6 ncı sınıf hcsnb Avustur) anın ilhakından bu dostluğa ha-
meımurluğuna terfi edenler: lel gelme) ip bilakis takviyct bulundu~u 

Bıha Emen, Avni Soylu, l\tustafn Önad ilan olundu. Ayni zamanda, bunun en 

Hatayla telefon 
muhavereleri 

yakında başhyor 

büyük fıili semeresi, Kuçül~ İtılai de\ -
letlerinin Macarlara hukuk müsavatı ta
nımaları gibi pek te bugünlerde beki n
miyen bir şey oldu. Küçük İti.laf dcvl l'
lerinin bu hususta Almanva tarafından ' ~ 
söylenebilecek sözlere tak:ıddüm etmış 
olmak için böyle bir hare~cl ihtıyar ('t

Suriye ile Türkiye arasında telefon tikleri muhakkaktır. Fakat Alman - Ma
muhabereleri yapılması hakkında Anka- car dostluğu bu şekilde km vet bulur , e 
ıadan Suriye muh:ıbere ve istihbarat iş- tC'zahüı üniı yaparken Macarıstanın n ılli 
lcrini idare e<lcn Fransız istihba;at siı- sosyalist partısi lıderi binba<:ı Salazinin 
bayı AI?.a~ ~ursian ile Posta Telgraf U- üç senelik hapis cezası kese· kat'iyet ct
mum Muduru arasında cereyan eden mü- tirildi. Şahsi dostluklarla mill tı 

k 1 b' . ·ı . b 1 e er nr<ı<:ı 
7.a ere er ıtırı mış \ e u hususta bir dostluklar ara'sında bir faı k bulunamı _ 
mukavele imz~lanm~ştır. Ttir~iy~ ~amı- yacağı sanan bizim gibi polıtika bıea· 
l"H Posta Telgıaf Umum Muduru ve nesi kimselerin duyabilecekleri hayr t 
Fl'an:a namına da Albay Kursian tarafııı- pek te vcrınde sayılamaz. Dostluk başk:ı, 
d?n _ırnzala~a~ bu mu~avelc her iki taraf alış verış gene başka sözü <faliba sırf p •· 
hukumetlermı~ t:ısvıbıne arzolunacaktı". litikacıla için söyl nmiş olacak. 

_ Muk~v:le hukumctler tarafından ta'>- Selim Hagıp Emeç 
'ıb edıldıkten sonra faaliyete geçilecek
tir. Bu işlerin 15 eyliıle kadar bitirilecE>gı 
tc1hmin olunmaktadır. 

Telefon hattının Suri) e hududuna ka
c:ar olan biz.im inşaya mecbur oldugumıız 
kı~mının in aatı tamamen bitirilerek iş
leıneğe hazır bır v iyct getirilıniştır. 

Hariciye 
Cenevreye 

Vekili 
g·diyor 

bir halde ha tane) kaldırıld . 
Müddeiumuınilık h'ıdi.seye el koy -

muş bulunmaktadır. 

Limanda bir kaza oldu 
bir sandal parçalandı 

bir kişi boğuldu 
Dün gece Kadıköyünden Südlüce 

buz fabrıknsma buz almak ı.izere gel 
Mehmed Tokerin id re"jindekı İhsani
\ e motörü. Halıcıog1 u 1-;ke esi onler n
de b r s ndala çarpm 

Müsademe ani \ e 
3727 numa ll)l t ) 
hal par lana ak b tını \ e 
buh n n uç k i d nı dô ti mii tüı 

Bunlar n Vehbı \ e Mu fa ad11 da 
kı ·ı kuı tar lmı • H cı ı m ndeki di -
eri ka\ bolmu tur. U un müddet a -

ra tırmalara ray men Hacın n bulun -

ınamac;ından buy ulduğu anln~ılmak a
dır. Ka a) a sebebiyet veren motör 
kaptanı ) akalanmış ve tahkikata baş
ı ştır. 



Memleketin her tarafında 1 

yeni hastaneler açılıyor 
Sıhhat Vekaleti yeni bir program hazırladı. 27 vilayette 
bol yataklı hastaneler, 30 vilayette verem dispanseri 

16 yerde doğumevleri kurulacak 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
derhal tatbikına başlanacak olan çok ge
niş ve şümullü bir program hazırlamış-

tır. 
Bu program yurdda bir taraftan has-

taneler, dispanserler, bakım evleri gibi 
halka mahsus sıhhi müesseseleri çoğalt
mak, diğer taraf tan bunları idare edecek 
olan eleman sayısını, bütün memleketin 
ihtiyacını karşılıyacak bir sayıya yükselt
mek gayelerini istihdaf etmektedir. 

Program esaslarına göre 25 kaza mer
kezinde sıhhat merkezleri kurulacaktır. 
Bu sıhhat merkezleri, kaza merkezinin 
olduğu kadar etraftaki nahiye ve köyle
rin de sıhhat işlerile meşgul olacaktır. 
Hastanesi olmıyan veya ihtiyaca kafi 
gelmiyen 27 vilayette yeniden 50 şer ya
taklı hastaneler açılacaktır. Nüfusları 

fazla olan dört vilfiyette ise yüzer ya
taklı dört hastane kurulacaktır. En bii
yük on vilayetimizde de 150 - 500 yatak
lı hastaneler tesisi kararlaşmıştır. Yeni 
programın yalnız hastanelere aid olan 
kısmı, bugün memlekette mevcud olan 
yatak sayısını tekmil ihtiyacı karşıhya
cak bir hadde yükseltmektedir. 

Aynca veremin en asgari bir hadde in
dirilmesi için iki yerde her biri 500 ya
taklı verem hastanesi, gene iki yerde 500 
yataklı verem sanatoryomu, iki yerde 
her biri iki yüz elli yataklı cerrahi 
verem sanatoryomu, iki yerde de 
her biri iki yüz yataklı verem prevantor-

Çiftçiye tohum tevzii işi 1 

bir programla 
intizama sokuluyor 

Ziraat Vekfıleti çiftcilerimize iyi ev
safta tohum tevzii ·işini bir program al-

tına almıya ve genişletmiye karar ver· 

miş ve bu yolda mühim tedbirler ittihaz 
etmiştir .• 

Yurddaki birçok çiftciler, ekecek iyi 

cins tohum bulmakta müşkülat çekmek

tedirler. Bunların eskidenberi yaptıkları 

kendi ziraatleri mahsulü tohumlarla da 

iyi netice alınamamaktadır. Bu yüzden 
memlekette bol mikdarda ve ihrac edil· 
meğe elverişli iyi cins buğday ve bira i

maline mahsus yüksek kalitede arpa 
yetiştirmek kabil olamamakta ve ancak 
bazı mıntaka çftcileri tarafından tatbik 

edilen iyi usullerle ve az mikdarda elde 
edilmektedir. 

Bir kısım mıntakalarda Ziraat Vekale
tinin tohum ıslah istasyonlarında yetiş
tfrilen iyi ve yüksek vasıflı tohumlar. 
köylü ile mübadele edilmek suretile da
ğıtılmakta ve bu usulden iyi neticeler a
lınmaktadır. Buna ilave olarak yeni 

mahsul yetiştirenlerden tohumluk teda

rik edilerek bozuk ve fena tohumlarla de
ğiştirilmesi esası üzerinde de yeni teşeb
büslere başfanmşıtır. İyi vasıfü tohum 
sa.tın alma ve dağıtma işi bu sene Anka· 
ra, Yozgad, Kütahya, Eskişehir, Afyon 
mıntakalannda yapılacaktır. 

Satın alınacak iyi tohumlar, gene bu 
mıntakalardaki bozuk tohumlarla değiş· 

tirilmek için çiitcilere münasib bir bedel
le satılacaktır. Bu yıl içinde dört bin ton 

biralık arpa ve beş bin ton iyi cins buğ
day tohumluğu satın alınarak köylüye 
ucuz fiatla dağıtılacaktır. 

······························································ 
EGE TiYATROSU 
Nuri Genç ve arkadaşlan 

Bu akşam 

Beylerbeyinde 

Sönen Ocak 
Sabriye 'fokses 

yomu açılacaktır. Bunlardan başka 30 vi
layette yeniden verem mücadele dispan
serleri tesis edilecektir. 

Yeni programda doğrun işlerine de çok 
geniş bir yer ayrılmıştır. 16 yerde her bi
ri 30 - 50 yataklı doğum evleri kurula
caktır. Köy ebe mektebleri üzerindeki 
çalışmalara devam edilecek ve ihti~ac 
hissedildikce yenileri açılacaktır. Ilk 
plfı.nda açılacak yeni mekteblerin sayısı 

altıdır. Memlekette çocuk hastnlıklarile 
de esaslı bir surette mücadele için yeni
den beş büyük çocuk hastanesi kurula
caktır. İstanbuldaki Şişli çocuk hastane
si de 250 yataklı modern bir hastane ha
line getirilecektir. 

Yeni sıhhat programı yalnız büyük ve 
memleket sıhhat bünyesinde yer almış 
olan hastalıklarla değil, halk sıhhatinin 
eksik ve noksan sayılabilecek bütün şu
beleri üzerinde tedbirleri ihtiva etmekte
dir. Bu arada 4 yerde her biri 500 yataklı 
akıl hastalıkları hastanesi kurulacaktır. 
1stanbuldaki akıl hastanesini.n de daha 
genişletilerek modern ve merkezi bir a
kıl hastanesi haline sokulması kararlaş
tırılmıştır. Bu tedbirle, memleketin her 
tarafından bugün 1stanbuldaki akıl has
talıkları hastanesine yapılan akın, mem
leketin dört muhtelif yerinde yeniden 
kurulacak olan hastanelere taksim ettiri
lerek sür'atle tedavi isteyen bu gibi has
talıkların sayısının mümkün olduğu ka
dar azalması temin edilecektir. 

Nevyork sergisinde 
Türk pavyonunu 

kuracak hey' et gitti 
Nisan 1939 da açılacak olnn beynel

milel Nevyork sergisinde Türk paviyo
nunu kuracak olan sergi komiseri Suad 
Şakir, Güzel San'atlar Akademısı profe
sörlerinden Sedad Hakkı, mühendis Ser-

medden müteşekkil heyet dün ekspresle 
Avrupaya hareket etmiştir. Heyet Fran
sadan Aınerikaya gidecektir. Sergi heye· 
ti Nevyorka vardıktan sonra Türk pavi
yonunun inşasına başlanacal<: ve bu pa· 
viyonda teşhir edilecek nüm~neler de ö
nümüzdeki mart ayına kadar peyderpey 
Nevyorka gönderilmiş olacaktır. 

Garib bir yaralanma 
Dün Üsküdarda garib bir yaralanma 

hadisesi olmuştur: Üskü.dard::ı oturan 
Rıdvan, Şükrü ve Vahdet isimli üç arka
daş Salacak plajına gitmişlerdir. Bu sı
rada biraz fazlaca sarhoş ol:ın Rıdvanla 

Şükrü arasında bir ağız kavgası olmuş
tur. Kavgaya müdahale etmek üzere bir 
polisin kendilerine doğl-u geld;ğini gö
ren Rıdvan cebindeki bıçağı arkadaş~ 

Vahdete vererek saklamasını söylemiştir. 
Ve tam Vahdet bıçağı eline alınca birden 
müvazenesini kaybederek yere düşmüş 
ve bıçak da karnına batmıştır. Yaralı te
davi altına alınmış, Rıdvan ve Şükrü ya
kalanarak tahkikata başlanmıştır. 

10 yılın gazeteleri 
Sergisi yarın açılıyor 
Fatih Halkevi, on yıldanberi Türk harf

lerile yurdun her tarafında çıkmış ve 
çıkmakta olan gazeteleri muntazam bir 
surette tasnif ederek (On Yılın Gazete
leri Sergisi) adile bir sergi lıazırlamıştır. 
Sergi bugün saat 18 de matbuat münte
siblerine hususi bir toplantı ile gösteri
lecek ve açılma töreni yarın yapılacak
tır. Sergi 30 aşustostan 15 eylCıle kadar 
hergün saat 10 dan 21 e kadar halka a
çık olacaktır. (On Yılın Gazeteleri Ser
gisi) yurdun her tarafında çıkmış bütün 
gazeteleri sinesinde toplıyarak on yıllık 

matbuat hayatı tarihini göstermesi iti
barile büyük bir ehemmiyeti haizdir. 

---.. --r.; 
• -=== 

30 Ağustos 
Bayramı yann 
kutlulanıyor 

Zahire borsasında bir 
haftalık vaziyetin hülisası 
Buğday fiatları düştü, arpa ihracah durdu, 

piyasasında faaliyet var 
" yapagı 

30 Ağustos Zafer Bayramı yann 
büyük törenle kuılulanacaktır. Ha
zırlanan programa göre İstanbul 
Komutanı yarın sabah komutan
lıkta askeri erkan, vilayet, Parti. ve 
sivil teşekküller mümes.rillerinin 
tebriklerini kabul edecekti!'. Bü
tün kıt'alar saat 9 dtı Beyazı:! mey
danında toplanacak, burada muh
telif söylevler verilecek ve biiyiik 
bir geçid resmi yapılacakt?r. Ge
çid resminden sonra merasime iş

tirak eden kıt'alar Taksim cil>idcsi
ne gideceklerdir. Abide önünde 
hep birden 1stiklô.l marşı söylene
cek ııe abideye müteaddid çelenk
ler konacaktır. Gece de fener a1ay
ları tertib edilecektir. 

Zafer Bayramı münasebetilc ya
rın Şişli, Eminönü Şehremini, tıe , 
Fatih Halkevlerile Haı·a Kurıımu-
nun bütün kollarında muhtelif eğ
lenceler yapılacak, söylev ve ko'Tt
serler verilecektir. 

* 30 Ağustos Zafer Bayramı miina-
sebetilc, Beyoğlu 1Ialkevfrdc·ı 30 
kişilik bir heyet temsil şubesinin 

de iştirakile Karaca köyiin<? gide
cek, bayramı köylüler a,.asmda 
tes'id edeceklerdir. 

Dumlupınara heyet bugün 
gidiyor 

Geçen bir hafta içinde borsada mua -
mele gören mahsullerde bir hafta evve
lisine göre göze çarpacak bir değişiklik 
olmamıştır. Yalnız mevsim icabı gclişatı 
fazlalaşan buğday fiatları tekrar bir kaç 
para kadar düşmüş ve arpa ihracatı dur
muştur. Buna mukabil çavdar satışlarJ 

hızlanmıştır. Son zamanlarda yapağı pi -
yasasında da hayli faaliyet göze çarp -
maktadır. 

BUGDAY : Bir haftalık gelişat mik -
darı 24-00 tona baliğ olmaktadır. Her ta
raftan mebzulen piyasaya arzedilen buğ
dayların fiatları iki, üç para kadar düşür 
müştür. İtalya ve Yunanistnna sevkedilen 
sert buğdaylara Almanyadruı da istek ol
makta ise de ~ dairesinin tayin ettiği 
fiat henüz bizim fiatlarımızı bulmadığın
dan iş olmamıştır. 

Hafta sonu fiatları: 1-2 çavdarlı ekstra 
Polatlılar 6.10-6.20, Konya, Akşehir gibi 
orta Anadolu mallarının 10 çavdnrlıları 
5.30, 20 çavdarlılar 5.15, ekstra Anadolu 
sertleri 5.12, Trakya sertlı::ri 5.10, Ana -
dolu ve Trakya kızılcaları- 5.12 paradır. 

' ARPA : Fiat ve satışlarda bir tebeddül 
olmamıştır. İhracat için talebler varsa da 
teklif edilen fiatlar idaresız görülmeli.te
dir. Bazı yerlerde mahsulün noksan o -
luşu piyasayı sağlam tutmaktadır. Ana
dolu mallar Haydarpaşa teslimi dökme 
olarak 4.03, Marmara ve Trakya mal -
ları çuvallı 4.12 paradan satılmaktadır. 

Mısır satışlarında bir değişiklik ol -
mamıştır. Glikoz !abrikalarmın müba -
yaa ettikleri beyaz mısırlaıdan başka pi
yasada bir faaliyet görülnıemişt;r. Kara
biga cinsi sarı mısırlar 3.25, Adapazarı 

malları 3.20, Adapazarı beyaz :Mısırlar 

3.18 paradan satılmıştır. 
Dış memleketlerden çavdarlarımıza tı:ı

lebler başlamıştır. Bu yüzden son gün -
lerde çavdar piyasasında hayli faa1 yc:t 
göze çarpmaktadır. Anadolu mallar! Hıy
darpaşa teslimi 4.05 paradan satılma] ta· 
dır. 

Sisam üzerine alivre muameleler d • 
vam etmektedir. Geçen hafta hazır mallar 
19 kuruştan, birinci ve ikinci teşrin ay· 
larında iskele teslimi yeni çuvallı 18 l·u
ruştan bir hayli muamele olmuştur. 

YAPAGI : Sovyetlerin devamlı sı.. ~" 
te mübayaatta bulunması piyasayı iı 

kat daha sağlamlaştırmıştır. Ruslar da 1 

fazla Anadolu mallarından mübayaa et
mektedirler. Bu suretle Anadolu cinsleri 
üzerine ufak bir tereffi görülmüştür. 
Yerli fabrikalar ise Marmara, Trakya 
gibi ince yapağıları tercih etmektedirler. 
Bu suretle gerek Anadolu ve gerek 'frak
ya yapağıları ayrı ayrı alıcı bulmakta -
dırlar. Bandırma, Bursa mı:lları 59-62, 
Karahisar, Kütahya ayarı mallar 50, Kon 
ya, Ankara gibi orta Anadolu malları 
47-49, yıkanmış yün 70-75 kuruştan sa .. 
tılmıştır. 

Tiftik piyasasında bir hareket görül -
memiştir. Haftalık sat~lar ehemmiyet • 
siz bir yekun teşkil etmektedir. 

Geçen hafta içinde yıkanmış ve stan • 
dardize edilmiş olarak 250 balye kadsr 
debağ malı keçi kılı satılnıışbr. Bunların 
!iatlan İstanbul teslimi 27 kuruştur. Kır· 
kım malları üzerine de işler devam et -
mekte ise de fiatlarda bir tebeddül ol -
mamıştır. Bu cins mallarııı kilosu 53-55 
kuruş aralarındadır. 

Dumlııpınardaki me.,.asıme i§fi
rak etmek üzere İstanbul Parti ve 
Halkevi teşkilatı namına Deyoglu 
lialkevi Başkanı Ekrem Tur ile 
Şehir Meclisi namına avııkat Esad 
intihab edilmişlerdir ve bttgürıkil 
trenle Afyona hareket ctmişlercliı·. 

İzmit heyeti 
lzmit, (Hususi) - Bugün Ferirl 

Aralın başkanlığında bir he~ıet 

Dımılupınara hareket P.tmı~tır O
rada Meçhul Asker abidesine lı
mit namına çelenk konaccı.kt:ı-. 

~:~~;~~:::m::i::::~::. o-
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~ 
turan Fatma zabıtaya müraı:aatla 17 ya- B •• k .. 
şında kızı Ayşenin iki gündenberi orta- ugun U program 
dan kaybolduğunu iddia etmiş ve komşu- 1 5 T A N B U L 
larından kunduracı Sabrinin km ka~ır
mış olması ihtimali bulunduğunu ilave 
etmiştir. Zabıta tahkikata başlnmıştır. .............................................................. 

Döviz kaçakçıhğındaki 
rüşvet davası 

Bir otomobil bir çocuğa çarptı 
Şoför Agobun idaresindeki 2911 numa

ralı otomobil Galatadan geç•;rken Çocuk
ları Kurtarma Yurdu talebesınden 14 ya
şında Asafa çarparak kolundan ve baca
ğından yaralamıştır. Yaralı tedavi altına 
alınmış, suçlu yakalanmıştır. Suçlulardan üçü yüz 

lira kefaletle serbest 
bırakılc:ılar 

Tek atlı bir araba bir cocuğu yaraladı 
Üsküdarda Selim paşa caddesinde o

turan 15 yaşında Reşid bin:iiği bisikletle 
Bostancı caddesinden geçerken slirücü 

Döviz kaçakcılığı tahkikatı sırasında Kamilin idaresindeki tek atlı beygir a-
yapılan rüşvet cürmü mcş'ıudunun mu- rabasına çarpmış, bacağından yaralan
hakcmesine asliye üçüncü ceza mahke-

mıştır. 
mesinde dün de devam edilmiştir. Dün-
kü celsede müddeiumumi Rem7.i iddia- Bir çocuk pencereden dÜJtft 
namesini okumuş, rüşvet ctirmü meşhu- Mercanda Mercan çıkmazında oturan 
dunun mahiyetini uzun uıadıya izah et- Kamilin kızı 2,5 yaşında Ayten oturduk
miştir. ları evin ikinci kat penceresınden sokağa 

Müddeiumumi, :maznunların crtadn ·düşmüş, hurdahaş bir halde Şişli Çocuk 
kaçakcılık olmadığını söylcdıklcrine gö- hastanesine kaldırılmıştır. 
re kaçakcılığın tahkik ve tesbiti liızıın Bir adamı köpek ısırdı 
geldiğini, rüşvet verilme sebebinin henüz 

Şişlide Abidei hürriyet caddesinde o
tamamile anlaşılmadığı ve dosya içinde-
ki kaçakcılık tahkikat ev?"akilı~ bu işin turan Korope, o civarda ça11ştığı Alinin 

mandırasındaki köpek tarafından 1sırıl
layıkile aydınlanmadığını ileri sürerek 

mıştır. Köpek müşahede altına alınmış, 
hadisenin cürmü meşhud kanunu çerçe-
vesi dahilinde olmadığını iddia ve ahkfi- yaralı İtalyan hastanesine kaldırılmıştır. 
mı umumiyeye göre muamele yapılması
nı taleb etmiştir. Müddeiumumi bunu 
müteakib Said ve Jüber'in, vekilleri ol
dukları şirketlerin müseccel olup olma
dıklarını Sebuh ile Jan'ın maliye şube
since nasıl bir sıfatla mukayyed oldukla
rını ve tahkikatı yapan Süleymanın gtim
rük muayene memurluğundan ayrılma 

Esnaf işleri: 

Esnaf hastanesi yann açılıyor 
Esnaf Cemiyetleri müşterek yardım he

yetinin vücude getirdiği İstanbul Esnaf 
Cemiyetleri Hastanesi açılış töreni ya
rın yapılacaktır. 

sebeblerinin tahkiki lazım geldiğini ile- ================== 
ri sürmütür. 
Müddeiumuıniden sonra Saidın vekili 

söz alarak müddeiumuminin mütaleasına 
iştirak etmiş ve Jüber serbest gezerken 
müekkilinin mevkuf olmasının doğru ol
mıyacağından bahisle tahliyesini iste
miştir. Sebuh ve Janın vekUleri de ayni 
tnlebde bulunmuşlardır. Mahkeme heye
ti birkaç dakikalık müzakereden sonra 
hadiseye mevzu olan kaç:ıkcıl•k işinin 

gümrük muhafaza müdürlüğünden so
rulmasına, Juber ve Saidin temsil ettikle
ri şirketin müseccel olup olmadığının ve 
şirket namına kimin salahiyettar bırakıl
dığının tahkikına, duruşmayı umumi ah
kama tabi tutarak Sebuh, Jan ve SRid 
100 er lira nakdi kefalet verdikleri tnk
dirde bunların da serbest bırakılmaları
na karar vermiş, duruşmay! başka bir 
güne talik etmiştir. 

%9 Ağustos 1938 Pazartesi 
ÖÖLE NEŞRİYATI: 
12.30: Plakla Türk musJklsl. 12.50: Hava.· 

dls.13.05: Plakla Türk muslkJ.si. 13.30: Muh· 
tellf plak neşriyatı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

18.30: Keman konseri: Orhan Bornr, pi· 
y:ı.noda: Şarı Sieber~ 19: Rıfnt ve arkadaş· 
ları tarafından Türk muslklsl ve halk şarkı· 
lnrı. 19.40: Dans musikisi CPlfık). 19.55: Bor· 
sa haberleri. 20: Saat ftyarı: Grenviç rnsad• 
hanesinden naklen. Hamiyet Yüceses ve ar· 
kndaşları tarafından Türk muslklsl ve hnl!C 
şarkıları. 20.40: Hava raporu. 20.43: Ömer 
Rıza Doğrul tarafından ara.ben söylev. 21: 
Saat ftyan. Orkestra. 21.30: FMıl saz heyeU: 
İbrahim Uygun ve arkada§ları. 22.10: Ajans 
haberleri. 22.20: Müzik ve varyete: Tepebaşı 
Belediye bahçesinden naklen. 22.50: son ha
berler ve ertesi günün programı. 23: Sa.ali A
yan. 

AN KARA 
29 Ağustos 1938 Pazartesi programı 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 
14.30: Karışık pl~k neşriyatı, 14.50: Tür1' 

musikisi ve halk şarkıları, 15,15: Ajans ha· 
berlerl. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30: Karışık plflk neşriyatı, 19.15: TUrlC 

musikisi ve halk şarkıları, <mtmet Rıza>• 
20: saat ftyarı ve arabca neşriyat, 20,15: 
Türk muslklsl ve halk şarkllnn (Halük Re • 
cai), 21: Şan pl{lkları, 21.15: Stüdyo saıorı 
orkestrası. 22: Ajans haberleri ve hava ra .. 
poru, 22.15: Yarınki program ve son. , ····························································· 

TA ViM 
AÔUSTOS 

Rumi sene 29 Arabi ıcoo 
1364 13ö7 - Reıımi sene -Ap•toa Hı:ı:ır 

16 1933 116 
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- Hasan Bey, bak gazete 
ne yazıyor .. 

••• Saat on ikiden sonra... •.. cGece nakliyat1> yapı

lacalanıfi.. 1rıemııun •ldum 
ioğrusu .•• 

Çukurovada büyük su 
kanalları yapılıyor 

Bu kanallar sayesinde Çukurova seylabdan kurtulacak 
ve mahsul üç misli artacaktır. Seyhan üzerinde de 

büyük bir baraj kuruluyor 

Gazianteb Halkevindp resim 
sergileri 

Kan gütme davasının 
Doğurduğu 
Yeni bir cinayet 

Trabzon (Hususi) - Burada kan 
gütme davası yüzünden feci bir cina -
yet işlendi. 15 yaşlarında Kemal adın· 
da bir çocuk, iki aile arasında devam 
eden kan gütme davası neticesinde 
kahveci Eyübün yeğeni 30 yaşlarında 
Sabriye bir dükkan önünde rastlamış 
ve aralarında çıkan kısa bir münaka -
şadan ~nra, hamil olduğu tabancayı 
çekerek ateş etmiş ve Sabriyi beynin -
den vurmak suretile öldürmüştür. 

Katil Kemal büyük bir soğukkan • 
lılık.la Emniyet müdürlüğüne giderek 
teslim olmuştur. Hadise şehirde heye< 
can uyandırmıştır. :------

Gaziantebde gozel bir park 
yapıhyor 

Gazianteb (Hususi) Gazi - Gazianteb (Hususi) - Halkevinin ya. 
anteb Halkevinin açtığı resim ser- nıbaşında ve Atatürk bulvarı ile Alele
gileri çok alaka uyandırmakta - ben deresi arasında bulunan m~yilli sa. 
dır. Bu sergiler.de eserleri teş - . • .. 

. hir edilenler arasında memleketin wilm- hada şehır planı mucıbınce kurulmaın 
taz san'atkarları da bulunmaktadır. Say- münasib görülen abide parkının ta • 

- lav Ömer Asını Aksoyun tabloları, dok - mamlanmasına çalışılmaktadır. Şehidler 
Hasan Bey - Sana ne ak t S . ·· . t b kı · · ·· 

l 
. .. • - or aıb Ozerm yağlı boyaları çok be - anı 1 u par n ıçıne ve ust kısmına düş-

şarncı ar sevinsın .. kufelik ol ğ ·ı · ı· s · · · kt eli maktan kurtulacaklar! .. enı rmş ır. o~ sergıY_I ~yaret edenlerin me e r. Park duvarlarının in§ası iıf 
aay11ı1 .. 3508 u aeçmi§tir. müteahhide Yer:i1miatir 
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[ Hidiaeler Karpmıda 1 

ÖSTÖCVAB 

O , oturuyordu, ben ayağa kalk -

mıştım .. Sert bir sesle konuştu: 

- Suallerime doğru cevab vereceği -
nize şerefiniz üzerine yemın edebilir mi
siniz? 

- Ederim. 
- İsminiz? 
- İsmimi söyledim. 
- Kaç yaşındasınız? 
- Yaşımı söyledim. 
- Evli misiniz, bekar mı? 
Evli olduğumu söyledim. 
- Çocuğunuz var mı? 
Sayısını söyledim. Verdiğim cevabların 

doğru olup olmadığını bir kere de aiaimi 
veçhiyemden anlamak ister gibi yüzüme 
dikkatli dik.katli baktıktan sonra yeniden 
sormıya başladı: 

- Siz buraya gelmeden evvel nerede 
idiniz? 

- ············ 
- Gerçi bilahare bunun hakkında tah· 

kikat yapacaksak ta, şimdi siz, bana ora

dan ayrılmanızın sebeblerini anlatınız? 
- ........... . 
- Demek sebeb, bu, daha başka se -

bebler olmasın? .. 
- ........... . 
- Gündüzleri işinize gidiyorsunuz de

lil mi? 
- ........... . 
- Geceleri ne yaparsınız? 
~ ........... . 

_ Eivinizde toplantılar olur mu? ,. 
- ........... . 
- Kimlerle konuşursunuz? 
- ........... . 
- Bu adamlar ne if görürler? 

= z~~~~~l~le aranızda her hangi bir 
sebeble bir dargınlık, bir kavga vW mi
dir? 

- ············ 
- İçki içer misiniz? 
- ........... . 
- Kumar oynar mısınız? 

= c;·;~·;İ~rl evinize erken mi gelirsi • 
niz, yoksa geç mi? 
- ........... . 
= İ:)~·~·b~şka bir soracağmız varsa? 
- Şimdilik bu kadarı kMi! 
Yanıbaşında oturan bir genç kız on~n 

suallerini ve benim cevablarımı bir ka • 
ğıda yazmıştı. Kağıdı kızdan aldı; göz 
gezdirdi. 

_ Yarın gene gelirsiniz. 
- Karar yarına mı? \ 
- Evet! 
Dışarı çıktım. Şunu da ilave edeyim kf.. 

ben bir cürüm işlemiş te bu yüzden 
mahkemede sorguya çekilmiş değilim .• 

Beni bu tarzda sorguya çeken zat, bir 
katını kiralamak istediğim beş katlı bir 
apartımanın sahibiydi. 

ismet Hulusi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
OldUkten sonra evlenen Çinliler 

\ \ 1 f / ( / / / ı <--~ 
-"-.~ ~ ,::::;:.._ , ~ 

Çinde bekar olarak ölmüş olan kimse
lerin, garib bir adet neticesi evlendiril
dikleri de vakidir. Ölünün, ahirette yal
nız kalmaması için! •• 
Fara kuyruğu ve vergi borçları 

~' \1 /tj~ -' ,, -=.. 
~ı_ c~~ 

Hindistanın Bombay şehri halkı vergi
!erini fare kuyruğile de ödeyebilirler. Şe
!ıirde müdhiş fare olduğundan ve bu se
lleble sık sık veba zuhura geldiğinden 

Güneşimiz kaybolmıya mahkOm 1 
Sir Oliver Loç 

İngilizdir ve dün
ya alimlerinin en 
meşhurla 

rındandır. Bu za
tın uzun seneler 
süren tedkiklerine 
göre, güneşin kai
nata bahşettiği e
nerji, kendisinin 

'ıl~ 
~ -. 
~il\~ 

bu husustaki kudretini mütemadiyen a
zaltmaktad'ır. Sir Olivere göre bu kayıp 

günde (345.000) ton kudret ve hacimdir. 

Bunun neticesi olarak güneşin bir g-'ln 

gelip semamızdan yok olması bir ihtimal 

değil, bir kat'iyettir. Maamaf1h Sır Oli
ver ilave ediyor: 

Fakat bu felaket ancak üç milyon asır 
sonra tahakkuk edecektir! 

Bombay hükfuneti farelerle mücadele i
çin en müessir çare olarak bunu bulmuş
tur: Her kuyruk öldürülmüş bir fareyi 
temsil etmektedir. Bir şu kadar kuyruk 
getiren o kadar fare öldürmüş sayıldı
ğından mükelleflerin hesablarına bunlar 
ödenmiş para gibi geçirilmektedir. 

········································································································•············•······· 
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Bay (lbrahim) e: 

- Anlıyorum, evlenmek istiyorsu
nuz, uzun boylu, zarif, güzel, orta tah· 
sil görmüş bir genç kız arıyorsunuz, 

istek yersiz değildir, fakat henüz 22 
yaşında, hayata yeni atılımş, kazancı 
da bilınecburiye ll'lahdud bir gençten 
gelecek olursa fazla acele sayılır. Beni 
dinlerseniz biraz olgunla~mayı bekle
yhıiz, acele işe şeytan karışır derler, 
unutmayınız. 

* Samsunda Bay (S. B.) • ye: 

Tavsiye garib görünecek amma za
rarı yok, size crnademki seviyorsunuz, 
ayrılınız :.diyeceğim. Eğer hakikati 
genç kız anlamamış, kabul etmemiş 

olsaydı, madem ki hayatının son dev· 

resindedir, kendisini biraz işgal et .. 
mek sizin için bir vazifedir, derdim. 
Halbuki vaziyet §imdi tamamen aksi
dir. Vazife onu rahat bırakmanızı em .. 
retler. Üzüntüsüz, kaygısız, sakin bir 
hayat geçirmeli, iyi olacağı üınidile a· 

ı 

vunmahdır. Esasen kim bilir, beliti 
gerçekten iyi de olabilir. Üçüncü dev· 
reye gelmiyen veremde iyi havanın, 
fazla beslenmenin harikalar yaptığt 
vakidir. Sırası gelmişken sorayım: Ma. 
dem ki genç kız müreffehçe bir aileye 
mensuptur, bir Avrupa sanatoryomu
na yollanmasını tavsiye ederr.ez misi
niz? 

* Bay ( A. K.) ye: 

- Kadına, bu vaziyette yollanabi .. 
lecek yegane hediye çiçektir, 

* Bayan cP. C. J., ye: 

- İşitirim, yekdiğerinden tatlılıkla 
ayrılmış, üçüncü şahıslarla yenide11 
hayat kurmuş, eski zevc ve zevc~ler 
bir cemiyette birbirlerine rastgeldik • 
leri zaman dost gibi konuşurlarmış, 
muaşeret &dabı da onu emredermiş, o
labilir. Fakat müsaade ederseniz ben 
bu konuşmayı hafif bir baş selamı Ht 
tahdid edeceğim, eksiği göze çarpar 
fazlası dedikodu uyandırır, en iyisi va. 
satıdır. 

2'EYZE 

~ 
Çok şık bir lizöz 

Bu şık lizözü şimdiden örmiye ba.ı : l 
!ayınız. Sıcaklar geçer geçmez çok tımı
ze yarıyacaktır. Hatt! §U sıcak havala~
da bile zaman zaman böyle hafif bir gı
yeceğe ihtiyaç duyulmuyor mu? 

Kendi rengi açık mavidir. Danteli açık 
pembedir. 

Düz görünen yerler §Öyle örülecektir: 
İlk sıra nihayete kadar bir ters - bir 
yüz. İkinci ve bütün çift sıralar baştan 
başa ters. Üçüncü ve bütün tek sıralar 
birinci sıra gibi. Ancak her defasında 
yüz ilmikler ters, ters ilmikler yüz örü
lür. 

Dantel zevke göre değiştirilir. Hemen 
her motif uyar. Yakasındaki saten kor -
delanın rengi açık pembedir. 

Sonbahar modasi 

Yukarıda solda: Siyah tayyor. Beli tdı; 
ka yerine fiyongalı, yakasına astrakan 
band geçirilmiş. 

Yukarıda sağda: Siyah krepten mev -
simlik manto. Reveri beyaz çizgili, iki iri 
beyaz düğme başlı başına birer süs gibi 
görünüyor. 

Aşağıda: Kendine açık kırmızı grogren 
geçirilmiş fötr şapka. Tüyü (siyah - kır

mızı, kahve rengi) dir. 

SEYAHAT MEKTUBLARI ı 33 

Yazan: Vaıfi Rıza Zobu 

Şarkta baştan ve yeniden 
bir bayat doğuyor 

.. * • 
Devlet taralmdan imar devam ettikce, halka da bir emniyet ... geliyo!. 
Düne kadar ya eıkiya, yahud haric düıman baalunına ugra'!'aga 
alıpn'f olan halk, bakıyor ki, devlet bu taraflara ehemmıyetle 

yerlefiyor. Ôyle iae emniyet VCIJ' ••• 

Kızıldizede bir dü ğii.n eğlencesi yapılırken 
Karakolun önündeki köy sokağında harbden evvel bura! ":ın ormnn olduğu .. 

serili yatağın içine uzandığım zaman ha· nu söylüyorlar .. hatta köyün içi de bağ
va serinlemişti.. bu serinliğin bana pek lık bahçeliknıiş .. eskiden kalına bir şnr • 
faydası dokundu .. bu sayede, sivrisinek- kıları var .. bir mısraı şöyle: 
ten muhafaza için, yorganı boğazıma ka- c Yol ver Ağrı, görünsün Gürcü bu : 
dar çekip ellerimi de içine soktum .. yor- lak!, .. demek cGürcübulak, gösterilecelt 
gan dışında kalan yüzüme de bir mendil kadar güzel bir köymüş .. harbden sonra 
örtüp, açıkta hiç bir yeruni bırakmayın- yel almış, su götürmüş; bağlar harab, or• 
ca, kemikli sivrisinekler de kederlerin - manlar perişan olmuş. Nihayet işte böyle 
d en küplere binmişlcrdir.. ôyle ya, ba~ beş on kulübe ile koca bir harabe mey .. 
gıdaları olan vücudü.mün kanını artık zor danda kalmış .. 

bulabilirlerdi .. adeta, kale içinde gibiy • Ağrı eteklerinde oturan insanlar yakın 
di.m. Değil sivrisinek, eşek arısı da gelse zamana kadar aşiret beyleri tarafından 
gene beni bulamazdı .. şafak sökünciyc ka- idare edilirdi.. bunlar, ya eşkiyaya ya .. 
dar mışıl mışıl uyumuşum .. sabah olmuş. taklık eder geçinir, yahud bizzat kendi .. 
Başımın ucunda bir böğürtürdür koptu .. }eri soygunculuk, kaçakçılık ederlerdi .. 
uzandığım yerden nasıl fırladığımı bilıni- bedavadan yaşamağa alışan insanlar, e .. 
yorum.. gözümü açtığım zaman muaz • mek mukabilinde kazanç sıkıntısına ta· 
zam bir öküz başile burun buruna gel • hammül edemezler .. onun için bu gibi 
dik!.. Tarlasındaki iwnin başına gider· köyler, ekin ekmek, çift sürmek nedir bil· 
ken, yolüstünde yatan, bana da uğrayı - mezler .. onlar ekmeğini geçen kervan .. 
vermiş.. lardan, çalışan köylülerden çıkarmağa a• 
Uyanır uyanmaz ilk işim Sürbehana gi- lışmışlardır... Bizim cŞark> taki ekse .. 

den kamyondan haber sormak oldu.. ne riyet te eşkiyalığı kendilerine meslek e
gelen var, ne giden! .. Bu gidişle akşamı dinmişler, asırlardanberi böyie gelip böy
edecek, belki de bu geceyi gene burada le gitmişlerdi.. Büyük adamlarımızm bi• 
geçirecektim .. evet amma yemek mcsc- rinden duymuştum. Demişti ki: 
lesini ne yapacaktık .. Aşçısı yok ki: iyi _ Şark vilayetlerimiz cmühtacı fetih» 
veya fena, yiyelim .. bakkalı yok ki: pey- ti ... Biz bu işe ancak yeni nmvaffak ola
nir ekmek gibi şeylerle midemlzı doyu - bildik .. köylü geçinmek için çıft sürmeli, 
ralım .. sekiz on kulübeden ibaret obn ekip biçmek lazım geldiğini daha yeni 
köy halkı da, yaz geldi diye, çadırlarını anladı.. bugüne kadar isyan varch. Bu· 
sırtlayınca dağa çıkıp ckamp» kurmuş - günden sonra sulh ve sükftn başlıyor. 
lar .. boş köyde kimin kapısını çalar da, Çok doğrudur .. geçtiğim yerlere şöyle 
Allah rızası için bir parça ekmek ister - bir bakıyorum da: cİhtiyaçb pek bü~j1' 

. ? 

sın... ve çok şümullüdür .. bu korkunç dağla .. 
Böyle kara kara düşüncelerle . öğleyi rın civarında oturanlar, üç sene evveli· 

etmişiz ... Biri müjde getirdi: ne kadar göçebe ve yarı vah~i yaşarlar .. 
- Kahveci bir koyun bulmuş, kesmiş, mış .. çiftçilik, esnaflık, san'atkarlık; bun· 

saç üstünde kızartmış .. hamurla yoğur • lar için meçhul olan mesleklermiş.. da· 
muş, onu da pide yapacakmış.. var ile hayatlarını idame etririrlermiş .. 
Şükür Tanrıya, öğle yemeği temin e- şimdi bunlar yeni bir hayata giriyorlar .• 

dilmişti.. ömürlerind'e görmedikleri, işitmedikleri * hadiseler karşısında kalıyorlar.. mekteb .. 
Umumi harbden çok evveline kadar bu ler açılıyor, karakollar, hükümet konak· 

köyde Ermeniler de otururlarmış ... Ev • ları hastaneler yapılıyor. Devlet tarafıll .. 
leri de görünen sırtın kenatmda imiş.. ' (Devamı 9 uncu sayfada) 

iki ahbab çavuşlar : O,qun 



Mısırlılar Beşiktaş - Fener 
muhtelitini 2 - 1 yendiler 
ikinci devrede bir ihtilaf çıktı ve Mısırlılar 
sahayı terke Jıallııştılar, f alıat gene oyuna 
devam etmek centilmenliğini glJsterdiler 

Jlı.nr kalesi önündP. heyecanlı bir safha 
canı b 

1 
,.... Beşiktac: Fener- Reşad • ~aci, Muzaffer, Ya§:ır, Ş~~an, 

a aş a u6~ aşıyor. '$ - • 

bah~e muhteliti bir gol fırsatı kaçırdı .. ~acı. 
Bo§ kaleye Yaşar topu sokamadı. 

Bu deVl·ede oyun hemen hemen orta

larda cereyan etti. Kalecilere pek o k~
dar mühim iş düşmedi. Ve bizim alt>yhı
nıize olarak 1-0 bitti. 

İkinci devrede Angelidis'in yerinde A
li Rızayı gorüyoruz. 

7 nci dakikada bir Mısır hücumu .. mer-

C. Jt Ş:ıhinqıray 

izmir fuar maçları 
lzmir lstanbulu 7 - 4, 

Ankara Trakyayı 
5 • 1 yendi 

kez muhacim topu mü.said bir vaziyette İzmir, 28 (Hususi) - Fuar maçlarına 
duran sol açığın önüne havadan doğru bugün de d~vam edil~i. İstanbul Muhte
bıraktı. Bu şekilde güzel bir şütle l?Ol o1- liti ile İzmır Muhtelıti arasındaki maç 
!nası kabil. fakat top tanı yere düşece- 7-4 İzmirin galibiyeti ile bitti. 
ği sırada Feyzinin eline çarptı. Penaltı.. Stadyom çok ~alabalıktı. Seyirciler ts
Mısırlılar kazandıklan bu fırsatı elden tanbullu gençlen çok alkışladılar. İkinci 
kaçırdılar Çekilen sıkı şüt havadan avıı- dakikada Saidin İstanbul kalesine attığı 
ta çıktı golü diğerleri takib etti. 

• bekl dık hir İstanbulun oyun şansı fena idi. Nanıı-
14 üncü daki]cada hiq enme ğ n Fuadın Saidin golleri çok gu"zeld" 

§ekildc takımımız bir gol kazandı. Gene 1 
' ' ı. 

!'l.'A 
1 

d b . sahalarımızda bu- Bu maçtan evvel yapılan Ankara-Trak-
.. ,azım sene er en erı . . ya Muhtcliti maçını Ankara 5-1 kazandı. 
yük bir ır.uvaffakiyetle yaptığı ışı y11pt1. 

Dünkü spor hareketle
rinden üç görünüş 

At yarışları bitti 
ilk koşuda Celil Bayarın 

Bintepe adlı ah birinci geldi 

Dünkü at yarı§'ları.nı taJdb edenler 
Dirdcnbhe kale önünde görünerek orası-
nı ani bir felce uğrattı. Ve topa ynvaşc':l 

Ankara güreş Yarış ve Islah Encümeni tarafından ter-

i 
tıb edilen at yarışlarının son haftası da çot 

dokunarak beraberlik golünü attı. Sanki 
bu gol Mmrlıları gayrete getirdi. Orta-

dan d\lty-u üç muhacim birden daldılar. 
Savafın verdiği pasla Muhtar bir şü tlc 
:ikinci golü attı. 

35 inci dakikada yerde birbirleri'l~ gı
ren Naci ile Mısır merkez muavini İsmıı
m hakem dışarı çıkardı. 

Mukavele hükümlerine aykırı ola• ak 
bizim muhtelit oyuncu değiştirmeğe kalk
tı. Mııı:lı1u itiraz ettiler. Hakem ,Be-

1 
Seçme erİ yapıldı zevkli geçınlştir. Koşulara tam saat 15 de 

Ankara <Hususi) - 1938 Ankara güreş başlanm~tır: 
btrinclllklerlne Halkev1nde devam edllmlş _ Birinci koşu: Üç yaşındaki yarım kan tn-
Ur. Neticeler şunlardır: glllz erkek ve dişi taylarına mahsus olan bu 

56 kilo: Anknragücünden Niyaz! biri el koşuda Başvekil Celô.l Bayarın Blnt.epv'sl 
.. .. .. n • birinci, İbrahim Yalçının Alceyıtını lklncl, 

Guncş klubunden .. N~.mık iklncl, gene Gü - Fevzi ÇakmaR'ın Kopu üçüncü gelmişlerdir. 
ncşden Hulüsl üçuncu. ikinci koşu: 3 ve daha yukarı yaştaki ha-

61 kilo: Ankaragücünden Abdullah bl - ııs kan İnglllz at ve kısraklarına mahsus o- -
rlnci, Halid ikinci, Sallnı üçüncü. lan bu yarışın bl.rlnclllğinl Prens Hallmln 

66 kilo: Ankaragücünden Mustafa birin- Sonandalrl, 1klnclll~ gene Prens Hallinin 
ci, ihsan lk1!1ci, Yaşar üçüncü. Novlçl, üçUncülllğü A!ını Çırpanın Dandyl l 

lDevamı 11 inci aa.11fada) abnıf.l~rdır. (Devamı 11 inci ıa.yfa4a) 

Dünkü deniz yanşıarı 

Bebek - Salacık yüzme 
yarışını Halil kazandı 

Kürek ıampiyonasında da Beykoz, Galatasaray, 
Fenerbahçe ve Güneş muhtelif dereceler aldılar 

Dünktı yilzme ler ba§larkn 



~ "Son Posta,, nın HikAyesi 

1 Di RiLEN HAT l.RA 
E 
.•lllllH~llllllllllf .. '1111.. Yazan: Muazzez Tahsin Berkand ~ 
Yirmi beş yaşının neş'eli hatıralarile 

dolu olan bu eve kırk be§ yaşının sükO.
neti ve yorgunluğile dönmek Adnan ü -
zerinde büyük bir darbe tesirini yap -
mıştı. Hayatın getirdiği ve arka arkaya 
dizdiği tesadüfler yüzünden taJn yirmi 
sene, bu çok sevdiği baba ocağına uğ· 
rıyamamış olması büyük bir kabahat iş
lemiş, yakın bir dostunu istiyerek ve bi
lerek aldatmış gibi onu üzüyordu şimdi ... 
Bereket versin ki köşkün bekçileri sadık 
ve emektar adamlardı; yoksa bu §irin 
ev bugün bir virane, bu yeşil ağ~çlar ku
rumuş dallarile bir kucak odUJ\dan baş
ka bır şey olmıyacak, bu güzel bahçeyı 
otl r burüyecekti. 
Yarım saat kadar bahçenin her köşe -

sini dolaştıktan sonra eve girdi. Karısı 
ve çocuklarile birlikte buraya gelip yer
leşmeden evvel bütün odaları dıılaşm&k, 
e\ in kıyısını bucağını görmek istiyordu. 

Her tarafı gezip yapılacak tamirler ve 
değişiklikler hakkında yanında getirdiği 

adama emirler verdikten sonrll tren saa
tini beklemek için eskiden kendisine aid 
olan ve halA olduğu gibi muhafaza edi
len yazı odasına geçti. Bütün evde ken
disine en yakın olan yer, hiç ŞÜ!Jhesiz ki 
burası idi. 

Odaya girer girmez, yirmi sene evvel
den kalan, fakat hala varlığının gizli bir 
köşesinde yaşıyan bir itiyadla doğruca 

masa başındaki tahta koltuğa oturdu ve 
yirmi sene evvelki gibi, geniş pencereyi 
süsliyen ve odaya mor bir loşluk veren 
salkım çiçeklerinin kokusunu derin deruı 
içine aldıktan sonra eli masanın sağ ta -
rafındaki çekmeye doğru gitti. 

Bu, gayri şuuri bir hareketti. NHekım 
çekmenin ta dibinden sararmış bir zarfı 
eline alıp içindekileri masanın üzerine 
boşaltması da gene düşünmeden yapılan 
mihaniki bir hareketten başka bir şey 
değildi. 

Kenarları yıpranmış ve yeşilimtrak 
bir r nk almış olan bu zarfın içinden dö
külen sararmış kagıdları görünce bir -
denbire aklı başına gelmiş gibi kaşlarını 
çattı. Bunlar, eski, çok eski mektub!ar 4 

dı, kurşun kalemile yazıldığı için karak
terleri solmuş, hatta yer yer tamamile si
linmişti. 

Adnan uzak bir hayali, unutulmuş bir 
ömrü yeniden canlandırmaktan korku -
yormuş gibi bu kağıdlan okumadan tek
rar zarfa koyacaktı, fakat bir tanesinin 
arasından düşen küçük bir saç demeti bu
na mfıni oldu. Bu, incecik mavi bir kor -
dela He bağlaıunıı sarı bir dt>metti ve 
Adnan bilfühtiyar onu parmaklan ara -
sına aldı. 

Bu ince teller, yaşı kırk beşi bulmuş 
olan bu aile babasının üstünde öyle bü -
yük bir tesir yapmıştı ki Adnanm dudak
ları titredi ve kağıdları yeniden masa -
nın üzerine yayarak bunları okumaktan 
kendini menedemedi. Vakit vakit kağıdı 
gözlerine doğru kaldırıyor, silik ya11ları 
ışığa tutarak okumağa çalışıyordu. 

Bunlar, içli ve hasta bir genç kı7Jn, iki 
üç kelimelik mektubları idi: 

cAdnan, bana artık gelmiyecek misin? 
Benimle eğlendin mi yoksa? 

cSeni her zamandan çok seviyorum. 
Bana acımıyacak mısın hain sevgili'! 

cBu akşam ne güzeldin. Kapının önün
den geçerken sana baktım. Doya, doya, 
kana kana baktım. Fakat sen ba~nı bir 
defacık olsun kaldırınadın. 

cBeni artık sevmediğini anlıyorum. 
Dün kolunda başka bir kadınla kapımın 
önünden geçtin. Artık ölebilirim.> 

Adnan elini alnına götürerek bir sani
ye ıztırabla, acile gözlerini kapadı ve 
son mektubu da bir bardak zehir i~iyor
muş gibi bir hamlede okudu: 

cÖlüyorum Adnan ... Bu n~ bir tehdid, 
ne bir ihtar, ne de bir şikayettir. Cidden 
ölü.yorum Adnan; fakat üzülme, beni sen 
öldürmedin. Seni tanıdığım zaman zaten 
hasta idim. Beni sevdin, hayır seviyor 
göründün, faknt ben varlığımın en ince 
tellcrile sana bağlandım. Bu bağ be:ni 
hayatn da bağlıyabilir, bir kaç sene ol
sun benı yaşatabilirdi .•. Koptu ... Ben de 
ölüyorum. Beni sen öldürmedin, yalnız 
sen isteseydin, belki de bir kaç sene da
ha yaşıyabilirdim. 

c Üzülme Adnan .. senin yolun başka. O 
yolda yürü ve başını arkaya çevirme! O 
yolda hasta bir kadın iniltisi değil, ncş'e 
ve sıhhatin getirdiği saadeti duyacak -
sın. O yolda rnes'ud olacaksın belki ... 

cBana karşı olan sevgin değişti, fakat 

senin büyük ve asil duygulu kalbin de -
ğişmedi değil mi Adnan? İşte ben ona hi
tab edeceğim şimdi. Ondan iki teY isti -

yeceğim: Bu mektubu alır almaz hemen 
buradan çekil, git.. bana bir daha ken
dini gösterme! Fakat giderken sana bu 

kAğıd içinde gönderdiğim küçük bir de
met saçı da beraber götür. Ölmüş bir genç 
kıza aid olan bu saçl~rı yanındaki sev -
gilin kıskanmaz. Buna emininu 

Adnan etrafına baktı. Pencerenin mor 
salkımları koyulaşmış, bahçeden gelen 
hanımeli kokusile karışarak ba§ döndü
rücü bir buğu neşretmeğe .başlamıştı. Ye
rinden kalkmak istedi, fakat başı bilaih
tiyar masanın üzerine düştü ve gözle -
rini kapıyarak geçen günlerini düşündiı. 

Evet, buradan ka~ ve işte yirmi se
nedenberi ilk defa dönnıü~ı.i. O 
zavallı kızcağızın ölmünü hatırlıyor· 

du. Bu ölüm Adnanın en mes'ud günleri
ne rastladığı için üzerinde büyük bir te
sir yapmamıştı. O zaman o, genç karı -

sile birlikte saadet denizinde yüzüyor -
du ve hattl bu ölüm felikeü bile o de • 
nizin üzerinde bir gölge yapamamıştı. 

Balayının uyuşturucu günlerinden son
ra da hakiki hayat mücadelesi başlamıı 
ve ona gençliğine aid bu feci hatırayı ta
mamile unutturmuştu. 

Şimdi yirmi sene sonra ilk defa olarak 
onu düşünüyordu. Zavallı Nihal... Ondan 
aymlmasaydı, onunla evlenseydi, belki 

hala yaşıyacak ve birlikte mes'ud olacak
lardı. Onun, bugünkü karısının yaptığı 

gibi, kocasını aldatmasına imkan yoktu: 
çünkü onun aşkı sahici bir sevgi, yaşa
tan ve öldüren bir sevgi idi. 

* Akşam karanlığı tamamile çökmüş, 

hizmetçi sessiz adımlarla yaklaşarak ma
sanın üzerine bir lamba koymuştu. 

Adnan bütün ömür yolundan geri dö
nüyormuş gibi ağır yorgun bir hareketle 
başını kaldırarak mLsahın üzerindeki mek 
tublara baktı. Mavi kordela ile bağlan -
mış olan saç demeti, uzak, çok uzak bir 
dünyadan kendisine gülümsüyor, yal -
varıyor gibiydi. 
Yaşamadan ölen o zavallı genç kıza ilk 

Nafia Vekiletinden: 
ı - 19/9/938 tarihinde saat 11 de kapalı zarf usulile münakasasının yapıla • 

cağı 4, 14, 24 ağustos ve 7 Eyl(U tarihlerindeki Ulus, Son Posta, Tan, Jurnal -
doryan, Türkişepost ve Resmi Gazete ile i18n edilen Sivas • Erzurum hattının 
499 uncu kilometresindeki Serçme demir köprüsü inşaatı için gerek bu müna • 
kasanın eksiltme şartnamesinde ve gerekse mezkılr gazetelerdeki ilanlarda ara
nılacağı ilan olunan cMüteahhit vesikası> aranılmıyarak, onun yerine cehliye• 
vesikası ı.aranılacaktır. 

2 - Bu münakasaya girmek için ehliyet vesikası almak isUyenlerin referans· 
larile diğer vesikalarım bir istidaya rapten münakasa tarihinden en az sekiz gün 
evvel Vekfiletimize müracaat erlerek ehliyet vesikası talep etmeleri lttzımdır. 

3 - Münakasa tarihinden en az sekiz gün evvel müracaat ederek ehliyet ve
sikası talep etmiyenlerin müracaatlan nazarı itibara alınmıyacaktl'l'. 

B A Ş 
Diş, Nezle 

Nevralji 
ve bQttın 

ağnlara karşı 

c3358• c5907• 

Maliye Vekaletinden: 
2257 numaralı kanun mucibince ihraç edilmiş olan nikel bir laınqluklar ahi

ren kenarları dantelli olarak tadilen darb edilmiştir. 

Mevzuubahs paraların 1/9/938 tarihinden itibaren tedavüle çlkarılacalmdan 
şüphe ve tereddüde mahal kalmamak üzere ilan olunur. c3248• c56'78> 

•••••••••••• 

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

• • • İcabında günde 3 kaıe alınabilir. • • • 

defa olarak kalbi sızladı ve tozlar içine 

atılmış olan bu kıymetli hatıradan af di

lemek için onu dudaklarına götürdükten 

sonra büyük bir saygıyla portföyünün 

gizli bir köşesine yerleştirdi. 

y AlUNJd KttSILUOZD.I.: 

Bertran'm annesi 
Çeviren: Faik Bercmen 

Öbür otelin holünda Takvorla konu- F N I bir kumpas kurdular. Yahudi gorun-
şup, taksi ile de Baneasa mıdır, ne ka· SQN OST A N miyecek, Gurabi efendi yalnız dönmüş 

rın ağrısıdır? İş - E D E E{ QO fi\ AN \ olacaktı. Kapıdan içeriye girer girmez 
te oraya gittikle· de, aralarında kararlaşan komediyi 
rl andan bu ana ,, oynıyacaktı. 
kadar olup biten 

1

, Köşe başında ayrıldılar. Yasef sür'at-
şeyler, zihninde le uzaklaştı; Gurabi efendi de otele 
kapkaranlık bir girdi. 
çukurdan başka İfakat hanım odasına çıkar çıkmaz 
bir iz bırakma - bir posta mışıl mışıl uyumuştu. Dört, 
mıştı. Kendini maceralar, onun gi- çikalınn. Hava alir- beş saat süren bu uykudan şiddetli bir 
zorladı.. nafile. bi ağır başlı, mü • sin yeçer! veca ile uyanıp etrafına bakınmış, ko-
Hiç bir şey hatır- tedeyyin, efendiden - Pa .. para.. oasının yatağını bozulmamış görünce 

1 mıyordu. Bu da kendisine ayrıca bir bir adama yakışır - Canum, kolay içine bir kurd girmişti Ayni zamanda 
ı ırap verdi; başı şiddetle zonklama;,a şeyler mi idi? o! Çikarken nasin korkmağa başlamıştı. Yarı karanlık 
ha ladı. Ne diye .şeytana uy- olsan hisap yorece - odanın içinde hayaletler dolaşıyormuş 

J3ır müddet gözlerini yumup da bu muştu? O GurabJ gız. gibi geliyordu. Başı ucunda yanan on 
ağrıyı ha!ıflettikten sonra bir daha et- efendi ki, yirmi beş - Paramı.. kal - altılık ampul ortalığı eyice aydınlata-
rafına bakındı. Yatağının içinde bir fir- yaşında delikanlı i· fak aşırdı. matlığı cihetle, perdeler, gardirop du· 
kete ıle pembe bir kordela parçası bul- ken - hem de ne de- - Parani mi a - varda büyük büyük gölğeler aksetti· 
du. Bunları eline aldı, baktı .. baktı. O likanlı!- bir apokri - şirdi? Kiz mi? riyorlardı. 
zaman hayal meyal hatırladı: Buraya ya gecesi arkadaşla- Gurabi efendi Kadıncağız, dirseklerinin üzerine da-
bir kadınla birlikte gelmişti. Ya, şim- rile birlikte Beyoğ- tasdik makamında yanıp başını kaldırarak, hafif hafif 
di nerede idi o kadın? luna çıkmış,, saba • gözlerini kırptı. seslenmişti: 

- Belki defihacet için çıkmıştır .. de- ha kadar umumha • - Nasil? Kindisi - Efendi! Efendi, hu!. 
di ve bekledi. Ne gelen vardı, ne giden. neleri dolaşmış ol • burada yok mu? Ve hiç ses almayınca, korkudan ve-
Bin zahmetle kalktı, karyoladan yere duğu halde, en güzel · - Yok! cAının arttığını hissetmişti. Gölğelerln 
indi. Kadının orada mevcudiyetine dair sennayelerin ısrar • - Ben, adresasini hilcumuna uğramamak endişesile ya-
hiç bir emmare yoktu: Ne bir fistan, ne larına rağmen evi • biliyorum. Yider taktan kalkamıyordu. Halbuki sancı da 
bir gömlek, ne bir şey! ne, gittiği gibi mü· bulurum, yiriye a - gitgide sıkıştırıyordu. Nihayet, mec • 

Kendi esvapları gelişi güzel öteye hürlü dönmüştü. Yahudi: cAyde, Allah utamlinnamıt. dedi... lirim. bur olarak, canını dişine alıp yorganın 
beriye atılmıştı. Ceketinin cebinden Doğruldu, ayağa kalktı. Elinde tut-ı aka aka, raşesi artan ellerile meşin Bu teminat zavallı ihtiyara taze can altından fırlamış, bir kçşu kendini ka-
fırlıyan para cüzdanı yerlerde sürü • tuğu cüzdanın o anda hafifliğini hisset- cüzdanın içini dışına çevirdi. Sol gö - verir gibi oldu. Yasef gene sordu: pıya atmıştı. Tokmak bir türlü dön -
m.iyordu. Onu eline aldı, meşinin üze- ti. Merakla açtı, baktl. Ve birdenbire zünden, dörde katlanmış bir beş liralık - Ne kadardi? Çok riıu? müyordu. Korkudan ve veciın şidde -
rindeki, terden silinmiş yaldızlı yazıya gırtlağına bir şeyler tıkandı. Elleri da- düştü, o kadar. Üst tarafı, gece kendi- - Dört yüz küsur.. tinden buz kesilen ellerile onu dön • 
gözleri ilişti: cYadigarı İstanbul!•. ha ziyade titriyerek cüzdanın muhte- sine refakat eden haspa ile beraber uç- - Eh, buluruz. Sen emen kalk, va- dürmeğe uğraşmış, becerememişti. 

İstanbuldan ne kadar uzaktı! Gayri viyatını masanın üstüne boşalttı: Bir muştu. kit yiçmesin. Yanlışlıkla, çift tokmağın süs ve te • 
ihtıyari içini çekti. Başı dönüyor, mi - tane evkaf icare makbuzu, eski keşi- Gurabi efendi oksijeni boşalmış bir Yasef ihtiyarın kollarından tuttu, nazur için olanını kavramış bulundu-
desi bulanıyordu. Oracıktaki topal is - delere aid bir piyango bileti, iki tane balon gibi yere yığılıverdi... kaldırdı, giyinmesine yardım etti. ğunun farkında değildi. Bütün gayreti· 
kcmlenin üzerine kendini bırakıver - vesika fotografı, herhangi bir mücerreb .............................................. · · Saat yedi buçuktu. Ortalığı telAşa ni sarf ettikten sonra, iyice kanaat ge-
me '1e ırtüstü yere yuvarlanması bir nefesli hocadan alınıp da yerine asma- - Mumiyiz bey! Aç yozlerlni, ben vermemek için otel halkına hiç bir şey tirmiştl: 
odu. O e nada, yanıbaşındaki dolabın wa vakit bulunamamış bir tahta kuru- yeldim! Ben: Yasef!. demeden sokağa çıktılar. Yahudi, ora- - !Beni odaya kapacbllar, ü~rimt 

na ında kendini gördü. Uzun donu, su duası, bir romatizma ilacı reçetesi, Gurabi efendinin şişkin göz kapakla- da, bir kahvehanenin taraçasında Gu- kapıyı kilidlediler. 
o uklu yün fanilası, ve boynundaki Tevhidiefkar gazetesinden fi tarihinde rı aralandı. Dudaklarından, anlaşılmaz rabl efendiye açılsın diye bir bardak Ve o saat zihni bin türlü kötil dil -
mu ka ile akseden acip şekline uzun kesilerek saklanmış bir bend, hep böy- kelimeler döküldü .. Yasef üzerine eğil- soğuk bira içlrdL Eczaneden kolonya şüncenin hücumuna uğram!ştı: 
u un baktı. Bu yaşa gelinceye kadar le şeyler zuhur ediyordu. miş soruyordu: alıp şakaklarını, bileklerini oğdu. Son· - Heriflerin üçll de bir oldu, bent 
harama yüz dönmemiş, bu heyetle hiç Ya, paralar?! Para?!. - Ne oldun, be? Hovardallk yara - ra oturduklan otelin yolunu tuttular. gurbet diyarında öldürecekler .. Gurabl 
b r yabancı kadına görünmemişti. İçin- Kan hücumundan şişmiş ensesinden, madi olmall. Eh! Yençlik başka şey, Şimdi, bir de İfakat hanıma meram efendi de o vakit üstüme evlenecek! 
de, ezici bir nedamet duydu. Böyle şakaklarından, alnından soğuk terler yiçkinJik ta yine başka. Kalk, yeyin da anlatmak vardı. Onun için de ayrıca (Arlcan "trr) 

.. 
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Ya%all: A. R. 

Orta okullarda terfi 
eden öğretmenler 

Orta okullarda terfi eden öğretmenle- Zekl, Adana erkek Öğ. o. H. Mahmud, İzm!r 
rin isimlerini muhtevi füteyi dün fle§- kız lisesi Cevdet, Kars il.sesi R. Fikret, N1 -
retmi§tik. Bugün listenin mütebaki kıs- şantaşı orta okul Semlhn, Trabzon orta o -

. ktıl Seraceddin, Cibali orta okul Ayşe, Cum -
mını neşre devam edıyoruz. hurlyet orta okul Hamiyet, Haydarpaşa l -

Maa..~ı 40 liradan 45 liraya çıkanlar: .!esi Raşid, Ba!ra orta okul ö. Liıtfü, Akşe • 

İçinde akreplerin dolaştığı han 
_Erzn~m lisesi Rauf, Eskişehir llsesl Eml

nuttln, Istanbul K. lisesi Rauf, İstanbul K. 
~Lseai Fuat, İstanbul K. lJsesi Hüseyin Avni, 
Izmlr K. lisesi Zübeyde, Kars K. lisesi H. 
Nusret, Akhisar Ortaokul Hazer, Ankara 
2 ncl orta okul Nimet, Bolu orta okul Naşide, 
Bursa ota okul Vehbi, Emlrgln orta okul Y. 
Saim, Emlrgfm orta okul E. A.u, Oazlosman
paşa orta okul M. Vehbi, İnönü orta okul 
Sara, Gümüşhane orta okul Recai Kumka
pı orta okul Übeyde, Ankara K. ~Nüzhet, 
Adana K. Usul Ayşe, Ödemif orta okul E. 
Ramdl, Edirne K. Öğ. O. Rebia İstanbul 
K. Öğ. O. Nebahat, Bursa lise~ M. Ofil -
b:ıhar, Erenkoy lisesi Hatice, İstanbul kız ıı
~esl Zehra, İstanbul erkek lisesi H. Şükrü, 
Izm1r kız lisesi Kevser, İzmir erkek lise.si. Hüs
nü, Kabataş lisesi A. Nezihi, Ankara ı inci 
orta okul H. Fabrl, Bolu orta okul mımıet, 
Cumhuriyet orta okul Rukiye, Nazim M. Ka
zım, Beykoz orta okul Mahir, Çanak.kale orta 
okul A. Şerer, Gazio.smanpap orta okul Uit
ti, Gelibolu orta okul B. Savacı, İaparta ona 
okul Şükrü, Kadıköy 3 üncO. orta okul Mev
hibe, Kadıköy 3 iincO. orta otuı Gillsiim, 
Konya lisesi Celllettın, Kandllll llaeal E. Be
hice, Kabataş lisesi Zeki, İzmir erkek llseai s. 
Sami, İstanbul K. lisesi Hatice, Haydarpaş::ı. 
lisesi Kenan, Erzurum llses1 Sıtkı, Nlşantaşı 
orta okul Semiha, Arnavutköy erkek llsesl E
dibe, Arnavudköy erkek llseal Abdürrahman, 
Ankara Gazi llseal A. Muhtar, Edirne lisesi 
Fahri, İstanbul kız ötretmen O. Muveddet, 
Erzurum lisesi Cevdet, Oazlanteb lisesi Ha -
lil, İstanbul K. llsesl Azize, Ankara Musiki 
Öğ. O. Zuhuri, Çatalca orta okul H. Timuçin, 
Mersin orta okul Rahmi, Denlzll llaesl Ha -
şim, İstanbul K. Öğ. o. H. Bekir, Milas orta 
okul Mükerrem, Ankara Gazl l1ses1 Şükrü. 

bir orta okul Ali Rıza, Bur.sa orta okul Na • 
zım, Bursa orta okul Kllzım, Cumhuriyet or
ta okul Mehpare, İnönü orta okul Süreyy•, 
Ankara kız lisesi Azime, Adana erkek lise 
Ra.slm, Uşak orta. okul Şöhret, Ankara m . 
siki Öğ. O. Ferhunde, Ankara muslkl Öğ. t • 
Necdet, Malatya lisesi Vnsf1, İzmir kız 

Fakat o ateşin kenarında, dün 
geceden kalan soğan kabuklarından baş
ka hiçbir şey bulamamıştım. Birkaç defa: 

- Paşo! .. Deli Paşo! .• 
Diye seslenmiştim. Fakat, taşlı yamac

larda tekerrür eden sesimin aksinden 
başka hiçbir cevab alamamıştım.·· An
cak o zaman, Deli Paşonun na:ıı bir hi
le ve desisesi karşısında kaldıgımızı an-

lamıştım. •. 
Ve, uyanan arkadaşların yanma ııelaı-

ğim zaman: 
- Tilki herifler .. kaçmış1ar .•• 
Diye, mırıldanmıştım. . 
Evet .. kaçmışlardı. Anlaşılıyordu kı; 

hükt'.'ımet nüfuzunun az çok cari olduğu 
yerlere yaklaşmaktan korkuyorlardı. 

Tabur katibi, seviniyordu. .. 
- Hay kaba herifler. Bu kaCiar .. gun, 

arkadaşlık ettik. Bizimle vedaa luzum 

bile görmemişler. 
Diye söyleniyordu. • 
Buna mukabil tapu memuru telaşlı 

• 
görünüyordu: .. 

- Bu heriflerin iplerile kuyuya ınil-
mez; sakın bize bir yerde pusu kurmasın
lar. 

Diye söyleniyordu. 
Ben meseleyi hallettim: 
_ Anladığım bir şey varsa, bu herif-

ler balıklara benziyorlar. Ancak, yaşa
dıkları muhitte hayat eseri gösteriyorlar. 
Ortadan kaybolup da pusu kurmıya ne 
lüzum var?. Bu gece hepimiz ölü gibi u
yumU§UZ. istemiş olsalardı, bu uyku için
de batırırlar; yapacaklarını yaparlardı ... 
1(eselerimizi soyduklannı kafi gördüler. 
Hükllmet mıntakasına yaklaştığımız için 

defolup gittiler. Artık, korkacak bir şey 
kalmadı. Şimdi. vaziyete hakim olan, bi

ziz. 
Vakıa bu sözlerim, biraz tafrafuruşane 

idi. Fakat, arkadaşlara ve bilhassa luu~m
larla çocuklara emniyet vermişti. Nıte
kim fakir kervanımızı nakleden hayvan
ı~ sahibi olan iki katırcı da, benim bu 
aözlerime hak vermişlerdi. 

* 
Muhterem miralayım!.. Mardine gelin-

ceye kadar çektiğim sıkıntı ve sefalette~ 
bahsederek sizi müteessir edecek deği
lim... Size asıl Mardinde karşılaştığım 
hAdise ile, bu hadisenin ruhumda yaptığı 
acı tesiri kısaca arzederek; talih ve mu
kadderatın beni sürüklediği uçurumun 
derinliğini göstereceğim. . . 

Buraya geldim. Taş döşeli zemınınden, 
simsiyah kesilmiş taş kemerli t.av.anına 
kadar her tarafında korkunç zehırlı ak -
rebler koşuşan bir han odasına yerleş -
tim. Günlerdenberi devam eden yolcu -
luktan bitab kaldığım için o günü ve 0 

geceyi kısmen istirahat etmekle ve kıs
men de etrafımda dolaşan akrebleri öl
dürmekle geçirdim. Ertesi gün, alay mer
kezine .gittim. 

Alay kumandanı yaşlı, babacan bir sü
vari kaymakamı ... Beni, çok iyi bir suret
te kabul etti: 

- Geleceğinizden haberim vardı. Yir
ıni gün evvel, hakkınızda §ifreli bir tel
graf geldi. 

Dedi. Ve sonra, manalı bir gülümse
me ile ilave etti 
- Galiba, güneşe karşı ters oturmuşsun, 

evlad. Hünkar yaverliğinden buralara ka
dar düşmek, yenilir yutulur şey değil ..• 
Fakat ne yaparsın? .. Mukadderat ... 

Mukadderat ... İşte bu kelime, şimdi ba
na karşı bir daha tekrar edilmişti. Ve bu 
tekrar eden de, bizim yol arkadaşı zaval
h tabur katibi gibi, ordudan orduya atıl
mış.. İşkodradan, Basrayn ... Basradan, 
Erzuruma .. Erzurumdan, Trablusgarba .. 
Trablusgarptan da İran hududuna atıl -
dıktan sonra, şimdilik merkezi Mardinde 
bulunan (Hamidiye hafif süvari 57 inci 
alay kumandanlığı) nda karar kılınış o
lan eski bir askerdi. 

Gözlerinde bana karşı bir şefkat ve te -
selli ifadesi bulduğum alay kumanda -
nına cevab verdim: 

- Vaziyetten §ikayetçi değilim, ku -

mandan bey. Çünkü, (mukadderat) m ne 
olduğunu öğrendim. Öyle ümid ediyorum 
ki, talihimin haksızlıklarından mütevel
lid teessürleri, vazifeme hasredeceğım za
manlarda duyacağım vicdan zevkile tela
fi edebileceğim. 
Kumandanın yüzündeki kızıl derinin 

buruşuklukları acı t:11r tebessümle geril
di. Aramızda, şu hararetli konuşma geç
ti: 

- Vazüe mi .. hangi vazife? .. 
- Kışladaki vazife. 
- Hangi kışlada?_ 
- Efendim .• bizim kışlada .• alayımızın 

bir kışlası, bir garnizonu yok mu? .. 
- Vah evladım, vah ... Anlaşılıyor ki, 

daha senin ağzın süt kokuyor ... Hele al -
tına binecek bir at bul da, ondan sonra 
kışla sayıkla ... Senin hakkında gelen şif
reli telgrafta; (mumaileyh in rüku bu için 
ordu tarafından muvakkaten kendisine 
verilen mekkari hayvanının derhal fü -
ruht edilerek esmanmın telgraf havale -
sile irsali) isteniliyor. 

- Hayret. 
- Hayret, yaaaa .•. 
- E, ben burada ne yapacağım, ku -

mandan bey? .. 
- Burada kalmıyacaksın ki ... 

- Ay, buradan da başka yere mi gi -
deceğim? .. 

- Öyle ya ... Ordu merkezinde sana 
söylemediler mi? .• 

- Hayır. Sadece size müracaatimi em
rettiler. 

- Bana da, şifreli telgrafla emir ver -
diler. Seni, alayımızın Durak nahiyesi 
merkezinde bulunan Üçüncü bölüğünün 
nizamiye zebitliğine tayin etmişler. 

- Eh.. fena değil efendim. Bölükte de 
iyi çalışılabilir? .. 

- Hangi bölük?. 

- İşte, tayin edildiğim bölük. 
Alay kumandam, dayanan1adı. Dişleri 

tamamile seyrelmiş olan ağzının tavanı 
görünecek derecede gürültüfü. bir kah -
kaha attı. Yumruklarını, dizlerinin üstü
ne dayadı: 

- Aaaaah, gençlik .. ah ... 
Diye, bağırdı. Yüzünü, penet'!reden ta -

rafa çevirerek defalarca baş!m hafif ha
fif salladı . 

- Böyle ateşli gençleri, besleme bohça
sı gibi bir tarafa atarak ziyanı zebil eden
lere lanet olsun. 

Diye mırıldandı. 
(Arkası var) 

Ueviet Demıryoıları ve l.man. rı .ş,etmas. omam lUares .• a ıları 
Sivas atölyesinde yapılacak elektrik tesisatı 14/10/1938 Cuma günü saat 15 

de kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme Umum Müdürlük binasında Malzeme dairesinde toplanan Merkez 9 

uncu arttırma ve eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 
Tesisatın tahmini keşif bedeli 185000 liradır. 

Bu işe girmek istiyenler 10500 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve bu gibi tesisat işlerini başaracak fenni ehliyet ve kudreti 
olduğunu na tık Nafia V eüleünden alınmış bir vesikayı ve teklillerini ayni gün 
saat 14 de kadar komisyon reiabiine vermeleri lizımchr. 

Eksiltmeye girmek istiyen v~ J,öyle bir vesikası olmıyan taliblerin ekailtme 
gününden en az sekiz gün evvel istida ile Nafıa Vekaletine müracaat ederek ve9i
ka istemeleri lazımdır. Aksi takdirde bunlar eksiltmeye iştirak edemezler. 
Şartnameler 925 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
Nafia müteahhitlik vesikaları muteber değildir. (5851) 

----
Muhammen bedeli 70,000 lira olan 3 adet 6 tonluk buharlı vagon vinci 

7/10/1938 Cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binaııında 
aatın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4750 liralık muvakkat teminat ile k1p1unun tayin 
ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Reısliğine 
vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 350 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(5628) 

---Muhammen bedeli 14,000 lira olan Sivas atölyesi kum kurutma tesisatı 
10/10/1938 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1050 liralık muvakkat teminat ile '·:munun tayin 
ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri liizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıt1lacaktır. (5752) 

si Fahriye, İzmlr erkek lls:;..:ıl F. Behiç, ı . 
tanbul erk.ek Öğ. O. Fevzi, Ankara mu ı ı 
öt. O. Reşad, Trabzon llsesl Nazlt, Trabz~ ı 
lisesi N. Sırn, Sivas lisesi A. Namık, SivM 
lisesi Faik, Edirne kız Öğ. o. Afife, Ankart> 
erkek lisesi !!iınmet, Ankara erkek lisesi Na
dire, Balıkesir lisesi İsmail Mahir, Galata -
s::ı.rı_ı.y lisesi Enver, Haydarpaş::ı. lisesi Refı~ 

Izmlr erkek 11.sesl Y. Ziya, Kıı&tamonu 11-
sesl Faruk, Kastamonu lisesi Sami, Kütahya 
lisesi Ekrem, Akşehir orta okul Hulüsi, A -
mnsya ort::ı. okul F. Fevzi, Ankara ı inci orta 
okul İ. Hakkı, Ankara ı inci orta okul SaJO.
hnddln, Bafra orta okul Ayşe, Bilecik orta o
kul Murtaza, Bilecik orta okul Mansur, Ça
talca orta okul H. Münib, Ellzığ ortaokul ce 
mne, Gelenbevl orta okul Kemal, İnönü orta 
?kul Osman Fevzi, İzmit orta okul Adalet. 
Izmit orta okul Bedia, Ankara kız lisesi He
diye, Zile orta okul Mustafa, Yahıao orta o
kul Nlyul, Van orta okul M. Asını öaküdar 
orta okul ~mı. Üsküdar 2 inci ~ta okul 
Mehpare, Üsküdar 2 inci orta. okul B.UveylA. 
Trabzon erkek orta okul M. Ali, Trabzon er
kek orta okul Nureddin, Tarsus orta okul A. 
Şükrü, Tarsus orta okul Etem, Takalnı or~ 
okul Bedia, Taksim orta okul Halis, ş. kara
hfsar orta okul Halil, Osmaniye orta okul 
F:ı.lk, Osmaniye orta okul Ali Rıza, Karaman 
orta oktJl M. Alt, Kadıköy ı inci orta okul 
Enem, Ankara erkek lisesi Omıan Şeref 
Ankara Gazı lisesi Behzad, Ankara Gul 11 
sesi N. Şazi, An~a. Gazi lise.si Mişuk, Af -

Jllaqı 35 liradan fi liraya çıkanlar yon lise.si. Sadettin, Afyon 11.sesl Fehmi, An• 
Düzce orta okul E. Sabri, Kabataş lisesi zı- talya lisesi Süleyman, Bursa lfsedl A. Rtb • 

ya, Galatasaray llR31 H. Ahmet, Erzurum öt. tem, Eskişehir ll;'esl KAmD, İ!tanbnl ertet 
O. A. Rıza, Eyüp orta okul M. Emin, Kan _ lisesi Nurullah, Izmir kız lfaesi Sam!Je, tz. 
etilli K. Lisesi Mehmet, Konya kız Öğ. o. mir 1m llseal Hayriye, İzmir 1m llsea1 B. B
Veysel, Bey~lu orta okul Cevat, Kumkapı mln, Kabatat llseal Kemal, Kastamonu 11 -
orta okul Adnan, Adana orta okul Necib Gü- sesi Fevzi, Konya kız Öğ. O. Mihriban, Yoz
neş, Davutpaşa orta okul Zlyaet.Un, Artvin gad llsel Şinasi, Malatya lisesi Melet, Bam
orta okul A. Dilman, Bolu orta okul Kfı.ınil, ımn llsesl Perihan, oazıantep l1sea1 Sürena. 
Malatya llse31 Osman, Çanakkale orta okul Diyarbakır llsea1 Lütif, Haydarpaşa lisesi i 
İbrahim El.mğ orta okul Talha İstanbul Etem, Haydarpaşa lisesi Melfı.hat, Kayseri ll 
erkek ~ Y. Neslbl, Hopa orta ~tul Hay _ sesi Ö. Liıtfü, Kütahya llsesl Mehmed, An· 
dar, Cumhuriyet orta okul Nilüfer, Ankara knra kız liseal Münevver, Tekirdağ orta o • 
2 inci orta okul Nazire, İstanbul Erkek ö~. ku~ Hikmet, Emirgan orta okul Perihan 
O. Sedat, Mardin orta okul İbrahim Hakkı. Eyüb orta okul Senet, Bdlrne orta okul :Ue
Kabatılf l1leaJ B. Tevfik, J:sklfehlr .llseaf diba. Bara ona okul .Abdllkadir. Bmdm 
Necmeddln, Ordu orta onı Yusuf, AÜara orta okul Milfld. Bafra orta okul İs. otu 
musiki öt. ~ Semahat. İnönü ona okul Biir Ankara 2 lncl orta okul Mualll, Bam.ruu u. 
haneddln, Buca orta okul F. Necib, Bilecik Besi .RJtat, samsun l1seal Şehln. 
orta otul Halid, Biga orta okul Sallhaddln, (AT'kaaı 1'CD') 
Balıkesir ll.9eııl Niyazi, Kaatamona orta o -

~ Ce~~~~n::arp~ 0u!~~t~~ Kaf Dağının arkası 
tanbul kız lls~ı Fridel, İzmir erkek !besi 
Muhlis, Kadıköy 2 ln~I o. o. Sabahat, Adana (B"fUITGfı 6 na aa.yjada) 
kız llleBi Mubabat, J&tanbul kız orta okul dan imar devam etükçe, halka da bir em 
Nfizhet, Bitlis orta okul İbrahim Battı, Ba- niyet geliyor •. düne kadar ya eşkiya, ya 
kırköy orta okul Safter, Galatasaray lisesi hud hariç düşman baskınına uğramağı 
Muslihiddin, Erenköy kız lisesi F. Nlhade alı lan h Ik b k k d 1 b 
İstanbul erkek lisesi B. Hattı, İzmir kız il ~ Şllll§ 0 a ' a ıyor i, ev et ı: 
sesi Fehamet, İzmlr kız lisesi M. KAzım, taraflara ehemmiyetle yerleşiyor. Öylt 
Konya lisesi Faik, Konya lisesi Fahrl, Per _ ise emniyet var .. bunu hisSE:den köylf 
temlyal ıı.esı İ. Rafit, Samaun llsesl o. Sıd- bugün çadırdan eve dönm~; tarlasında 
kı, Vefa llsea1 Cellleddln, Balıkesir öt. o. sapana sarılmış; bunun netıce~: refah vr 
Ziya, Giresun orta okul Zihni, Oazlosman - maddi kalkınma da hemen kendini gös • 
paşa orta okul SalAhaddln, Eyüb orta okul termeğe başlamıştır .. şimdi bu vaziyetti! 
t. Mustafa, Çapa orta otul Seniha, Galats- §arkınt Uımale tahammülu kt bQ 
saray lisesi E. Mahmud, Galatasaray JJses1 •• • yo . ur.. • 
İ. Safer, Adana erkek uaesi İbrahim Hcilla yuk bır hızla başladığımız bu ışc, daha 
Sankamış orta okul A. Cevat, Antalya lisesi büyük bir hız vermeliyiz .. İstanbullu, fz
Nusret, Sivas öt. O. Numan, Edime kız ö~. mirli nasıl yaşıyorsa cAğrıı. h da onu a
o. VMfi, Konya öt. o. Nurtye, Nazilli orta nyacaktır. Kağıdhane köylüsünün Türk 
okul l'alk, Samsun orta okul Marzlye, Tak- · · · d · · d. , 
1 •- kul .... EmJ zo ld ,. camıası ıçın e vazıyetı neyst' Kızıl ıze _ a m or- o .-.. n, ngu a.. orta o-

kul Selçuk., Balıkesir llse.sl Hamid, mm _ deki de aynini istiyecektir ... Dehalet ede-
bakır lise! Kflzım, İstanbul K. Handan, Ka- ne iş vermeli, kazanç tcmın etmeh ki: 

·nıyarbakır Nafta müdürlüğünden: bataş lisesi Arif, Kastamonu lisesi M. Şükrü, tekrar eşkiyalığa dönmesin .. devletin bu-

İh l Adapazarı orta okul Saim, Akşehir orta okul na ehemmiyet verdigvi ve gu" cünün yettiM 
1 - aleye konu an iş: 19311,50 liralık baş müşavirlik evi inşaatı kapalı zarf Semiha k a• 

usulile eksiltmeye konulmuştur. ' An ara birinci orta okul Meliha, kadar başarmağa çalıştığı göruJüyor .. bil-
.Aydın orta okul B. Fahri, Edirne orta okul tün ihtiyaçları birden karşılamak imkin-

2 - Bu işe aid i§ler şunlardır: Hamdi, Erzurum orta okul ~man, Gazlos- .. • 
A _Eksiltme şartnamesi, manpaşa orta okul Mihriban, İnegöl orta o- sızlığı muhakkaktır .. yuzlerce senelenn 
B _ Mukavele projesi, tul A. Refik, Maraş orta otul A. Ami, Mar- harab ettiği bir diyarı ve onun ümmi kaJ-

din orta o~ul Ziya. Meraln orta otuı Raaim, mış halkını birden en yüksek sevıyeye 
C - Husust, fennt ve bayındırlık işleri genel şartnamesi Muğla orta okul Tahir, Elbığ orta okul Hur getirmeğe yalnız Türk enerjisi değil, A-
D - Bu evrak nafia dairesinde göriılebilir. §ld, Samsun lisesi A. Rufai, Konya kız öt. merikan sermayesi de lazım gellr .. onun 
3 - Bu işin ihalesi 13/9/938 Salı günü saat 11 de kapalı zarf usuliJe nafia O. Fatihe, Süleymanlye orta okııl Fatm:ı, için sabırlı olmamız lazımdır .. cİmar edi-

müdürlüğünde yapılacaktır. :81:'::-.. 0~::: ~İn~c:!ia ~:W or;:r~; verelim!> demek, dile kolaydır.. Şarkın 
4 - Eksiltmeye girebilmek i~in 1448,36 liralık muvakkat teminat, cart senet, Bartın orta okul Rahml, Uşak. orta okul Na~ imarını öyle yüzler, binler, milyonlar de-

ticaret odası vesikası. fi. Galatasaray llsel Şevket, Pertemlyal ll- ğil; ancak milyarlar yapabilir .. 
A - Bu eksiltmeye girebilmek için Nafia Vekileünden alınmıı m~teahhit- sesi Fazıl, Zonguldak oı:ta okul Kemal, Ban- Bütün bu yokluğa rağmen, vatanse • 

lik vesikası. cBu vesika ihale gününden en az sekiz gün evvel istida ile Nafia dırma orta okul Halid, Isparta orta okul Hüs ver hemşcrilerime, inana inana diyebı · 
Vekfiletine müracaatla alınacaktır. Ve bu zaman zarfında vesika talebinde bu~ nü, Burdur orta okul Şevket, Karaman orta lirim ki: cŞark denilen bu muazzam ,. 

okul Mükrime, Biga orta okul Yekta, İzmir 
lunnuyanlar eksiltmeye giremiyeceklerdir. tız öt. o. ceı~. Kabataı llse.sl A. Hamdi, zengin vatan parçamızda baştan ve _Y~ 

5 - Talihlerin zarfları ihale saatinden bir saat evvel komisyon re.laine mak.. Ordu orta otul Adnan, Kadıköy ı ıncl orta niden bir hayat doğuyor.. ancak ılal 1 

buz mukabili vermeleri. Posta gecikmeleri kabul edilmez. c581la okul Zeynel, Maraş orta okul Nurt, Ankara kuvvetlerin yapabileceği bu n•uazzam i -----------------------=::------------ tız llleel Medlba, İstanbul öt. O.&. Zeti, cı- becermek için, cumhuriyet devletiniı 
Ankara T arib, Di~ Coğrafya Fakültesi ball orta okul Arif, Kadıköy 3 tıncn o. o. Rıd mümessili olan umumi müfett:şlc bütün 

Dl·rekto .. rlu"·g ... u .. nden •. un, zne orta okul Mehmed, Haydarpaşa u- kadrosu· valiler kaymakamlar nahiy" 
Besi MO.nlr, Blga orta okul Bedriye Patih or- · ' • " 
ta okul Supbi, Kadıköy 2 lncl 0~ okul ile- müdürlerine kadar; hayatlarını bu eya· 

1 - 'l'alebe kaydına 15/9/938 tarihinde başlanacak l 5/I0/938 tarihinde .an lek:, Nlşanta§ı orta okul Nezihe, Milas orta Jetlere vakfetmişler, fedakarane çalışı • 
verilecektir. okul İbrahim Kemal. Menin orta okul Ke - yorlar .. büyük bir aşkla sarıldıkları bu 

2 _ İkmal imtihanları 10/10/938 de başlıyacak 15/10/938 de bitecektir mal, Çatalca orta okul A. 'l'ur'gud, Gazlos - işde muvaffak olacakları muhakkak' A· 
17/10/938 Pazartesi. ·· ·· b .. 1 c ktır manpaşa orta okul Nadide, Maraf orta okul . . . . . . . ·· 

3 - Tedrisata gunu a~ana a . A. Hikmet, Kumkapı orta okul Namıı, Rize ma, dedığiın gıbı bızlerın hıra~ sabırlı ol· 
t - Bu yıl yatıh talebe almmıyacaktır. cSl4t• c282'l) orta okul ld,eddlıı. Oalataaart.J llaeal t mamız lizım.. Va~ji R. Zo!>t.& 



, ....................................................................................... ·························-
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L Devlet kapısında elli yll 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb' us Ebubekir Hazım 

Paşa zile bastı, gelen yavere emretti: "ikinci orduyu vali muavini beyin emrine 
verdim. Uzunköprüye şimdi hareket etmek üzere ne isterse hemen yola çıkarınız!" 

Müşarünileyhin temaruz ile yatak ı feci, hükılmet için de feci, adliye için 
odasından bile çıkmaması gerçekten de feci, memleket için de feci! Fakat 
hastalanmasını intac ediyordu. Mü.şiir- bunları bana niçin söylediniz? 
lükten infisalinden sonra Edirnedeki - Gene böyle bir mesele var da 
vaziyetinin (ikamete memur) şeklini al zatı devletlerinin bir emrine bir ıutfü 
masından dolayı, benden başka, kendi· .. mahsusuna muhtacız! 
sini ziyaret edenler azaldıkça azalmış- Paşa: 

tı!. - Ne yapmamı istiyorsunuz? Çabuk --43-

Garibler hastanesinde ölen çiftlik 
sahibi Aluned ağa - Diğer bir çiftlik 
mutasarrıfı Bulgar • Meşhur 

Sanssouci değirmen ve sarayı 

Vali Abdurrahman paşa idare mec -
lisine başkanlık ettiği bir günde, vilA
yet yaveri bana uzun bir arzuhal getir
di: 

- Bunu veren Babaeskili Ahmed ağa 
dışarıdadır. Zavallı, pek mağdur bir 
adamdır. Koskoca çiftliğini muhacirler 
zaptettiler. Malını kurtarmak için, on 
beş senedir bir çok defa Edirneye gitti, 
geldi. Burada sürünmeğe tahammülü 
ve malını kurtarmak ümidi kalmadığı 
için, iki senedir gelmiyordu. Paşa haz
retlerinin mağdurları, mazlfımları hl· 

söyleyiniz, dedi. 

- Uzunköprü icra memurunun ya -
nına yüz kişilik bir süvari müfrezesi 
vermenizi. .. 

Paşa derhal zile bastı. Yaverle mer
kez kumandanını çağırttı, dedi ki: 

- İkinci orduyu muavin beyin e;n
ıine verdim. Uzunköpriiye şimdi ha -
reket etmek üzere asker, top, tüfek ne 
isterse hemen yola çıkartınız! 

Keyfiyeti Arif paşaya söyledim. Son
ra istida sahibi Bulgarı odama çağırt
tım. İçeriye kırk, kırk beş yaşlarında 
sempatik bir adam girdi. Vaziyeti an -
!attım. Simasında hayret ve memnuni
yet alametleri birbirini takip etti: 

- Size nasıl teşekkür edeceğimi bi
lemiyorum, dedi. 

Cevab verdim: 

maye ettiğini işitmiş. Etraftan beş, on Berlindeki meşhur Sanssonci değirmeni 
- Siz de bu cahil muhacirlere karşı 

lütufkar davranınız . 
kuruş borç alarak gelmiş. 

Arzuhali, her satırında bir kat daha 
artan bir esefle sinirlene, sinirlene o
kudum. Bu çok elim maceranın hillasa
sı .şudur: 
· On altı sene evvel Bulgaristandan 

hicret eden 20 aile Babaeski kazasına 
ıskan edilmiş. 

Bir sene sonra, kış baş1anğıcında o
tuz hane halkı, hiç bir resmi makama 
maltimat vermeksizin - evvelkileri gibi 
rahata kavuşmak ümidile - gene Baba
eskiye gelmişler. Tahsisat bulunmadığı 
için bunların iskanlarına imkan bulu • 
namamış, muhacirler sokaklarda kal
m~lar. 

O senelerde kaza idare meclisi azalı
ğında bulunan Ahmed ağa muhacirlere 
acımış, kendi çiftliğindeki evlere yer
leştirilmelerini - fakat misaferet sure
tile - kaza kaymakamına teklü etmiş: 

- Bunlar çiftlik arazisinde ziraat 
yapsınlar. Bana, ortakçıların taamül 
vechile verdikleri hissenin yansını ver
sinler, demiş. 

. 
na da yaverle haber gönderirim, bura
ya gelmek için yorulmayınız, dedim. 
Paşanın hiddetinin geçmesi için ara

dan iki üç 'günün geçmesini doğru bul
luyordum. 

Biri mabeyn başkatibine, diğeri sad
razama gönderilmek üzere iki tahrirat 
müsveddesi yaptım! Macerayı rnerha -
meti celbedecek bir surette hikfıye et
tim. Bunlar da ya kafi mikdarda tahsi
sat verilerek muhacirlerin başka bir 
yerde isknnını, yahud çiftliğin vergi 
defterlerindeki kıymetine göre hüku -
met tarafından iştirasını veyahud da 

- Yapacağım muameleyi Uzunköp
rüden dönünce arzederim! 

Çiftlik sahibi Bulgar dört gün sonra 
a\•det etti. On beş senedir teraküm eden 
icar bedelini almadığını, çiftliği evvel
ki kira bedelinden üçte bir nisbetinde 
noksan bir ücretle gene o muhacirlere 
ıcar ettiğini söy lcdi. (Arkası Par) 

Ahmed ağaya cşanı ali>ye uygun dü- I a-...a.-.:ı~.a-~ 
şecek bir maaş tahsisini yazmıştım. 

Paşanın yüzündeki ekşilik geçer gibi 3 oldu. Müsveddeleri aldım. Müşarün • ı-..a..--1ı.-.a.-...: 

ileyhin odasına girdim. Paşa namaz kı
lıyordu. Namazın bitmesini beklerken 
yaver geldi: 

- Başınız sağ olsun, dedi. Ahmed 
ağa ölmüş, bir saat önce gömülmüş! 

Vali, Ahmed ağanın gösterdiği bu Abdurrahman paşa İstanbula gittik- 9 
büyük insaniyete telgrafla teşekkür et- ten bir kaç gün sonra yaver, gene b:r ~ a.....a.-.ıL-..a..-
miş ve keyfiyet vilayet gazetesine de istida getirdi: ıo.._.._.-_.._..__. 
yazılmış. - Bu da tıpkı merhum Ahmed ağa- SOLDAN SACA: 

Fakat hem İstanbuldan tahsisat gel- nın işine benzer, dedi. Arzuhal sahibi 
memiş, hem de muhacirler: Bulgar da buradadır. 

- Biz çiftliğe hükumet tarafından Şimdi ismini hatırlayamadığım bu 
iskan edildik, deyip oturmuşlar. Bulgar Uzunköprü kazasındaki çiftli • 

Kaymakam bu kötü neticeden müte- ğini on üç sene evvel muhacilere kira
essir olarak istila etmiş, daha doğrusu ya vermiş, muhacirler ne kira vermiş
kaçmış. Ahmed ağa da çaresiz kalarak ler ne de çiftliğinden çıkmışlar. Mah • 
mahkemeye baş vurmuş. Bidayet ve keme tahliye kararı vermiş. Fakat iki 
istinaf mahkemeleri çiftliğin tahliye- senedir bu hüküm de infaz edilmemiş!. 
sine mükerreren karar vermişler, tem- Hatta muhacirler icra memurunu taşa 
yiz tasdik etmiş, padişahtan da irade tutmuşlar! 
çıkmış. Fakat üç s~nedenberi bu hü • İstidayı aldım, vali vekili Arif paşa-
lküm icra edilememış. nın yruuna gittim. Meseleyi anlattım. 

Arzuhali okuduktan sonra Ahmed .. . 
v • • 'rtt· B r ayagv tııt Arif paşa muteessır olarak ne yapmak 

agayı ıçerı getı ım. u e ı, . ı · 1... 
1 

v. • d 
f1 ~ b. ·ht· d Istidasını azım ge ecegını sor u. 

mıyan me uç ır ı ıyar ı. . . 
1 l. ·11· Halime dikkat e • - Muhacırler, karşılarında kahır 

alp mec ıse gı ım. b. h".kfı k . .. ed·k1 ... 
d ır u met uvvetı gorm ı erı ıçın en paşa: 

_ Ne var? dedi. Pek telaş1ısın! bö~le ~reke1t ediyorlar, dedim, kuv: 
- Müsaade buyurursanız arzede - vetın z ı on an mukavemete sevkedı

yim. 
- Söyleyiniz. 
Macerayı hikaye ettim. Paşa: 
- Anlaşıldı, dedi. Çiftlik tahliye e

dilmemiş. Mikdarları (300) e varan 
muhacirleri çıkarmak kolay bir iş ol
saydı, bizden evvelki valiler yapardı. 

- Mazlum bir, zalimler çok olursa 
onlan himaye ile mazlCınm hakkından 
mahrum etmek mi Jazım gelir? 

Paşa, meclis azalan huzurunda dik 
başlılık etmeme kızdı: 

- B~gün sende ziyadece bir sinir 
zarı hasıl olmuş, dedi 

Drşarı çıktım. Fakat Ahmed ağanın 
zarar görmesini istemiyordum. Ona: 

- Paşa mecliste müzakere ile meş -
gul, arzedemedim. Yarın anlatırım, sa-

yor. Cür'etlerini kırmak 18zım. İcra 
memurunun yanında mesela 100 kişilik 
bir süvari müfrezesi bulunursa çiftliği 
tahliye ettirebiliriz! 

Arif paşa: 
- DJğru söylüyorsunuz. Fakat bu 

yüz kişilik süvariyi nereden bulacağız? 
- Ordudan! 
- Öyle ama müşür paşa bana yüz 

süvari değil, bir tek piyade bile ver -
mez. Fakat Müşarünileyh sizi pek zi -
yade sever. Kendisile görüşünüz ve ne 
yapmak Hlzımsa bana sormadan yapı -
nız! 

Derhal müşüre gittim. Ahmed ağa 
meselesini, pek acıklı bir surette anlat
tım. Müşür paşa: 

- Anladık, dedi. Aluned ağa için de 

1 -Irmak - kolay. 
2 - Azerbaycanlı - lfltlfe. 
3 - Vazeden - lhtlrıık ettirir. 
4 - Fr krüddem - koruna . 
7 - Ezllmiş - küçük bardak. 
8 - Çifter de~ll - nazik olmıyan. 
9 - Ekmek mastarından ismi 

şümullü. 

10 - Büyi.ik annem - çocuğa bakan. 

YUKARDAN AŞAlil: 

fail -

ı - Mahkemede görülen - bir nevi kuma
şın iptidai maddesi olan nebat. 

2 - Alflturka saat - akıllı. 

3 - Kapıyı tutan demir • gül sapında 
bulunan. 

4 - Sulpken mayi olma - hayvanlara linz 
bir böcek. 

7 - Aşmak mastarından ismi fail - çene
de, yüzde çıkan. 

8 - Sessiz - ş:ıtr::mca benzer bir oyun. 
9 - Bir iş üzerinde bulunan adama, 0 iş 

hakkında malümat vermek - su 
dağıtılan yer. 

10 - Baş tarama illeti - babanın kız kar
deşi. 
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Evvelki bulmacanın· halledilmiJ şekli 

1 
ağustos tarihli 

bilmecemizde kazananlar 
1 3 ağustos tarihli bilmecemizde ka

zananları aşağıya yazıyoruz. İstanbul
da bulunan talihli küçük okuyucuları -
mızın pazartesi, perşembe günleri öğ -
leden sonra hediyelerini bizzat idare -
hanemizden almaları Iazıındır. Taşra o
kuyucularımızın hediyeleri ıposta ile 
adreslerine gönderilir. 

Bir masa saati 
İstanbul Kartal belediye mühendisi Ta -

hlr Sözer kızı Perihan Sözer. 

Bir büyük resim albümü 
Van orta mekteb 3 den 284 Cahid Ataya

kul, Beşiktaş 24 üncü ilk mekteb 1/A dan 'l 
Gönül Ertan. 

MUHTIRA DEFTERİ 
(Son Posta hatıralı) 

Antalya Meciddin mahallesi Kapıcı soka
ğı 4 numarada Füruzan, Çanakkale askeri 
inzibat sübayi yüzbaşı Mustafa oğlu Orhan, 
Çatalca Fcrhndpnşa mahallesi 15 numnrnda 
Turgut, İstanbul erkek Jlsrs!nden 803 Nihad, 
İstanbul Hcybeliada Uluğbey sokağı 1 nu -
mnrada Yılmaz, Istanbul Beşiktaş Serence
bey mahallesi ÇiUenbik sokak ı numarada 
Füsun. 

MÜREI\:KEBLİ KALEM 
(Sını Posta b'ltırııh) 

İstanbul Ahırkapı meydanı 1 numarada 
Taıat kızı Saime, İstanbul Beyoğlu Kumba
racı yokuşu Örtmealtı sokak 16 numnıııdn 
Ayşe, Çanakkr.le tclgrafcı Lfıtfü Türk Oz!ln
oğlu Hakkı, İstanbul Cağaloğlu Erkek orta 
okulundan 120 numaralı Muhsin. 

BİRER YAPI TAKIMI 

kuldan 314 Türkftn, İstanbul kız lisesi 4/A 
d.ın 701 Fııtma. 

KOKULU SABUN 
(Son Po ta hatıralı) 

İstıınbul Fener Çırak sokak 5 numarada 
Necatı Gıindiız, İstanbul erkek lisesi sınır ı-c 
ı.le Nejad, İstanbul ikinci ilk okuldan 418 
Ş:ıhin, İstanbul Kumkapı orta ok:ulund::ı.11 
370 Memduh, İstanbul birinci llk mek:teb 4ı:P. 
den 491 Bürhan. 

KİTAB 
Ankara Sanayi caddesi Kültür Batanlığl 

karşısında 96 numarada Seyfi, Malatya il· 
sesi son sınıf edebiyat okulunda 945 No. hı 
Nusret, Kastamonu Uzun sokak 35 nurna -
rada Perihan Gökkılıç, Eskişehir Jş dairesi 
6 ncı bölge kfı.tlbi Ahmed Akoğlu Adnan, 
Yozgad sulh hakimi Arif oğlu Selçuk, To • 
kat maliye veznedarı Amil kızı Mellha, Me:-
z\fon İrfan okulu öğretmeni Osman oğlu Ce
ıfll. Edirne tüccar All Kaşıt kızı Perihan. 
Üsküdar İhsaniye mahııllesl Çatmactlar so
knk !3 numarada Nahide, İstanbul Kurba • 
~tılıdere Söğudlüçeşme caddesi 8 numarada 
Bürhan, İstanbul Üsküdar kız enst.itüsünde 
247 numaralı Nuri Yezdan. 

BOYA KALEMİ 
Malatya buğday pazarında Konyıllı Ah • 

med oğlu Ziya Polatkan, Kayseri İstanbul 
cadde.si 47 numarada Kfrkor, Aydın Gazi 
bulvarı sokağı 2 numarada Hayrünnisa, Ma
latya Hüseyinbey caddesi kültür direktörlüğü 
:mrşısı 80 numarada Mebruke, Bursa Cum -
hurlyet caddesi 296 numarada All Balb Ak· 
gül, İstanbul Pangalt.ı Çimen sokak 150 nu
mnradıı Müşerref. 

KART 
Manisa Tumen muhasebecisi Rüşdü oelu 

İstanbul Heybcllada 15 inci ilk okuldan Ayhan, Kaş gümrfik Yavuz kard~ Şaztye 
Oüner, İstanbul Karagumriık Keçeciler Çeş- Demirkan, Ankara Sıhhat VekaJ.et.1 mubase
me sokak 19 numarada Filiz, İstnnbul Be - besinde Nail Can kızı Güzin Can, Tokat mu
yazıd Soğunağa camii sokak 1 numarada hasebe müdürü oğlu Sadri Aktilrk, Diyar -
Ferruh, İstanbul blılncl ilk okul sınıf 1-B de bakır İzzetpaşa caddesinde avukat Abdül • 
161 Muammer, İstanbul 15 lnc1 ilk Oitul sınıf kadir oğlu Nejad, Yozgad cumhuriyet mfid-
4-D da 256 Raif. delumumisi oğlu Emel, Ayvalık Mekteblller 
YUVARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ pazarı gazete bayii Cafer oğlu Ali, Çankırı 

(Son Posta hatıralı) nvukat İsmail Hakkı oğlu Mehmed, İstan -
İstanbul Llileli Tayyare npartımanı 34 ııu- bul Beyoğlu beşinci llk okuldan 296 İsmail, 

marada Esad, İstanbul Harbiye Çayır sokak İstanbul Vefa erkek lisesinden 278 Mustafa, 
101 numarada Nihal, Beyo~lu 29 uncu mck- 13tanbul Fatih 18 inci okul sınıf • de 424 
tcb 4 den L. Bahar, İstanbul 44 üncU ilk numaralı Sedad Selçuk, Ödeml§ belediye 
okuldan 266 Necdet, İstanbul Eyüb 36 ıncı caddesi 15 numarnda Ramiz Şengül, Manisa 
ilk okuldan 759 Bedia, Kurtuluş Tepealtı No. sulh hukuk katibi Mehmed oğlu Nusret. is-
132 de Nevzad Gokçek. tanbul Fındıklı setüstünde 5 numarada Bin-

DİŞ FillÇASI naz, İstanbul Şehzadebaşı AğayokUJU 6 ııo-
(Son Po5ta hatıralı) marada Altan, İstanbul Ak.saray Küçüklan-

İstanbul erkek lisesinden 1147 Necati, is • ga tramvay caddesi 136 numarada Neriman, 
trınbul Boğaziçi lisesinden 199 Şehlm Ke - Isparta tüccar Mustafa oğlu Doğan, İstan
ınal, Samsun tütün merkezinde TalM Çellk bul 44 üncü okuldan 255 Süheyll, Çerkesköy 
oğlu Rlfat Çellk, Ankara Hacıbayram oa- fen memuru kızı Gönül, Bandırma Halke • 
ziımteb sokak 23 numarada Yaşar, İstflnbul vinde Feride, Kütahya Selvl mahalleslude 00 
Gelenbevi caddesi 41 numarada Şadi. numar:ıda Derviş, Sivas devlet demlryolları 

DİŞ MACUNU hareket müfettişi oğlu Fikret, Gebze İnhl -
sarlar • 1uhakenıat memuru Rıza kızı Nur-

i<;tanbul Galata Necatibey caddesi 533_ n~- ten, İstanbul Üsküdar Dlvitçller mahallesi 
~arada Vahlp, Gazlnnteb scferberllk mud~- Halı sokağı 34 4numarada saUl.haddin, An· 
r~ ~!ya kız! Zerrin Mera~. Kayseri lskfın mu- kara Leblebici mahallesi Uçar sokak 2 nu -
duru kızı llhan Kılıç, Istanbul Beyoğlu 47 marada Şemseddin, Balıkesir şehir §ekercW 
inci ilk okul ~ınıf 4 de Ferda, İstanbul Kum- Mustafa Dadan, Kütahya hususi muhasebe 
1<.apı Çiftegehn caddesi 15 numarada Rem- Utlblerinden Kenan kızı Nimet, Eski.şehir 
ziye. Hoşnudlye Sökmen sokak 10 numarada Nec· 

ALBÜM det, İstanbul Ak.saray Haseki Baklbey sokak 
(Son Posta hatıralı) 13 de İrfan , Ankara Gümrük ve İnhisarlar 

Arnbkir avukat Celal oğl'J Adnan, Vezne- Vekaleti muhasebe mümeyyizi Ziya ~u Ne
cller Darüttaallim musiki öğretmeni Fahri cati. Amasya inhisarlar tahsil memuru ö -
Kapuzoğlu Doğan, Adapazarı mah - mer kızı Makbule, Küçük Yozgad bamt fab-
keme fıza.~ı Tevfik oğlu Me.i'ud rikasında binbaşı Reşid kızı Nermin, Mer -
Güven, İstanbul Cağaloğlu orta okulu sınıf zifon bayii Şükrü ellle Asım 'Ö'zgün, Mardin 
2-F de 117 Doğan, İstanbul 44 üncü ilk o - valisi oğlu Necdet Ökmen. 

1 lstar.bul Belediyesi llanlar1 1 
Temizlik işleri ve diğer müesseseler hayvanlarına lüzumu olan 669,140 kilo 

arpa kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bir kilo arpaya 5 kuruş 25 santim 
bedel tahmin edilmiştir. 

Listesile şartnamesi Levazım Müd:irlüğünde görülebilir. Eksiltme 31/8/938 
çarşamba günü saat 11 de Daimi Encümende yapılacaktır. İstekliler 2-1.q(l sayılı 
kanunda yazılı vesika ve 2634 lira 74 kuruşluk teminat makbuz veya mektubile 
beraber teklif mektublarını havi kapalı zarfları yukarıda yazılı günde saat 10 a 
kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul 
edilmez. (5481) 

Atölyeler ve Garajlar Müdürlüğü için lüzumu olan ve hepsine 1040 lira bedel 
tahmin edilen muhtelif boylarda gürgen, çam, çiğdene, karaağaç ve cevb: tahta
ları açık eksiltmeye konulmuştur. Listesile şartnamesi levazım müditrlüğünde 
görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 78 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 9/9/938 Cuma günü saat 11 de Daimi Encümen-
de bulunmalıdırlar. (B.) (5787) 

Niksar Belediyesinden: 
Niksar belediyesinin yaptırmakta olduğu elektrik şebekesinde kullanılmak üzere 

1320 Kilo Çıplak bakır tel 25 M/M2 lik 
290 Kilo > • • 16 M/M2 • . 
180 Kilo » • > 10 M/M2 > Sert çekilmiş tek olımıktır. 

1790 kilo bakır tel 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Teller İs-

tanbulda teslim alınarak bedeli peşinen verilecektir. İsteklilerin 13/9/938 gü • 
nünden evvel Niksar belediyesine müracaatları. (5845) 



29 Ağustos SON POSTA Sayfa ıı 

Hatayın müstakbel devlet Atatürkten_ kahraman_ 
. . t dk .ki orduya selam ve sevgı 

Baylar, şimdi e tazyik 
ve tehdide mi başladınız? reısı e ) er yapıyor subları ~;:aı::~ !~~~sri'!~~a) Yüksek 

Antakya, (Hususi) - Hatay devlet re- büyük :hürmetler gösterildi. Hükumet a- Başbuğlarına kalblerinden coşan sonsuz 
isliğine getirileceği muhakkak addedilen Z3larile Şamm siyaset eşrab Irak'ın dev- heyecan ve saygılarla meşhn sarsılınnz 
Tayfur Sökmen şehrimizde tedkiklerine let &damı ile birçok konuşmalar yaptılar bağlılıklarını arzetmekle nihayetsiz şe
devam etmektedir. Tayfur Sökmen mil- ve Arablığa aid meseleleri birlikte müta- ref duyar. 
ti mücad~Je yıllarında Anadoluyn geçmış lea ve tedkik ettiler. 

( Ha.ştaT"afı l inci sa1J1aC1a) 
hum Şerefin ismini taşıyan stad levhası 
bundan bir ny kadar evvel durup durur
ken indirilmiş, yerine başka bir isım h
§lyan bir levha asılmış, stad (Şeref) s\z 
bırakılmış ve bu harekette spor muhitin
de, matbuatta ve Beşiktaşlılar arasında 
büyük bir infifıl uyandırmıştır. Biz, nan
körlükle tovsif edilen bu hareketi önle
mek, klübü parçalatmaktan kurtarmak 
için elimizden gelen izahatı yaptık. Fc-

sad imzaları suya düşürmek değil, tnkri , 
reddetmekti. Klübü esas !.-ura11lar 339 'c 
340 daki idare heyeti arkadaşlc1.rd -: .. 
bu heyete gene eski mü~ssi'il':!rdt!n 1· 

arkadaş harb kabinesi ismini takını~ ı. 
Bu arkadaşlar klübün bugünkü lf:keı 

:nülünü hazırlamışlardır, halbuki lıu~ü -
kü idare heyeti bunu yıkmak istiyor. 

mücahidlerirnizdendir. Bııraya gelir gelmez gazetecilere muh-
BüyLık Millet Meclisinde Antakya telif meseleler hakkında beyanatta bu

rneb'usu olarak yer alan müstakbel dev- Iunan Bay Tevfik Süveydi, size birkaç 
let reisi Tayfur Sökmen geçtiği her yer- defa bahsettiğim bir dedikoduyu resmi 
de <'oşkun tezahüratla karşılanmıştır. bir ağızla tenvir etmiş oldu. Mallım oldu-

Taviur Sökmen Beyliinda alay komu- ğu vechile, son zamanlarda Şam meha
lanı Şükrü Kanadlı tarafından istikbal fili ve bilhassa Suriye matbuatı, Hatay 
edilmiş ve bir kıt'a asker selam resmini meselesinin halli için Irak'ın bir tavas
lfa etmiştir. suttrı bulundugundan bahsetmişler ve bu 
Hatay Juıkkmda Irak Jıariciyc nazırının arada Hatay'm ikiye taksimi hakkında 

beyanatı bir proje üzerinde çalışılmakta bulun-
Şam, 20 (Hususi muhabirimiz yazıyor): duğunu söylemişlerdi. Bay Süveydi'nin 

Bağdaddan gelıp beyanatı meselenin aslını anlatmış oldu. 
Ş a r k Milletleri Irak Har1ciye Nazırı dedi ki: 
paktına mensub c- Böyle bir projenin mevcudiyeti 
devletlerin Cenev.. doğrudur. Ancak proje bundan bir hayli 
rede eylCıl içinde evvel Irak tıırafından tasavvur edilmiş, 
aktedecekleri içtı- tatbikı için temaslara girişilmiştir. Fa-
maa ve oradan da kat, araya karışan bir takım enternasyo-
Paris ve Londra- nal meseleler projenin ileri gitmesıne 
ya gidecek olan I- mani oldu > 
rak hariciye nazı- Bu sözlerden anlaşılıyor ki, Irak'ın ta-
n Bay Süveydi üç vassutu, Ankara itilfillarından evvel ya-
gün burada kaldı pılnııştır. Bahsedilen proje de Şam me-
Bugün Beruta ha- hafılinin umduğu gibi Ankara anlaşmala-
reket ediyor. Ora- Irak Hariciye Nazın nndan ~onra vaki olmuş değil, bilAkis bu 
dan vapurla Mar- Süveydi itıl3flarm tahakkuku üzerine suya dü
silyaya müteveccihen hareket edecektir. §ÜP git.'Iliştir. 
Bunıda bulunduğu müddetce hakkında Mesele bundan ibaret imiş. 

Bir genç bisiklete kanad takarak uçmak istedi 
(Baştarafı l inci sayfada) 

renin uçuş tecrübeleri yapılmıştır. Tec
rübeler her ne kadar müsbet bir netice 
vermemiş ise de kanadlı bisiklet yerden 
yarım metre kadar kalkmıya muvaffak 
olmuş, fakat tam bu sırada dümen~ arız 
olan bir sakatlık yüzünden tecri.ıbcye 
devam edilememiştir. 
Kanadlı bisikleti yapan Emin isminde 

fakir bir marangozdur. Kendisi 28 va ın
dadır. Eminde iki sene evvel kendi i-

aşağı sür'atle inmeğc başlamıştır. İşte bu 
sıralarda bisikletin her iki tekerleği yer
den yarım metre kadar yerden kesilmiş 
ve bu suretle yedi sekiz metre ilerlemiş
tir. Bu esnada her nasılsa dümenin bir 
tarafı kırılmış ve bu kısmın orada tamiri 
mümkün olmadığından tecrübe başka 

bir güne bırakılmıştır. 
Dün tecrübede hazır bulunan bir mu

harririmize Emin şunları söylemiştir: 
c- Ben bugün muhakkak uçacaktım. 

Fakat mali mahrumiyetler yüzünden bu
nu istediğim gibi yapmnadıın. Maamafih 
günün birinde muhakkak uçacağıma e..'lli-
nim ... > 

Manevralarrn tenkidi dun 
yapıldı 

(Baş uırafı 1 inci sayfa.da) 
reşal Çakmak Halkevine gelmiş, ordu Jru. 
mandanl:m, Fahrettin Altay, Kazım Öz
alp, Asını Gündüz, İzzettin Çalışlar ve 
kolordu kumandanları tarafından karşı
lanmıştır. 

Manevraiarın tenkidi orada on dakika
lık bir fası~a ile beraber tam 4 saat bir 
çeyrek devam etmiştir. 

Genel Kurmay Başkanı 
Mare§aı Fevzi Çakmak 

Mare§a? Fevzi Çakmak 
Genel Kurmay BCl§kanı 

Ordumuzun yüksek ve her vakit oldu
ğu gibi milletin emniyetine cidden layık 
kıymet ve kudretle dolu manevrasının 
~ok istifadeli safhalar göstererek bittiği
ni bildiren telgrafınızı aldım. Türk ordu
sun un yarattığı zaferin bu yıldönümü 

günlerinde kalbim orduya karşı takdir 
ve şükran hislerile doludur. Sizin ve ter
e"' marn olduğunuz aziz silfıh nrkadaşla
rımın hakk.mda gösterdikleri samimi ve 
asil duygu'inr, o günlerdeki hatıralarımı 
canlandırdı, heyecanlanmı artırdı. Başta 
siz olduğunuz halde cfünlenize candan 
sevgi ve saygılarımı sunar, şimdiye kadar 
olduğu gıbi bundan sonra da daima ar
tan kutlu b~arılar dilerim. 

kat klüb idare hey'eti üstünde oturduk-
' 

Bay Fehmi Erol da şunları :.üylemi.§ti.r~ 
- Rey vermeğe hakkı 'Jlan astı flzumız 

yüz yirmic!ir. Fakat bunl.un'l yirm; k •• 
darı vefat etmiştir. Otuzu da Balkan har
bindenbe>ri meydanda yoktut'. İstnnbulda 
hulunamıyanlar ise gene i<'-=ncH nizamn • 
memiz mucibince bu gibi içtimalartia ek
seriyet üzerinde lmiıessir oldJilaıJar •• 
Hiçbir itiraz varid olmasın diy ~ şimdi de 
otuz üç imzalı bir protesto yolladık. Ya
ni bu şek lde asli azanın yüzde doksan 
beşi kongrenin toplanmasnu istemekte• 
Cirler. H, lbuki Beşiktaş kEib·1 idc..e he
yeti evkaf gibi bir şey oldu . .l\fö.tı.:vellileri 

lnrı sandalyelerden bir türlü doğrulup ta 
etrafda kopan gürültüleri duymak lSte
mediler. Klübde istifalar başladı, aldır
madılar. İstifa edenler Şeref spor faim-

Kemal Atatürk 

Atatürk Hariciye Vekilini 
kabul buyurdular 

İstanbul, 22 (A.A.) - Atatürk, bugün 
Ankaradan gelen Hariciye Vekili Doktor 
Tevfik Rüşdü Aras'ı kabul buyurmuşlar 
ve :.ızun müddet yanlarında alıkoymuş-
lll!"dır. 

Başvekil şehrimizde 
(Baştarafı 1 inci ıayfada) 

Başvekil kendisini karşılıynnların el
lerini sıktıktan sonra Vekillerle bir
likte istasyonun merasim salonuna girmiş 
ve 50 dakika Vekillerle görüşmüştilr. 

Muhterem Celal Bayar tam saat 19.50 
trenine bağlanan hususi vagonla İstan. 
hula hareket etmiş ve istasyonda topla· 
nar. büyük bir halk kütlesi tarafından te
whürat ve alkışlar arasında uğurlanmış
tır. 

lı bir: klüb kurdular, aldırmadılRr. 

Nihayet klübün asli azaları kongrenın 

toplanması için bir takrir hazırlarlılnr. 

1dare heyetine verdiler. 28 ağustos pazar 
günü, yani dün kongrenin açılmasını is
tediler. 

Fakat Beşiktaş klübünün idare hevcti 
azaları baylar, uğraşıp çalıştılar, konğrc
nin toplanmasının önüne geçmeğe mu
vaffak oldular ve kongre toplanmadı. 

Dün bu kongreye giden bir arkstd \Şl· 
mız takrire imza atan birçok Besiktaşh
larla konuştu. Aldığı cevabları aync n a
şağıya koyuyoruz. 

Takrirde imzası bulunanlardan Bay 
lhsan Giinsav: 

- Evet, doğrudur. Biz yirmi dokuz 
imzalı bir takrir verdik ve kongrenin 
fevkalade olarak içtimamı istedik. Mak

sadımız Şeref Spor Klübü namile yeni 
bir klübün kendi balarımız tarafrıda.n 
açılmasına bu suretle çok kuvvetlonmiş 
olan klübümilzün kuvvetlerinin bölün-

mesine mani olmaktı. Çünkü giflonler 
Beşiktaş klübünden değil, bugünkü he· 
yeti idareden müşteki idıler. Bugünkl.i 
heyeti idare değişince tabii yArine gele
cek idare heyeti de evvelki idare hP.yeli
nin yaptığı hatada ısrar etmiyecek, Şe

ref stadına Şerefin ismi iade edilec-ek ve 

A 1 
bu suretle bazı arkadaşları gücendiren t yarış arı bitti sebeb ortadan kalkmış bulunacaktı. 'Hal-

(Baş tarafı 7 inci sayfada) buki guya idare heyeti takririn altlrıdnki 
Üçüncü koşu: Mevslmln en zengin lkrn- isimleri, imzaları, soy adlarını okuyrun11-

mlyeli koşusu olan üçilncil koşu 1k1 yaşın _ dığını ileri sürerek kongreyi bu h afüı 
dakl Halis kan İngiliz erkek ve dişi taylan- toplamadılar. İsim, adres sicil num;mıln
na mahsusdu. Birlnclllği Mehmed Atmanın n ve imzalan daha vazlh yazılmı<; ol,m 
Karanflll kazanmış 1000 lira mükl'lfnt al -
nııştır. İklnclllğl Mehmed Yıldırımın Yılmaz- bir takrir göndermemizi istediler. Biz bu-
kayası, üçüncülüğü de Prens Hallmln Selğ- nun ütüne dün otuz üç imzalı bir protes
neur'u kazanmışlardır. to çektik. Soy adlarını, adreslerı, imzala-

Dördüncü koşu: Dört ve daha yukan yaş- n vazih olarak yazdık ve kongrenil" önü
takl yerU yarım tan İngiliz at ve kısrakla - müzdeki pazar akdini istedtk Böyfo ,m 
rma mahsus olan bu koşuda blr1ncllğ1 Sa-
lih Temelin Mahmuresi, ikinclllğl Fahri Ata.- takrir yazdığımız zaman bunu haber a-
cerlnln Ceyldnı, ücilncfilüğü Nazif Anaba - lan idare heyeti azaları bu işin önüıır geç. 
dın Mavzlkası tn.zanmışlardır. mek için bir çare düşündüler. Malfım ya 

Beşinci koşu: 14 ve daha yukarı ynştnkl fevkalade kongreler, azalardl'l'.:1 munyyen 
yarım ve halis tan Arab at ve k.ısraklanna bir yüzdesinin imzalı takı·ir verrneleriie 
mahsus olan bu koşuda da Fehmi Vuralın 

var. Ve bunlar bir türlü buradan ayrıl .. 
mak istemiyorlar. Burasını biz kurdu~ 
ciiyorlar. Onlar tıbkı vaktile b:r kere ~ü .. 
zel boş bir sahaya gelip !{ısa hır müddet 
çadır kura!"ak muvakkat sı.u.~ette yerle,.. 
miş insanlara benziyorlar.. Onların t~ 
dırlannı vaktinde yel üfur~ıü~, su göıo 
türmüş, sonra başka insanlaL" gelmiş aY. .. 
rıi saha üzerinde medeni bk şehir, biıı 
~amure kurmuşlar. Şimdi o ilk çadırı 
Kuranlar ortaya çıkıyorlar. Burrısmı ev• 
vela biz yaptık diyorlar ve ı.;l,üı edenlere 
hakiki kuruculara bir hak vermıyorlaı. 

1 

Eğer kanuni müracaatimlLle kongreyi 
gene toplamazlarsa mahkeır.e~ mura~a .. 
at edip kongreyi içtiman Öj•lc çağırtaca .. 
ğız. Bütiın arkadaşlarımıza şimd. im7.a.f 
Iarını geri almaları için tc::didler, taz.. 
yikler yapılmaktadır .. fa1::at imzasını g~., 
ıi alan yoktur. 

Husnü. kaptan da cumıi§tir ki: 
- On brş gün evvel idare heyetinden 

hepimizin müşteki olduğumuz bir zat ba .. 
na idare heyetine girmem için iki buçuıt 
saat ısrar etti. Kendisile işbirliği yapa~ 
mıyacağımı ve benim bir oyuncu olma~ 
sıfatile esasen idare heyetinde müfid bir 
uzuv olamıyacağınu sö) kdim. On be: 
gün sonra tard kararını aldım. Şimdi im< 
za atan bütün arkadaşları ayni zat kendi 
yanına çağırmakta ve bu imzaları geriye 
almadıkları takdirde işlerinden güçlerin .. 
den olacaklannı söylemektedir. 

Bay Faruk Bilginoğlu da şu ccvabla1] 
verdi: 

- Evet, doğrudur... dedi ... Dün ayn! 
zat beni yanına çağırmıştır. Bana da im .. 
zamı geri almamı teklif etmiş bir sürü 
kardeşane nasihatler vermiş: c

1

Bunda 1s
rar etmek senin için iyi olmaz> demiştir. 
Fakat ben imzamı geri almadım.> 

Aldervişi birinci, Salih Temelln Musuıu ı _ yapılır. Halbuki daha takrir PUerın•' git
klncJ, Ahmed Gelişin Ünlüsü <içüncll gel - meden klübün içinde daimi bir tefrika 

B~ aldığımız cevablar bize şimdi dei 
Beşıktaş klübünde bir tehdid ve tazyls 

~~~~.~~.~~~~.~~.olduğunu gösteriyor. \ ···································-
~!.~~~:~!~:................................................. çıkardıklnrı bahane edilerek Hüsııü kı:p- Son Posfu l\fatbaası 

cadgerdeki bir aletle uçmak hevesi uyan
mış ve geçen sene yaptığı bir aletle ny
ni mahalde gene bir takım tecrübelerde 
bulwıınuş ise de müsbet bir netice ala
mamıştı. Emin ilk muvaffakiyetsizlık 
karşısında meyus olmamış, çalışmalar~
na devam etmiş ve bu sene geçeh _se.'lekı
ne nisbeten biraz daha mütekamil bir 
filet yapmıya muvaffak olmuştur. Bu a
leti tarif edelim: Bu ilk nazarda bir pla
nörü andırmaktadır. 3 metre boyu varilır. 
Kanadlarının tulü 7 metredir. Kuyruk 
kısmında biri ufki diğeri amudi olmak ü
zere iki dümeni vardır. Bunlardan amu
iisi gideceği istikameti tayine ve diğeri 
tle yukarı doğru kırıldığında havalanma
coma, aşağı kırılınca da yere inmesine ya
ramaktadır. Havada müvzeneyi temin i
çin de her iki kanadın uçlarında iki mü
teharrik parça vardır. Alet hangi tarm 
meylederse o taraftaki parça bir manive
la vasıtasile kırılmakta ve oraya çarpan 
rüzgfır müvazeneyi temin etmektedir. 
Pervanesine gelince: Bunu tahrik için 
bisikletin dişlisine bir kasnak geçirilml§ 
ve bu kasnaktan pervanenin bağlandığı 
nıile bir kııyış takılml§tır . .Aletin kanad 
Ve dümenlerinin hafif olmasını temin i
~in çitalarla yapılan iskelete bez çekilmiş 
ve yağlı boya ile boyanmıştır. 

29 ağustos istirahat ve mernsim gecesi 
hazırlığı c:.lacaktır. Ordu geçid resmi 31 
nğustostadır. 

Ankara güreş seçmeleri yapıldı 
(Bat ta~afı 7 inci sa.yf ada) 

c O BES.M RUŞEN tan, Fehmi, Şeref ve Abdullah gibi kıy
r. 1 ~ metli arkadaşlar azalıktan hrcfer.lıidiler. 

Cerrnhpaşa baataaesi dııhiliyo ıııütelıu 111 1 Beşte üç reyle onların tardma kar::1r ve· 
- ÇAitŞIKAPI TRAl\IVAY DURAÔI ..J rildi ve kendilerine de tebliğ edildi. Mak· 

................................ 
Ne~riyat Müdürü: Selim Ragıp Eme~ 

SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAKL1G1L 

Dün sabah alet bir kamyona konularak 
Maltepe atış mektebi civarında oldukca 
dik bir sathı maile götürülmüş ve öğlı>ye 
kadar kanad ve dümenlerin yerlerine ta
kılması ile uğraşıldıktan sonra Emin a
lete binmiş ve bacaklarının bütün kuv
veti ile pedalları hareket ettirerek yokuş 

72 kilo: Muhafızgücünden Süleyman bi -
rlncl, Anknragücünden Demir lklncl, Nec[b 
iıçuncu. 

79 Uo: Ankaragücünden Adil blrlnel, 
Muhafızgucunden İsmail lklnci, Aııkaragiı -
cünden Mustafa üçuııcü. 

87 kilo: Antara.gücunden Rıza blrlnel, 
oüneşden Ali Udnci, Muhafızgüeünden Mus
tafa uçüncü. 

Ağır siklet: Ankaragücünden Necml bi -
rlncl, Osman ikinci. 

Takım itıbarile Anltnragücü birinci, Mu
hnfızgucu lklncl, Güneş üçüncülüğü ka -
znnml.J!lardır. 

Ankara güreşclleri haftaya Finlandiyalı 
güreşcllerle karşılaşacaklardır. 

Kız 
Erkek Li ~· Y~tıtıl 

1 Yatısız 
~;:~ i!~e:a~!~~nsı~~=~~t 0~~~o:~e:i~=b~=~: ~ollarınKı havldi~. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan itibaren başlar. Arzu 

• . . . • 0 unur. nyıd içın hergOn saat 10 dan 17 ye kadar mnraeaat kabul 
olunur. Sekizmcı v; l~l~ebırıncı sınıfların bUtnnıeme ve engel sınavları ı eyltll 938 de, diğer sınırlana da 7 

Y başlıyaeaktır. İsteyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 20580 

30 ağustos zafer bayramı günü lstanbulda bulunan talebelerin merasime 
iştirak etmek üzere sabah saat 8 de mektebde bulunmaları 

Sen •ıdınsrn, r .. I 
lıalerlndlft rutı fi· 
Hl 9lr~11 Ulı aasıl 

HRI sevıırelı .... 
hıacık 

CI dili IÇlll P&JaoflH 

re mlııl Uor •• 
llUe ml-_';._---1 

EVVELCE ZEVTINYA(;aı 1 
ŞiMDi PALMOLIVE 

Hergün bıolcıce kadınlar, uylıny • 
tının cıld uz.cnndelri faidelı teaırini 
mededıyorlar. Bayanlar, sl:ı: de onlar 
srıbı, sabah ve a tam PAl.MOLIVE'iD 
fa:la lcabarmı, lc:opütu ile yüıünüıü. 
boyounuııı ve omuslarınııı masaj edi
niz. Bıı·hara evv a aıcalı: \c sonra da 
sofl'tılı: au ıle yıkayıgıı._ Tcrl:ıbindcki 
ıeytinyaQ'ı ıayc11nde PALMOUVE m • 
.amelen temıılcr, befe;e:rı yuınuşatır 
•c tatlılaıtınr ve J>(ttabı ten parlayıp 
iCnçlcfir. 

PAl-MOLIVE o R4ar ııc\Wlur ki 
~eti lı:adınlıırf Ollü f(b v9 l:İ&ll~ o' 
çın dıı lı:ullanlt J. -
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Herkesin üzerin
de ittifak ettiği 

bir hakikat : 
Sabah, öv e ve ak· 
şam er yeme ten 

onra 

ULL N AK 
şartile 

-
1 

Dişlerinizi tertemiz, bembeyaz 
ve sapsağıam yapar. Ona yir
minci asır kimyasının harika
larından biridir, denilebilir. Ko
kusu gUzel, leu~ti hoş, mik· 
roblara karşı tesiri yüzde 

yiizdür. 

Kul ananlar dişlerini en ucuz şeraitle 
sigorta ettirmiş sayılırlar. 

labab, 6ğle ve akıam ber yemekten sonra 
111,ıerlnlzl lırçalayınız. 

~ ...................................... m:ıa, 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 

Satınalma Komisyonundan 
ı - Gümrük Muha;aza Genel Komutanlığı deniz vasıtaları için satın alına

cak 91 kalem mukannen malzemenin 1/9/938 Perşembe günü saat 11 de 
kapalı zarfla eksiltmesi yapıl.ıcnl~tır. 

2 - Şartname ve evsaf komisyondaddır. Görülebilir. 
3 - Tahmini tutarı 11198 lira ve ilk teminatı 840 liradır. 
4 - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir snat evveline kadar 2490 sayılı 

kanunun tarifi veçhile hazırhyacakları teklif mektublarını Galata eski 
ithalat gümrüğündeki komisyona vermeleri. c5373> 

SON POSTA 

TIRAŞBIÇAGI 

Bu kadar ucuz 
bir tıraş bıçağı 
ile bu kadar tat
lı ve mükemmel 
tıraş olacağımı 
hiç zannetme
miştim 

s 
Bıçakların iyisi 

ve ucuzudur 
10 Tanesi 15 kuruştur 

o 

WÇC<.TOC<Lü fl~LAl-<~TT I;No 
KO~UYACAk'.PADANDI R • 

Ağustos 29 

SAÇ BOYALARI JUVANTiN 
Kumral ve siyah olarak saçlara tabii surette istenilen rengi verir. 

Sabittir, aıhbi ve zararsızdır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - İstanbul 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan 

Eşyanın clnsl Miktan 'l'asınlan an Tutarı İlk temin ati Tarihi Ollnll saati ------ ---- ----Lt r a Ku. Lira Ku. -- --Oturtma terazi 192 tane 2467 20 186 00 2-9-938 Cuma 10 da 
Maa deve boy- 300 - 92 25 7 00 > • 10,30 
nu fincan . 

ı - Yukarıda yazılı eşyanın gösterilen gün ve saa!lerinde pazarlıklan yapı· 
lacaktır. 

2 - Evsafları Komisyondadır. Görülebilir. 
3 - İsteklilerin gün ve saatlerinde ilk teminat makbuzları ve kanunl vesika· 

larile birlikte Galata eski ithalat gümrüğü binasındaki komisyona gel .. 
meleri. (5766) 

İnhisarlar U. üdür üğ .. nden: 
I - İdaremizin Paşabahçe fabrikasındaki tahammtir dairesinin şarLname ve 

projesi mucibince tevsii ve Bodrumda ambar tesisi işi her ikisi birden kapalı 
ıarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli tahammür dairesinin 14374 lira 83 kuruş, Bodrumda ambar 
tesisi işinin 707,30 lira ki cem'an 15082 lira 13 kuruş ve muvakkat teminatı 
1131,15 liradır. 

III - Eksiltme 10/IX/938 tarihine rnstlıyan Cumartesi günü saat 11 de Kab:ı· 
taşta levazım ve mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 75 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım 
ve Mübayaat Şubesile, Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikini ihale gü • 
nünden 3 gün evveline kadar İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca mti· 
nakasaya iştirak vesikası almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci maddede yazılı 

ehliyet vesikası ve % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 10 a kadar yukanda adı 
geçen Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. c5730, 

Kız ve 

Erkek 

BEYOGLU - TÜNELBAŞI - YENIYOL 

ALMAN LiSESi ve Ticaret 

okulu 
Tam devrell Lise, Ticaret mektebi, Almanc:ı. öğretmek için ihzarı sınıflar. 

Derslere 16 Eylül Cuma günü b~lanacaktır. Kayıd muamelesi 9 Eylfilden IUbaren 
hergün saat 8 den 12 ye kadar: Nll!us teskeresi veya ikamet tezkeresi; mahalli bllkft
met doktorluğunca tasdikli sıhhat raporu, çiçek aşısı k{lğıdı ve tlfo aşısı klAıdı; aıu 
fotograf ve mekteb tasdiknamesi veya diplomaslle yapılır. 
Fazla malümat için 49486 ya telefon edilmesi. Kayıdlnr 15 Eylül Perşembe gfinll saat 
12 ye kadar devam edeeektlr. 

Tek süt.un aanUml 

•ahüe 400 kunıı 
•ah ile 250 » 

Üçüncü •ah ile 200 » 
Dördüncü •ahile 100 » 
iç •ahi/eler 60 » 
Son •ahile 40 • 

Muayyen bir müddet zarfınd.ı 
fazlaca mikdarda illn yaptıracak· 
tar ayrıca tenzilaUı tarifemizden 

istifade edeceklerdir. Tam, yanın 
ve çeyrek sayfa ilfınlar içiıı ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari illlnJ.anna 
nid işler için şu adrese müracaaı 
edilmelidir: 

İlfincıhk Kollektil ŞlrkeU 
Kııhrıımanzacle Ban 

Ankara cacıaesı 


