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.1. j K C ı. ı B N f selamlarını ve hayranlıgını ıblaıı etmekle bahtiJanm, 
gönü lüsü geri çekilecek Je:ilin:Y:ı~"raf~:~ 

Paris, 9 (Hususi)- ...-----....... -~--------...,., 
Romada İngilız scfi• 
rilc Kont Ciano ara• 
smda İspanyol mese
lesi etrafında ccrf;!, 
Yan eden müzakerc4 

lerin müsbet bir su 4 

ret~ neücelcnmcsi 
buract..ı memnuniyet. 
le kar~ılnıımıştır. Gn· 
zt>t.eler Münihtc mÜ• 
tevas::ııt rolünü ifa C• 

den Mussolininin fs4 

panyadnkı göniilliiler 
mesel<'sini hullctmek 
suretih! sulh yolunda 
başi 'ldığı esc re d~ 
v ı tti~ni tebarüı Gonullulerin ltaıyaya diinmclc üzeı-e toplandıkları Kaaızden 
ettil'mcktedlrlcr. bir görünüş 

Övr gazetesi bu huı>usta şunları yaz-ı cAdemi müdahale komitesinde geçcıı 
rnaktndır: (Devamı 3 ncü sayfada) 

Denizde görülryıemiş bir soygunculuk 

5 hırsız makinelerini 
hurdacıya sattıkları 
bir vapuru batırdılar 

Paşabahçeiiierin gözü önünde yavaş yavaş batan 
Asya vapurunun esrarı nasıl çözüldü ? 

P~şabahçede Paşakapısı denilen :nui4 1 bulunan bir vapur v.ar~ll'. Vapurcu Mus-
hallln açıklarında aylardanberi demiili (Devamı 11 ıncı sayfada) 

Ankara, 9 (A.A.) - Ankara -
Erzincan demiryolunun Erzincana 
varması münasebetile Atatürk, Ce· 
lal Bayar ve Mare~ Çakmak ta
rafından Nafıa Vekili Ali Çetinka· 
yaya gönderilen telgraflar aşa~da
dır: (Devamı 5 inci sayfada) 

Başvekil ve 
Milli Müdafaa 

·izde 

V• d K t•kı Başve/cU Ankara tsta.,yonunda tyana a ato ı er Ankara, 9 (Hususi) -:- Ba§vekil Celal 
Bayar bu akşam 19.50 de hareket eden 

ı h
• H • Id trene bağlanan hususi vagonla istanbula a ey ıne numayış yapı ı hareket etmiştir. ~~ekil istasyonda 

(Devamı S ıncı suyfada) 

Genç Hitlerciler mukabil bir nümayiş yaptılar, karga
şalıklar oldu. Kardinalın oturduğu saraya ateş verildi 

······························································ 
Hitler söylüyor : 
•' Hiçbir şey 

istemiyC?ruz, 
YALNlZ-

Almanga lngilizl~rin 
takındıtı mürebbilik 
hareketlerine artık 
tahammül edemez 

Sarrebrukken 9 (A.ıA.) -Bugün, 
Kurtuluş meydanında muazzam bir 
halk toplantısı yapılmıştır. Hitler, yet
miş beş hususi trenle buraya getirilen 
200 binden fazla •bir halk kütlesinin ö
nünde söylediği siyui nutukta ezcüm-

Vi11anadan bir görilniı, 
. ıle ~tir ldı · 

(YBZIR 3 UncU I&Jfamızdadır.) (Dev~mı U inci sayfada.) 

Alman lktısad Nazın Başvekalet binasına girerken 

:ı:nkara, 9 (Hususi) - Birkaç günden- ve refikası bu akşam saat 19,38 de hUBUs.i 
berı şehrimlzde bulunan rnuhterem mlsa- trenle İstanbula hareket etmişlerdir. 
firimiz Alman İktısad Nazırı Dr. Funk (Devamı 5 inci sayfada) 

Karadenizde dünyanın en 
modern limanı yapılıyor 

12 milyon lira sarfile vücude getirilecek olan Çatalağzı 
limanının inşası için hazırlıklar başladı 

Ankara, 9 (Husust) - Yenı ekonom~ radcnizde Çatalağz.ında vücude getiri}~ 
kalkınma planımızm tatbikine başlanmak cek munztam liman geLrnektedir. 
üzeredir. İlk yapılacak işler arasında Ka- (Devamı 5 inci sayjada) 

C DÜNKü LIG MAÇLARI ::J 

Güneş Fen er bahçe ile 
O- O berabere kaldı 

Beşiktaş İstanbulsporu 3 - 2, Galatasaray Topkapıyi 
3 - l, Vefa Bevkozu 2 - 1 yendiler 

Güne, - Fer.er maçından heyecanlı bir saj1ıa 
(Diiıl i&taJıbulun üo mnhtellf sahasında yapılan maçların tafsUAıını resimlerile 

beraber' 1 l.ncl ııayfamn:da baJaca.ksınız.) 
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ı Sayfa SON POSTA 

Resimli Makale: = Ya amir, ga memur olmak lazım. = 
-···---

Vniversitede 
Neticeler 

Yazanı Pallh Rdkr Atay 

Yı atanbul ttnlversitesi Hukuk Fakülte
U si Dekanı Profesör Doktor Ali Fuad, 

bu seneki imtihan neticclcrinı bildiren 
esaslı beyanatı ile 1938 ders senesı dedi
kodularını kapamıştır. Gazetelerimizin 
gelecek sene salabiyet ve mes'uliyet a
damlannı. millt kültüre hizmet etmekte 
daha serbest bırakacaklarını ümid ederjz. 

-

Sayın profesörlin söylediğin~ göre son 
sını(ta imtihana giren 142 talebeden 
124 ü, ikinci sınıfta. 244 talebeden 173 ü, 
birinci sınıfla ise 200 talebeden 105 i mu
vaffak olmuştur. İlk sınıf bir tarama ve 
eleme vazifesi yapıyor; ikinci sınıf biraz 
daha yaprak döküyor; fakat son sınırta 
gürbü.z ağaçla karşılaşıyoruz. 

Gene dekan bu neticelerin normal ol
duğunu bildirmektedir: Fakat, diyor, tl
nivcrsiteden ne istediğimiz! .bilmeli~·iz. 

Bazı insanlar emretmesini de bilmezler, ıtaa.t etmesin: de. 
Fakat bu, öyle bir eksikliktir ki her zaman tashih, telafi 
veya itmam edilebilir. , 

Ya~ıyan bir insan ıçın tashih, tel!fi veya itmam edilmesi 
mümkün c.Jıruyan hastalık emretmeyi de, itaat etmeyi de 
sevmemektir. Cansız bir taş haline gelmemeye bakınız. 

Kalite mi, kantite mi? Eğer üniversitele-
rin lüzumları adetle ölçülmüş olsaydı, 
birçok Avrupa hukuk fakültelerinin şim-
diye kadar kapıları kapamaları lazım ge
lirdi. Muhterem dekana hemen cevab ve
relim: Kalite istiyoruz! B~im nesilleri· 
mizin diplamaları Türkiyeyi ummanlar
d'a uçurabilecek bir yelken vücude geti
rebilir: Halbuki nasıl bocalamalar ya~ 
tığımızı görüyorsunuz. Bizler, bizden iyi
sini değil, bizden çok iyisini istiyoruz. Ve 
şebadetname değil, kendim mütemadi· 
yen serbest tecrübeye terkedebilecek, 
mütemadiyen isbat edebilecek li
yakat istiyoruz. Umumi memleket idare
sinde gördüğümüz noksanlardan çoğu
nun, iyi lise mezunlan arasında anlaşıl
mamak imkanı olmıyan basit kült~rsüz
lük meseleleri olduğunu düşündükçe, 
gözlerimizi bir daha üniversiteye çeviri
yoruz. Her şeyi yapacağını, ve kendi ya
pacağını, hatta icad edece~ini iddia eden 
tehlikeli cehalet, bir de milli davalar de
magojisi ve a.zimle birleştiği zaman, ha
kikaten menti}"i baı'ikalandırmaktadı:. 
Ben davutunun kaba sesini, üniversite· 
nin temin edeceği kültür ahengi sustura
caktır. Doğrudan doğruya meseleğine ta
alluku olmıyan her türlü kültür cserle
rini, sahibi aleyhine clüzumsuz vakit 
kaybetmek:t telakkisine düşmüş olanlar 

Aşağıdaki iki resmin 
Kime ald olduğunu 
Seçebilir misiniz? 

Yukandald iki resim son beynelınllel 

siyasi bulıranda en çok ismi geçen eski 
Çekoslovakya Cumhurreisi Beneşe aiddir. 
Resimlerden biri Beneş Prag ünivers\te
sinde tahsilde iken, diğeri de meşhur 

Slavya takımında oynarken alınmıştır. 

var. Bütün sakatlıklan vasati iyi bir lise Bir hapishanede mahkum
ve iyi bir üniversite seviyesi ile ıslah 
edebiliriz. Ecnebi kurmay zabitlerinden fardan birine aşık olan 
ataşemiliter olanların, bizim ediblerimi- gardiyan kızı 
zin bile tanımadıkları san'at eserleri oku- -
malrta olduklarını bir vesile ile zikret- Am~ikada Kentukyde idam talebi ile 

r················································---·, 
Hergün bir f1kra = 

Ben söylemlyorum 
Fransa kralı dördiıncil Hanrinin 

çok sevdiği bir atı vardı: 
- Atıma iyi bakılsınJ derdiJ baııa 

atımın öldüğü haberini getirirseniz, 
haberi getiren kim olursa olsun astı
nrım. 

At günün birinde ölüvern~i§ti. Atın 
ölümünü. söylemekten korkuyoriarciı. 
Gaskonyalı bir asilzude: 

- Ben söyliyeceğim! 
Dedi ve kralın yanıf'A girdi: 
- HQ.§metmeabJ dedi, Bizin kıymet

li atınızJ güzel atmızJ bir e~i daha bu
lunmıyan atınız ...• 

Kral bağırdı: 
- Oldü h4! .• 
Gaskonyalı asilzade başını eğdi: 
- Atınızın öldüğünu ben söy1e1)'1.(>-

dim ha§memı.eabJ siz söylüyorsunuz. 

\ J 
~ ..................................................... •'" 

5 bin sene sonraki 
Insanlara bırakılacak 
Eser: Zaman bombası 
Nevyorkta açı-

. t•k Um mı· ku-ııu··ru··n şartları malum- mahkemeye verilen azılı katillerden bı·-mış ı · u · ı lacak olan dünya 
dur: Bir defa her meslekten olanlar, bu rinin sevgilisi, tesadilfen muhafazalarına Ö sergisinin c Imi· 
şartları yerine getirmiş olduktan sonra, memur olduğu gardiyanın kızı imşi. Genç yen kuyu., adı ve-
kendi ihtisaslarını yaplcı ve yaratıcı bir kız, babasının gaybnbeti esnasında, ka- ri1en yerinde ze· 
kaıı.teye mazhar kılabiHı-ler tilleri kaçırmıo:ı. Onlar da hapishanedPn 

• "$ mine gömüleccl· 
üstünkörü cilanın cezasını çok çekti- çıkar çıkmaz bir değirmenciyi öldürmaş- olan bu (Zam 

ğimiz için, üniversitemizi ve liselerimizi ler, başka bir adamı dağ:ı kaldırroışlar ve bombası) bundan 
sıkı ve müsamahasız usullerde teşci ede- kendileri de dağa çıkmtşlardır. Şimdi, a-"' ı beş bin sene sonra 
lim. Bize yalnız üniversiteden itibaren .ıı.ı sız genç kız, hapishanede budalalığına yaşıyacak olan in-
değil, orta mektebden sonra da kalite la- ağlamaktadır! saniara yirminci 
zımdır. asrın vasıflarını 

Orta mektebden sonra genç, her işi ya- Çin ordusunda çalışan ö~etecektir. 
pıyor. Liseden sonra ise sadece devlet ka- Alman sübay/ar Bu suretle 5 bin 
pısına koşuyor ve ehliyetsizlik cmükte- sene sonra bura- • 
seb hak:t sancağını açarak, barem kalele- Japonya, son zamanlarda 1931 yılın-

danb Ç 
larda hafriyat ya-

rine hücum ediyor. Aynı ehliyetsizlik e- eri in ord'USunda hizmet gören Al-
b 

pacak olan insan-
ğer üniversı1eden mezun ise, onunla örn- man za ttierinin geri alınmasını Alman- lar, 20 nci asra aid 

Inglllerede dünyanın 
En feci 
Dilğünü yapıldı 

İngiltere an'aı. ~e, düğün günü, bir 
büyük pasta hazırlanır ve bu pastayı ge
lin güvey bir arada keserler. İngilterede, 
Carrigan köyünde, ev fırmınd!l hazırlan
mış büyük bir pasta, etrafında düğün 

hediyeleri çevrelenmiş olarak, büyük bir 
odanın ortasındaki masa üzerine bırakıl
mıştır. Bu odanın bitişiğindek.i büyük sa
landa da, gelinlik elbiselen için son uy
kularını uyuyan bir gelin, askert ünifor
masile bir damad, ve bir de, düğünde gi
yeceği tuvaletHe kaynana, ayrı ayrı üç 
yatakta yatmaktadırlar. 

DavetlileP düğün eğlencelerine gele
cekleri yerd'e, kilisede yapılacak olan ce
naze mC(rasim:fne !iştirak edeceklerdir. 
Damad, bundan yedi ay evvel, bir at ya
rışında kazaya uğrıyarak yere düşmüş, 
amudu fıkarisini kırını~tı. Uzun müddet 
alçıda kalarak ölümden kurtulmuş, sed
yede yatmasına rağmen, gene sevdiği kız
la evlenmek üzere düğün hazırlıklarına 
başlamıştı. Onların bu saadetini kıska
nan anne, bir giln bahçede güneşlenen o~
lunun arkasından usulca gelerek, bir 
kurşunda onu öldürmüş, sonra da ayağı 
sedyenin ucuna takılınca yere yuvarlan
mış, daha bu sırada dumanlan tüten ta
banca tekrar ateş alınış, kendisine isabet 
etmiştir. Tabanca seslerine doğru kuşan 
gelin de acele ile, merdivenlerden yuvar
lanmış, anide ölmüştür. 

Şimdi, davetliler, siyahlar giymiş oldu
ğu halde ilk~nce, ölülerin şerefine içe
cekler, sonra da kllisede iyinde buluM
caklardır. 

rünün sonuna kadar mücadele etmiye yadan ısrarla istemekte idi. Almanlar çok sahih ve kat'} 
mahkfunsunuz. Niçin? Başka bir işe ya- buna muvafakat ettiklerlnden, Çin ordu- malfunatı elde et· Bir Ingiliz ome/e meb'usu 
rıyabilecek olanları, hayatlarınca aka- sunda bulunan 28 Alman mütehassısı, 

!1 ı miş olacaklardır. bı·r reneber g .b. l 
mete mahkum etmekte ne mana var? şere erine veri en mükellef bir ziyafet- Yalnız Amerikalı- l l ça ışıyor 

Bu münasebetle Hukuk Fakültesi de- ten sonra Hongkenge müteveccihen ha- ları düşündüren İngiliz sosyalist mebuslarından Daniel 
kanının talebe yurdunun genişletilmesi reket etmişlerdir. Bu mü~hassıslar ara-

d 
nokta bu yerin Hopkin ziraat arnelesinin durumlarını 

ve daha iyi cihazlanması, memleketteki sm a meşhur tabiyeci General Von Fal- muhafazasıdır, j. 
genç kabiliyetlerin devlet himayesinde kanhausen, Çin hava ordusunu modem daha yakından etüd etme~ gayesile, bir 
çalışabilmelcri imkanlarının ha.zırlanma- bir hale koyan General Streccuis ve gene leride gizli ellerle bu cZafnan bombası:t- çiftliğe giderek arnele yazılmıştır. Şimdi 
sını ima eden satırlan üzerine Kültür Ba- tanınmı~ tabiye hocalarından Arnade nın buradan yok edilmesi de gözönünde her sabah saat 4:,30 da kalkarak, bir renç-
kanımızın dikkatini de celbetmek isteriz. vardır. tutulmaktadır. per gibi çalışmaktadır. 

Falih Rıfkı ATAY r;;;:::::;::::;;;;~;;::;;;=::::;::::::;::=;;;;;;;:;;;;;;;;;~~~~~~~;:;;;;;::;;;::::;::::::;::;:;;;;;;::;;;~;;::;;;;;;;;~~~===~~i;;;;;:;;;;:;;=;:;;;;~~ 
-----------------------------------------

Balıkesirde b:r çoban 33 
koyunla birlikte kayboldu 

Balıkesir, (Hususi) - Balıkesirin Ova 
köyünden Hacı Eyüb adındaki köylünün 
yanmda çobanlık eden Gönenli Koca 
Mustafa adında birisi s-irüden aldığı 33 
koyunla birlikte ortadan kaybolmuş, ko
yunların bir kısmı bulunmuşsa da çoban 
aranmaktadır. 

Bir yanılama hadisesi 
Balıkesirio Balıklı köyünden Mehmed 

oğlu Mustafa, aralBl'ında çıkan kavgada, 
köyden Fahri oğlu Mehmedi ağır surette 
yaralaınıştır. Yaralı hastaneye ka1dınl

m~. suçlu yakalanmıştır. 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER 1 NA NMA! 
Geçen sene İsviçrenin küçük şehirlerinden birinde bir ha

yır cemiyetinin tcrtib ettiği şenliklerde hazır bulunmuştuk 
Şehrin en büyük caddesinde cemiyetin bütün azası tarafın
dan bir geçid resmi yapılmıştı. Btr yıl içinde başardığı işler 
de ca'lh tahlol&r halinde gösterilmişti. Alayıa sonunda bır 
genç kız elinde büyük bir levha taşıyordu. Bu levhanın üze
rinde iU cüm:ieyi okuduk: 

- Yapbğımızdan memnun kaldını.zsa bize metelik veriniz, 
elinizden geldiği kadar çok metelik veriniz. 

Ve genç kızın arkasmdanokordelalarla süslü açık bir araba 
geliyCirdu. Sokağın iki tarafında birilaniş olan halkın bu açık 
arabaya metelık yağdırdığını gördük. Araba açıktı, etrarın~ 

lS TER 1 NA N, 

da ne bekcisi vardı, ne de gözcüsü .• ve halk tesadüfen yere 

düşen metelikleri arayıp bularak arabanın içine atıyordu. 
Bu sabah gazetelerimizden birinde §U haberi okuduk: 

- Evıvelki gün şehidlikleri imar ccmiyeti nanuna iane 
tcplıyan 13 yaşmda iki çocuk iane kutularını akşam mühür-

leri bozulmu~ olarak iade ettikleri için haklannda kanunt 
rr.uamcle yapılmı§tır. 

17 milyonluk bir kütle arasmda 2 kişinin cfen3:t çıkma

sında üzülerek hiçbir nokta yoktur, fakat bu iki cfena. nın 
(13) cr yaşında iki çocuk olmasının ayni ltıkaydi ile karşılan
maması ıtızım geldiğine: 

ISTER INANMAl 

Birinciteşrin 1 O 

Sözü11 · Kısası 
Yeni bir yüzme 
şampiyonu 

l, e. Talu 
tr::::::! alatasaraylı değil, Güne~li de• 
~ ~il, Beykozlu değil.. Startladı• 

~ı noktaya nazaran, olsa olsa, Fenerbali• 
çe li .. 
Kadıköyünden denize atladığmı gör

müşler. Peşi sıra sandaHa takib etmişler., 
o, onlardan önce gelmiş, Ahırkapıda ka• 
raya çıkmış .. 

Bu kadar mesafeyi akıntıya rağmeıı 

ne kadar zamanda katettiği yazık ki da• 
kikası dakikasına, saniyesi saniyesinQ 
malüm de~il. Bu performansı habersi.a 
yaptığı için kronometre tutan olmamı:. 

LAkin herhalde bu yaman yüzücü, id• 
mansızlığına rağmen bir mukavemet rö• 
koru tesis etmiş bulunuyor. 
Beşerin nankörlüğü galib gelmez de, 

iki ayaklı olsa merac;imi mahsusa ile kuoı 
palar ve çiçeklerle taltif edUeceği mu .. 
hakkak olan bu yeni şampiyenun ba§l 
kesilme.zse, klüpler kendisini elde etmeli 
için mutlaka rekabete diişeceklerdir. 

Gelgelelim, şampiyonumuzun adı bo• 
zuktur. Lttgat manasma alacak olursali 
hayvanların en abdalını.. siyasi manaSl" 
na kullanırsak, dokuz diyarda~ kovulaıı 
veyahud ki kovulmasına uğraşılan men• 
fur bir idareyi ifade eder. 

Hatta havadis duyulduğu zaman, önce 
herkes birbirinin yüzüne baktı .. sonra da 
sordu: 

- Asya sahilindenJ cellfıd kovalıyormu~ 
gibi kendisini denize atarak Avrupa w 
yılarına iltica eden bu, accb nemene man• 
dadır? 

Kimisi: cBasbaya~ı manda .. bildiğimiı 
hayvan!, cevabını ve!'di. 

Kimi de: 1 
- Geldiği yere bakılır ve son zamanuı 

hadisatı da hatırlanaca:t olursa, bu galiba 
Filistin mandası olacak! dedi. 

Ve şampiyonun hüvlyeti böylece anla• 
şılmadı, gitti. 

E. Ta/u ............................................................... 
lzmirde pazarhks1z satışlar 

hadisesiz devam ediyor 
İzmir, (Hususi) - Pazarltksız satış ka•, 

nunu İzmirde, en ufak bir müşküle tesa'"! 
düf edilmeden tatbik edilmektedir. Be.,' 
lediye ve ticaret odası, kanunun noksan• 
sız olarak tatbiki için icab eden tedblr• 
leri almışlardır. Sivil belediye ve polis. 
memurları hergün perakendeci dükkan 
ve mağazalarında satışlan mürakabe vQ 

kontrol etmektedir. 
Pazarlık.Sız satıştan, kanunun ruh va 

metnine uygun olarak beklenilen fayd4 
elde edilmekte ise de, etiketlere konuları 
fiatların eskisinden yül>:sck olduğu na" 
zarı dikkati celbetmi§tir. Bilhassa bak .. 
kaliye maddeleri, tuhafiye ve manifaturıt 
üzerine ~ yapan müesseselerin etiket~ 
lerinde yüzde beşle on arasında bır art-
ma görülmüştür. Her ne kadaı.· etiketlcl1 
üzerindeki fiaUarın tesbiti satıcılarn 
terkedilmişse de, bunun geçime tesJı: 

yapmasından ürkülmektedir. Belediyet' 
her maddeyi ayrı ayrı ele alarak azaınİ 
etiket fiatlarını tesbit edecektir. 

Bir çamaşırcı kadının hırsızlığı 

Fatlhte Uzunyusuf mahallesi AlynnakçC~"'' 
me sakatında oturo.n Hasan ve Şazlye za , 
bıto.yn müracnatla evvelki gün çamaşır yı ,. 
katmak üzere evlerine ça~ırdıklan ayni oııı~ 
hallede oturan Ayşenin Şazlyey ald el çan ,. 
tasındaki 86 Urayı çaldiğını iddia etm~ıer ~ 
dir. Ayşenın evinde yapılan aranında sandl"' 
~ı Içinde 91 lira para bulunmuş ve Şazlye " 
nin parasını da buraya koydu~unu ltıraf etl
ml§tlr. 91 Uradan 86 lirası alınarak Şazlye1• 
iade edilmi§, tahkikata b~allDll.§tır. • 
--··························································-
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Viyanada Katolikler . Rumen abinesinde 

ı h 
.. · ldı değişiklik a ey ine numayış yapı Bükrcı G (A.A.)- Kral bugün 

1 k bir çok siyasi ricali kabul etmiş ve 
Genç Hillerciler mukabil bir nümayiş yaptı ar,. arşa: bilhassa hariciye nazırı Komnen i-

şalıklar oldu, Kardinalın oturduğu saraya ate1 verıldı le uzun mülakatta bulunmuştur. 
Son günlerde, enternasyonal si-

L v· dan Röyter ı bildirmektcdlr. Resmi beyanata göre ak- yasi hadiselerle alakadar olmak ü-
~ ondra 9 (A.A.) - .. ıya~ anada Na- şam yaşları 15 ile 20 arasında bir takım zere kabinedc değişiklik vapılaca i'"rı 

aJans ma bildirildiğine. gore ıy K di- 1 r Viyana sokaklannda toplanarak " o 
ztlerin a tığı nümayış esnasında ar genç e . riYayetleri dolaşmakta olduğundan 
nal İnn~t!r'in oturduğu sarayın pence- kardinale karşı basma~: b~d tavlır ta.~~n- : Romanya siyaset a~amlarının Krrıl 
"""1 . k Im b"na kısmen muhasara ~ nuşlardır. Nezaret, polısın şı det e mu a- : tarafından knbulü derin bir ala".l·.a 
& '!; erı ırı ış, ı kard" r 1 • 
d"l · k ğa atılmıs ve saraya ate~ hale ederek ına ın yara anmasına uyandırmaktadır. 

ı m~, eşya so n ~ ed - • tl · ti t • 
verilmiştir. Kardinal taraftarlarından ba- meydan verrn en sur a e ın za!lli e- , 
zı kimselere dayak atılm~tıı-. min etti~ini bildirm:kt~ ve Almanyan~.n , ........................................................ ,.:' 

Söylendiğine göre bizzat kardinal da Avusturyadaki ~om~rı tarafınd:ın mu- Dost Yugoslavyanin 
CM\ parçaları ile hafifçe yüzünden yara- tecasirler aleyhınde şıddetı~ tedb:rl~r n-
lanmıştır. Fakat bu haber resmen teyid lındı~ llave eylem~ktedir. Ha~ıscrlc Büyük Kralı Aleksandrln 
edilmemi§tir. Nümayişten evvel kilisede medhaldar olanlar mah.kemeye v~rı~ccek 
ka d" ı k t l"kl demiştir ki: ve mahkemece tayin edılen ceza bıttıkten o··ıu··m u··nu··n ytldo·· n!:~n u·· 

r ına genç a. 0 1 ere . . a..ır -ddetle bir tahşid ka m- ~- • 
cGeçen ayın içınde hemen her teyinızı sonra ~ se~e mu . 

kaybettiniz. Katolik mahfellerinden ve pına gondenleceklerdır. 
hıristiyan birliklerinden mahrum kaldı- SaUibiyettar mahf.~ler: karg~şalığın 
nız. Fakat bunlara rağmen papazlannız- kardinal Sentetyen kılısesı~de va~e~tık
la birlikte yeni birlikler vücude getir~ ten sonra sokaklarda katolık gençlı~ı tn
ceksiniz. Ne olursa olsun boş cümlelerden rafından alkışlandl~ sırada vukua gel
fllüteessir olmıyacak olan idealist bir ka- diğini ilave etmekted~rle~~· O ~ralık genç 
tolik .gençliği mevcud olduğunu biliyo- Hitlereller bir mukabıl nuınayışte bulu?.-
tuın.. muşlar ve başpeskoposun sarayının o· 

Resml malumat nünde toplanarak taşlada camları kır-
Berlin, 9 (A.A.) _ Propaganda neza- mışlardır. Ayni mahfeller sağ ve salim 

teti dün Viyanada Kardinal lnnitzer a- bulunan kardinal İnnitzerin halen sara
leyhinde bir nümayi~ yapıldığını resmen yında bulunduğunu beyan etmektedirler. 

Çekos1ovakyada muhtar 
bir h ··kômet aha u u du 
Karpatlaralh Rusyası miimessilleri merke~i hükumetle 

temas etmek üzere bugün Praga gjdiyorlar 

Prag 9 (A.A.) - Çeteka ajansl tt>b-
liğ ediyor: . 

Karpatlaraltı Rusyasında kain Üz -
har'da Karpatlaraltı Rusyası meb'usla
rı ile Ukranya birinci merkezi meclisi 
Ve milli meclis dclegasyonlan arasın -
da yapılmakta olan müzakereler, dün 
akşam bir mukavele kaleme alınmak 
surelile hitama ermiştir. 

Bu mukavele mucibince Prag mer
kezi hükumetine Slovakların listesi 
nümune ittihaz edilmek suretile tan -
zim edilecek olan bir Karpatlaraltı Rus 
Yası hükCuneli nazırlarımn bir listesi 
tevdi edilecektir. 

B. Brodi, başvekildir. 
Karpatlaraltı Rusyası mümessille -

ti, tekliflerini merkezi hükfunete bil -
dirrnek üzere pazartesi günü Praga gi
deceklerdir. 

B. Narkani, Prag hükfuneti namı -
na bir beyanname okumuştur. Bu be
yannameye nazaran Karıpatlaraltı Rus 
yası Slovakyanın nail olduğu haklarm 
aynına malik olacaktır. 

Lehler miihim bir imendi(er 
istasyonu işgal ettiler 

Varşova 9 (A.A.) -Almanya- Polon
ya - Çckoslovakya bududiarının bırleşti
ği noktada mühim bir ~imendifer istas· 
yonu olan Bohimini Polonya kıtaatı bu
gün saat 12 de işgal etmiştir. Halbuki, 
cvvelcc kararlaştırılan işgal planı muci
bince Polonya kıtaatı bu istasyona ancak 
11 te§rinievvelde girecektı. 

Londra 9 -{A.A.) - Çckoslovakyada 
son hudud tadilatınd:an sonra ortaya çı
kan bazı ekonomik meseleler hakkında 
görüşmeye memur Çckoslovak mali he
yeti dün akşam Londraya gelmiştir. 

Sulh yolunda bir uzlaşma daha 
( B~tarafı ı inci sayfada) llülerin de ileride geri . al~ac~~ına ~aJr 

15 haziranda imzalanan Fransız • ingiliz teminat elde etmektedtr. Ingılız kabıne
itilah mucibincc muhariblik hakkı an- sı Frankonun muhariblik haklarını da ta
Cak eıı zayı[ taraftan 10.000 gönüllü ve nıyacnktır. 
~":ankistlerden de bir nisbet dahilindE' İtalyan hariciye nazırı Kont Ciano ile 
bır .tnikdar gönüllü gen alındığı takdir· 1ngiltere büyük elçisi Lord Perth ara
de verilecektir. Bu takdirde Franko saf- sındaki konuşmalar l.>ütün bu noktalarda 
larından 50-60.000 kişi geri alınması Hizım bir prensip anlaşmasına varmıştır. 
g'-'lmektedir. Bütün gönüll.üler ıreri çekilecekler u··k· r. 
c k u umetçilerin elinde bu suretle an- İtalyan mehafili, İtalyan - lngil~z ko· 
a 1 O 000 .. ··ıl k d 1 

C 
gonu ü kalmış olaca ·tır. • nuşmalarının kısa bir zaman a span· 

azete ·t· İ .,., k ' ne ıce olarak spanyollar kar- yadaki bütün İtalyan kıtantının - tayya-
~· arşıya b rıyctçilerın ırakıldıkları takd:rde cumhu- n~ciler ve mütehassıslnc da dahil olmak 
lacllkla bırkaç ay içinete muzaffer •J· üzere • geri alınması hususunda bır an-

rını Ya llnaktadı.r. lasınaya varacağını muhıemel görmek-

Roma izah ediyor tedlr. 
Roma 9 (AA •. Hazırlıklar ba,Iadı 

fild ' . . · .) - Salahıyettar meha-
s ~m bıldırildiğinc göre, İspanyadn on 
:.k;~ n~dan fazla hizmet ctlni§ olan gO

nullult>rın dcrhal geri alınması hakkında 
\'erılen karar, oradan on bin kişinin çe
kilmesini mucib olacaktır. 
İtalyan hükumeti, İtalyan - İngıliz an

laşmalarının mer'iyetc girmesi ıçin meş
rut olan bu gonüllülerın evvelbcevvel 
ceri alınması hadisesini ciddıyetlt! ele a
larak yukarıdaki kararı vermıştir. Bu 
suretle, İtalyan hükumeti İngiliz - İtal
Yan anlaşmalaıının bir an evvel mer''
Yetc girmesini arzu etmektc oldu;,ınu 
göstermektedir. Buna mukabil, hemen İ· 
talyan imparatorluğunun tanınmasım •Je 

tuınhuriyctçi İspanyadakı ecnebı gönül-

Salamanka 9 (A.A.) - Franko matbu
at bürosu tarafından neşredilen bir teb
liğde, on sekiz aydan fazla hizme: etmiş 
bulunan İtalyan gönüllülerin derhal 
memleketlerine iadesi hazırlıkların:ı baş· 
landığı bildirilmektedir. 

Londra 9 (AA.) - Adcmı müdahale 
komitesi genel sekrctt>ri Hcmming Bur
gosa gitmek üzere Londradan ayrı!mıc:

tır. Hcmming, pazartc ·i giiııii Burgosı:ı 
varncak ve gönüllülcrırı geri alınmuo;ı 

meselesi hakkında Franko makamatile 
müzakercde bulunacaktır. 

E~ternasyonal I•cmisyon 
Cenevre 9 (A.A.) - İspanyadaki ecnc

bi gönüllülerin geri alınmasını müşaheJe 

Belgrad 9 (A.A.) - Samuprava ga
Z<'tesi, a:Dokuz Teşrinievvelin arife -
sinde• başlığı altında şöyle yazıyor: 

cMarsilya isminin Yugoslav tarihi
ne ebedi olarak dahil olduğu feci da -
kikadan beri dört sene geçmiştır. 

Kral Aleksandr, tarihimizin en gü
zel ve en büyük ismidir.• 

Bu gazete, müteakiben hatırası as -
la ölmiyecek olan Kral {arafından vii -
cude getirilmiş olan muazzam eserden 
bahsetmektedir. cYugoslavya, kendi 
kuvvetini ve vaziyetini mü.drik ve Bal
kan sulhünün mebdei olup bu sulhü 
hayatı pahasına satın almış olan büyük 
Kral Aleksandr'ın arzusuna tevfikan 
gerek kendisine, gerek başkalarına kar 
şı bütün vazifelerini ila etmiş olduğu
na kani olarak müteveffa Kralın ha -
tırası önünde huşu ile eğilir. 

Yugoslavya naibi saltanat Pr<'.ns 
Pol'ün ve niyabet meclisinin kiyasetli 
idaresi altında, başında faal bir hü -
kurnet oldu!;,ıu halde büyük hükümda
rının arzularını yerine getirmektedir. 
Kralın etrafında toplan.m.ı.ş olan Yu -
goslavyanın kuvvetine, hukukuna ve 
istikbaline kannati vardır. Yugoslav -
yanın ihtiyar etmiş olduğu büyük fe -
dakarlığın mükafatı, sulh ve milleti -
mizin refahı olacaktır.-. 

Prens Pol Korgeneral 
Belgrad 9 (A.A.) - Naib Pr~ns 

Pol, korgeneralliğe terfi etmiştir. 

Ankarada dünkü 
at y~rışları 

Ankara 9 (Telefonl:ı) - Sonbahar at 
yarışlarının ikinci haftası bugün cok ka
labalık bir halk kütlesi önünde yapılmış
tır. 

Birinci koşu: Üç ve daha yukar! yaşta
ki haliskan İngiliz at v~ kısraklara malı
sustu ve mesafe 2000 metre idi. 

ı - Salih Temelin Springboardı. 
2 - Bürhan !§ılın Komisaı·jı. 
İkinci koi\!: Üç yaşındaki yerli yarım

kan İngiliz erkek ve dişi taylara mah
sustu. Mesafesi ise 1400 metre idi. 

1 - İbrahim Nalçının al Ceylanı. 
2 - Ali Rıza Selin Uğuru. 
Üçüncü ko~u: Üç ve daha yukarı ya~

taki yerli \'C batikan İngihl at ve kısrak
lara mahsustu ve mesafesi de 1200 metre 
idi. 

1 - Said Halimin Romansı. 
2 - Salih Temelin G:rgim. 
Dördüncü koşu : Dört ve daha yukarı 

yaştaki verli yarımkan İngiliz at ve kıs
raklarımt mahsustu. Mesafesı de 2000 
metre idi. 

1 - Said Halimin Sağ!lağı. 
2 - Nazif Atalayın Mevzikas:. 
Beşinci ve son ko~u: İki yaşında ve ko

şu kazanmamış yerli haliskan İngiliz er· 
kek ve dişi taylnra mahsustu. ~.'lesafes i 

1000 · metre idi. 
ı - F. L. Karamanı.1 Yar1aganı. 

2 - Salih Temelin Ecesi gelmişlerdır. 

için enternasyonal bir komisyon teşkilı
ne ve bu komisyonu İsp:ınyayı1 gönder
meye Milletler Cemiyeti konseyinc-~ 30 
eylulde memur edilen üçler komiteı;i 
mezkur komisyonu seçmiştir. 

Bu komisyon, Finlandiyalı general 
Jalanderin riyasetinde olup. Ingili7., Da
nimarkalı, Fransız, İran, Letonyah, Nor
vcçli ve İsveçli sübaylardan ınürekkelı· 
dir. 

Yeni bir Akdeniz 
iti atı m1? 

1 Bone diyor ki: 

ı 
Münih kon/eransından daha 
geniı ve daha etrallı bir anlatma 

çıkacağını üm;J ediyoruz 

Paris, 9 (Hususi) - Gazeteler bir 
Fransız - İtalyan yakınlaşmast lüzumu
nu şiddetle müd~faa etmektedirler. Ya· 
kında Fransa ile İtalya arasında başla
ması muhtemel olan müzakereler esna
sında Akdeniz maselesinin tekrar göz
den geçirileceği söylc!lmektedir. Bu hu
susta Jur gazetesi şunları yazmaktadır: 

cBirkaç güne kadar İtalya krah ve Ha
heşistan imparatoru nezdinde bir sefiri
ıniz bulunacak. Bu sefirin ilk vazifesi u
mumi Akdeniz anlaşmasına bizim de iş

tirakimizi temin etmek olao."lktır. Çünkü 
Fransa hariç bırakılarak bir Akdeniz itı
Hifı akdedilemez.• 
Fransız hariciye nazırının beyanatı 

Paris, 9 (Hususi) - Hariciye nazırı 

Eone Avrupadaki siyasi faalıyetler hak
kında şu beyanatta bulunmuştur: 

cMünih konferansından daha geniş ve 
daha etraflı bir anlaşma çıkacağını ümid 
ediyoruz. Fakat böyle bir anlaşmanın 

tahakkuk edebilmesi için bize yardım e
dilmesi ve Fransız milletinin kuvvetini 
ve disiplinini göstermesı lazımdır. Teh
like saatlerinde tahakkuk eden ittihad 
bozulmamalıdır .• 

Macartarla Çekler 
dün müzakerelere 

başladtlar 
Kommorn 9 (A.A.) - Macar hari -

ciye nazırı Kanyanın riyaset ettiği Ma 
car heyeli bugün buraya gelmiş ve Çe
koslovakya heyetile müzakerelere saat 
19 da başlamıştır. Müzakerelere saat 
2 1 de fasıla verilmiş Ye Macar heyeti 
Çekoslovaklnr tarafından akşam ye -
meğine alıkımulmuşlardır. 

Tuna üzerindeki köprü hala tel ör
gülerile kapalı olup köprünün altına 
konulmuş olan dinarnitler de daha çı
karılmamıştır. 

----------------------------
Filistinde 40 ev 

daha yakıldı 
Kudüs 9 (A.A.) - Bugünkü pazar gü

nü Filistinin her tarafında silahlı taar
ruzlar, katiller, suikasdlerle geçmiştir. 

Birçok ölü ve yaralı vardır. 
Arablar, Ceninede kırk eve ateş ver

mişler ve Lüidda civarında da bir mar
şandiz trenini yoldan çıkarmışlardır. 

ingiltere Kralı 
Arnerikaya gidecekmiş 

Nevyork 9 (A.A.) -İngiliz hüküm
darlannın gelecek sene Kanadaya ya
pacakları ziyaretin Nevyork gazetele
ri tarafından sansasyonel bir şekilde 
haber verildiği bildirilmektedir. Bu 

e Dünya e/karını sulhtan 
soğutmıya çalışıyorlar. 
Fakat ••. 

Yazan: Selim Raııp Emeç 

A vrupa gılya süklınete kavuş· 

tu. Hakikatte bu sükılnctın 

zahiri olduğunu iddia ettirecek delillet 
çoktur. Matbuatı efkan umumiyenin ter· 
cümanı sayacak olursak, bu sükılneti 

rcddedenin bizzat bu efkarı umumiycnıı1 
tiı kendisi olduğunu kabul etmemiz ı;,. 

zımdır. Vaziyetten memnun gör{inen iş 

başındaki devlet adamlarına rağmen me· 
sclfı İngiliz gazetelerinin mühim bir kıs
mı Münih anlaşmasını bcğenmiyorlar. 

Fransız gazeteleri keza. Halbuki bu g..ı· 

zeteler sulh ün kurtarı lmış olmasına se
viniyorlar. Şu hallerile tam bir tezad i
çindedirler. Sulhte karar kılıp harbden 
kaçınmış olmak eğer iyi ise bundan mem
nun olmak ve sonrası için fikirleri yeni 
vaziyete intibak edecek surette hazırla· 
mak icab eder. Eğer böyle yapılınıyacak 
olursa, bütün Avrupayı bir uçurumun 
kenarına kadar getirmiş olan mahud zih· 
niyet tekrar ihya edilmiş ve son dereec 
acı ve §iddetli neşriyat tekrar başlamı~ 
olur. Bundan, gene bizzat Avrupanın za· 
rar göreceğini söylemeye ise hıç hacet 
yoktur. 

Münih konferansını müteakib Avaın 

Kamurasında söz söyliyen hatibierden 
Sir Samoel Hor, İngiliz başvekiline hü· 
cum eden bazı mebuslarn cevab olarak 
demişti ki: 

cHiçbir muahede hizi Çekoslovakyaya 
ba~lamıyordu. Binaenaleyh Çeklerı:-ı 

bizden yardım beklemeleri mevzuu bahs 
olamazdı. İngiliz büklımeti harbi herta
raf etmekle yalnız milyonlarca insam de
ğil, bizzat Çckoslovakyanın mevcudiye· 
tini de madumiyetten kurtardı. Çünku 
Çcl<oslovakya Alman tazyikine nihayet 
bir, azami iki aydan ı:azl:ı dayanamazdt. 
Halbuki bugün bir Çekoslovakya mevcud 
bulunuyor.• 

Bazı kimseler muhterem İngili1. nazt· 
rının bu sözlerini isagoci mantı~ının bir 
şaheseri olarak telakki edebilirler. Fakat 
dava artık maziye dönmeyi amir değil· 
dir. istikbali yapmayı istibdaf etmelid•r. 
Bu ise, bugünkü zihniyetle temin oluna· 
maz. Harbin kenarına kadar geldikten 
sonra :bundan kaçanlar ve sonra harb 
yapmadıklarına esef eden terin, telerru
hüne itibar edilemez. Bu gibi kimseler. 
berraklaşan havayı l:>ozmaktan başka bir 
şey yapmazlar. Merd o adamdır ki İngi
liz başvekili gibi hareketinin büt!in 
mcs'uliyetini yüklenmekten kaçınmaz ve 
bunu müdafaa edecek bütün delillE>ri, ka· 
çamak aramaksızın açıkça, samimi oll\· 
rak ve kamil bir fns!m gibi teşrih eder. 
Ya harb, ya sulh. 

Dün bunlardan birinı tercih etmek ; 
çin vakit vardı ve seçim yapıldı, şimdi 
homurdanmadnn inlihab edilen yolda yil. 
rümekten başka yapılacak bir şey yoktur. 

Selim Ragıp Emeç 

gazeteler, Kral ve. ~raliçe~in Beyaz 1 lı van dostluğun en güzel sembolü ve 
Sara!,a geleceklerını tahmın etmekte 

1 

HH!ere gönderdiği mesajdan dolayı 
Ve şoyle yazmaktadırlar: Londranın Ruzvelte karşı beslediği de· 
• •••• «Bu ziyaret iki milleti bir.birine bal'i rin minnetin bir ifadesi olacaktır.• ························································· ............................................................... . 

S 1 ' a r ı 

Spor ve gençlik 
Spor muharriri arkadnşlnrd:ı'1 biri genç kızların futbol hevesler!ni doğru 

bulmuyor. Kadın fizyolojisinin a~ır beden sporlarına dayanamıyaca~ını ıd· 

dia eden spor muhnrriri iddiasında haklıdır. 
Bu bahis açılmışkeı1 bir fikir de ben süreyim. Genç kızlarm futbol oyn ,. 

maları do~ru değildir de bünyeleri, yapılan başlarile bir çırpıda olmıyan 

gençlerin futbol oynamalcr: doğrn mudur? 

Spor sahalarına ar:ısıra olsun devam cci,çnlerin gözlerinden kaçınıyan bir 
acı hakikat var. Uzun bir atlı.!tiz.m taliminden sonra başlaması icab <>d~rı 

futbolda gençlerımızin çok zayıf kal dıklarını itiraf ctmeliyız. Değil büyük 
Avrupa takımlarında, hatta Balk:ın milli takımlarında gördü~ümi.ız sporcular 
vücudce bizim çocuklardan ne kadaı farklıdırlar. Hepsi bi. makineden çık
mış gibi vücudce, boyca o kadar düzgündür1er kı sahada O!l 

ları birbirlerinden ayırınal: güç olur. Yeni beden tcrbiycsi kanunu 
ilc yeni bir isti!<ilmet aimasını bekl :.>diğimiz Türk sporunda he:- şeyden cv1rel 
beden kabiliyetinin göze alınmasını bekliyoruz. Yapısı, ~at:sı yalmkat, çe· 
limsiz, dermansız gençlerin yüksek bir atletizm devresinden sonra başlıya· 

cak futbol gibi v.ğır bir spora alınmaları hatadır. Gönül ister ki bundan sonı·s 
futbol sahalarnmzda göreceğim ız !akımlar Avrupa ekipleri gibı ayni fabrika 
malı hissini veren muntazmn vacud lü, alletik meziyetlerı lıaız kuvvetli ve 
mukavcmetli gençler olsun. Bii.,·1ıan Calıid 



Vakif eserlerin tamiri için 3 y1ll1k 
bir program hazulandi 

Memleketteki büyük camiierin birçoğu esaslı surette 
tamir edilecek ve güzellikleri meydana çıkanlacak 

Süleymaniye camii . 
Vakıflar Umum MüdürlüğU, memle- Bunlardan pek harab bir şekil almış o

ketteki mühim vakıflar abidaıının tamir lan Azabkapısındaki Sok:ulhı camiinin 
ve inşası için üç senelik bir program ha- tamiratı epeyce ilerlemi~ ve Kadirgada
zırla~tır. ki diğer camiin onarılınasına başlanmış-
Üçyıl içinde memleketin ~uhtelü yer- tır. Mahfel altında, gayet güzel ve taht::ı. 

lerindcki tarihi abideler esaslı bır surette üzerine yapılmış olan altın nakışlar d::ı. 
tamir ve ihya edilecektir. İlk olarak, ev- evvelce ya.ğlı boyala~la ör:ülmü~tü. Bun
velce tamir edilmesine ~alışılırken şe- lar da yenıden çok guzel bır şekılde mey-

. . d 1 k 1 .. 1 dana çıkarılmıştır. 
kıHerın e bozuk u yapı an ve en guze Ü llık d h'l ··h· · . ~ . . ç yı programa a ı mu ım ınşa-
kısımları berbad edılen ab!delere eskı tl d b' . d . st k d 

a ar an ırı e yenı po ane arşısın adeğer ve hüviyetlerini vermek ve bunları 
ki Valide hanı inşaatıdu. Bu hanın in

tekrar ıslah etmek için işe başlanmıştır. şaatı 140,000 liraya ihale ejilmi~ ve faali-
Bu arada Edirnedeki Sultan Selim camii- yete geçilmiştir. 
nin pek herbad olan boyaları raspa edil- Vakıflar Umum Müdürlüğü, bunlardan 
miş, taşlann tabii ve güzel vaziyelleri başka, Ankarada yeni l:>lr borsa binası ilc 
meydana çıkanlmıştır. Şehrimizdeki Sü- mağaza ve apartımanlar inşa ettirecek ve 
Ieymaniye, Kılıçali, Teşvikiye, Ortaköy, yurdun diğer yerlerindeki tamir ve ısla
Mahmuc!paşa, Fethiye, Mesihpaşa ca- ha muhtaç vakıf eserlerinı de iyi b!:' 
mileri de yeniden tamir edilmektedir. şekle sokacaktır. Bu meyand1 İzmirdeki 
Tamirat programında iyi bir tesadüf e- vakıflar hanının noksanları tamnmlann
seıi olarak Sokullu Mehmcdpaşa cami- cak, İzmir, Çankırı, Afyonkarahis~, Bo
lerinin tamiri ön safta yer almışlardır. zöyükteki camiler tamir ettirilecektir. 
=-
B bek - lstinge 
Yolu 

1 Emniyet Sandığı 
!J şu be açıyor 

Bebek ile fstinye arasında yapılan as
Emniyet Sandığı, Haydarpaşa, Üskü

falt yolun inşaatı devam etmektedir. dar ve Kadıköy semtlerinde oturan hal
Rumelihisarı ilc Bebek arasındaki tesvi-
ye arneliyesi bitmek üzeredir. Yakında 

Baltalimanındaki köprü yıkılacak, plan
da gösterilen yerine alınacak ve yeniden 
beton olarak inşa olunacaktır. 

fstinye ile Bebek arasındnkı yolun iki 
sene içinde tamamlanması müteahidle 
Nafıa Vekaleti arasında yapılan muka
vele iktizasındandır. Yolun inşası için üç 
yüz elli bin iralık istimilik yapılmak la
zımdır. İstimlak kanununa göre hareket 

edildiğinden };irçok ımüş:l-üllerle ltar
şılaşıyor ve inşaat işi vaktinde ilerle
memektedir. 

Bebek - İstinye yolu üzerinde istimlak 
edilecek birçok yalı, köşk vcsnire mev
cuddur. Bunların istimHik!erı hemen vak
tinde tamamlanamıyacağından yolun iki 
sene içinde bitmesi şübheli görülmekte· 
dir. 

kın muamelelerini kolaylıkla görmeleri
ni temin maksadile yakında Kadıköyün
de bir şube açacaktır. 

Emniyet Sandığı Üs!tüdar ve Kadıköy 
semtlerinde oturan ve birçok yol mas
rafı vererek kışın bozuk havalarda 

müşkülatla gidip gelen halkın Sandıkla 
olan muamelelerinin uzun sürmelerinin 
önüne geçmek için Kadıköyde evvelce 

bir şube açınağa karar vermiş, fakat ni

zamnameye göre buna imkAn görüleme

mişti. Yeni bir şekil ilc nizamnamedeki 
bu müşkül ortadan kaldırılmt~ ve Ştırayı 

Devletten çıkmak üzere bulunan nizam
name ile başka yerlerde de ajanlıklar ve 

şubeler açmak salahiyeti verilmiştir. 

Yeni Kadıköy şubesi Cumhuriyet b~y

ramında merasimle açılacaktır. 

Eminönü meydanında 
yeni istimlikler yapıldı 

Şehrin umumi vaziyeti üzerinde çalışan mütehassrs 
Prost tedk~klerini babara kadar bitirmiş olacak 

Şehireilik mütehassısı Prost ~ehrin 

umumi vaziyeti ile me~gul olmağa baş
lamıştır. Floryanın tevsii işi, Kadıköy 

ve civarının nAzım planı, umumi yolla
rın tanzimi ve Eminönü meydanının esas 
şekli üzerinde çalışan Prost bu tedkikab
nı önümüzdeki babara kadar ikmaı · et
miş bulunacaktır. 

Eminönü meydanının açılması etrafın
daki faaliyet ilerlcmekted=r. Ycnicamiin 
önündeki adada bulunan binalardan bir 
kaçı yeniden istimliik edilmiştir. Eminö
nü nıeydanmdan itibaren sahHi takib e
decek ve hale kadar uııyacak yolun ge
nişliği on iki buçuk metre olacak, Eminö
nü, Eyüb umumt yolu ise yirmi beş met-

re genişliğinde bulunacaktJr. Eminön~ 
meydanına bu yollardan başk<ı birçok 
yollar gelmektedir. Meydandaki izdihamı 
önlemek için nakil vasıtalarının gidiş
geliş istikametleri ayrılacaktır. Eyübden 
ve Karaköyden gelen vesaiti nakliye E
minönü meydanından geçecek, Mısır 
çarşısının önüneten ve Yenicarniin arka
smdan f~ Bankası İstanbul şubesinin ö
nüne çıkacaktır. Yayalar Yenicami ke
merinin altından geçecek, Karaköy köp
rüsüne ve Eyübe geçecek vesaiti nakliye 
bugünkü tramvay yolunu takib edecek
tir. Eminönü tramvay d:ırak yeri Yeni
carnün önüne alınacak, şimdikfi kapalı 
durak veri başka tarafa kaldırılacaktır. 

Sümer Bank 
umum müdürü 

Londradan döndü 
N urullah Esad: 16 Karabük 
fabrikası için mütehassıslar 

temin ettik, diyor 
Bir müddettenberi Avrupada tedkikler 

yapmakta olan Sümerbank Umum Mü
dürü Nurullah Esad Sümer dün sabahki 
ekspresle Londradan şehrimize gelmiş
tir. Yeni dört yıllık sanayi planının tat
bikatı hakkında Londl-ada temaslar ya
pan Sümerbank Umum Müdürü dün ken
disile görüşen bir muharririmize şunlan 
söylemiştir: 

c- Londra seyahatim Karabük demir 
sanayii inşaatile alakadardır. Karabü!c
tcki fabrikanın makine ve tesisatma aid 
levazımı verecek, evvelcc muhaberat 
yapılmış olan Brassard şirketi ile bu de
fa yapılan temaslar neticesinde fabrika
nın kurulması ve işletilmesi için şirketin 
mütehassıslar vermesi temin edilmiştir. 

Karabük demir sanayii fabrikasına aid 
inşaat hayli ilerlemiştir. Kurulmakta o
lan yüksek hararet fırınları şubatta faa
liyete geçecektir.» 

Sümerbank Umum Müdürfı bu akşam 
Ankaraya hareket edereit Londradaki te
masları hakkında alfıkadarlara izahat ve
recek ve bir hafta sonra tekrar şehrımi:ıc 
gelecektir. 

--------------------
/hi günlük 
Ilir çocuk bulundu 
Fatihte Mihrihan camii avlusunda iki 

gün evvel dünyaya gcldi~i tahmin edilen 
bir erkek çocuk bulunmuştur. Arif tes
ıniye edilen çocuk kimsesizler evine gön
derilmiş, kimin tarafından bırakıldığı 

hakkında tahkikata ba~lanmıştır. 

Mahkemelerde: 
Asliye beşinci cezada bir yılda 

kaç davaya bakıldı ? 
Bu yıl · kaçakçılık suçla-ı:ından yakala

narak asliye beşinci ceza mahkemesine 
sevkedilenlerin adedi, geçen yıla nazaran 
çok fazladır. Suçlularm ekseriyetini es
rar müptelaları teşkil etmektedir. Bun
lar muhakemelerini müteakib tedaviye 
sevkedilmekte ve bu kötü iptiladan kur
tarılmaktadırlar. Asliye beşinci ceza 
mahkemesinde yılbaşından şimdiye ka
dar 800 ü mütecaviz da~y:ı bakılmıştır. 
Bunlardan 202 si bcraetle, diğerleri ise 
malıkurniyetle ncticelenmiştir. Mahke
mede halen 200 küsur karara bağlanma
mış dava evrakı mevcuddur. 

Şehir işleri: 

Cumhuriyet bayramı ha:nrlıklan 
Cumhuriyetin on beşinci yıldönümü 

münasebetile şehrimizde yapılacak ol:ın 

tezyinata aid hazırlıklar hayli ilerle
miştir. 

Beyoğlu kaymakamlığı, altıncı daire 
önündeki tcsisat için bir proje hazırlat
mıştır. Burada bol ışıkl:ırh meydanm 
başında bulunan Frej apartımanından 

Lllnaparkı geçip kaymakamlık bınasma 
kadar uzanacak bir tak yaptırılacaktır. 
Bu işi üzerine alan ressamın projesi ala
kadarlaren beğenilmiş, dünden itibaren 
faaliyete geçilmiştir. 

Polonya sefiri Ankaradan geldi 
Polonya sefiri dün Ankaradan şehrimi

ze gelmiştir. Birkaç gün İstanbulda kala
cak olan sefir yakında tekrar Ankaraya 
dönecektir. 

······························································ 
MiLLi SiNEMA 

Sinemamızda 15 gündenberi 
gösterilmekte olan 

Mihracenin Gözdesi 
ve 

HiND MEZARI 
24 kısım tekmill birden bu tUm 
Anadoluya gönderiloceA'tnden gör
miyenierin ve tekrar görmek isti
yenlerin son günlerden istJfade 

etmeleri tavsiye olunur. 

Biriııclteşrin 1 u 

Romanya 15 bin kilo 
tütün mübayaa edecek 
Şehrimize gelen alakadar heyet yarından itibaren 

nümunelerin evsaf ve muayenesini yapacak 

Romanya tütün inbisar idaresı ta - gönderilmesine karar verilen kon t.r ' 
rafından, memleketimizden tütün mü- plakçılardan mürekkeb heyet dün ak • 
·bayaa etmek üzere şehrimize gönderi- şam Ankaraya hareket etmiştir. ,; 

·····················•···································· len murahhaslar alakadarlarla temas -
lara başlamışlardır. Pollate: 

Romanya inhisar idaresi ilk parti o- Bir klğıd ve paçavra deposunda 
larak 1 O bin kilo kadar geçen yıl mah-

; 

sulü tütün alacaktır. Romanyalılar bu yangın çıkh 
Galatada Olak sokağında Mehmed iS "' malların bedelini, malın Köstenceye mlnde blr §tlihsa ald olan ka~d ve paçavtl 

vasıl olmasından bir ay sonra klering deposunda yangın çı.k:rıuşsa da itfaiye tnra "' 
yolu ile ve Türk lirası olarak ödemek tından ateş büyümeden söndlirülmüşti.ir. 
istemekte, yalnız malların Bükreşe ka- Birehanenin yol keçelerini çalmak 

dar sigortalı olarak teslimini şart koy· isteyen bir sabıkab 
maktadırlar. Şehrimizdeki tütiln ta - Beyoltlunda Londra. blraha.nesinc gee4 
drleri Romanya heyetine teklifler sessizce giren sa.bıkalı hırsızlardan Mes~.~ 

kı fı Can lsmlnde bir şahıs birahanenln scır-ı
yapmağa başlamışlardır. Bu te i er metre boyunda yol kcçelerını çalıp kaçmsi 
bugün akşama kadar ka'bul edilecek ve ısterken suç üstünde yakalanml§tır. 
yarından itibaren nümunelerin evsaf Bir gardiyan mahkiimlara eroin 
ve muayenesi yapılacaktır. satarken yakalandı 

Tu k Y t. t anlaşmasi Üsküdar hapishanesi gardiyanlarındJJII r • Unan 1Car8 . Rasim ~lu Asım nereden tedarik ettiği he-' 
müzakerelerine yakında nüz malflm olmıyan bir mikdar eroinlc af~ 

yonu mahkQmlarn satnrken suç üstünde ye.# 
başlaniyOr kalanmı~. müddelumumiHr;e tesilm edUmiŞ ~ 

Türkiye ile Yunanistan arasmtia ya Ur. Otomobil altmda kalan çocuk 
pılacak olan yeni ticaret anlaşması mü Şoför Niyazinin ldareslndeld 2615 mınıe.• 
zakerelerine yakında Atinada başlana- ralı otomobll sırkeclde Hüdavendlglir cnd ~ 
caktır. Bu müzakerelerde Türkiyeyi A- desinden geçerken o civarda oturan yüzb~ 
tina elçimiz Ruşen Eşrefin riyasetinde, ,ı Abidtnın o~lu Or.hana çarpmt§ ve c;oe .,1 . .. . . . • tamamen otomobil! n aıtında kaldı~ı halu 
Türkofis Reısi Burhan Zıhnı ve dıger şayanı hayret bir tesadüf eseri olarak ııJ4 
alakadar memurlardan mürekkoo bir bir yerine bir şey olmamıştır. 
heyet temsil edecektir. Müzakereler - Bir elektrik işeisinin ayağı kınldı 
de bulunacak Türkofis Reisi Bürhan Topkapı Sarayı Iç~nde elektrl.k tesıs;:: 
Zihni ve hey'et azaları Atinaya gitmek yapan Ahmed o~lu Siileyman çıkmış oldU rf 

merdivenin ayağı kayması neticesinde ye 
üzere birkaç güne kadar Ankaradan düşerek başından yaralanmış, Cerrahpn~~ 
şehrimize geleceklerdir.. hastanesinde tedavi altına alınmıştır. 

z·raat Yakaletinin yerinda 13 yaşında bir kıza otomobil çarptı 
· • • • Şoför Nüzhetln idaresindeki 3856 nurnal 

bır lamımı ralı otomobil çarşıkapıdan geçerken Tütb~ 
de Evkaf soka~ında oturan Fevzinin kızı 1 
yaşında Nerimana çarparak başından yari!• 
la.mış, şoför yakalanmışt.ır. "* 

Ziraat Vekaleti, alakadarıara yeni 
bir emir göndererek bundan sonra do

lu, seylap, kasırga, gibi meteorolojik 

hadiselerle yangınların tevlid ettiği za

rarların vakit geçirilmeden sür'atle ve 

telgrafla Velcllete bildirilmesini ve bu 

zararların kafi olan mikdarlan tesbit 

edildikten sonra ayrıca tamamlayıcı 

malCımat gönderilmesini tebliğ etmiş -

···························································· 
Istanbul Şehir Tiyatrosu 

Bu akşam saat 20,30 da 

YanhşhkJar Komedisi 
3 Perde 

Yazan : Şekspir 
TUrkçesi: Avnl Givda • 

···························································· HALK OPBRBTj 
tir. Beyoğlunda 
Kontrplakcılar Ankaraya gittiler <ESKt çAöLAYArı> 

Önümüzdeki perşembe gününden Halk operet ti"' 
itibaren mer'iyet mevkiine girecek o- yatrosunda 

lan yeni kontrplak nizamnamesmın yakında başlıyor: 
pratikte müşkülat değuracağı kanaa - ilk eser 

tinde bulundukları bazı maddelerinin M. Yesarl Seyfettl• 
tadilini taleb etmek üzere Ankaraya Asal Tel: 403~ 

Urfa Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Diyarbakır - Urfa - Gazian te b yollarının telakisinde ve • Urfa şehri içinde ı:c 

Karakoyun deresi üzerinde inşa edilecek 22 metre açıklığında betonarme kemerli 
köprü c39259. lira 56 kuruş muhammen bedel üzerinden ve vahidi kıyasi fiat 
esasına göre kapalı zarf usulile 17/9/938 tarihinden itibaren bir ay müddetle e:ıc~ 
siltıneye konulmuştur. " 

ı - İhale 17/10/938 tarihine müsadif Pazartesi günü saat ll de Urfa vilfıyetl 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

2 _ Bu işe aid evrakı fenniye: Proje, mukavelename projesi, metraj, hülnS~ 
keşfiye, kapalı zarf usuli.le eksiitme şartnamesi, betonarmc büyük köprülerı 
fenni şartnamesi, hususi şartnamelerle bayındırlık işleri genel şartnamesindeı:J 
ibarettir. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı 2944 lira 47 kuruştur. 
4 _ fsteklilerin tekli! mektublarına aşağıdaki evrakı ba~lamaları tarttır. 
A _Yukarıda mikdarı yazılı teminat akçesinin hususi muhasebe hesabırı• 

Ziraat Bankasına yatırıldı~ına dair makbuz. t 

B _ İstekliler in 20000 liralık bir köprü veya c20poo, liralık betonanne inşaıı l 
yaptıklarına dair ellerinde rnevcud vesika vesair bonservislerile ihaleden asgat' 
sekiz gün evvel Urfa vilAyetine müracaatla alacakları ehliyet vesikası. 

c _ Teklif sahibierinin mensub oldukları ticaret odasından aldıkları 938 se' 

nesine aid vesika veya musaddak sureti. , 
D - İsteklilerin mühendis olması, olmadığı takdirde bu işin mes'uliyeti fetl, 

niyesini deruhde etti~ine dair Nafia Vekaletince ehliyeti musaddak bir rnünetl 

disten alaca~ taahhüd senedi. • .. .. til' 
5 - !steklilerin arttırma, eksiitme ve ihale kanununun umumı hukümle ~, 

kapalı zarf usulile eksiltıneye dair olan ·maddeleri ve eksiitme şartnamesi ahle si 
mına ve yukarıda yazılı maddelerin icabıarına riayet eylemeleri şarttır. J\IC 
halde hiç bir mazeret kabul edilmez. , 

6 _ İstekliler bu işe aid evrakı fenniyeyi ve şartnameleri Urfa, İstanbul, p.rı 
kara, İzmir, Adana nafia müdürlüklerinde tedkik edebilirler. e' 

7 - Posta ile gönderilecek teklif mektublarının ihale saatind~n bir saat e~e' 
line kadar eksiitme komisyonuna v~rmesi şarttır. Postada vuku bulacalC 
cikmelerden dolayı komisyon mes'uliyet kabul etmez. c6906• 



Bigada ve köylerinde 
okuma hevesi artıyor 

Birçok köylüler ilkmektebi bitiren çocuklarını kasabayr 
getirip mekteblere yerleştiriyorlar. Bigada bu yıl 

okuyan talebeniıı adedi 900 Ü buldu 

Bigdan bir göriinilş 
Gerek köylerde ve gerek şehirde bu yıl 

Biga, (Hususi) - Burada okuma he~e
si gü,n geçtikçe artmaktadır. Birçok koy
lüler, yavrularını okutmak için şehre in
ınişler, her nasılsa vaktilc küçük yazıl
mış olan çocuklarının mahkemece yaşla
rını büyüiterek mektebe knydcttirmi§

lerdir. 
Birkaç gün içinde kayıd ve kabul mu

amelesi bitmiş, geç kalanlar mckteblerde 
yer bulamamıştır. Geçen ders yılı sonun
da gerek §ehir ve gerekse nahiyelerin 
beş dersaneli okullarından mezun olan
lar, tamamen orta okula kaydedilmişler-
dir. Bu sene 55 kadar mezun veren orta 
okul gene lebaleb dolmu~, her sınıf iki 
şubcye ayrılmak suretile derslerc başlan
mıştır. Elyevm -orta okul da dahil olmak 
üzere - yalnız kasahada 900 talebe oku-

ınaktadır. 

Çatı kısmı birnz harab oan Durolupı
nar ilkokulunun keşfi yapılmı~. şimdılik 
300 liralık bir ta.mirle iktifa eelilmesi 
tensib olunmuştur. Mevcuda iHiveten bu 
sene de köylerde birkaç yeni ınekteb ya
pılmı§ ve bunlara ölfretmn istenmiştir. 
Beş dcrsaneli daha bir mektebe ihtiyaç 
vardır. Yanan İnönü mektcbinin yeniden 
inşası düşünülmektedir. Hususi muhase
be memuru Terlik 30 lira maaşlı kültür 
tnümeyyizliğine tayin edilmiştir. 

Bursada be1ediye seçimi 
nihayet buldu 

Bursa, (Hususi) - Belediye seçimi hi
taını münasebetile geçen akşam Şar
klüpte, Parti tarafından bir tay tertib e
dilmiştir. Burada birçok zevatla beraber 
bilhassa seçim işinde çalışan lar davet e
dilmiş bulunuyorlardı. Vali ve Cumhuri
Yet Halk Partisi ilyönkurul başkanı Şcfik 
Soye tarafından seçim hakkında izahat 
Verilerek halkımızın siyasi o1gunluğunun 
seneden seneye artmakta olduğu söylen
miştir. 

Kuduz aşısı tatbikatı 
Bursa, (Hususi) _ Şcbrimizde bulu

~an cAluned Vefik Paşa• hastanesinefe 
uç senedenberi tatbik edilmektc olan ku
~uz a§ısının tatbik sureti ve neticeleri 

Aakkında tcdlcikatta ~ulunmak üzere 
nkara M .. . se erkez Hı!zıssıhha ınuessesesı 

n::~ V~ aşı şubesi müdürü profesör Dr. 
gi r ile :rnütchnssıs doktor Nıyazi Er
lü ~ .~ehrlıntze gelmişler ve Sıhhat Müdür-

gunde ve hastanede tcdk.ikata başlıı
ltlışlardır. 

sıtma hastalı~ göze çarpacak derecede 
fazladır. Her ne kadar muhtaçlara kinin 
tevzi ediliyÖrsa da hastalığın hızı durdu

rulmamaktadır. 
Hükumet doktorlufunca müracaat e-

denler ihtimarola bakılmnkta ise de ka
zanın cesameti itibarile frengi. bastalığile 
d'e meşgul olan tababet dairesi, bu işe 
bakkile yetişememekte, köylere mtma 
mücadelesine çıknmamaktadır. Sıtmanın 
lAyıkile bu bavaliden kaldırılabilmesi 
için sryyar bir mücadele heyetine şid

detle ihtiyaç vardır. 
Sıhhat ve Içtimat Muavenct Bakanlı~ı

nın bu işe ehemmiyet vermesi beklenmek 

tcdir. 

Bign posta ve telgraf müdürü değişti 

Yıllardanberi şehrimiz telgraf ve posta 
müdürlüğünde bulunan Behçet Ural, Ke .. 
şan telgraf ve posta miidürlüğüne tahvil 
ettirilmiş. yerine de Çiçekdağı müdürü 
Zeki tayin olunmuştur. 

Konya (Hususi) - Balıkesirde ol -
duğu gibi Konyada da doğum evine bağ 
lı ve sırf köylülere faydalı ve yara -
yışlı olmak üzere Birinciteşrinde bir 
köy ebe rnektebi açılmıştır. 

Şimdiye kadar doğum işlerile canla 
başla meşgul olan Dr. Mehmed Ali bu 
işi de benirnsemiştir. İlk mektebden çı 
kan talebelerin alındığı bu müessescde 
şimdi otuz ıtalebe :meşgul buiunmakta
dı!'. Bunlann okmna ve okutma müd -
deti önümüzdeki 939 Yın yazında bi -

tecektir. 

- SON POSTA Sa;rfa b 

Alman Naz1r1 Ankaradan döndü 
~~ 

Dumaniçin kazaya 
tahvili bekleniyor 

(Baş tcırajı 1 inci sayjamızda) 
Misalirimiz istasyonda İktısad Vekili 

Şakir Kesebir ile di~er bazı vekiller, Al
man büyük elçisi,elçilik erkanı tarafından 
uğurlanmuş ve bir askeri müfreze selam 
resmini ifa etmiş, mızık.a milli marşları 
çalmıştır. 

Bursa, (Hususi) - Dumaniç na- Doktor Funk'!JD beyanatı 
hiycsi halkı, bura'ilnın bir kaza ol- Anknra 9 (A..A.} - Almanya lktısad no.-
masmı dilemekledirler. Bu husus- zın Doktor Font bugün saat 13 de Ankara-
ta alakadar makamlara resmi mü- palnsta Anadolu ajansının ve Türk gazete-
racaatta bulunmuşlardır. Gittikçe lerinin mümessWerlnl kabul ederek aşa~ıda.-

kl beyanatta bulunmuştur: 
nüfusu artan bu nahiycntn idari cTurklyeyl ziyaret eyledl~den dolayı rev-
ihtiyaçları da artmaktadır. Bugün kalMe bahttyamn. Bu rı~ttan blllst.ltade 
takribi olarak nüfusu 1700 olan Büy(it Devlet Adamı Ye Büyük Asker olan 
Dumaniç nahiye mcrke:n halkı Türldye Cumhur Başkanı ıenl Türldyenln 
doktorsuzluktan şikayetçidirler. yapıcısı ve dfilii koruyuewm Kemal At.aürk'e 

Alman devlet ve hükümet. relslnln aelftmla-
Bağlı oldukları kaza merkezine de, nnı ve hayranlığını lblfi.~ etmekle bahtlya -
herhangi bir iş için gidip gclmelc- nm. Yeni Tür.ldyenln her tarafında yapıcı-
ri için üç gün harcamaktadırbr. lık Iradeslle büyük faaliyet temposunu mü-
Nahiye merkezi olan <Hisan da şnhede eyledlm. Türkiye Cuınhur Başkanı -
1200 nüfus vardır. Halbukı Du- nın \d~lile meşbu bulunan Türk devlet a -

damlarının Bfıyfık Dahinin gayelerını ta ... 
maniçte bu rakam 500 fazlalık gi)s- hakkuk cttlnnek ve mmet ve memleket! yeni 
termektedir. den kurmakin meşgul olduklarını gordüm 

Nahiyenin senelik varidatı Türkiye Cumhuriyeti Başveklll ve d\fier 
97,000 lirayı bulmaktadır. Cumhu- vı::_klllerle yaptığım mOzakerat gavet doc:t.n-

ne ve gayet müsald blr hava lçlnde ccreyan 
riyet hükiuneti güzel, modern bir etm!Ji ve fikirlerde tam b\r mutabakat bu-
meJ..."teb yaptırmıştı~. Eğer burası lundul!unu göst.emılştır. Her Iki taraf yapı-
yatılıya çevrildi~ ve nahiye kaza- lan müzakerelerden memnundurla.r. 

ya tahvil edilerek teşkilatlandırıl- Türkiyenin yapıcılık devri 
dığı takdirde Dumanıç inkişaf e- Türkiyenin bu yapıcılık devrinde milli 
decek, nüfus ve varidatı daha ziya- ekonomiye büyük ~Ir rol \sabet. etmektedir. 
de artacaktır. 300, 4oo ve 500 ha- Milli ekonomı. Türkiyenin kalkınma hnrc -

ketinde mllletın re!a.hına ve devletin em -
nelile.ri de bulunan 42 parça köy- nlyetıne hfıdlm bulunmaktadır. Türkivenin 
den mürckkeb olan bu nahiyenin her tarafında bütün kunetler kudretlı bir 
bir an evvel kazaya tahvil edilme- milli ekonomı vücude getirmek Için mfikem-

hakkında Tü.rttye hükGmetDe tam blr mu
tabakat elde edllmlştir. 

İclhalit ve ihracat 
Almanyada Tiirkiyeye yııpılan ldhalrıt 

yüzde 40 urı 50 nisbetinde blr mevki tşcnı et
mektedir Almanya dahi senelerdenberi Tür
tlyenın en büy(it mahreçlerlnden biri bu • 
lunmaktadır. Her tki memleket lktısadlynt: 
blrbl~lnl Ideal b\r tarzda 1tmam eylemckte
dlr. Iki memleket arasında bu seneki tlcnrl 
mübadelenın rubu milyar marka bali~ ola
catı tahmin edilmektedir. 

Kredi m ukavelesi 
Akdedilecek olan la"edl mukavelesi sayc· 

sinde Tfirklyede biiyük ve ehemmiyetli sı· 

nal ve askert tesisat vücude getirmek m\inı -
kün olaca~ı ve bu .suretle J8t1hs:ılft.t. tıcaret 
ve mfinaka.lat vnsl mltynsda artacaktır 

Bu kredi, tabii lstlhsallit ve lhrncat es:l -
ımtına istlruıd etmekte oldu~undnn bllfııniış· 
killftt tiU sahasına çıkacak ve her tki mem
leketin nerıne hlzmet edecektir. 

Türkiye - Alman iktısnw miinnscbntı 

Türkiyenin b~hrlnde vakl olan zlynre
tlmln ve yaptığım temas ve müzakerclerlıı 

Türkiye ve Almanya arasında mevcud fktı
sadi münasebetleri lnktşaf ve tnrsln edece
tine kanllm. 

Gerek Türkiye Cumhuriyetı hUkfimetl -
nln gerekse Türk mllletlnln hakkımda gös
termlf olduitu dostane hüsnükabulden do . 
layı son derece mütehassls ve müteşel!:kı . 
rlm. 

İktısad Vekili Almanyaya gidiyor 
Türkiye Cumhuriyeti İktısad Vekili Ek • 

selans Şnldr Keseblr'e de çok müteıetklrtm 
M~arünUPyhln Almanyayı ziyareti lçln ta
rn!ımdan vakl olan davet.! kabul buyurduk· 
larından dolayı da fevkatrıde memnun ol -
d~umu sözlerimi blt1rmeden söylemek !.~ ~ 

tertm. 
Teşekkürler ( si bekleniyor mel blr ımrettP. blrleşUrilm~ ~e teş'ırllfttlnn-

( · dırılmış\ır. Türkiyenin vasi tabii zenginlik-~ - - - - - - - - - -. -. Refikamın geçlnnlş oldu~u kazadan do -

j; ~;;;;k ~~~~~::ıe~~~;ı~ta~k:a:;fo l~enl~~ra:ı~ ~~~e~~l~ı\~:::\a~:~~:;ı~!~~~d::r;~~~ 
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yüksellş nrzelmektedlr. Memleketin sanayl-
I an ara giyecek ı~e programı sür'atıe ııerıemektedlr. Tür- terilen samtml ve kalbi alfıkadan dolayı de-

T, klyenin mali vazfvetl sa~lam esasıarn lstl· rln şükranlarımı blldlrmeğl bir borç addede-
C!Şlf.OF nnd et.mekt.edlr. Türkiye hfıkömetl tarafın- rim. Bize gösterDen bu derin &ımpatlyl hlc;ı 

İzmir, (Hususi) - Mevstm münasebe- dan her tarafta büy(it yardımlar görmekte bir zaman unutmıyacatmı.• 
tile İzmir civanndaki bütün leylekler sı- olan r.lraat dahi günden güne kuvvetten - Bu beyanattan sonra, esld bir gazeteci 

mektedlr oldu~nu bildiren nazır gn~tecllerle snmltnt 
cak memleketlerc göç ettikleri halde İz- hasbıhal yapmı~ ve muhtelif sunUere cevab 
mirin Kültür parkında bir leylek ba~k:ı Sınai mamulfıt vermek JQttünde bulunmu~ .e: 
yerlere gitrneğe lüzum görmemiştir. Bu Türkiyede sınai mamuUi.t büyük blr ihtl- cZlyaretlml.zin aemereslz talmadı.A"ını gö· 
Ieylek Mısırdan getirilmiştir. Fakat so- yaç arzetmektedlr. Bu şeralt tahtında Tür- ;eee~lnlzden emın bulunuyorum• dem~tlr 
ğuğa karşı büyük bir mukavemcti var- klye ile Almanya arasında şimdi nkdedlle - Gazeteeller nazıra teşekkür etmişler ve Ba· 

cek olan kredi mukanlestnln büyfık kıymet yan Funk'a rıcu 6.fiyet temennlslnde bulıın 
dır. Bu leylek Kültürparkın hayvanat ve ehemmtyet.l vardır. Bu kredlnln esasları muşlardır. 
bahçesinde mevcud yılanlara o k~dar a- ============================== 
lışınıştır ki, yılanlar kendisine en ufak 
bir husumet hissi beslememektedirler. 
Leylek, hariçten topladığı yiyiceklerin bır 
kısmını yılanlara taşımaktadır. 

Mektebde okututacak dersler do -
ğum, teşrih, eb~lik, çocuk bakımı, ge

belik hasta1ıklarıdır. Mektehden me -
zun olanlara hususi muhasebe büdce -

si müsaid d~lse, köy sandıklan maaş 
verecektir. Ücretler 15 ile 25 lira ara -
sı nda dır. 

Konya köy ebe mektebinin talebe 

mevcudu önümüzdeki yıllar içinde 60, 
beLki de 90 kişi olacaktır. 

Resi.m Konya doğum evi binasını ve 
Dr. Mehmed Aliyi gösteriyor. 

Atatürkün ve Başvekil 
Celal Bayar1n Naf1a 
Ve iline telgraflar1 
(Baş tarafı 1 incı sayfamızdcı) 

Ali Çetinkaya 
Nafm Vekili 

Ankara - Erzurum demiryolunun Er
zincana ulaştığı baberini büyük memnu
niyetle aldım. Muhterem halkın bu mü
him ve mes'ud hiıdiseden pek yerinde o
larak duyduğu sevinç lıislcrinı izhar e
derken bana karşı gösterdiğini bilclird:
ğiniz duygulardan çok mütehassis oldum. 

Kendilerine selam ve sevgilerirole iyi 
dileklerimin ibl.ağ edilmesim rica ede
rim. Sizi tebrik ve muvaffakiyetinizin 
devamını temcnni eder, muhabbetle göz

lerinizden öperim. 
K. Atatürk 

Bay Ali Çetinkaya 
Najı-1 Vekili 

Ankara - Enurum demiryolunun Er
zincana ulaştığı hakkındaki telgrafmızı 
aldım, teşekkür derim. Büyük Şef Ata
türk'ün ·yüksek direktilleri altında ve 
ötedenberi Cumhuriyet hükumetimizcc 
azirole tatbik edilmekle bulunan demir
yolu siyasetimizin azimli ve dirayetli 
idarenizle vanbğı bu yeni merhaleden 
dolayı sizi ve nafıa mensublarmı tebrlk 
eder, kıymetli çalışmalarımzd:ı daim! mn
vaffakiyetler temenni ederim. 

Bay Ali Çetinkaya 

BCI§t'ekil 
Celal Bayar 

Nafvı Vekili 

Karadenizde dünyanın 
en modern limani 

yapd1yor 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Bu Jimanın rolü önümüzdeki sene için
de faaliyete geçecek olan büyük demir ve 
çelik sanayiimizin en tabii ihraç ve idhal 
limanı olması bakımından fcvkaltıde mü• 
him bulunmaktadır. 

Etibank bu muazzam iş için hükUmet
ten aldığı direktil üzerine inşaata gıri§· 
mek üzere çalışmalara başlamıştır. 

Çatalağzı, teçhizat ve tesisatı itibarile 
dünyanın en modern limanı olacaktır. 
Burada en son sistem boiSltına ve yük
leme tertibalı vücude getirılcccklir. 13 
büyük vapur Çatala~ıı limanı rıhtımla
rına ayni zamanda yanaşabilecek ve ay
ni zamanda yükünü boşaltacak veya yiJlt 
alabilcccktir. B"ndan başka limanda bu 
13 gemiden başka 25 gemı de bannabile• 

cektir. 
Çatalağzı limanı takriben 11-12 milyon 

Türk lirası sarfiyle üç senede ikmal edil· 
miş olacaktır. Kömür, maden, maden cev· 
heri, mamul maden ve diğer ticari eşy:ı 
yüklemek ve boşaltmak ve gemilere ih· 
rakiye vermek için ayrı ayn ve elektrik· 
le müteharrik tesisat yapılacaktır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: Yüksek eserlerinizin arasına kattığınız 
demiryollarımızdan Sıvas - Erzurum hat
tının Erzincana kadar uzadığını bildiren 
telgrafınızı aldım. Bu muvaffakiyetinizi 
d'e tebrik eder, teşekkürlerimi sunarım. 

Yeni limanunız, kömür sevkiyatımızı 

çok geniş mikyasta arttıracaktır. Inşası· 
na bir nn evvel başlanacak olan Çata]a~ 
zı limanı bu çok roühim yokluğu tamn 
men giderecektir. Lim3n tren hatlariyl~ 
yurd dahilindeki bütün büyük merkez 
lere bağlanacaktır. LUnanda bUtün bun 
lardan başka yolcu salonu, sıhhi tedavi. 
yerleri, tahlisiye tertibatı ve dnhn bunun 
gibi tali tesisat ta vücude geUrileccktır. 

• - Hasan Bey bJr iki gün
elUr gazet elerde eörilırnnı.m. 

. .• bayanlanmız arasında 

b1r top oynnma merakı var-
... acaba iyi top atabilmek 

kabiliyetleri olacak mı? 

Genel Ku1"1114y B~-kanı Mareşal 
FeTJzi ÇakmaT: 

Nafıa V ekilinin telgrafları 
Ankara, 9 (Husust) -Ankara - Erzu

rum demiryolunun Erzbıcana vann:ısı 

münasebetile kıymetli Nafıa Vekiliml:r. 
Ali Çetinkaya tarafından Dördüncü U-

Hasan Bey - Zannetmem, numı Müfc~ EniDean vııllsine, 
onlar top atmaktan ziyade top Ankara _ Erzurum hattı .inşaat başmi\-

lattırmayı daha çok becerir- dürlülüno hararetli telgraflar çekilmiş-
err. Ur. 

Başvekil ve Milli Udafaa 
Vekili şehrim izde 

(Baş tarafı 1 inci sayfamızda) 
Meclis reisi, vekiller, şehrımfzde bulu· 
nan mebuslar ve kalabalık bir halk küt. 
lesi tarafından uğurlanmışt1r. 

Milli Müdafaa V ekili 

Ankara, 9 (Hususi) - Milli Müdafaa 
Vekili General Kazım Özalp bu ak§am 
19.15 de hareket eden trenle :lst nnbula 
hareket etmiş, VekAlet erkAnı tarafın· 

dan uiurlanınJ§tlr, 



e Sayfa 

[ Hldiaeler 

ŞÖÖR 
Y azmak, okumak hilmiyen biri, 

Nasreddin Hocaya gitmit: 
- Hoca, demiş, uza~t bir yerdeki bir 

akrabama mektub göndermek istiyorum. 
Bu mektubu sen yazar mısın? 

Hoca cevab vermiş: 
- Yazarım, fakat parasile. 
- Peki, para veririm. 
- Şunu da söyliyeyin1 .. ben üç ıorlü 

mektub ya~arım: Kırk psralık, yirmi pa

ralık. on paralık.. sen hangisinden isti
yorsan, ondan yazayım. 

- Bunların farkları nedir ki? 

- Kırk paraya yazdı~ım mektubu, her-
kes okuyabilir ve herkes anlıyabilir .. yir
mi paraya yazdı~ım mektubu, benden 
başkası okuyup anlıyamaz.. on paraya 
yazdıfım mektuba gelince: Onu başkaları 

--·--~ . • 1• . 

Arada sırada elime, yeni yetit~m tair
lerin çıkarttıkları iifr mecmuaları geı:i
yor. Ben bunları N asreddin Hocanın 

mektublarına pek benzetiyoruın. 
Bazılarını okurken pirin ne demek !s

tediğini anlıyorum. Bazılarını okurken 
de pirin ne demek istedilini anlıyamı
yorum: 

- Şairi bulmalı ki, manasını anlatsın! 
Diyorum. Fakat hanları üzerimde ho

canın on paralık mektubu tesirini bırakı
yorlar. Yazan ~airi arasam, bulsam: 

- Bu yazdıAının manası nedir? 
Diye sorsam; eminim ki o da: 
-Ne bileyiml-
Diyecektir. 

İsmet Hu.l1l.d 

SON POST~ 

Sonbahar. Yapraklar dökülüyor. Tabi
at bir deAiklik geçiriyor. Sizin de cildi
nizde bir değişme var. Teniniz donukla§
mı§, sertleşmi,, kurulaşmıy gibi. .. Sebe~: 
Hem mevsim değişiyor, hem geçmış 
mevsimin tesiri kendtni gösteriyor. Bu 
donuklu~, kuruluğu, sertiili cildlnisden 
bir an evvel gidermelisiniz. Yoksa onu 
bozar. Bir daha eski balini almaaı güç

le§ir. 
ı. Bu mevıdm için (huile de paraffuıe)i 

en iyi bir cmakyaj silici:. olarak kabul 
ediniz ve kullanınız. 

2. Haftada iki kere yüzünüzü fU buğu-
' ya tutunuz: Atzı gen'.f ufacık bir leğene 
kaynar au doldurunuz. İçine birkaq dam
la teinture de benjoin damlatmız. Yüzü
nüzü leğenln üstüne tutunuz. Butun et
rafa yayılmaması için başınıza kalın bir 
havlu örtünüz. 

Yuua: Vufl Rasa ZoiMı 

Dünkü, bugünkü ve 
yarınki Iran tiyatrosu 

C Bunları biliyor mu idiniz ? =ı 3. Bundan aonra yüzünüzü yumuaak bir 
bezle iyice kurulayınız. İçine litre ba1ına 
bir kaşık borat dö sud katıştırılmıf ao~k 
suya batırdıAıruz pamuk parçasını yüzü
nüzde dolaştırınız. Sıcağın arkasından Dünyanın en eski saatı 

Dünyanın en es
ki ve daha h5la i~
lıyen saati, Dijon
da Nontrdam kili
eesının üstünde 
bulunmaktadır. Bu 
ısaat, 14 üncü asır
d:ı yapılmıştır. Sa· 
at o zamandanberı 
işlemektedir. 

* Dünya yüzünde her gUn 
yaz vardır 

Senenin her bir ayında dünyanın bir 
noktası bu~day hasadı yapar. Kanunusa
nide Avustralya ile Yeni Zelanda ve Ar
jantinde, şubatta Hindistanda, martta 
Mısırda, rusanda Meksikada, mayısta 

Çinde, haziranda İtalya, İspanya, Kali
forniyada, ıtemmuzda garbi Kanada, 
Fransa, Amerika, Macaristan, Türkiye ve 
orta Rusyada, ağustostı:ı Almanya, Belçi4 

ka, İngiltere ve şarki Kanadada, eyhilde 

lskoçya, Skandinavysı memleketleri, 
merkezi Rusya ve prnali Kanadada, teş
rinievvelde şimali Rusyada, teşrinisanide 
cenubt Afrikada buğday mahsulü idrak 
edilir. 

Damad değil, 
Evlad olmalı 

Istiyorum 
İsminin ve adresinin gizli tutul

ması ricasile Kadıköyden postaya 
:verilmiş bir mektub aldım, sahibi di
yor ki: 

- İstikbali emniyetli bir vazife
deyim. Hiç kimsem yok. O kadar ki: . 
Dayı., teyze, amca gibi en yakın ak
raba isim1erine bile yabancıyım. Or
ta tahBilim var, fstanbulluyurn. Do· 
ğum tarihim (333) tür. 

Bu kısa hal tercümemden sonra 
maksadımın temiz bir aileye damad 
değil, evlad olmak olduğunu söyU
yeylın. 

Adresimi lQtfen gizli tutunuz. 

* Bir vakitler gazetelerde cevlau ol-
mak istiyorum» başlığı a1tında nan
lar çıkardı, fena halde sinirlenirdim, 
gözümün önüne kendisine havadan 
baktırmak istiyen bir açıkgöz gibi 
gelirdi. 

cİstikbali emniyeti! bir vazifede• 
olduğunu söylediğine göre bu oku
yucumun mektubunu o sınıftaklle
rin birinden gelmiş sanmamalı. An· 
laşılan yazanın maksadı gürültüsUz, . 
dedikodusuz bir muhitte, kendisine 
kol açacak bir aile bu1maktıx. Fakat 
istediğini niçin bizzat aram.ıyor? An .. 
laşılan o da kimsesizliğinin bir ne
tkesi. 

* •Düşün ve cevab ven 
Lalellde oturan Bay Ş. B. diyor kb 
-Geçen gUn artık ayrılınarnı • 

Bir ruyanın feci neticesi 
Amsterdam sa

hillerinde bir kaç 
hafta evvel elleri 
.Je ayakları bağ • 
h bir adamın ce • , 
sedini denizden ~~ 
çıkarmışlar. Ce • ~ ~ 
sedin üzerinde hü ~ _J 
viyetini isbat e -
decek bir kağı yokmuş, katillerini de 
bulamamışlar, fakat üzerinde ~öyle bir 
kağıd varmış: 

cBir ay içinde bununla dört defa • 
dır ki ayni feci rÜY.,ayı görüyorum. Yilz 
leri maskeli iki adam beni yakalayıp 

kıskıvrak bağladıktan sonra denize a • 
tıyorlar ve öldürüyorlar. Bu rilya, be
nim için bir fikri sabit oldu. Çıldıra -
cağım... Adamcağız çıldınnamış am -
ma, binnetice hayatından olmuş. 

* Yıldızların verdiği ışık 
Semada bulunan yıldızların en bü

yüklerinin ~ığını biz, bir kilometre me 

safeye konulmuş bir mumun ışığı gibi 
görürüz. Diğer~eri ise 15-20 kilometre 
mesafeye konmuş mum ışıklannı an -
dırırlar. 

zı teklif ettiğim zaman dostum bana 
kızdı: 

- Bir zaman dizlerimin dibinde 
ağhyarak sevda dilenmiştin, ayakla
rıma kapanıp yalvannıştm, şimdi 
bıktın öyle mi? dedi. 

Düşünüyorum. Her mahlükun di
şisi erkeğinden kaçar. Bu hal zürri
yetin ternadisini koruyan bir sevki 
tabiidir. Buna mukabil her mahlft; 

kun erkeği dişisini kovalar, bu da 
öyledir. Sosyal tesirler insanlarda 
bu kovalamayı muhtelif tarziara a
yırmıştır. Fakat ayıb değildir, çünkü 
tabii ve mecburidir. Bu kadını ev-
velce sevıniştim, ona tapıyordum. 
Lakin ben ona yakla~tıkça o benden 
kaçtı, peşini bırakmadım, yalvar
'dım. Nihayet malik oldum. Şimdi 

sana sorarım: 
- Ona yalvardığım için erkeklik 

gurururodan kayıb mı ettim? 

* 
Evvell tashih edeyim: 
Her maMftkun dişisi erkeğinden 

kaçar diyorsunuz, yanlış. Kaçmaz, 
~açar görünilr. 

Sonra cevab vereyim: 

- Hayır, ne gu.nırunuzdan, ne de 
erkeklik rolUnden bir şey kaybetmi~ 
değilsiniz. 

Yalnız teessilf ettim, bir nokta 
var: Kadın, sizin karşınızda ilk rolil~ 
nU yapmış, fakat yalvartınaya de
vam etmesini bilmediği için ikinci 
rolünde muvaffak olamamı~. Kaba
bat kendi.sind~~ 

TEHE 

soğuk yüzünüzde kan cereyanını hızla~
tırır. 

4. Yüzlerinde çizgi başlıyanlar bu so· 
ğuk suyun arkasından bir cgüzellik mas
kesi. tatbik edebilir. Yumurtanın beyazı 
en iyi bir maske olabmr. KÖpürtülür. sü-

Tahranda Cemll isminde bir he111feri- 1151 de Hindistanın cDelhb §ehrine git 
miz vardır .. eski Osmanlı ordusunun dikleri zaman bir muahede. yapmı~, ~d 
yüzbqısı olan bu zat yirmı bet senedir, çok ganaimle beraber, tazmınatı lıarbı~ 
oralarda kalmı~.. İranın askerl mekteb- mukabili olarak beş bin s~'a.tk~ H~&r 
lerinde hocalık ta etmiştir.. bu .zat bu- liyi beraberinde İrana getırmı§ti. Bun 
gün muazzam bir i§ olan clran tarihi• ni rm içinde mimarlar, tezyinatçılar, r~ 
aı:nakla meşguldür. Seki.z on cildlik bir kaslar, çalgıcılar ve oyuncular ~ardı .. bt 

Y olan bu tarihten eski İran üyatro aan'atkarları esir olarak getirdıği hale!( 
::e:ıusikisl hakkında 'bazı §eyler öAren- kendilerine çok iyi muamele etınişt~ 
dim. Bugünkü vaziyetini de tedkik et- Muahedede bunların sayılan hakkında d 
tikten sonra epey büyükçe bır yazı 1ek.- sarahat var .. çalgıcı, rakkas ve 
line girecek' olan bu bahsi ilerde neşre- olarak setirdiji san'atkarların yekftn'd 

d x.· yalnız bu seyahat notları ara- ckırk• mış .. Hindlilerle yaptıAı sulh ınu• 
eceısım.. , b k d • ki ası.o 

h .. lf!-a olarak koyma"'ı dü<ri\n- ahedesind:e ir ayı varaır ; man 
sına c u w; » ıs ııı.. • b' h li dü .. dün 
düm.. tiyatro ile u~aşan meslekdaşla- nı. anl~ak için benı ır .ay §~~ dil 

ı ı· t ı ri de belki ho&un:ı dti: cEsır olarak gelen mımarlar ıçın 
r~md 8•d.ıya rosever e n her biri on sene zarfında iki mimar ye-

.. dur, on daldka t>ıraltıhr. l:1ıt !U fle )4• 

hud gül suyu ile temizlenir. 
gı er ı ye... d" k h k'·• d ..._ ti§tirirse memleketine onme a ıu 

İstiyenler, yumurta akının içine biraz 
arpa unile, bal karıştırabilirler. (90 gram 
arpa unu, iyi dövülmüş bir yumurta be
yazı, 3S gram da bal) kafidir. 

Aklınızda kalsın. Maske hiçbır vakit 
makyajı iyice çıkarı1mamış bir cilde tat
bik edilemez. 

5. Maskenin arkasından sıcak suya bıı
tırılmış bir havluyu kompres yapar gibi 
yüzünüze koyar, birkaç dakika arka üs
tü yatar, dinlenirsiniz. 

Bütün bunlar henüz pek genç ve taze 
cildli olanlar için deği.ldir. 

En eski İran tiyatrosunu, yahud taks
larını bulmak ve tedkik etmek bugün 
hemen hemen imkansızdır .. iki yüz kü
aur sene evvel, İran toprakları parçalan
mış, civar devletler tarafından isti1aya 
uAramıştı .. 1imalden Ruslar; şark ve ce
nubdan Efganlar, garbd:ın da Osmanlılar 
yürümüşler, komşularının topraklarında 
davullarını çalıp, fermanıarım okumuş

lardır .. 
Günün birinde, ümmi bir Türk mey

dana çıkmış. Taraftar kazanıp, teşkilatı
nı geni§leterek, ele geçırdiği İran tahtı
na, cNadir Şah, ismile geçip oturmuş-

6. Tedaviyi bitirm~k için sıra gene so- tur.. !ran devletini yeniden kuran bu 
ğuk suya gelir. Birkaç kere bol soğuk su ümmi Türk, ilk iş olarak, memlekcti Js. 
ile yüzünüzü çalkalarsınız. - tila eden dUşmanlan tepelemeği düşün-

Yüzünüzde sivilee ~ar mı? Varsa son- müş, ve muvaffak ta olmuştur .. Osmanlı 
babarda muhakkak bıraz artar. Ona k:ır- 'devletine gönderdiji protestoda: cÜmıni 
şı da şu ilacı kullanmalısınız: olduğunu, bundan dolayı Osmanh devle-

Ether sulfurique 100 gr. tlle harbetmek istemediğlni, işgal ettik-
Alcool a 90 derece 100 gr. leri topraklan güzellikle terkey1emele-
Camphre en solution 2 gr. rinh istemişti.. 
Teinture de benjoin 2 gr. Düşman istilbından memleketi kurtar-

7. Bundan başka yemeklerinizdc de ufak mağa muvaffak olan Nadir Şah baknıı1 
bir değişiklik yapmalısınız. Baharlı , bı- ki; İranda chars ve san'atı> namına hiçbir 
berli, çok yağlı şeyler yemekten vazgeç- şey kalmamış .. aşağıdan, yukandan, ya
melisiniz. nından, kıyısından sokulan düşman; s~-

8. Ve bol bol yürüyüş yapmalısınız. nelerce işgal etti~ topraklarda hiçbir 
Hiç değilse gideceğiniz yerlerin bir kıs- şey bırakmamı.ş. İranın Pski san'at, Adt't, 
mını yürüyerek geçmelisinlz. Bu, bar- ilim ve irfanııu kökünçien silmiş süpür
saklarınızm· faaliyetini tanzim eder ve 'müş ... Bunu gören Nadir Şah, muzaffe
dolayısile cildinizin ieffaflığını yerine ren girdiği Hindistandan, san'atklrl~r 

getirir. toplayıp İrana getirme~i dü§ilnmüştür .. 

SacakSIZin maskaraliklan : 

kazanır!.., Fakat müzik ve oyun san'at• 
karları için böyle bir ıQtufkirlıkta 
nulmamı.ştır. Onlar cBUa kaydü §art t 
randa kırk sene kalma~ mecburiv•nnu• ... 
dirler .. ıt 

Bunun sebebini bir türlü haur:•u:::u•
dim.. müzik ve oyun san'atkArı, 

kadar kolay mı yeti§llliyordu?.. Yoksa 
zamanda, bu zamanda olduğu gibi, 
zik ve oyun san'atkarı, mimar kadar 
zanamıyor, binaenaleyh rağbet görmil 
yor, hiç kimse bu san'ata heves mi 
yordu .. hülasa: Dedlm a; bir mana 
medim .. 

* !şte böylece handa, cGüzel aan'atlart 
Hindli san'atkArlar yeniden 
dır. 

* Bugün İran dahilinde tiyatro, 
denecek haldedir.. mevcud olan bir 
tulCiat ckumpanyası. oyuncularının 

serisini Ermeniler teşkil eder .. bu 
panyalar da bütün İranı dolaştıkları 
Tahrana ne vakit uğrıyacakları belli 
ğildir .. ben Tahran şehrinde on beş 
kaldım. Hacı bekler gibi yollannı 
ledim. Gelen giden olmadı.. eler 
de de talihim yardım etmeseydi, 
bugünkü tiyatrosunu görerneden 
bula dönecektim .. 

* Tebriz konsolosumuz Bay Ragıbın 
diği malOmata nazaran, umumi ha! 

(Devamı 11 inci ıaJifada) 

Merdit:en 
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Fenerbahçe ile Güneş dün 
1 

bozuk bir oyun gösterdiler 
Beşiktaş - İstanbulspor maçı ise zevkli ve güzel 
oldu. Beşiktaşlılar az kalsın mağliib oluyorlardı 

Galatasarayillar T opkap1 karşısinda birbiri ard1s1ra 
birçok gol f1rsatlar1 kaç1rd1lar 

Sayfa 7 

Dünkü Maçlarin 
neticeleri 

Güneş O - Fenerbahçe O 
Betiktat 3- Istanbulspor 2 
Galataaaray ~ - Topkapı 
Süleymaniye 2 - HilAl 
Vefa 2 - Beyko:ı 
Şitli 3 - Barkohba 
Beyotluapor 5 - Arnavutköy 1 
Galataapor 2 -:- Kurtulut 1 

:ı 

akını kesmekte güç- ni! - Ruhi, Naim, İbrahim • Rauf, Daniş, 
lük çekmedi. Müda- Muzaffer, Nedret, Raif. 

İkinci devreye İstanbulsporun akınile 
başlandı. Oyun mukabil akıntarla devam 
ediyor. İstanbulsporlular Beşiktaş kale
sini tazyike başladllar. Bu tazyik serne
resini gösterdi. 10 uncu dakikada İstan
bulspordan Orhan takımının ilk golünü 

arada Vefaya çok teb.likelı anlar geçirttJı 
lerse de bir netice alamadılar, Vefalılaı 
yeniden Beykoz kalesini tazyike ba~la. 

dılar. Beykozlular Vefanııı tazyikinden 
kurtuldukça münferid akınlar yapıyor• 

lar. 35 nci dakikada Vefahlar hücum hat. 
larının sa~ tarafının iyi anlaşmasilc Hü• 
seyin vasıtasile ikinci ve galibiyet golle. 
rini attılar. Oyun bundan sonra kar§thkb 
akın'hrla ve mütevazin bir halde gcçtf, 
Gerek Vefa ve gerek Beykoz birçok iıı .. 
satlardan istifade edemedilcr. Oyun .>rta• 
larda devam derken 2-1 Vefanın lehine 
bitti. ' 

faada kesilen bu a· Hilai: Murad - Akil, Cevdet • Galib, 
kından sonra Topka- Zeynel, Suphi - Rauf, Naim, Hakkı, Mus
pı kalesini çembero .tafa, İlhan. 
alan Galatasaray hü- Hakem: Şazi Tezcan (Güneş). 

euroları ~akib etme- BEŞIKTAŞ - ISTANBULSPOR 
~e ba§laal. 

attı. Beşiktaşlılar durgun oyunlarında 

devam ediyorlar. Buna mukabil İstanbul
sporlular canla başla çalışıyorlar. 20. nci 
dakikada Beşiktaşlılar soldan bir akın 
yaptılar. Beşiktaşlı E§ref sıkı bir §iitle 
Beşikta§ın üçüncü golünü attı. Bu gol İs
tanbulsporluları canlandırdı, yeniden 
Beşikt~ kalesine indiler. Fakat §'iitsüzlük 

Sert esen rüzgarı 

iyi hesa b etmiyen 
Galatasaray muha
cimleri bu yüzden bir 
çok gol fırsatları ka
çırıyorlardı. Topkapı 

müdafaası bu arada 
gol yememek ıçın 

_him ma Kadıköy ı azami kuvvetlerini sarf ediyorlardı. 
IR\ iln en mu 9 ·m Oyunun on beşinci dakikasında Necdc-
1!::::::/1 sahasında idi. Geçen mevsı tin sağdan güzel bir ortalayışını Eşfak 

birinci ve ikinci olan Güne~ ve Fenerbah· Salime geçirdi, o da liıkı bir vuruşla ilk 
çe karşılaştılar. Mevsimin ilk maçı o~a- golü kaydetti. Oyun müternadiyen Top
ll dalayısile her iki taraf ta esaslı bır 

1
°. kapı kalesinde oynanıyor. Oyunur. bıt

yun çıkaramadılar. İlk devrenin ~a~:~ mesine beş dakika kala Bülendin kalenin 
rında sarı licivcrdlile parladılar, son ah- çok yakından kaleye savurduğu isabetli 
ler. On beş dakika son.!Jl ancak Fe~erb _ ve çok sıkı çektiği şüt Galatasaraya ikin-

• çenin durgunluğa uğraması üzerıne G~- ci golü kazandırdL Birinci devre bu su
neşliler derli toplu bir iki akın yapma6 a retle iki sıfır galib bitirdi. 
muvaffak oldular. . İkinci devre Topkapılılar rüzgarı leh-

Dün Güneşliler bozuk d".zilmiş bır. ta- lerine aldıklarından topa gelışi güzel 
kımla çıktılar. Muhacimlerin yerlerı a· vurmakta idiler. Bu oyuna uyan Galata
detil son dakikada mecbur kalınmış .t~ saray takımı düzgün oyununu kaybet
kim önüne gelirse snhaya çıka:ılmış gıbı miştir. Nitekim bunun cezası da on bc
id:i. Devre ortalanna doğru huc~m ha~- şinci dakikasında kendini gösterdi. Top
tında bir değişiklik yapıldı. Mclıh ~eı- kapı sol içi Galatasaraya Topkapının ilk 
kezc Murad sol açığa, Hakkı da sag ıçe 
g~çi;ildi. Bu da lüzumsuz bir takım boz
ma hareketi oldu. 

Birinci devre aşağı yUkarı. Fenerbahçe-
nin daha hakim ve oldukça da verimli o
yunile geçti. Cihad ncfis kurtarış~ar yap· 
tı. Sık sık alkışlandı. Güneş mudafaası 
hemen hemen durgun gibi idi. 
İbrahim toplan hep koroere atarak 

kalesini bir hayli tehlikeh vaziyetlerc 
soktu. Birinci devre Fencrbahçelilerin ka· 
çırdıkları bir iki fırsattan sonra sıfır sı
fıra berabere bitti. 

İkinci devreye Fenerliler gene seri baş
ladılar. Nihayet Güneş kendine gelebildL 
Bu hal daha ziyade Fenerbahçclilerin bü
yük hatasından ileri geliyordu. Fıkrc>t 
çok ihmal edildi. Bir tek pas alamadı. 

Dün Şeref stadında Beykoz -Vefa rna
çından sonra Beşiktaş- İstanbulspor knr
şılaştılar. Maça saat 15 de Beşiklaşlıların 
akınile başlandı. Top biraz İstanbulspor 
kalesi önünde dolaştıktan sonra İstanbul
sporlular Beşiktaş kalesine yüklendller. 

Bugün Beşiktaşlılar umumi~ctll! dur- yüzünden ellerine geçen fırsatlardan tsti
gun oynuyorlar. Eğer 1stanhulspor bil.- fade edemiyorlar. 20 nci dakikada İstan
euro hattında şüt atan bir oyuncu olsay- bulsporluların sağdan yaptıkları bir a
dı vaziyet Be§iktaşlılar içı11 çok fena ola- kında İstanbulsporlu Bahri takımına 1-
bilirdi. Oyun böylece mütevazin bır şe- kinci golü kazandırdı. Oyun bundan son
kil~e cereyan ederken Beşiktaşlılar kendi ra karşılıklı akınlada geçti, maç Beşik· 
lerıni topladılar ve sıkı akınlara başla- taş kalesine korner çekilirken 3-2 Beşik
dılar. İstanbulspor kalesi bir çember i- taşın galebesile bitti. 
çine alındı. Sarı siyahlılar bu çember
den kurtulmağa çalışıyorlar. Fakat Be

şiktaş vaziyete hAkim. O kadar ki Be
şiktaş haflan bile İstanbulspor kalesine 
şüt çekiyorlar. 7 nci d9kikada Feyzi bir 
§Üt çekti, top direğe çarparak geri gelır
ken Nazım yetişti ve Beşiktaşın ilk golü
nü attı. Oyun yavaş yavaş karşılıklı hü
cumlarla mütevazin bir bal aldı. Bu ara
da her iki taraf ta mühim fırsatlar kaçı
rıyorlar. 35 inci dakikada İstanbulspor 
güzel bir akın esnasında boş kaleye gol 

Beşiktaş takımı: Mehmeri Alı - Faruk, 
Nuri - Rifat, Bedii, Feyzi - Hayati, Rıd
van, Nazım, Hakkı, E~ef. 

İstanbulspor: Saim - Samih, Ali • Enis, 
Seyfi, Tarık - Bahri, Rıdvan, Orhan, Cc
vad, İsmet. 

Hakem: Ahmed Adem. 

BEYKOZ - VEFA 
Dün Şeref stadmda da Beşikta~ • İs· 

tanbulspor maçından evvel Beykoz ile 
Vefa kar§ıla§tılar. Sahada 1000 kadar se· 

Vefa takımı: Ahmed • Vahid, SüleYJo 
man - Şükrü, Lutfi, Abdü~ - Hüseyin1 

Muhteşem, Sulhi, Mehmed, Receb. 
Beykoz takımı: Safa - Mehmed, Snded• 

din - Mustafa, Kemal, C ahi d • Tur hnn1 

Etem, Şahab, Mikrob, Gazenfer. 
Hakem: Kemal Halim (İstanbulspor).,. 

N. Avdın 

DIGER MAÇLAR 
Dün sabah Taksim stadyomunda üg 

binden fazla seyirci önünde federasyon 
dışı klüplerin en kuvvetiisi Şişli ilc ycnt 
futbol §Ubesi açan Barkolıbn arasında bil' 
maç yapıldı. Maç 3-1 Barkohbanın nley .. 
bine bitti. 

Şeref stadında yapılan Beyo~luspor • 
Arnavudköy maçmı da Beyoğluspor gU4 
zel bir oyundan sonra 5-1 kazandılar. 

Galataspor ise Kurtuluşu 2-1 mağluij 
etti. 

Dün Barutgücü sahasınd:ı Lionspor • 
Bakırköy Rum Atakımları maçını 6-0 Lt .. 
on kazandı. Şehremini Halkevi • Barut. 
gücü B takımları maçı da 1-1 bcrabera 
bitti, ayni klüplerin A takımları maçı 2-0 
Barutgücünün mağlt1biyetl ile bitti. 

Askeri liseler atletiz m 
şampiyonuasi 

Asker! lfselerin atletizm §ampiyonası· 
nın ikinci günü dün sabah Kadıköy pis
tinde yapıldı. Alınan teknik neticelel' 
şunlardır: 

200 metre - I· Hall~ (Deniz) 24 8/10, 
II • Mehmed (Deniz) 25 8/10, III • Ser .. 
med (Deniz). 

800 metre - I - Muzaffer (Kuleli) 2. ı O, 
II- Rahmi (Maltepe) 2.17, III- Abdi (Ku. 
leli) 2.19. 

~.,üksek atlama - I - Nadı (Kulclif 
1 m 60, ll .. Kemal (KulelJ) 1,55, III .. 
Mehmed (Deniz) 1,55. 

Cirfd atma - I · Sabahnddin (Buı·sn) 

47,78, II • Nuri (Kulell) 47, III • Reşad 
(Kuleli) 46,67. 

Umumt puan vaz.iycti: Deniz liscs' 73, 
Kuleli 72, Bursa 16, Maltepe 1~. 

Zaten açıklarla aynıyamamak her iki 
takımın da dünkü en büyük kusurları 
idi. Güneş muhacimleri bir kere daha de· 
~işik şekil aldılar. Rebü sol açık, Melih 
merkez muhacim oynamaya başladılar. 
Dünkü maçta her iki taraf ta galib gelc
memelerini ancak bazı oyuncularının çok 
bozuk oynamalarında aramnlıdırJar. Bu 
oyuncular da Güneşten Melib, Rıza, Fe
nerbahçcden Angelidis ve Şabandır. E
sad da Fikrcti işletemediğinden çok ku
surlud\ır. Müdafi Yaşar doRru bir vuruş 
Yapamad~. Hülba dün Kadıköyünde oy
nanan maçta Belman, Cihad, Ömer, Re
bii, Fikret kendilerini gösterebildiler. 

Güneş muhaclmleri Fenerbahçe kaleıi önünde ,ÇCZrpl§ıyorlar 
Ankarada lig maçlari 

Neticede maç ta zevksiz bir oY.UDdan 
sonra sıfır sıfıra berabere bitti. 

DUn takımlar sahada .:öyle dizilm!ş-
lerdl· • 

Günev: Cihad - Faruk, u . t ö 
ı h

. .uırıs o - ın er, 
Rızn, bra ım - SnlAlıaddin M d H k-
kı, Rebif, Melih. ' ura ' 8 

Fenerbahçe: Hilsameddin Ya L - ~ar, e-
blb - Mehmed Reşad, Angelidis, Esad • 
Naci, Semih, Yaşar, Şaban, Fikret. 

Hakem: Adnan Akın (İstanbulsp ) or • 

* 
C. R. Şahingiray 

Fenerbahçe ilc Güneş B takımları ara
sındaki maçı ise Fenerbahçe 4-1 kaıan
JJU§tır. 

GALATASARAY- TOPKAPI 

ve sun goıunu ıtayaettı. Bundnrı sonra o
yun bir aralık mütevazln bir §ekil ald·. 

Oyunun son kısmı Gal~>tasarayın hAki
miyeti altında ooreyan etmiş, Salim Ga
latasarayın ·üçüncü ve son golünü kaydet
miştir. Oyun Galatasarayın tazyiki altın
da ve birçok gol fırsatlarının kaçırılma
sını mütcakib sarı kırmızıllların üç bir 
galcbesilc neticelenmiştir. 
Takımlar: 

Galatasaray: Sacid, Liltfi, Adnan, Ce
lal, Bedii, Ekrem, Necdet, Süleyman, Sa

lim, E~ak, Bülend. 
Topkapı: Abdülkadir, Semih, Sabahad

din, Hayri, Hakkı, Ha:rpid, Yunua, Ziya, 
Salahaddin KamU, Tahsln. 

Hakem: Tarık (Süleymaniye). 

HILAL : SOLEYMANIYE 
Kuvvetleri nisbeten müsavt iki takım 

arasındaki bu müsabaka ba~tan sona ka
dar ayni heyecanla devam etmiştir. 

İlk devre 2-1 Süleymaniyenin lehinde 
bitmi§tir. Hillil takımı ikinci devrede nis
beten hakim bir oyun oynamı~ ve bir 
penaltı kaçırmı§tır. Hakem HilAlden bir 
oyuncu çıkardığından on kişi ile oyuna 

Lig maçlarının ikinci haftasının Tak- devam etmişlerdir. Biraz sonra Hakkı 
&im stadyomundaki ikinci karşılaşması- beraberlik sayısını yapmağa muvaffak 
nı Galatasaray ile Topkapı takımlan yap- ,olmu§tur. 
tılar. Hakem Tnrıkın idaresindeki oyun İki tarafın yapb~ bütün gayretiere 
rüzgarı aleyhlerine alan Topkapının akı- rağmen oyunun neticesi değişmemiştir. 
nile bn§ladı. Galatasaray müdafaası bu.. Süleymaniye: Muvaffa~ • Bürhan. E-

ı 
yirci vardı. Oyun Bey.kozun akınile baş
ladı. Fakat avutla neticelendi. Top hep 
ortalarda dönüyor, biçbir taraf hAkimi
yet tesis edemiyordu. Vefalılar yavaş ya
vq oyuna hAkim oluyorlar. Bir Vefa a-

kınında Muht~em ofsayda düşerek bu 
güzel altının heba olmasına sebeb oldu. 
Dakikalar ilerledikçe Vefalılar tazyikle
rini artırıyorlar. Bu tazyik nihayet serne-

resint verdi. 25 inci dakikada Vefa merkez 
'mubacimi Sulhl Beykoz kalecisi Safanın 
topu elinden kaçırmasmdan istifade e
derek takımının ilk ıohlnü yaptı. 

Vaziyetln kendi aleyhlerine döndü~ü
nü gören Beykozlular d'erhal toparlandı
lar. Bütün kuvvetlerile akma ba§ladılar. 
27 nci dakikada bir Beykoz akınında Şa-

Ankara 9 (Telefonla) - Bugün lls mnc;
lnrına deftlil edlldl. sert bir rüzgAr var. İlk 
maç Demirspor - Muhatızgücü arasında ı -
di. Muhaf~Ucü rüzgAr altına düotu, fakat 
h~lmlyetı aldı. Demirspor kalesi lylce .sı • 
t14tı. Bir karışıklı.lr:ta Muhafız blrlncJ golü 
yaptı. Bu golden sonra Demlrsporlular hn -
rek:ete geçtııerse de netlee alamadılar. Dev· 
re ı-o MuhatızgUcü lehine blttl. İkinet dev
rede rüzgArı arkuına alan Muhafızgücü De
mlrsporu mütemadlyen lliDOtınyorsa da Dc
mlrsporluların tamamen müdataaya çekti -
m~ olmalan netice alınmasına manl olu -
yordu. Oyun bu suretle c1eRltmec1en 1-0 Mu
hafızgücQ lehine blttl. 

Galatasaray • Gün~ 
oaıata..saraylılaı- rtizglr altına diiştü -

ler. Bu yüzden yaptıkları hücumlar Ollncll 
muavin hattında kırılıyor. Buna mukablJ 
Oün~!Uer tehllkell 9Jo.nlarda !bulunuyorlar. 

bab Beykorun ilk ve son golünü attı. Ve- Bu vazlyet oaıataaaraylıları harekete ge • 

tablar gene sıkı alunlara başladılar, ve t\.rdl. Mutabll hücumlara geçtiler. 25 ıncı da 
hissedilir derecede hAkimiyet tesis etti- klkada onnefll istender Uk golü Lakımınn 
ler. Devre, aıonlara do~ru mütevaztn ola- kazandırdı. Daha oaıat.ıı.sarayhlar kendllc -

lki Güneşli muhaclm Fener kalect.rl rini toparlayamamlflardı kl İskender lkin -
lle karJı. kar§ıyrı rak cereyan etti. 1-1 berabere neticelendl. el golli de oaıat.ıı.sarar a~arına taktı. nırnz 

atamadı. Beşlkta~lılar derbal sıkı hücum

Iara .geçttler. Onlar da İstanbulsporlular 

gibi İstanbulspor kaleelsinin boş bırak
tığı kaleye topu sokamadılar. Oyun gene 

İkinci devreye Vefanın akınile başlan- sonra devre 2-0 Oünq lehine bitti. İkincl 
dı. Ve!alılar bu devrede de bilhassa hQ- devrede onıntnaaray vaztyetı kurtarmak i · 
cum hatlarının sağ tarafının iyi anlaııma- çin hücuma geçtUer ve 23 üncü dakikada o-

r-· tuz, ss ıncl dakllmda. cemu arka arkny:ı 
sile oyunda hAkimiyetlerini tesis ettiler. anıatasaraya Ud gol kazandırnrak beraber -
Sa~ tarafın bu güzel anla§mnsına muka- ııtı temin ettiler. , 
bil sol taraf ve bilhassa sol a~ık bircok Bundan sonra Oıılıltnsarnylılar vnılycte 

mütevazin cereyan ediyor. Bir Be§lkta§ hücumların neticesiz kalmasına sebeb:i o- Mklm oldu. Fakat oyunun sonlarında yapı-
k d N fs dd fk' cı 1" . Ian bir Oüne4 hilcumuna Güneşliler Cııhtd 

a ının a azım o ay an ın go u luyor. 10 ~ncu d'akıkada Beykozlular Ve- vasıtaa1le öçüncü ga.Ublyet gollerini hiç bek-
attı. Biraz sonra devre 2-0 Beşikta§nı !anın tazyıkinden kurtularak o~nu Ve-

1 
ıenmlyen blr tarzda yapt!lar. ve oyun 3-2 

galebesile bitti. fa nısıf sahasına intikal ettirdiler ve bu ouneom lehine b1ttı. 
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Karaataç müessesatı buz fabrikasına lüzuınu olan ve hepsine 629 lira 58 kU· 
nı.ş bedel tahmin edilen pft, perçin çivisi vesaire 63 kalem malzeme açık eksllt• 
meye konulmuştur. Listesile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. ı... 

tekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 47 lira 22 kuruşluk ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber 17/10/938 Pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi : llllllilli Çeviren : Faik Bercmen...-.. 

Bu, beraberce yaptıkları son gezinti 
idi. Lüsyen ertesi sabah Parise hareket 
etmek ve çalıştığı yerde bulunmak mec
buriyelinde idi. !vet ~ daha on bet gün 
ıve yahud da üç hafta kalacaktı. Çünkü 
burası sıhhatine pek iyi gelmişti. 

Deniz kenarından doğru yavaş yavaş 
)'Ürüyorlard,ı. 

Tam koruluğun yanına geldikleri za
man Lüsyen ürpcrdi; elile karısının ko
luna dokunarak: 

- Bak lvet, dedi. Otomobilden ine.'l 
şu gri elbiseli adamı görüyor musun? İş
te bizim müdürümüz o .. 

- Müdürünüz mü? 
- Evet.. patron.. herifte biliyor mu-

sun ne kafa var .. milyonlar kazanıyor ve 
istediği gibi de yaşıyor .. 

- Seni görmedi mi? 

- Yo .. bu tarafa baknıadı .. hem baks3 
da beni tanımaz ki .. benim varlığımdan 
haberi bile yoktur. Düşün ki ben onun 
idare ettiği makinenin bir çivisi veya bir 
vidasıyım .. 

Lüsyen bir dakika sustu; .sonra gene 
konuşma~a başladı: 

-Yarın gidişim pek fena olacak .. 
- Peki canım, ben de seninle geleyim. 
- Hayır, onun için söylemedim. Se-

nin burada daha kalmımı istiyorum. !s
tirahate ihtiyacın var. Ben, müdür için 
söylemiştim. Burada ka)sayd'ım kendisi
ne yaklaşmak fırsatını bulurdum belki .. 
bu suretle, bulunduğum mevkiden daha 
üstün bir vazifeye layık bir kimse oldu
ğumu gösterirdim. Yakmda birkaç umu
mi katiblik ihdas ediliyor; ihtimal birine 
beni getirebilirdi. O zaman vaziyetimiz 
ne kadar düzelirdiL 

- Pekala, bu akşam git onu ziyaret 
et!. 

- Ziyaret mi?. Muhakkak ki beni ka 
bul etmez. Sana adımı bi!medi~ni söy
lemiştim. Hem sonra bu biç te iyi bir 
netice vermez .. 

- Ha, evet.. belki .. 

Konuşma mevzuunu değiştirdiler. !vet 
c.'üşünceli görünüyordu. Yavaş yava~ bir 
plan tasarlamağa başlıyordu .. 

Ne o akşam, ne de ertesi günü kocası
~· bir şey söylemedi. Lüsyeni ufurladık-

tan sonra yalnız dönerken mütcmawyen 
kafasını işletiyordu. 

Bununla beraber tereddüd etmekte idl. 
Kurduğu plan biraz garib ve tuhaftı .. fa
kat kendisine güveniyordu. Genç, güzel, 
cazib ve biraz hülyaperestti. Fevkalade 
vak'aları, hadiseleri severdi. Güzelliğini 
de bilmiyor değildi 
Şayed vaziyet sarpa sararsa meseleyi 

açıkça anlatırdı. Müdür herhald'e mede
ni ve söz anlar bir adam olmalıydı .. 

Tesadüf te ona yardım etti. PlAja gcl
di~i zaman müdürle karşılaştı. Gözleri
ni yere indirdi; fakat belli etmeden mü
dürü süzüyordu. Uzaktan, bay müdür 
genç görünüyordu. Yanınli yakaştığı z:ı

man vaktile güzel olan yüzUnün buruş
muş ve saçlarile bıyıklarının boyanmış 
old'u~nu farketti.. 

Müdür onu görilnce baştan aşa~ı süz
müştü. 

O gün, öğleden sonra banyo alırken 

gene müdürü gördü; geniş bir hasır kol
tuğun üstüne oturmuş, sigara içiyordu. 
İvet, biraz uzakça bir yera oturdu. O za
man bay direktör yerinden kalkarak yıi
rüdü ve genç kadının önünden geçerek 
onu hayranlıkla süzdü .. 

Müteakib günlerde de direktörü ayni 
şekilde görüyordu. Genç kadının konuş
mak için rnüdhiş bir arZ'.ı taşıdığı belli 
idi. İvet kendi kendine: ~Benimle konu~
mak üzere bir fırsat arıyor~ diye dü
şündü .. 

Hakikaten bay direktör bu fırsatın zıı
hurunu bekliyordu. Eskiden gençken bir 
çok muvaffakiyetleri vardı. Hala da böy
le muvaffakiyetleri yok değildi. Bu gen;, 
güzel kadın onun pek hoşuna gidiyordu. 
Kendisinin de onun hoşuna gittiğini gö
rüyordu. Fakat kadının öyle macera arı
yan takımdan olmadı~ da belli idi. Ne 
olursa olsun onunla konuşmalıydı? 

Buna karar verdi .. 
Bir öğleden sonra, plajın tenha olduğu 

bir saatte büyük bir gayret sarfederek 
İvete yaklaştı. 

- Aifedersiniz madam, geçen kiş si
zinle bir mecliste tanışmak şerefine mli
bahi oldUğumu zannediyorum .. 

İvet kekeliyerek cevah verdi: 
- Hayır efendim, zannetmiyorum. 

- Afiınızı istirham ederim.... madam 
neden hep yalnızsınız? 

- Kocam Parise döndü efendim. 
- Yanınızda bir dakika oturabilir mi-

yim madam? 
İvet kalkınağa davranarak: 
- Gidecektim efendim, dedi .. 
Müd'ür onu takib etmek cı;-saretlnl ken-

• disinde bulamadı. Sadece cNe latii, ne 
cana yakın bir kadın!. Benden de hoşla
nıyar gibi. diye düşündü. 

Encümende bulunmalıdırlar. (7083) 

Kiralık kapalı yüzme havuzu gazino 
ve müştemilab 

Ankaranın kışlık eğlence yeri ihtiyacını karşılıyacak olan çocuk sarayı cad· 
desinde Çocuk Esirge~ Kurumu tarafından inşa ettirilen 25 metre uzunluk 
9 metre genişlik ve 1.70 lll 3.50 metre d~rinli~deki kapalı yüzme havuzu, gazi· 
no ve müştemilatı kiraya verilecektir. 

thalesi 20/10/938 Perşembe günü saat 15 de Ankarada Çocuk Esirge.me Ku· 
rumu genel merkezinde yapılacaktır. Şartnamesini görmek ve daha fazla malO· 
mat almak istiyenlerin kurum hesab İ§leri direktörlüğüne müracaat etmeleri 

(7233) 
Ertesi günü dolaşırken gene ona rast

ladı ve yanında yürürneğe başladı. Ko
nuşmağa başladılar. Direktör gayet na- ------------------..----------------
zik ve terbiyeli idi. Tiyatrod'an, edebi
yattan bahsediyor ve durmadan anlatı

yordu.. bu güzel kadına gitgide tutulu
yordu. 

Ertesi günü gene buluştular. Bu sefer 
bay direktör: 

- Kocanız Paristen ne vakit avdet e
decek? diye sordu. 

Genç kadın: 
- Artık gelmiyecek efendim, ded5. 

Kocam serbest de~il. Bir yerde memur .. 
büyük bir sanayicinin yanında çal~ıyor. 

Direktör kendi isminin söylendiğini 

duyunca hafif bir hareket yaptı; fakat 
belli etmedi. Yalnız: 

-Ya, öyle mi? diye mırıldandı .. 
Bu CS!arengiz hal pek hoşuna gitmişti, 

hüviyetini saklamak pek enteresan ve 
zevkli bir şey olacaktı. 

İvet direktörün bu sükutundan endi
şelenmişti. Hemen, müdürün kendısini 

tanıtaeağını ummuştu. Bu suretle o da 

kocası hakkındaki ricasını söyliyebilc
cekti. 

Ağrıları 

Geçirir. 

Bunu müteakib günl<!rde direktör ar- - - -
tık onun peşini bırakmıyordu. Parise gi
deceği günün arifesi müdür onu ak§am 
yemeğine davet etti. İvet bütün mücade
lesine rağmen bu daveti kabul etmekten 
kendini alamadı. Eli boş dönmek istemi-

yordu. 
Tatlı ve yumuşak gecenin içinde kum-

- -
larm üstünde geziniyorlardı. Direktör B D 'AT 1 G R tatlı ve ateşli bir sesle konuşuyordu: aş, iş, ı ve zıe, rip, omatizma, 

- Sizi seviyorum İvet, sizi çılgmcası- •• •• •• ... 
na, hararetle seviyorum. Sizin de benden NevralJı, kınkhk ve butun agrılarınızı derhal keser. 
hoşlandığınızı umuyorum: hatt§ görüyo- - - Icabında günde 3 kaıe alınabilir. - .... 

(Devamı 9 uncu sayfada) 

Guraıbl efendi Toriğe sordu: 
-Ne diyor? 

. (Arkaı VIJfJ 
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Selanikle dağa kaldirdan . Amerikali: m 
Ycwın: Ziya Şam 

Hikaye: Ar ah bela m versin 
(Baştarafı 8 Inci sayfada) 1 - Merak etmeyin madam, dedi. Koca• 

rum. Biliyorum ki siz alelade ve mace- nızı katibi mnumiliğe terfi ettireceğim 
raperest bir ka~ değllsi.niz. Bana kar§ı ve biç kimse sizin i:htiyatsızlığmızı ve 
duyduğunuz hısleri saklamayını::. Bu benim hatarnı öğrenmiyeccktir. 
~z.el akınt~ya kend.inlzi ?U:akın. _Birbi- Böyle diyerek, ezil~ ve altüst olmuş 
rimizf sevelim; kendı kendınızle mucade- bir halde genç kadından ayrıldı. 
le etmeyin! Yeter artık! Bana gelin! K ldıv tel eıd·ı;· 1 t . lin' a gı o c. g ieı zaman sa c.na 

vetın e ı tutmak istedi. Fakat genç .. 
kadın tftri k r . kti k k r çıktı. Bu parlak, luks ve pırıl pırıl yanan 

ek k kak.yebr~ -~-~~ çe ; ve e e ıye- salonun içinde bir aşağı bir yukarı ge-< 
r or ır ~e. · ğ b 1 d me ik all 

İşte ihbar, bundan ibarettir. 
2- Tahkikat. 

B be · al .. ledim, ded' zınmc e aş a ı. Sonra bir aynanııı önn • 
. -:- en.. n sıze Y an soyv ı.- ne yaklaşarak dikkat1i dikkatli yüzüM 

ven olan saatte hükümetten .... ı.-.ıc:· sızın kocamın patronu oldugunuzu bilı- b kt a-zJ . f . ı . k 

k1z1n gizli yolculuğu 
Mls Thton çıkar çıkmaz, vali Tevfik 

bey kendisini koltuğuna attL Zile bas
tı. Gelen odacıya: 

J ~ ~· • _ • • a ı. o en ersız e§mış, yana Ian bw 
dogru· ca evine a+t.:m~ti. Fakat bir sa - yordum. Bunu ılk gunden bıhyordum. ruş t H 1 bo 1 I b 

Hükfımet Mis Estonun yapmak is-
o· '"i Sizinle rf k tc fi' . . k t muş u. e e ya ı saç arı ve ıyık~ 

hırsızlık ve intiza.r içinde idi. t-· ' sı ocaı:m: r 1 .1~ on~ um. ları .. uzun uzun bu yorgun ihtiyar N>}ı.ı 

tediği seyahate tarafdar değildir. - Mektubcu beyi çağır ... Bana da y kten b1 ka . ar . ~ın bu kadar buyuyeceğmı tahmın et- :ı--erne sonra, r ç mıs ın ml d f dim B 
1
_. . reye baktı. Sonra öfkeli ve hiddetli blıi 

Bu hususta vilayetle istanbul ara -
sında muhab~at cereyan etmektedir. 

bir kahve söyle. 
Diye bağırdı. 

gelmişti ~unlarla konuştu~ halde, y~r um e en · en 8 ~ .s~~Y,~- tavırla: 
gene kulagı kapınm zilinde idi. rum, sevem~ de .• beni afıedinız. Da- . . 

Nih t k 
. şüncesizlik, hayvanlık, budalalık yaptım. - Allah belanı versın moruld dıye ho-o 

Mis Eston, bir sivil polis tarafından 
tarassud ettirilmektedir. 

* Vali Tevfik bey; Mis Estonun (Istan-
aye apı çalınmı§, açılmış ve . . 

1 
murdandı .. 

kapanmış .. uşak J9eri girerek bir zarf Hatamı nnlıyorum. Affedersınız. Koca- ,---------------. 

Amerika konsolos vekili vekilinin 
ağzından alabildiğimiz mal~ata na
zaran; Mis Eston, her §eye ragmen bu 
seyahati icra edecektir. 

bula müteveccihen harekete arnade ) 
olduğuna dair bir telgraf yazması h~k
kında mektubcu beye emir verirken; 
Mis Eston ağır ağır hükfunet dairesi -
nin kapısmdan çıkıyor: 

getinnişti. mı k~v~~.~ e!endim. ~?ra hakkı~~a 
Tevfik bey sabırsızlıkla zarfr yırt _ ne duşunur. Ben ona lyılik etmek ısti- l" ARINld WOBB.AJıaZDA: 

mış, şu satıriara göz ge~ti: yor<fum.. . _ 
.Huzuru ~ii vilayetpennhiye: Uzun. bır suk~t oldu. 

Turşu ve perhiz ... 

Henüz yinni beş yaşlarında kadar 
olduğu tahmin edilen Mis Eston, son 
derece güzel olmakla beraber; zeki, 
çevik ve cesur görünmektedir. 

Yazan: Ka.dirccın Kaflı 
(Atufet1fi efendim hazretleri. Neden sonra bay direktör durgun bir 

Mis Hellen Eston namıdiğer gazete ;,:se~s~v~e~ta:,:vır~l:;a:~=========~:;;;;;~~~~~;;~~~;;~;;~ 
muhbiri denilen Arnertkah kadının 

3- Netice: 
Bu rnesele; korniteyi alakadar ettiği 

takdirde, derhal şifreli telgrafla cevab 

- Şu Türkler; ne kadar s~f, ne ka
dar temiz kalbii adamlar. Bır adamı 
dinlerken, onun sözlerinde hile ve şey
tanlık olup olmadığını birdenbire akıl
larma getirmiyorlar. Saflık1a söylenen 
sözlere, dcrhal ~nıveriyorlar. 

Diye düşünüyordu. ( 1 ) 

şimdi Dersaadete müteveccihen hareket 
eden konvansiyonel katanna rakibcn 
hareket ettiği, ve istasyonda Amerika 
devleti fehimesl konsolos vekili mös
yö Periklis ile Amerika cernaati papazı 

Makedonya komitesi mister Havs nam şahs tarafından te§-
(1) Mı.ihnrrlr, k.eramct g&iterm\yor. M1s d kk hi 

Selanik §Ubcsi Estonun Amerikada neşrettiğ1 0 meraklı ve yi edildiği, başkaca calibi i at ç 

veriniz. 

Sarafof; bu raporu okur okumaz, heyecanlı hatırata 1sUnnden sliylüycr. bir hal ve hareket zubur etmediği rna-
yumrukJannı masanın üstüne dayadı. Ertesi akşam, vali Tevfik bey muay- ruzdur, olbabda ... ) (-~Tkası vcıT) 
Görl~.pribven~~ibirp~bUe ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f 
dolu olduğu halde, knrşısındakı kur- 1 Devlet Demiryollarl VB limanları iş!etmasi Umum idaresi ilAniarii 
yenin yüzüne baktı. Klsa bir kabkaba-
dan sonra. Muhammen bedelleri ile mikdar ve vasıfları aşağıda yazılı iki grup malzeme 

_ Aşk~ lsun, Selanik merkezine... her grup ayrı ayrı ihale edilmek şartile 13.10.1~38 Per~be günü saat 10,~0 da 
İşte, bize tam miınasile karlı bir iş Haydarpaşada Gar binasındaki satmalma komısyonu tarafından açık aksıltm& 
buldu. Hadi, hayırlısı... c1sulü ile satın alınacutır. 

Diye bağırdı. . .. Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her ııruba. aid hizala-
Ve .. derhal eline kalemi aldı. önun- nnda yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiitme günü saatıne kadar 

deki bloknata şu satırlan yazdı: komisyona müracaatları lhımd.ır. 
Selanik: Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar blnasmdaki komisyon tarafından 

Komisyoncu Isteinn parasız olarak da~ıtılmaktadır. 
Yumurta piyasası, :Yüksektir. Mal is- 1 _ 300 kilo k~ebend demıri 60X60X 6 m/m, 11800 kilo U demiri 120X55X7 

tenecektir. Piyasayı gözden kaçırma - m/m, 3800 kilo lama de:niri 8 X 50 m/m muhammen bedeli 1730 lira muvakkat 
Yın. teminatı 129 Ura 75 kunı~ur. 

V asil 2 _ 11 kalemden ibaret abdesthane ve hamam malzemesi (termosifon, musluk 

* Vali Tevfik hey; 
- Kızcağız, ~imdi gelecek. Acaba 

bugün de nasıl attatabileceğim?. 
Diye; düşünüp dururken, odacı içerl 

girdi. 
- Efendim .. o, madama geldi 
Dedi. 
Tevfik bey, derin derin içini çeke -

re k: 
- Buyursun. 
Dedi... Şatafatlı bir allatma bare -

keti yapmak için, ayağa kalkarak kapı
ya doğru ilerledi. 

Tevfık bey, Mis Estonun kendisine 
pek çatkın bir çehre ile görüneceğini 
zannederken; bilalds Amerikalı kız, 
pek tabii bir tebcssümle içeri girdi. Ve, 
validen evvel söze ba~lıyarak 

- Ekselans! .. Bir kaç gün size üzün
tü verdim Emin olunuz ki, bundan do
layı çok ~üteessiftim... Fakat, artlk 
müsterih olabilirsiniz. Sizi, daha fazla 
rahatsız etmiyeceğim. Plfuuını değiş -
tirdim. Doğruca, fstanbula g1deceğıın. 

Vali Tevfik bey, birdenbire ellerini 
iki tarafa açmıştı. Bu sözlerden o ka
dar sevinmiş ve o kadar şaşırmıştı ki; 
:z kalsın, boylu boyunca Mis Estonun 
u~c.nne atılarak, kızın o pembe sedef 
~bı parlıyan alnına, bir tc.şckkur puse
sı konduracaktı. 

Maamafih, kendini çarçabuk topla -
mı~tı. 

kı;,~~· b~a;:n~el.. sizin gibi ciddcn 
dırnda bulu 'i hsıy:tc, faydalı bir yar -

nnmadıgım . . 1 b 
mütcessifim A ıÇln, ası en 

S
-r·· · d·:· b' ncak şu var ki; bu tees-
u um. şım ı ır mcmnuni . A 

ettı. İstanbula har k t yete ınktlab 
c e ckararve kl 

çok büyük bir isabet göst . rme e. 
crmış oldu -

nuz, matmazel ... Ne zaman h 
etmek fikıindesiniz?. areket 

- Yann akşam trenne. 
- Eğer arzu ederseniz, size hususi 

bir kompnrtirnan ... 
- Ooo.. çok teşekkür ederim. Halk 

arasında seyahat etmek benim için da
ha enteresan olur ..• Gazctemizc yaza
cağım mektublarda, sizden gördüğüm 
nezaketi, çok hararetli bir llsanın tas
Vir edeceğim. 

-Çok teşekkür ederim, matmazel. 
- Eh.. Allaha ısmarladık, ekselans ... 
- Hayırlı seyahatler temenni ede-

rim, matmazel. 

taşı, sifon gibi) muhammen bedeli 3128 lira muvakkat teminatı 234 lira 60 ku • 

ruştur. (6908) 

----Muhammen bedeli 22220 lira oıan 79 kalem l!ıstik fren ve §Ofaj hortumları 
17/11/1938 Pe11cmbe günü saat 15 de kapalı zarf usulü. ile Anksrada İdare bina-

sında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyen1erin 1666.50 Uralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 

ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Reisli~ine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinıden, iHaydarpa~da 
Teseliüro ve Sevk Şefliğinden d:ığıtılacaktır. ('7064) 

~ 

14/10/1938 Cuma günü saat 15 de eksiltınesi icra edilmek üzere ilan 
Sıvas atelyesi elektrik tesisab· görülen lüzum üzerine 4/11/1936 Cuma 
saat 15 e tehir edilmiştir. (7260) 

~ 

edilen 
günü 

Muhammen bedeli 2532 lira SO kuruş olan 6 kalem muhtelif cb'adda çare dil ... 
me ile 800 demet bağdadilik çam çıt:ı 14.10.1938 Cuma gUnü saat 10,30 da Hay
darpaşada gar binasındaki komisyon tarafından pazar~lda satın ~lınacaktır. 
Blf~ girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 379 Ura 86 kuruşluk 

kat'i teminaUarile birlikte pazarlık günü saatine kadar koroisyana müracaatları 

lazımdır. 
Bu işe aid prtnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından 

parasız olarak dağıtılmaktadır. (7266) 

ADEMI İKTIDAR 
Ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

O MOBi 
T abletlen. Her eczanede arayınız. 

( Poata kutuau 1255 Hormobln) Galata, Istanbul 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Muhammen kıymeti 
Lira Kr. 

3216 00 Asmaltmcscid mahalle sinin Venedik sokaRında eski 12 yeni 22 
No. lı tirgit hanenin tamamı. 

148 00 Kasımpaşada Hacıferh ad mahallesinin Karanhkçeşme sotagın. 
da eski 13 yeni 23 No. lı ahşab evin tamamı. 

89 00 

56 00 

Kasımpaşada Küçük Piyale mahallesinin Yenimahalle soka
ğında eski 3 yeni 9 No. lı ahşab hane. 
Kasımpaşa Bedreddin mahallesinin Ya.ŞIDakmyıran caddesinde 
eski 10 yeni 18 No. lı arsa. 

Yukanda yazılı gayri uıeııkullerin mfıllriyetleri peşin para ile satışı 30/9/938 
gününden itibaren on beş gün müd.detle açık arttırmaya çıkanlmıştrr. İhalesi 
14/10/938 Cuma günü saat 14 de tomsiyonda yapıl~nn taliblerinin yüzde 
yedi bu~ pey paralarile Atarat ve J.bhlQ1!t besiıle müracaatlan. • (7015) 

l __ i_n_h_is_a_r I_a_r _U_. _Müdürlüğünden : 
I - Ayrı ayrı kapalı zarf usulile eksıl meye konulup 20/VI/938 tarihinde iha .. 

le edilemiyen İzmirde yaptınlacak TuL .. n bakım ve işleme evi inşaatile temel 
kazıkiarı i§i bir kül halinde yeniden ihzar edilen rırtname ve projesi mucibince 
kapalı zarf usulile eksiltıneye konulmuştur. 
II- Heyeti umumiyesinin keşif bedeli 764426 lira 33 kuruş ve muvakkat te

minatı 34827 lira 5 kuruştur. 
m - Eksiitme I/XI/938 tarihınc rastlıyan Salı günü saat ll de Kabatnşta 

Lcvazım ve Mübayaat Şubesindeki al1m komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname ve projeler 3R,22 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Levazıın 

ve Mübayaat Şubesile Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 
V - Fenni wartnamesindc izah edilen esaslar dairesinde yapılacak temel :ıta .. 

zıkları işi Franki, Rodiç, Stern, Sunples, Brechtel, Abalorenz, Miharlis Most ve 
sair firmaların usul ve ğstemlerine veya bunlara mürnasil sistemlere göre yapı· 
lacaktır. 

VI - İstekillerin diplamalı mühendis veya mimar olmaları, olmadıklnrı tak
dirde ayni evsafı haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna kadar daimi olarak işba
imda bulunduracaklarını Noterlikten musaddak bir taahhüd kağıdı ile temin ef.. 
meleri ve bundan başka asgari 500.000 liralık bu gibi inşaat yapmı~ oldukları
nı gösterir vesikayı ihale gününden sekiz gün evveline kadar İnhiwlar Umum 
Müdürlüğü inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca münakasaya iştirak ve chliyc~ 
vesikası almaları lazımdır. 

VII- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 6 .ncı maddede yazılı ek.o 
siltmeye iştirak vesikası ve % 7.5 güvenme parası makbuzu veya banka temina 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı z:ı.rfların eksiitme günü en geç saat 10 a 
kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde 
verilmesi lazımdır. c6492:ıı 

,.,., 
I - İzmir - Bornova banliyö fim.endlfer hattı üzerindeki Çı/!ılı istasyonundan 

idaremlzin Çamaltı tuzlasına prtname ve projesi mucibincc yapılacak su 
isalesi arneliyesi kapalı zarf usulü ile eksiltıneye konmuştur. 

ll - Keşit bedeli 20325 lira 13 kuruş ve muvakkat teminatı 1524.39 liradır. 
m- Eksiitme 14/X/938 tarihine rastlıyan cwna günü saat 15 de Kabataşta 

Lcvazım ve Mübayaat ıubesindeki alım komisyonunda yapılacakt!r. 
IV- Şartname ve projeler 102 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar umum mü

dürlüğü levazım ve mübayaat şubesilc Ankara ve İzmir başnlüdürlü~nden 
alınabilir. 

V- Eksiltıneye iştiralt etmek istiyenlerin fcnni evrak ve vesaikini bilhassa 
on bin liralık bu gibi işleri muvaffakiyetıc yapmış olduklarını gösterir vesikayı 
ihale gününden 3 gün evveline kadar inhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek ay
nca ehliyet ve eksiltmeyc iştirak vesikası almaları lazımdır. 

VI -Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddede yazılı in~aal 
§Ubcmizden alınacak eksiltmeye i~tirak vesikası ve muvakkat güvenmc parası 
makbuz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarının ek:
siltme günü en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu başkan
lığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (6893) 

~ 

I - tdaremizin Kabataş prap imalathanesi ilc ambar arası geçidinin şartna
mesi mucibince demir çatı ve camek.anla örtülmesi işi pazarlıkla eksiltmeye kon .. 
muştur. • 

ll - Keşif bedell 1043,90 lira muvakk.at teminatı 78,30 liradlr. 
m - Eksiitme 12/X/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 14 de Kaba • 

taŞ'ta levazun ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yap1lacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte% 7,5 güvcnm~ par~ 

larile birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c688Sa 
~ 

I- İdaremizin Karaa~aç barut deposu tapa, saçma, fişek anbarlarında şart .. 
, name ve projesi mucibince yaptırılacak kerevet inşası pencere tccdid ve tadill 

ve tamir işleri heyeti umumiyesi birden açık eksiltmeye konmuştur. 
II- Keşif bedeli (2941.30) lira ve muvakkat teminatı (2.20.60) liradır. 

nı - Eksiitme 18/X/938 tarihine rast h yan Salı günü saat 14 deKabataşta r.o.. · 
vazım v Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve proJeler (15) kuruş bedel mukabilinde sözü geçen §Ubeden 
alınabilir. 
· V- fstcklilcrin eksiitme için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 güven.me para.. 

larile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri iHin olunur. (7070) 
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Devlet kap1s1nda elli y1l 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb 'us Ebubekir Haz1m 

Aleyhimdeki jurnalde şunlar vardı: Hazım Bey Jön Türklerin ileri gelenlerindendir. 
Paristeki Jön Türklerle muhabere ediyor. Avrupadan muzır kitablar getirtİyor ilah •• 

Mektubla ve sizden başka bir kim- l ıe beraber Trabzonda bulunmuş oldu- Mirl mumaileyhi mülga muhacirin ko-
se ile bildirilmesi muvafık değil. Se- '{lınuzdan bahsetti misyonunda refakat hasebile tanımış, 
ianiğe denizden gidecek iseniz, yoh• Galib bey derhal: ve biraderane bir ülfet ve ihtisas hasil 
değ~tirerek şimendiferle gidiniz. De · - Aman o pek müdh~ bir hafi.ye • etmiş idim. Fikri ceyyid, ahliikı metin, 
deağaçta bir g~ce kalarak söyliyece · dir, dedi. dostlukta vefakar olduğu gibi zekası 
ğim macerayı kcnd:sine hikaye ediniz. - Hafiyeliğini bilmiyorum. Yakın- ve terakkiperverliğe mahsus olan hissi 

Bendei şehriyari Muhlis imzasile dan, uzaktan hiç tanımadığım nafıa ne- itinası şerefi muhazerat saadetlerin • 
zatı şahaneye takdim olunan mufassal zareti mektubcu muavini ve dahiliye den istifade istidadını ternin eder. 
bir jurnal, icab eden muamelenin se· nazın Memduh paşanın mühürdan Memleketin milımanı oldukça mihman
rian icra ve keyfiyetin arzı irades:ıe Said beyin tavsiye m~ktubile g~ldi. 
sadarete gönderilmiş. Bunu, sadrazam Benimle gece, gündüz konuştu. Mez -
Halil Rıfat paşa vükela meclisine ha - kur me'ktubu her nasılsa yırtmamış ol
vale etmiş olduğundan orada okundu duğumdan derhal buldum, Galib beye 
ve yapılacak muamele müzakere edi!· gösterdim. 
di. Onun da tensibile bu mektubun fo • 

Jurnal münderecatının çoğu Hazım tografını çıkardım. Bir kopyasını Ab -
beyden saduruna asla ihtimal verme - durrahman paşaya, bir kopyasını da 
diğim bezeyan olduğundan cmutasar- iki sene kadar evvel muarefe peyda 
rıf hakkında yapılacak muamelenin ta- etmiş olduğum Darüssaade ( kızlar 
yini için evvelemirde alelüsul tahki - ağası) ağası Abdülgani ağaya gönder • 

· kat yapılmalıdır, dedim. Sadrazam da d im. ( 1) 
reyime iştirak etti ve vükeladan hiç Mektub sudur: 
biri de muhalefette bulunmadı. SaadetıÜ efendim hazretleri: 

Jurnal şöyle hülasa edilebilir: Rüsumat müfettişlerinden izzetlO. 
1 - Hazım bey Jön Türklerin ileri Muhlis heyefendi Dedea~aca arlmet e-

gelenlerindcndir. de<:eğinden bahsetmesil'e kendisinin 
2 - Paristeki Jön Türklerle muha- zatı alilerine tavsiyesini gıyaben mcf-

bere ediyor. tunu olduğum irfan ve faziletinizin 
3 - Avrupadan muzır kitablar, ga - temhidi hissiyatma \'esile ittihaz ettim. 

nüvazane muamelei cemile izharı za -
ten şıan bergüzidei · devletlerinden 
memul ve müntazır bulunduğundan 

bunu istirhamdan ziyade muavenet ve 
hüsnü iltifatımza mazhariyetini tavsi
ye ve rica ederim. Mumaileyhin bu 
varakpareyi hissi iftihar ile yazdım 
efenelim ferman. 

3 Ağustos 1 3 1 -4 

Dahiliye nczareti celilesi mühürdan 
Ve nezareti celilei nafıa mektubcu 

muavini 
Ali Said 

Gerek Abdurrahman paşaya, gerek 
Abdülgani ağaya yazdığım mektublar

da: 
c - Bu Muhlis bey aleyhimde mut· 

Iaka bir şey bulmağa memur edilerc-k 
gönderilmi~. Bu,bmadığ11 için bun1arı 

zeteler getirtiyor. 
4 - Dini mübalatı yoktur. Heyet il

mine meraklıdır. Hatta büyük bir ra

m Abdülgan1 n{;n maoevn müşiirU uvdurmuştur. Taaddüdü zevcat aley -
Harndi pa~anın kölelerinden olup, p3.4a Kon- ılıinde vazılmış, neşredilrp.iş bir kita -

sad dürbünü de vardır. 
yada bulundu~u esnada Nlltdeye giderek b:ı.; · . kt 
barnın ve anamın ibıı.balnrı Bekir ve Sadık bım değil. bir makalem bıle yo ur. 

(Heyet merakı dinsizliğin delili ve 
dürbün de cürüm aleti telakki edili -

beylerı tanımış oldu~u için benimle görü~ - Avrupadan muzır kitablar, gazeteler 
mek ist.edl~inl bUvasıta blldimılştl. Bunun getirttiğim yalandır. 
üzerdne tstanbulda bulunçiu~um sırada kım-yor demek). 

5 - Taaddüdü zevcat aleyhinde bir 
kitab yazmıştır. 

6 - Padişahın azayı hümayunlarile 
eğleniyor. 

7 - Bir münasebetle Mithat paşa le
hinde pek mütecasirane sözler söyle -
miştir. 

Muhbiri Muhlisin mahza kendisini 
söyletmek için: 

- Mithat paşa sağ kalsaydı çok bi.i
rük seylcr yapacaktı, demesine ceva
'len T J azım bey: 

- Yaptığı şeylerin bizim gibi hissiı, 
harniyetsiz adamların elinde kalacağı
nı bi!seydi, onları da yapmazdı, derrJş. 

Muhbir, bu son sözü hikayeden son-
ra: 

- Mtthat paşaya dair konuşurknn 

yanımızda melaikei mukarribinden 
başka kimse yani insan oğullarından 

işiten ve gören yoktu, diyerek mel'ane
tini tamamlamıştır. 

Tahkikat yapılmasma dair vükela 
meclisinden takdim olunan mazbo.ta, 
mabeyn başkatibi tarafından: 

« Muhbir, nezdi şahanede sözüne ina
nılır bir zat olduğundan tahkikata ha-

dlstnl ziyaret etmiştım. 

--~------ - - ) f
-------~~) 

~~ 
Bugünkü program ~ 

iSTANBUL 
10 T~rinlevvel !>38 Panrtesi 

A5:ŞAM NEŞRİYATl: 
18.30: Salon muslklsl: Kadıköy Halkevi 

namına doktor Behzat. idares\nde. ıo: Kon
ferans: Prof. Salih Murad <Fen musahabe· 
Ierl). 19.30: İnci Te arkadatıarı tarafından 
Türk musUdsl ve halk eıırkılan. 19.55: Borsa 
haberleri, 20: Saat ayarı. Harniyet YO.ceses 
ve arkadaşları tarafından Türk mll3ildsi ve 
halk ,arkıları, 20.40: Ajans h:ı.berlerl, 20.47: 
ömer Rıza Do~rul tarafından Arabca JÖY -
ıev. 21: saat A.yarı: Orkestra, 21.30: Darüt
talim musild hey'eti: Fahrl Kopuz ve arka
daşları tıı.rafından. 22.10: Hava raporu, 22, 
13: Vlyolonsel konserl: Muhlddln Sadak, pı
yano refo.katile. 

22.50: Son ha.berler ve ertesi günün prot
ramı. 23.00: sa.at lyarı, lstlklo.l martı, aon. 

ANKARA 
cet yoktur. Mutasarrı! hakkında ikti?.a 10 Birinciteı,rin 1938 Pazartesi prnrramı 
eden muamelenin bir an evvel icrası <ötıo neşrlyatı ~rübe mahiyottnde ola-
emir ve ferman buyurulmuştur.• yo - rak yenJ stüdyoda olacaktır.) 

ÖCLE NEŞRtYATI: 
lunda bir cevabla sadrazama iade ve 12.30: Alaturka pl~k ne~riyatı. ıs: Raber-
vUkela meclisine havale olunmuştur. ler. 13.15: Karışık plak neşriyatı. 

Abdurrahman paşa bu izahatı ver - A ş l'tl NEŞRİYATit 
dikten sonra: 18.30: Karışık pla.k neşriyatı. 19.15: Türk 

muslldsl ve halk ~arkıları (Hal1lk Recat> . 20: 
- Hazım beyi uzak bir yere nefye - s:ı.at ayarı ve arapça ne.şriyat. 20.10: Haber-

dilrnek musibetinden siyanet maksa - ler. 2o.ıs: Halk tUrküleri (Mustafa Çajtlar 
dile azli hakkında verilen karara ben ve Semahat Özdcnsesl. 21: Karışık pllk neş
de muvafakat ettım. Yapılan mazbata rlyatı. 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 22: 

ma beyne takdim edile li on beş gün ka- ~.~~~~!:.~.!~ .. ~~:.~.~~~~~:.~;~::.~.~; ......... .. 
dar olduğu halde heniiz bir irade çık - r 
madı. Şu hale göre meseleyi Allahın 
takdiri ne bırakarak susmak, yahud 
Yıldız sarayındaki tamdıkları vasıta

sile mazbatayı hükümsüz bırakınağa 
çalışmak kendi thtlyarma bağlıdır, 
sözlerini ilave etmiş. 

Eğer, merhum paşa şu suretle meş
kur bir ihbar lütfunda bulunmasaydı, 
infisal belası, başıma sessiz bir yı!dı -
rlm gibi düşecekti. 

Daha evvel haberim olsaydı belki bu 
jurnali çürütebilirdim. 

Galib bey dedi ki: 

Nöbetci eczaneler 
Bu &"ec:e nöbetçi olan eeaneler f1llllar
dır: 

istanbul cibettnde.k.Uer: 
Aksarayda: (Pertevl, Alemdarda: <ztref 
N~etı, Beyazıdda: <cemil), Samatyada: 
(Erotllos), EmlnönUnde: (Mehmed KA· 
zım), Eyübde: (Hllanet Atıamazl, Fener
de: <Hüsameddinl, Şehremlninde: (Ham 
dll, Şehzadeb:ıJJında: (İ. Hakkıl, Karl\· 
gümrükte: <Fuadl, Küçükpazardaı <Bu
lüsll, Balorköyünde: (Hll!l). 
Beyoflu cibetlnc!ekHerı 

( A r1cası var) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ı -

2
1

- ······ı~· • 1-=:- ,_._ 

• •••• • 6 • • • • 

6-. • • !-
7 ••• ~ •• -. 6-. . t-
9 •••••••• 

SOLDAN SAÖA: 

ı - İstanbulda kuvvetll bir spor kliibü. 
3 - Helva ılarıo sattıkları tatlılatdan 

biri. 
5- VU!yet. 
e - Nefi lahlkası. 
8- işaret. 

10 - Blr şeyi yapmak lçln Icendi kendine 
karar vennek. 

YUKARDAN AŞACI: 

ı - Fıkırdamak ml3dartudan emri hazır. 
S- Beden. 
5 - işaret. 
6- Blr Nota. 
8 - Akar getiren. 

10 - Gayret sarret.mer. 

ı 2 s 4 6 8 7 8 9 10 

ıŞAKA.TABAN 
2 1~LAKA.YAKA 
SKAIL.FIRAT 
• t KMAL.KAR I 
5·A·M···N·R 
6B•v•••K•H• 
7AZAR.YALAK 

!i~~~=~!~!~ 
to r.r A R A 1K. P A L A 

Bvvelki bulmacanın halledilmif ıeklt 

Bhiiıdtcşrin 10 

24 eyliil tarih i 
bilmecemizde kazananlar 

24 eylül tarihli bilmecemizde kaza
nanları aşağıya yazıyoruz. İstanbulda 
bulunan talili küçük okuyucularımızın 
pazartesi, per.şembe günleri öğleden 
sonra hediyelerini bizzat idarehane
mizden almaları lazımdır. Taşra oku
yucularımızm hediyeleri posta ile ad • 
reslerine gönderilir. 

Bir kol saati 
İ:;tanbul Beyotlu 29 uncu Ukmekteb 166 

Ba.har. 
MUHTIRA DEFTERI 

(SOn Posta hatıralı> 

istanbul 19 uncu ilk okuldan 509 Nuran, 
İstanbul S\Jeymaniye Bozdoğan kemeri 
Mollabüsrev sokak No. ıg da Musa, Çukur
blsar ıstasyon memuru Nahld Karan kızı 
Seval, İstanbul Beyoglu dördünctı okul sınıf 
4 de Sablha Muhlddln, Balıke.sl.r Palas oto
llnde Me.hmed Özdemir, Zonguldak tıcaret o
dasında Alt Erkan. 
YUVARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ 

(Son Posta hatıralı) 

istanbul Pangaltı Fer1köy Pa.tıa ma.halle.ti 
Clvelek sokak No. 75 de İrfan, istanbul Dol
mabahçe Karaabalı .sokak No. 8 da Vahap, 
İstanbul kız U.sesl sınıf 1 de 842 Aysel, İstan
bul Taksim Macar caddesl No. 31 de Kadri 
Özkan, İstanbul kız llsesinden 904 OOrün
nlsa. 

DİŞ FmÇASI 
(Son Posta hatıralı) 

İstanbul Beyol,tlu 31 ncı okul sınıf 2-A da 
205 Mustafa Şengüler, İstanbul Cajtalollu 
Mollafenari caddesi No. 56 da Haydar,'İstan
bul 44 üncü okuldan 228 Şükran, Manlsa tü
men muha.sebeclsi Rü.şd.ü o~lu Ayhan, An
kara Cebecl Tanyerı sokak 2'7 numare.d:ı 
Ferhad kızı Meral. 

DİŞ MACUNU 
Kütahya küçük çarşıda içki bayU Abdul

lah o~lu Hayreddln, L'!tanbul erkek Usesin
den 1770 Flkret, Payas gümrü~ü memurla
rından Esad kızı Tuna, t~tanbul Ü'sküdar 
orta okulundan 464 seyrı, İzmır lik okullar 
müzesi müdürü kızı Kadriye Kartaç. 

ALOMİNYOM BARDAK 
(Son Posta hatıralll 

İstanbul ll ncl okul sınıf 5-A da 20 All. 
İstanbul Fat.lh Kızta..şı apartımanı Ayten, ts
tan'bul Kadıköy 41 ncl ilk okuldan 223 İbra
him, İstanbul bölge san'at okulundan 108 
Yaşar, İstanbul Taksim Bıra.selvUerde Tres
pl apartımanında Sevim Kıral. 

KOKULU SABUN 
t~t:ı.nbul Harbiye Çayır sokak No. 101 de 

Nihai, İstanbul Fındıklı Sedüstü Narlı çık
maz soka~ No. ı de Kemal, Cihangir Asma
lımescld sokak No. 6 da LeylA, İstanbul 
Beyo~lu 45 nci okuldan 24 hrda, İstanbul 
Tophane Örtmealtı sokatı No. ı de Mem
duha. 

ALBÜM 
ı 

(Son Posta hatıralll 

Safranbolu frengi müpadele sa~lık memu
ru Muharrem o~lu Sadık, İstanbul Davud
paşa Sancaktar Hasan sokak No. 3 de Gün
gör, Antalya U.se 5/ A talebelerinden Bakıb, 
İzmir Konak Postrestan No. 13 Adnan Gtlnal, 
İ"'tanbul Kadıköy blrincl orta okuldan Sa· 
cl d. 

BOYA KALEMI 
#ı 

Giresun maliye ta.hstl kA.t!b1 Cemal oilu 

Fuad, Akhisar hükumet caddesi No. 149 da 
Sunday Bakırcı, Malatya Dernek caddesi No. 
21 de Ergtin, Antalya nafıa bagklt1bl Nev
zad olilu Vedad, İstanbul 44 üncü ilk otul· 
dan thker. 

AYNA 
(Son Posta hatırall) 

Sultanahmed yenı Akbıyık cadde.ıi No. 38 
da Namık, İstanbul kız Usesinde 59 Bedln, 
İstallbul Hayriye llsesi sınıf 1 de Nejad, İs
tanbul Beylerbey1 llk okuldan 148 Jale. 

KİT AB 

VeZirköprü Merkez okulundan 101 Lıltfü. 
İstanbul Kasımpaşa orta okulundan 351 Sır
rı, Hey'bellada ilk okulundan Güner Bayka
ra, SalLhll avukat Hayri BQ4aran Can otıu 
Mümtaz, Samsun Dumlupınar otuıandatı 

226 Zühal Günerl, Karacabey Tavşa.nlı ma· 
hallesi sokak 74 de 4 nurnarada Mustafa, İs
tanbul Vefa MııstafakemalpQ48. caddesi 
Yahyagüzel mahallesi No. 22 de Cemaleddin, 
İstanbul MahmudpQ4a Bezeller sokak No. 2'7 
de Esad, Urfa gümrük muhafaza tabona sa
tın alma komisyonu rel&l o~lu Necdet, An
kara İltekin okulu sınıf 3-A da Pahluıatı 
Türker. 

RESİMLİ ELİŞİ MODELI 
İstanbul Vezneeller Kirazlımeacld Ho. 17 

de Pakiye, Zonguldak Namıkkemal okulu 238 
Cevdet, Edirne Yusuf hoca Ilk okulu sınıf 5 
de 71 Turgud Karakaş, Eskişehir Cumburi
yet mahallesi Tutuş sokak No. 9 da Turan 
Ertunç, Ankara Karao~lan Saraçlar aotall 
No. 82 de Ahmed, Bursa Femçakmak cadde
si No. 4 de Meliha, Burdur hastane caddesi 
No. 4 de Beyhan, Seyhan kadl3tro hlklm1 
Ekrem o~lu Sablh, İstanbul Florya meteoro• 
loji ıstasyonunda Tevflka Göymen, lzmı~ 
Kozluk mahallesi Güzel sokak No. ll da Se
da.d, Balıkesir lise sınıf 5 de 33 Tahsin GU
leç, Kuşadl31 kunduracı Emin oitu M. All, 
Sıvas tümen emir sübayı mvı kızı Ntlket, 
Kayseri kor ambar müdürü ytızba.,ı Hutftsl 
kızı Meliha, Ankara Çankaya caddesi No. 
178 de Muammer SOlmaz. 

KART 
Toka.d muhasebe müdürü o~lu Sadrt Ak

türk, Kars postane civarında emekli yarbay 
k1Zl Şükran, Batıkesir tapu s1cll muhafız 
muavini Sabri kızı Sacide, Ödemı, belediye 
caddesl No. 15 de Ramtz ŞengUI. Ankara 
İnönü ilk okulu sınıf 3-C de 161 TeYftt Ke
çeli, istanbul Fatih Gelenbevt caddesi No. 41 
de Şadi Agun, İstanbul Karagümrük Keçe· 
eller Qeşme sokak No. 19 da Fillz, İstanbul 
Beyazıd SOğana~a Cami sokak No. 25 da Ne· 
dlme, Tavşancıl Ilk okul sınıf 5 de Gtıztn, 
Kalecik nüfus memuru Emtn Ertan otl.ı 
Kemal Erkan, Maraş Ziraat Bankası müdü· 
rü o~lu Tevflk, Mu~la askerıtk :şube31 mtııı· 
mele memuru oğlu İrfan, Dlyaıi>atır Fatih· 
pa.şa mahallesi No. 44 de MevlM, Ballhll KA.· 
m1l Can otıu Memduıh Can, Ankara Leble
blci mahallesi Uçar sokak No. 2 de Şemıed· 
din, Malatya Abbas o~lu sokak No. 68 de Şe· 
ref, t.-ıanbul Heybellada Dellrmen .obt gO 
No. da Hamdiye, Emlrdn orta okulu S-A da 
Blilend varol, İstanbul İstıklA.l ll8esl muf 6 
de 226 Semin, EH\zı~ Atatürk okulu mııf 5 
de 343 Perlhan, Tekirdai polls memuru BU· 
seyin kızı MuallA, Tekirda~ polls memuru 
Mehmed o~lu Kemal Aslan, Bıvaa bartket 
müfettişi İsmail Hakkı oıtlu Fik:ret. Mu~ıa 
askerilk şubesi reisi oltlu Oı'han, Uzunköprll 
istasyon komlsyoncusu İsmail o~lu Şerif. 

,.. iZMiR PAMUK MENSUCATI ~ 
T. A. Ş. TARAFINDAN 

Ötedenberi sağlamlığile tanınmıŞ' ve halkımızın rağbetini 
kazanmış olan mamulatımız 

K A B O T B E Z L E R 1 N IN 
İstihlak vergisinin tenzili nisbetinde ucuzlattırılmış olan yeni satış fiyatları 

qa~ıda gösterilmiştir: 

4 No. Tip Atlı 85 S. En 36 , Metrelik 65~ Kr. 
4 ••• 75· ••• 5~. 

5 • • Delfrmenli 90 • • • 759 • . 
5 • • , 85 • • J • 726 • 
8 • • Geyikli 85 • , , • 73 1 • 
8 • , • 7f5 • , J • 665 • 
9 • • Tayyareli 85 • • • , 675 , 
9 , • , 715 • • • • 615 • 

ll • • Köpekli 83 • • , • 653 • 
1 - Satışımız İzmirde fabrikada testim ve peşindir. 2 - Yukarıdaki wıtış 

fiyatlarmuz asgari bir balya içindir. Ambalaj masarifi müşteriye aiddlr. 
3 - Yukarıdaki satış fiyatlarına % 2 zam edilmek suretile fabrikada teslim 
asgart olarak bir top satı§ yapılır. 4 - İstanbul satış mahalli: Fincancılarda 

••••••••~Mahmudiye hanında 12 n um aradadır. ~..-•••••••'~ 

N İŞ ANT AŞlNDA ( Eski F eyzi ye) 

- Bu Muhlis mcl'ununun kim oldu
ğunu paşa öğrenememiş! 

- Ben biliyorum, cevabını verdim. 

TUnelba.şında: (Matkovlç), Yüksekkaldı
rımda: (Vingopulol, Galatada: (Mer
kez), Takslmde: (Kemal, RebuH, Şitll

de: (Pertev), Beşlkta,ta: (All Rıza). 
Ka.dıköy, .Botadçl, Adalardakiler: 
tJsküdarda: (İmrahor), Sarıyerde: CA
saf), Kadıköyünde: (Moda, Merkez), .Bfl
yükadada: (Şinasi Rıza>, Beybellde: 
(Tan&4). 

Ya tl h IŞIK L _iSESi Yatrsrz 

Rü<>umat müfettişlerindE:mdir. Geçen· 
lerde buraya geldi. Bir hafta kadar 
kaldı. Bana daha ziyade yaklaşmak için 
simnle muare!esinden, muha1esetin -
den, hatta uzunca bir müddet kendisi-

Memleketimizin en eski Husus! Lisesidir. Resmi liselere muadeleti tasdik edilmiştir. Ana, İlk, Orta ve Lise kısım· 
larile Fen ve Edebiyat kollar;. vardır. Lisan tedrisatına husust ehemmiyet verilir. Yeni yapılan paviyon\.ı mckteb 
asrt bir tekle ifrai edilmi§tir. Kız ve Erkek talebe için ayrı dalrel1r vardır. Talebe kaydı için hergün ondan on altıya 
kadar müracaat edilebilir. Fazla mal ıl mat için tarifname i!teyiniz. Tel 44039 . 
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SON I'OS'f A Sayfa nı 
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42 Denizde görolmemiş bir soygunculuk 

ari Valevska 
ıın aşk romanı 

Tercüme eclen: Mebrure Sami 

Va evska cevabı ın 

. (Baştara~ı. 1 i~ci sayfada) pusulanın da Asya vapuruna aid buh 0 

tafa Reşıd veresesıne aıd olan bu vapur duğu tesbit edi..l.mişür. 
bun~ takriben altı ay mukaddem bir Büseyin Dkönce tnçnmakh yollara sap:ı· 
Yer~ barcundan dolayı Beyoğlu tahsilat rak zabıtayı aldatablle~ine zahlb olmuı: _ 
komısyonu tarafından haciz altına aiın- sa dn sonra bunun çıkar yol olmadı{;ını or
mı§ ve seferden menedilrru~tır. Vapunın la.mış, yelken~eri suya lndlnnlş ve her § ,ı 
Maliye tarafından satılması veya borçlu- oldu~~ gibi soyleme~e mccbuı:. olmuştur. 
ların borçlarını ödemeleri için verilen Huscy1n demiştir kl: 
kanuni müddetin d olma s! beklenilrnek te k •-; ~undan tahminen ylrml gün evvcld!. idi nr a aş an dan All Akyıldız, Şevket, Nu t 

· . .. Kaya Paşabahçede blr knhvede oturduk', 
.. Evve~ gun ak§runa doğru bu vapur, son zamanlarda 1ş bulamadı~ımız ıçın maU 

- Alın Mare. şu zarh mühürleyin Derhal saraylar kethüdasına bir mclt- Napolyonun bu an! değişikliğin~, kendi gorenlerı hayrette bı.akacak bir şekilde vozlyeUmlz pek bozulmuş Meto oç kalmış • 
Ve hemen bugu-n gon-derin. Biraz sonra tu b yazınız. Fontenbloda Joze!'min dai- kendine izah edemiyordu. yav~ yavaş batmağa başlamış birkaç tık. Ne ynp:ıcıı~mıızı düşünüp dururteı:ı ,7'! .,_ __ :_ı,.;I • d k'k , arkadaşlardan N url Knyn. . vıyanadan gidiyoruz. Haydi o kadar resile oeuiu...; en ayıran ara kapıyı Kocasının tasarlamış olduğu hile: c a 

1 
a sonra da tamamen suların lçioe · ağlamış suratlı olmayın. Size küskün duvarla ördürüp kapattırsınlar. hiç bir ıart koşmaksızın derhal rı. a gömülüp gitmiştir. Vak'adan haberdar 0 •Çocuklar dedi, '":!''

1

•cak bir Iş vnr. (E!I 

adam 

d 
İlk d D

.. k I ki . lan b e Asya vapurunu göstererek) şu vapur 
e/lilim. Geçti. Ne yapalım, dedi. Baş nn a, uro u a anna ınanama- göstermekle, •zevcelik> mevkiinden ° za ıla derhal faaliyete geı;rniı, va- görüyor musunuz? Altı nydnnlıerl !çind ınektubcunun yanağına bir fiske do - dı: artık aslii atılmıyacağına ıman getir • purun demirli bulundu~u mabalde san- hiç tlınseclkler ;'Oktur. Blr oandal tedıırlk c: 

kundurdu. -Kapıyı ördürmek mi? İınparnto - mişti. Halbuki Mare, 0 salıahki ziyar_,_ ?allarla dolaşarak bir ~tırına yapnuş dollm, bu geminin makine dalre8tnde ı=:ı •• · 
Adamcağız, birden can bulmuş gibi riçe ne der buna? Ya böyle bir emrin linden sonrn, Malmezona tekrar gele- ıse de geminin niçin ve nasıl battıgına decek bir çOk •eyler wırdır. Bunlon sökft~ 

sevindi. sebebini sorariarsa ne cevab verece - cek yexde, imparatorun, meseleyi mu- dair hiçbir liOY elde etmek mümkün ol- :,~":'.;,..~:;'~;!'!., ':!::: ~e~azmıık blzl bir Odasında yalnız kalınca, imparator ğiz? allakla bırakıp hemen hareketini mamıştır. ıan b!Urlnolye kadar dn n:.. ar ı;:',.!u~lzo~; 
derin bir düşüneeye daldı: -Hiç bir şey demiyeceksiniz. Sebc- emrettiğini bildiren, ve kendisinin de Beykoz zııbıtası taralından telefonla b!r Iş buluruz.. dedi. , Staps'ın iertib ettiği suikasddan kur- bini çok geçmeden öğrenecek. Haydi bükfundara müliiki olmak üzere der • haberdar edilen ve evvelki gece Emniyet Hep lıernber gemiye gllmeğe lmrnr veı ~ tuıaıı daha çok zaman geçınemişli. Bii- Düro, söylediklerimi yapın ve bana Iii- hal Almanyaya miiteveocihen yola çık- Müdürlüğünde nölietçi bulunan lkind f"bFiakat oradan sökecet;ımız parçainn i ;-4 t" k d w k d b'l t . rt k İ . t w ı~nbe . -d- an u a nakletmek için blr snndala 1htlya,. 
un harikuliideliğine rağmen, ur ugu ır ısını ı e e meyın a ı . çıın sız - ıgım arzeden miibhem bir mektub •- mn mu ur muavini Tevfik Doğanoğ- wırdı. Bunun ıçın de bir hoyl! d- ü ü 1 • ınuazzam dev yapısı binanın bir tek lıyor dostum içim... Anlıyor musun? yazmıştı. lu b~ esrarengiz hadised e bir kasid eseri flDdık!an sonra ıçimize b!r sand~~ "a~::..~; 

insan v.;lıimıa istinad etmekle ne de- Ama ne yapacaksın?. Çaresiz, liizım Sonra da Miinihten, Napolyon, §U kı- old~n~ hissetmiş ve birk;!ç dakilm !çin- knrıır verdik. Ve Paşabahçede sondolcılı'' 
rece sürek~z, dayanıksız ve ömürsüz bu ... Uı:ım! Haydi yalmz bırak beni ... sa pusulayı göndermişti: de ikincı şubenin bütün memurlarını se- eden Nurly! Ikna Için de müşkü!lt çekme • O~duğu bir kere daha bütün Avrupanın - 4 - 21 Teşrinievvel ferber. ederek had'iseyi örten esrar per- dik. · ~ go ~ TUtLERi'DE D desı kı Bir gece beşlmlz birden gemtre gfttit "ct 

zu önünde belirmiş oluyordu. « ündenberi buradayım. İyiyim ... nın ~ sa bir zamanda sıyrılması blr hayll makin~ malzemesi sökerek Nuri .. 
Yeniden ve her zamandan fazla, ese- Jozefin, beynine işkence edereesine, Stuttgartta bir gün kalacaj:ım. Avdeti- ıçın k_:ıt'ı ve Pddetli emirler vermiştir. nin =dalı ne rstanbulo geUrd!k ve bUtüıj 

rinin atisi zihnin! burguluyordu. dunnndan düşündüğü halde bir türlü mi sana bildirlrlm.> N. (Ark=.,.,, * bunlan ben! yakaJaııu< o!dul!unuz Şükrü O• M•~~~ru~~b~~F~~~=====~===================~~====~ ~~~~~~~w~~ah~e~~n~~~-~~~ ~~n be~iğine yatırmağı kararlaştınvermek- f d w faaliyete geçen sivil memurlardan bir aldığımız GS ıırn para blr kaç gün idare,. et -c 
le h a a gı ı ar ası 'kısmı Galatada Çec:mcydanı cadcıesı·na'e tl. Parnlar bitince tekrar gttUk ve bunu oit 

• emen her şeyi hallettiğini sanmış- r-- çok selerler tekrar eı.tlk. tı. -------- d~~aşarak burada vaputlara aici yeni ve Gemi nasıl batırddıf 
İşte, •yağma yok!• demişlerdi ona! j mustamcl levazım salan maj:azalan ta- Gemiyi niçin ve nastl batm!ıklonna do• 

Ne yapmalıydı? Mariyi sıkıştınnak mı? (BaıtaraJı 3 ncı sayfada) stanbulun Aksarayında doğmuı bir a- rassud ettikleri bir sırada elinde bir ga- !r sorulan suoıe de Büseyin çu c<vobı ver < ' 

Israr etmek mi? Üzmcğe kıymnıyordu evvel, lrana geldiği zaman hem karagöz, dam, iki kadınla gelmiş .. kadınlar .Kı- zete kiığıdı içine sarümış b;r elsim oldu- miştır: 
onu ... Sevgisinden izin çıkmıyordu ... hem de orta oyununu gönnü;ı.. orta oyu- rıın• lı ve •Bahçcsaray• lı Imiş .. bu kız- fo halde dolaşan bir adam memurların -Dün artok on selerlmlzt yapmışbk. çun 
Hem bu tasavvurun, mevsimi de geç- nu blziroki gibi başlar ve birçok taklid- lar, Ahmed ağa oğlunun orada açtığı nazarı dikkatini celbetm!ş ve habersizce kU arbk sökülüp s:ıtııocak hiç bir çcy kal • nıic:tı· artık. lerle devam edermi§- karagöz de bizimki mcktebde okumuş talebelermiş .. Osman- onu takibe bac:la 1 .,.,_ B d d mamıştı. Vapurun mallye tnrnfından hnala ~ • mış ııru~. u a om oğ- edUdll!!n! ve sntııocağını !şltııııştlk. Yana 

Hemen bundan eayıp, bir ba§kasını gibi perde arkasında, şam'a yalularak oy- la beraber Iranda uzun müddet tiyatro- ~ca Arabc:unıınde hurdacılık eden Şük- memurlar gelip oemly! bu hn!de görünc< po
lasarJamağa başlıyordu bile. Daima nablır; fakat tasvirleri bizimkine benzo- culuk etmişler .. Osman, İsianbulda Iken ru ve Ovakim isminde iki ortağa ald dük- !!sin bizi aramoCn başlıyocağını anlıyarn~ 
harck t . b 

1

. mezmi§·· o halde asıl anayurddan gelen aktör değilmiş. Fakat buraya gelince ba kfının önünde durmuş ve elı'ndeki pa,.etı' suçumuzu ortadan yok etmek ,.arelerlnl .. ... 

e ıçinde yaşadığından, aşan - • d k • " ınası geçikecek bir tasa.,..,rıın üzer;n- ve Türk tarzı olan •hayal oyunU> nun san'ata sülük etmiş; Iran tiyatro san'ab- onlara vermiştir. Caddenin yaya kaldın- rn ı ve hep beraber geminin b:ın aks:ımı • 
de kat'iyen fazla dunnazdı. Aklına ge- aslı bu olmalı ... Bugün maalese! kalma- na senelerce hikim olmuş.. ş;mdı çok nı- mı üzerinde dolaşarak pakeün içinden ne :;.!:!ı~·f~e:";.:~'";..'i:~t::""rlann oıa 
leni ya hemen yapmalı, ya da olmıya - mıştır .. yahud var.m da aylarca oralarda Uyar olan .osman bey• Buharad• yap- çıkacağını merak eden memurlar çıka çı- .BOsey!nln bu ıtırnrı Uzerine suç ortaCı O• 

cak bir ~ey ise, tamamen bir yana atıp, dolaşmak ve uzun uzadıya tahard edip yormuş. Kızlar da, İranlılarla evlenıni!f- ka bir vapur pusulası çıktığını görünce lan P"'abaiıçede Neva soka~ındn 26 
numa• baıJ<a bir çare aramalı idL tcdldk etmeğe ihtiyaç göstermektedir.. ler. Çoluk çoı:uAa karışıp Tahranda yer- hiçbir tereddüde lüzum görmeden be a- ralı evde oturan Ahmed o~lu All Akyıldı~ 

Bac:ını eg·mic:, imparatorlug·a bir varis * le§lllişler.. damı elindeki pusula ile beraber yaka- oaıatadn Arabcamllnde Abdlisselflm soka .. ..: ..: İ anlıl d b" · t * lı ~ında 6 nurnarada oturan Mustafa o~lu Şe't 
":"'bilcccl< bal yollanm, birer birer r ar a ır nevı •Or a oyunu. ya- yarak müdüriyete getirmişlerdlr. Ya- ket Ue Beykoıun Yalıköyünde 8 numara~ 
COZden geçiriyordu. bud .mcddah• ta= da var<br- bu oyu- Bugünkü Iran devleti, bilhassa Şah!~- pılan tahkikat neticesinde bu adamın ls- evde oturon Mustaln o~!u Nuri ve eşyalar! 

they oğlu Öjen sadık, merd bir in- nun oynanıı tarzı bizim tarallard• ne gö- şah hazretlert, her san'aıo verdığ: ehem- tanbulda ikamctgiihı olmıyan R:zeli Ab- nakleden snnda!cı Nuıi, pıuçnlan a:ıtın alan sandı ama gevşek talıiaUi idi. Goyret- rü~ı. ne de işit!lmem!şüc . bu adetn mlyct kad~ •tiyatro ve müzik• san'atına dullah oğlu Hüseyin oldufo ve elindeki Şükrü ve <>va>lm yakAlanmı,ı:ır ve ilskft • ~dı'Emi,kl 
1 

k agwamah c~~~,d~~b~o~~a~~~~~~m~w~şe~~~~~~;~==~~~~~~~~~~~d:a~r~m~U~dd~e~l:~~u:m~il~®~n:e~~:s~l~~!~~l~lm~~~~~~~~ 
. r u u o ara yaşam - . . 6'-

1 

kfun b' d 
1 

d H m böyle bir du~u gıbi halk bir meydanm etrafına rışmişlerdir .. Tahranda bir copera» ti- Hl•tt u ,.. H• b intiha~~;~~~l~~~;:r~na~rtlar öyle kotoplanırs.·-~~-aıya yüksüet~çe bbi: sandadalya yatro binası yapılıyor .. bu bina Avrupa- er soy uyor: IÇ l·r şey· ISteml'yoruz 
bir a kl k1 d k" orla Napol _ nur. i1llU4 yanın s une ır a m o- daki eşleri kadar muazzam ve onlardan 

ya anaca ar ı ı, z tur ikin" • b" h ı· __ , d Yonu bu kararından döndürcceklerdi. ur .. sonra cı ır. ş~ ıs ge ır .. ae.u aha modern bir şekildedir_ bina biter Kardeşlerinden birini seçse? Ama han- b~e~~i budhurta-bbut tfkinakcı gelen adam, bitmez, tiyatro teşkiHit! kurulacak, tale- ( Baştarafı 1 inci sayfada) hen ve Sar mıntnkalnnnı da dnhU edece • 
gisi '? ':1\T h kk k k' • 

1 

• d ırmcıy mu a u ar ona şelıname- beler, Avrupadan getirilece<: olan müte- . Eğer, bugünlerde sizi görrneğe ge- tım. Bu tedblr, A!ma:ıyanın cınuı,.eunı arı. 
nı. ~v u a a ı, ıç enn e en ze- d ah d kah 1 k d l lıyorsam bunun sebebı' geçen son haf- tırncaktır. 

kis· L"' d" A d ~-· . kaf en, Y u ramnn ı estan arından bassısiara teslim edilecektir. ı usyen ı. ma o a a:ıının, a- . t ı rf d k" hA Esa.se blr k -sının dogrw usuna giden suçlunun biri par~ ~kur .. sandalyadalu adam da, <>- Evvelfı bina, sonra tiyatro moktebi ve a ar za ın a ı adiseleri, siz, kadın n •• gune kadar buhrnnlı BY• na munasıb cevablarla m k bele d ku h h 1 ve erkek Sarlılar kadar hiç kimsenı·n larda almış oldujS'umuz tedbirlere knldırıl -Idi. . . u a e er .. an mpanyası.. cr ade daha akıllıca bir 
1 

• <nf!ımı bDdlnnek!e bahtıyanm. Bu yüz bln-

Jozcfe gelince onun da ne sabrı, se- latılan hikAyenın mevz~una uymak için hareket.. keşki •Ceınil Paıa• da •Darül- an amayacagına kani olduğum içindir. ıa.ce lı1çtn!n ve lhtlyaUorımızın yurdlarıııa 
batı, ne de irad;si vardı. Lu! d.; ayağı snndalyadnkı ndam~n bır_ kadın kıyafeti- bcday!. i kurmadan evvel bir tiyatro bi- Çünkü siz, Almanyadan ayrı bulun - doneblleceklerlnden dolayı memnunum. Ke
llekrisli yarı sakat bir halde idi. Jerom ne, yahud _baş~ bır ıeJtıld>, h:ışka bir nası yaptırsaydı, ıfmdi başımm sokacak manm ne oldufonu pek filA bilirsiruz. zo, bl!y!ik b!r mertllk!e hareket eden Alman 
Ise hav~imeşreb ve Iüzumsuz yere de kıyafetc gırmesı llizım gelince, üstüne bir beton cluvarlı •Oyun yerı. miz olur- HiUer, Alınanyadon ayn bulunmuş mınetıne te<ckkilr clmekle de mahtıyonm. 
d ı... 

1

. w d • yııtak çarşafı gibi bir örtü örlülür. o a- du.. olan on milyon Almanı da kurtarmak olliç bir şey istemiyoruz. .. Ancak» 

e .. ı1et ı mngrur u. d - ı·· .. 1 d Al 

F b la h

. b" . . dindan nm, or unun atm a kıyafet tebdil eder * işinin tahakkukundaki ehenınıiyeti ve manyn, bu kuvvetli ve kudretli dcvıetı 
ransa, un nn ıç ınnın ar s ··rı- .. - . d • ~~· dostlarlle bir 

8 
.. ı........ sı ' - · R onra 

0 
uyu uzerın en kaldırınca iki t t t d'" kü vahametı· kaydettikten sonra so .. z'ıen·nc ...._.. .... a ynsetl yapma~a hn .. 

Yürüyemezdi. Şu halde, varismi ~oma . • n- Ş e ranın un , bugünkü ve yarın- zırdır Hi b t> cı perde bnc::lamıcı olur k c:öyle devam etını"ştır· : · ç ır tıeY arzu etmiyoruz. Hi,. blr 
1Jsulünce kardeşleri arasından seçip ' • .. 1 tiyatrosunun bülisası .. öbür selere de ' "'' ıstemıyoruz. Sulhtan ba,ka emeııı: yo~ ııasballnekten vazgeçmesi JiızımdL * mosikisinden bir nebze anlatınm.. •Nihayet on milyon Alınanın ve tur. Ancak, Almanynoın ıstediCI bir oey var 

~a~~~e~d~~ ~~V~~;t~D~e~b~u~r~a~y~a~c~~~m~a~n~b~ey~-~~~ın~·~d~e~,~~~~~~~~~~V~~~,·~~R~.~~~~~~~hll~~~~~~m~-~o~~~~~~e~~~~o~ O vakit de yapılacak şe)' Jozefini la toprağın Alınanyaya lltihakı sulh i- •~ m nııseb:ıtına tani!Qk eden bir husustur, 'bo v • d te • d" . . . .&.lllSUtere Versay devrindenberi aım14 oldu~'~u 
ııamak, şimdiye kadJır l<açmdığı o çın_ e mm e ıl~bılıniştır. Muharrik- bazı tavırları ynvn• yavıı§ del!!§~r!rşe h!ç fo 

aeı-klı, berbad salınelere meydan ver - ı:.nn .. v~ beynelmılel fırsatcıların bii - na etmez. Almanya, ~erln takındılı mfi 
lnek dcm~kti. Bütün hadbinliğine ra~- lun umıdlerine bunu kat'iyen kan dö- rebb!i!k hareketlerine artık tohomrnül ed ... 
lnen, kimbilir belki de bu hadbinlik külrneksizin tahakkuk etmiş olmasın- mcz. Iııglllz parlamentoculnrı Flllstlnde o • 
Yilzündcn, göz yaşlanndan korkuyor - dan dolayı hepimiz mes'ud ve bahtiya- :::ı.!'i!en~:;::,:,:!,"'~,;:.:':.'ı':." ~ı blz!n: 

1

• -

du. Halbuki. Allah bilir, bütün öınrUn- rız.• damlannın b .. kalarının tfler~c ::;, k:,: 
cc, ne kadar çok yaş döktürecektH s Bu meselenln musUhane tarzı hallinde dl IşlerDe u~raşmalarını dünya sulhü namı-

Tam bir saat kendi kendisile mii - A Ç B O VA lAR 1 J u v A NT • N yardımları dokunan ~er devlet adamla - na talob ediyorum. E~er bu ol-

kca.dke~e clti. Nihayet benliğinden er - J rından bahscdcrkeD evvelbeenel bugün mn- mııı:ıa , devamlı b!r sulh !çin,.._ 
e lık Kumral ve siyah 1 k -ı b Ilk oldui;umuz Y~l'ine ve hakikt dostumuz, rurı olan şaruarı ;yerine gctırm ı: 

kal . duygularını silip, sade bir §ef 0 ara_ .••.,.ara ta ii aurette iotenilen rengi verir. Benlto MU-'SOIIn!y! zlkr-elly!m. Fakat oy- mümkün olamaz. ve bu devamlı sulhü AI • 
İ •.sı~e karar verdi. • Sabıttir, aıhlıi ve zararsızdır. nı zamanda rnusllhane bir tomhal bulmak monya kadar hiç b!r kimse nrzu edemez. 
çını çekerek: İNGILiz KANlUK ECZANESI Için çalışan ve büyük İtalyanın ve bizimle Südct topraklannda intihnbat 

- Fuşenin hak'In birlikte mllyonlarca Almanın hakkını ve !ını ... dedi. vaımış, ne yapa- Beyoğlu - l.tanbul diiııyn sulhUnO temlne çıılışan d!ter lk! dev Kayçcnberg, 9 - Yakmda bütün B"-

~ns~n~ç~. ~:::~;:::::::::::~==~~======~~~~ ~n~mın~~~~~~~. d~~rn~~~aMm~m~u~~~ 
-Söyle, mabcyn müşUrU gelsin de- , -••••••••••••••llııı. Eden'e Çörcil'e hücum lisi için intihabnt yapılacajİım da ila· c 

di. ' L Evet, bugün Almanya sulh ısteyen dev _ etmiştir. 
İmparator, Düroya, bir kaç kelime okanta ve Gazinocuların Jet. adamlarlle karşıla~l4 bulunuyor. Fa - B ---------

ile Marenin se •ahatindcn alınan neti- kat, ounıar her an yerlerine b"'koınnnın elgradda sanayi sergisi 
. b"ld" d" M b - .. - Nazarı o· kk t• ' gelmesi muhtemel olan :ınemleketıerın ba - B ı d 9 (AA eeyı ı ır ı. a eyn muşuru buna J a lDe • "ndn bulunuyorlar. ve bu baçka adamtar egra .. ) -Dün s•at i 1 de 

hiç de c:aşmadı. F b "k aulha o kadar bağlı olmıyanlnrdır. Mesela Belgradda bir çok zevatın huzur'le bi-
- Madam Valevskanın bu yolda ce- a rı. amızm BAŞKURT marka - Inglllerede Çemberl•yn'!n yerine bir ourf rinci sanayi sergisinin küşad ro mi ıc-

Vab vereceklerini tahmin etmiştim lı yerlı mamuliibmm görmeden ÇA T AL Oopper'ın blr Eden'In veyn blr ÇörçU'In gel- ra edilmiştir. Bu müna'"ebetle bir çok 
Şevketmea'b. Ona öfkdl<ınmegv e pek K AŞlK BJÇAK mesi bunların dcrhal blr dünya harbini nç- nutuklar söylenmiş bilhassa iktıs d ve ve takımlannızı alm - mak hedefini takib etmelerine kanant ge - . ' hakkınız yok ... Ne lenebilir?. Kalbi - )'llllZ• tırınek ıçın k•fid!r. B!naeno!eyh, Almanya sanayı nazın !'•~alin, bu serginin mil-
nin emri, üstün çıkmış... Bütün mali h k fcvlmlA.de mü teyatm davranınalL Biz daima na ve chemınıyetme işaret etmiştir. . anmız em alite itibarile Av- sulh ıstıyoruz.. Fakat, her an kendlmtzı mü- ............................................................ .. 

Napolyon, sabırsızlanarak: rapaumlrinden daha yüksek ve hem de fia~ dataaya da bazı= Son Posta nıatbruısa lı.- Gene saçmalamayın kuzum. MaTi ça yüzde OTUZ daha ucuzdur. Tahkimata devam ............................... . 

b ni anilamnmış vessel!lın. Ama şimdi Top! n satış yari: Tahtakala caddesi No. 51 Banun Içindir tl, .... lstDı!ıAmatııııwn Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp EUJCG 

~~~~e~~~~n ~••••••••••••••••••••••••••J~~~~~~d~akn~~~~~~~~ rtık yapılacak başka şeylerimiz var. dim. Şlmd!, mOstalıkem mıntaknlara Ac - A. Ekrem UIIAKLIGW 
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Ankara, Istanbul, Beyoflu, Karaköy, 8eyaz1d, Betiktalt Eakftehir, Koara, Erzurum, Kayseri, Malatya şube ve satış yerlerine ilavetea ı 

İ zmiriiieri hayran bırakan bir güzellik ile . 
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GALATA- SE S ll HAN ZÜLFARUZ SOKAK 
.J< 

va HEZAREN CADDESi NI t21 

LARlN flan T arifemiz 
Tek stltun aantımı 

Nh ile 400 kurıı1 
atıhile 250 , 

Vçünca aa hile 200 Jt 

Dördüncü aahile 100 ,. 
Iç aahileler 60 • 
Son lllhile 40 • 

Muayyen bir müddeı zartınd~ 
fazlaca mikdarcia Ulu yaptıracaıı.. 
1a:r ayrıca tenzilltlı tarifemizde4 
istifade edeceklerdir. Tam, yanm 
Yt çeyrek aayfa tlln.Jar için ayrı 
bir tarife derpif edilmlJtir. 

Son Posta•nm ticart illnlarır.a 

aid ifler için fU tdreae müraca,n 
~ilmelidir: 

binedik ltoDektll llrkeU 
&ahralllauade .... 

&laW'& c:add.U 

PALMOLIVE 

DIONNE BEŞIZLER aavınçıa & cı yıllarena doQru yUrUyorlar ... 

·rde Aç1ld1 

Diş macunile tlrçalamaiiSII\IZ 
çONKO 

Bir d~fa hrçalamalda Clitl• 
midenmit olmaz, ağız 
nin ve dahili uzuvlarm mtit:eauaa 
ifrazatı, dıtandan 
altnan ecnebi maddeler, 
lar, yemek, içki sigara 
diflere, dit etlerine bin bir 
rop qılar, anzalar haaule ......, • ....,. 
Bunlar birike birike nihayet 
lerde çürüme, etierde 
batlar. Artık fellketi 
ve durdurmak gtıçtür. 

Vaktinde ihtiyat. elden bırakmıyarak dişierinizi 
sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

Radyolinle fırçalayınız 

270242 

270243 

BAYAN NRDIIIE BIRSES 

No . Hürm~ şarkısı- Sıvasta bır yar sevdim 
• H:caz şarkı - Faıdimeyi ben çok severlır 

ZARALI HALIL &6YLIA 

N . Azime türkOsO Urfa havası 
0 . - SOgOd yapratı yerde - Sanyerden lU gellr 

BAY AN ZEYNI!B .6YL0 

270241 N . Atiyemin bahçesinde 
O • ZOhrem ba\ı:ma bana dargın 

ODEON SAZ HEYE Tl • 

270253 No . MOstear karşılama - Keman, kanun, kllrnet, 
• Çarg&h karşılama - Keman, kanun, ktlmet, 
MIGDELI NUREDDIN &ENRRIIAN 

270237 N . Nı~de havası - Ata gelin 
O • Halk prkısı - San çiçek mor menekşe 

30 seneden beri emsalsiz bir gayretle çalışarak yapmış oldUlU deda 
rObelerinin netic~si olarak bugtın fennin en motek&mll plAklaruıı 1

-
118 
.. 

muvaffak olan ODION pl!k şirketinin alaturka kıRınında okuyan d•lde". 

san 'ııtkArlarımızdan bazılannın isimleri : 

Bayan Safiye Bay Mtınir Nureddin 
, Vedla Rıza , H. Fakrl 

• Hamlyet YOceHI • Kemal Oorset 
• lfakat • Malatyah Fabrl 
, Koçok Mel&hat • Refik Başaran 
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YAVRUNUN gUrbuz, tombul, sağlam, neşeli olf!iaslnl istersen FOSFATiN NECATi yadir. Bahçakaoı SALiH . 


