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Kudüs baskın 
tehlikesine maruz 

1'1 

Ingilizler şehirde müdafaa 
tertibatı alıyorlar 

Asiler ingilizlere aid bir sigara fabrikasını yaktılar 
ve bir Arab muhtar1n1 evinde öldürdüler 

Çek Hariciye Nazırının Berlindeki 
temasları müsbet bir netice verdi 

d d h
Ad. 1 Id Ö fJ ·d ·la d.ld. Taberiyye üzerine yapılan son taarruzda bütün resm1 

Aşağı Karpat hud u un a " ıse er o u, ~----~ .... ~!.~ .... !. ..... ~ .... ~ .. ! ..... ~·····- daireler ve v ahudi mahallesi kamnen harab edildi 
Kudüs 9 (Husud 

Ç k M 
.. k relerı· muhabirimiz yazı -e - acar muza e Atatürkle Bulgar ~::~n.-y.;~:,~:= 

d
.. k · k t ug"" radı Krah aras1nda teati taarruz, burada bü - • 

un a şam ın ı aa edilen telgraflar :: ;;z~~~ ~~~~: 
Çekler mu 

.. frı·t talebler karşısında Almanla.rın müza- masına sebeo oıdu. Ankara 13 (A.A.) - Bulgar kralı 
h t• • M carlar da Münih anlaşmasını ımzalayan Borisin tahta cültlmnun yıldönü. Gayet iyi hazırlan .. 

ere ını, a b ı ı . t d ·ı 'lilÜ münuebetile qajıdak:i telgraf· IlUf bir pllnla ya • 
devletlerin tavalsutta u unma arını ıs e ı er lar teati edilml§tir: pılan bu taarruz, ls. 

b k·ı· s·rovı· sabık cuwmr reisi B.nef Qe bir ara.d4 
Çek tlfVe • ı ı . . 

'D (H t) _ Bu sabah Prag· ıriciye nazırı Şvalkovsky, Alman harıoıyt 
l:)erltn 13 usus k h (Devamı ll ind scıJifa.da) 

dan muvasalat etmiş olan Çekoslova . a- , 

Eski" Mısır Başvekili 
Ankaradan Hataya gitti 
.Ziver Paşanın Torkiye · hakkında intıbaları 
,,

8
· . A ··ksek sosyetesinde bulundum Orada 

== 

ır vrupa yu h I k h. 1 • · 
istisnasız herkes Türkiyeye karşı ayr~ndı d'ıls erını 

.. k . • ,., d eta müsabaka halın ey ı er u 
soyıeme ıçın a . . 

Eskiı Mısır Başvekili ve ayan reı~ı 
ZiveT Paşa Avnıpa dönÜ§'Ü memleke~ı
ın'i"l.ddenı geçetek Mısıra ~önmelded_ır. 
Zıv~r P~a istanbul ve Ankarada bıri 
kaç gün .kalmıs ve lhare'ketıinden evve 
Ulus gazeteslı~e ı:şu beyanatta bulun-

ltlı.ıştur: 
«-Avrupada seyahatte idJm. C?k 

&evdjğim Tünldyeyi bir kere daha g~r
?"ek her Avrupa seyahatimde berum 
*,?in feda edilmesine imkan olmıyan 
hir itiyad! halindedir. 1şte gene bu 
tn~ksaclia güzel memleketin.iz~ b~~u
nuyorum. Asil Türk m:ılletmm, B~ -
YUk Ön~er Aıtaiürkün i~dı ve Türk 
dev~t adamlannın feragatli çalışma
ları ısayesinde bütün dünyada .gıpta, 
hay;reı ve takdir hislerile her zaman 
hahıs mcıvzuu olmnktadn·. 

Bu oon seyahatimde gene A~nıpa
daı yüksek sosyete) e mensııb bır ~op
laırtıda bulunuyordum. Umumi mana
da Avrupa siyasetli görü~ülüyordu. 
~&.!um karışıklıklar bir müd'det f~~r
leri vıe sözleri işgal ettiıkten sonra Tur- Ziver Pasa (solda) Tevfik Nesim PQ.§a 
kfyedıen bah..sedi'Jmeye başlandı. Ta - ilc beraber 

1 ı inci sayfada) 

Majeste Bori.s IYI 
-Sofia

Majestelerinin tahta cülQ.sunun 
yıld6nüınü müııasebetile kendlle-

• (D~amı 11 inci sayfcıd4) 

Oniversite 
yann aç1lıyo1 

Cemil Bilseı 

'Üniversite Rektörü Cem.U Bilsel dün 
sabah Ankaradan şehrinüze <YSn.mü~ -
tfu•. Rektör" Ankarada bulunduğu müd
det zarfında alAkadarlara, Üniversite
nin 19.38 - 1939 ders senesi hakkında 
izahart vefmit, yeni direktifler alın~ • 
tır. 

(Devamı ll inci saJI(ad4) 

Başvakit dün C. H. P. si 
umumi merkezini 

ziyaret etti 
Ankara 13 (Hususi) - Ba§Vekil CelAl 

Bayar bugün saat on altıda Cumhuriyet 
Halk Partisi umumt merkezint ziyaret e
derek 3 saat kadar kalmıştır. 
Başvekil Partide Dahiliye Vekili ve 

Parti genel sekreteri Şükrü Kaya ve 
Gönyenkurul üyeleriı. uzun müddet g6-
rüşmü§tür. 

Parti cumhuriyet bayramında yurdun 
her tarafında umumt yerlere asılmak Ü· 

?.ere iki aüzel afii hazırlatmıjtır. 

yan kumandanlıtı • 
nın çok ihtimarola 
tertib ettiji bir aske· 
rt hareket mahiyetin· 
de görüldü. İki muh
telif ıstikamette da~· 

zeler, evvela bütün 
telefon hatlarını kes
mi§ler, ondan sonra 
ikiye ayrılarak bun • j{:udüs civannda &iler tarafından tahrib edilen Bittir 
lardan bir kısmı Ta • fıtasyonu binası 

beriyye'nin etrafını kuşatmıt, diter bir fmek üzere icab eden noktaları tutmUf w 

kısmı da muhtelif istikametlerden gcla - !ardı. Bwıdan dolayı Taberlyyt (lzerlne 
'-~k yardımcı kuvvetlerin yollarınt kes- (Devamı 11 inci sayfada) 

Sofya sokaklarında 
dün hayat durdu 

Polis Sofya garnizonunun da yardımı ile araştırmalar 
yaph, normal hayat akşam 19 da tekrar batiadı 

, Sofya 13 (A.A.) - R~mi teblit: gün Sofyada ellerinde fkamet te.zkeresl 
Nazırlar meclisinin kararı üzerine Scf- olmıyan iabısiarı meydina çıkarmak için 

ya garnizonunun da yardunı lle polis bu- (Devamı ll inci sayfada) 

Avrupada adli tıb işleri üzerinda 
tedkikat yapan heyetimiz 

ltalyada toplanan KrLninoloji kongresinde de bulunan 
heyet. reisi Dr. İbrahim Zati 2ördüklerini anlatıyor 

..r{nminoloit kor·g t"esindtn bir intıba 

Adiiye VekAJ.eti taratından Alman -ıda topltanan birinci beynehnilel kriım-
yadıa hapisanelıerio tetldkine ve İtalya· (Devamı 11 inc:t sayfadG.) 



2 Sayfa 

_ ... ....--
Son belediye 
1 ntihablarının manaları 

._. Yaıu: Mülttba Bir,_ 
• 
D 

ki üç gündenberi gazetelerde son be-

lediye intihabları münasebetile bir 
takım yazılar yazılıyor. Bu yazıların itti
fak ettikleri bir nokta var: Her tarafta 
halk, erkek ve kadın, intihab i~lerine 
alaka · gösterm~ ve sandık başına gidip 
reyini vermiftir. Neşredilen rakamlara 
bakarak memnuniyetle kani olabiliriz ki 
bu defaki intihab, Türkiyede yapılan be
lediye intihablarının, halk alakası bakı -
mından, vasıl olabildiği en yüksek dere~ 
ceyi gösteriyor. 

Bu müşahede, bize derin bir ferah ve 

SON POSTA 

Resimli Makale: =Dost sözleri .. --

memnuniyet verirse haklıdır. Halkın in· S .. t . ana tenalık eden her hangi bir fahsı affe<lebilirsin, fa· - Af.fet ve unut, c11Yenler arasmda çok a1ll!lim1 inianlar 
tihab işlerine bu derece alflka gos ermesı k " 

1 
. h at fenalıfm bir daha tekerrür etmesini iatemiyorsan bulunabilir, fakat :fenalığı tekrar etmek için fırsat bekll-

cidden çok iyi bir şeydir; rey enn ep yap!lan hareketi unutmamahsm. 
Halk fırkası etrafında toplanması da ay- ~====~:a:-==:==:=~:oı:=:ıı:==:===::::o::=-=-=-=-=--==:ıı:::=ız==---=,;Y.;enl~er;in~~d~e~b~ul~u;;;n~ab~i;;;;lec~ekl~e~rini;;;;;.;h~a~tırdan~;;;;=çıkarm:;;:~~a~.=--=-=== 

ve bilhassa münevver insanlar vardır ki Silah değil, ~ Hergün bir fikra /tfaiye teşklliJtinda 
. bunıar halt Fransız ibtmmnın etrafa .saç- Fotograf makinesi 1 i Id k l Hullanılacahlar 
tılt fikirlecin tesiri altında yaşarlar. Na- :.am en ÇI ma arini 
mık Kemalin cBarikai hakikat müsade • beklerim 
mel efkardan çıkar• cümlesile ifade etti
li bir ihtilAli kebir fikrine göre, fikirler 
arasında bir çarpı§JllP olmaksızın yapı -
lan blr belediye intihabımn manası 

yoktur. Bu nevi, nazari hürrlyetçiler ve 
nazari politikacılar - bunların mikdarla
nnın günden güne azaldığını memnuni
yetle kaydetmeliyiz - son intihabların 
neticesine karşı gülümsiyerek omuz sil· 
kebilirler, fakat hakikat, bizce asla öyle 
değildir. 

Barikai hakikatin müsademei efkardan 
çıktı~ı hikmetlni, bu satırlan yazan ka
lem de vaktile pek çok defa tekrar et -
~i. Bu söz, kar§ı kar§ıya geçip nazarl 
bir felsefe münakaşası yapan iki filozof 
arasındaki münazıra için çok dol'ru • 
dur. Fakat, müsademei efk~r denilen Resimde gördülftnb bir mitralyöz ve-
hAdise, on sekiz milyon nüfuslu bir ce - yahud h.er .han~ bir. yeni to~~ nam • 
miyet kütıesi Içinde vukua geldi~i za • lusu deAıldır. İki İngil~ aı;k~rırun kul -

Bir tablo merakl~-ı, meşhur bir 
peyza; ressamına bir tablo umarla
tnıştı. 

- Tabloda bir köy camii görüne -
cek, camlin 6nünde de bir kaç köylü 
olacak. 

Birinciteşrin 14 

Sözün Kısa sı 
Gözleri açıl~;; kız 
Vesaire .. 

.. Talu 1 

V edi y~ında iken gö&lerintA 
nurunu ansızın kaybeden bi~ 

kız on ~ yıl bu ıvaziyette yaşadıktan 
sonra yeniden görrneğe lba~laymca d~ 
ya evine girmek istemiş. 

Bu aırzudan daha tabii ne olabilir, 
değil mi? LAkin bu kızcağız.uı seçtiği 
koca nasıl bir adamdır, biliyor musur 
nuz? İki gözünden kör! 

Buna şaşmamalıyız.. Ve bu ç!ftit.ı 
tiahtiyar olacağından da asla şüphe e't'
memelly~ Zira dünyada, körlüğiln 
bazan en bilyük nimet oldu~u kendJ 
ne1mnde tecrübe eden gene kız her §e~ 
ye ezelden göz yummağ3' mahküm bu· 
lunan biır kocanın, aletnde en bahtiyaı 
bir koca olacağını düşünmüş ve bu i:z:.. 
divaca öyle 'karar vermiştir. Gözleri aı: 

çılan kız, körden başkasile evlenir mi 1 
Ve eğer o, sağırhğm da faydalarını 

denemi~ olsaydı, o zaman bem kör, 
bem de sağır birisini intihab eder, öm• 
rünün sonuna kadar, şüphesiz ki, bü
tün evli kadın1ardan daha mes'ud olur• 
du! 

* İngilterenin Ken't eyaletinde iki gen9 
kız, iki hemşire varmış ki, 30 yıldan• 
beridir annelerinin dizleri dibinden 
ayrılmıyaraık, bir kerecik olsun sokağa 
çıkınaımşlar. 

Bu .asırda böyle kızlann mevcudiyc· 
ti inanılır keyfiyetierden de~ildir. 

Hem, bu asıırda demd.k de doğru mu., 
ya? Rahmetli Nasredd.in Hocanın za-' 
manında 'bile bu çeşid anka kuşlarının 
nadirartan olduğunu şu fıkra bize pele 
güızel isbat eder: ' 

Bbcaya bir gün dem~ler ki: 
- Hoca! Senin karın sürtük oldu, 

gi<tıti.. Tanırının günü, sabahtan akşama 
kadar ötede, heride geziyor. 

Hoca, şü:tiıe eder gibi başını salla ~ 
' mış, ve: · 

- Yalan! demiş; eğer öy1e olsayd•., 
bir gün de bizim eve uğrartlı!. 

* İngiliz Başvekili, - haydi, bir imiA' 
man bundan hakikat §imşe~inin deiH, landılı ve korkunç bir lillh ıntıbaını ve: 
beurl de fesad ateşinin çıktığını fiilen ve r~ bu makine, bir fotoğraf makinesi -
binbir misalle gördükten sonra, bu na • dir. 
zari hikmeti, bu şairane b:r teşbih ıle Tayyarelerden alınan fotoğraflar için 
ifade edilen bO§ felsefeyi bir daha t..:k - kullanılan bu makine, blldi!iniz alelAde 
rarlamıya töbe etmiş olanlardan biri de fotoğraf makinelerinden çok farklıdır ve 
ben oldum! Bilhassa bu 18 milyonluk nü- tamamen ayrı bir makaniz.me ile işle -

'-·································-··--·-··-··-····'' 
Yalnız kadtnlara 

mahsus bir banka 

da ben ortaya atayım! - Bay Çembö
İniiliz kadmlan yalnız orduda delil, lin oon Prag görüşmeleri esnasında, 1 0: 

itfaiye teşkilltında da yardımcı olarak günün içinde dört kilo zayıflamış imi~.l 
istihdam edileceklerd.Jsr. · Bunu, göğüslerinin iriliğinden, kal'! 

Resmimizde itfaiye enspektöril bu teş- çalannın dolgunluğundan, J/e yahud ~ 
kilAta alınacak olan kadın namzedleri lmllannın kalınlığından derde düş ~ 

m~ züppe bayanlm:- sakın haber alma..-
fus kütlesi, Fransız ihtilalinin içinden mektedir. 
geçtiti terbiye tekamü lünün devirlerini =h=ü=rr=i=ye=t=çocil=er=in=b=u=işt==en=hi=. ç=m=e=m=nu=n=o=l

gözden geçiriyor. 

tanımamış olursa, onun fikirleri arasında mıyacaklarmdan da fÜphem yoktur. On-
vulrua gelecek bir müsademenin bu 

Rolandanın Amsterdam §ehrinde, A !ca iraz hapishanesindeki 
lar derler ki: cBaşka bir fırka yok ki 

memlekete kaça malolduğunu biz yaşta halk ona rey verşin?• 
bulunan insanlar pek güzel görmüşlerdir. Hayır, i§ böyle delildlr. Başka bir fır
Bizi birbirimize düşman eden bir müsa- ka, filhakika - ve çok filkür • yoktur: 

münhasıran kadınlar tarafından idare e- mahkumlar hukuk tahsil 
dilen ve müşterileri de yalnız kadın olan 
bir banka vardır. ediyorlar ... 

On sene evvel kurulmuş olan bu ban- Alcatraz Amerikada San Frans.isko 
demeden çıkacaksa, bu barikai hakikatin ancak, Halk fırkasmı be~enmiyen ve 
yerinde oturmasını ve bizim için rahatsız 
elmamasını tercih ederim. ona rey vermek istemiyen bir vatanda~ı 

da zorla rey vermek lizere intUıab sandı
Türk milletinin, yani lS milyonluk tının başına götüren bir kuvvet olmadı

kütlenin ferdieri arasmda her nevi ç:ır • tma göre, vatandaşlar eler Halk tır • 

kamn mall muamelatı o kadar inkişaf şehri karşısında bulunan bir adadır. Bu 
etmiştir ki, §imdi Laheyd~ bir §Ubesi 
de açılmış bulunuyor. adada bulunan hapishane çok meşhurdur. 

Ada yalçın kayalarla çevrili ve deniz dai
Kadınlara mahsus olan bu bankayı ku-

pışma yasaktır, ayıbdır Vi manasızdır. 

ran kadınlar cemiyetinin gayesi, gerek ma çok dalgalı bulundu~ndan bu ha -
pishancden firar etmeli: imkAnsızdır. 

it hayatına atılmı~ hemcinslerinin, ge -kasına itimad göstermeseler ve ona rey 
Çünkü miill bir yükselme, çarpışmaların vermek istemeselerdl, sadece alAkasızlık 

::~~lr:~~:: s~~;~r;:~~~'e!~ile~=~~~::. ve istinklf yoluna Jidebilirlerdi. Madem 

rekse ev kadınlarının mali sıkıntılarını Burada bulunan mabktlmlardan biri 
hafifletmek ve erkekleri cinsi ıatifin pa- günün birinde hapishane müdürüne mü
ra hususundaki mahremiyetlerinden uzak racaatla hukuk kitabiarı ister. Müdür de 
tutmak olmuştur. arzusunu is'af eder. Mahkfun kitabiarı ki rey vermişlerdir, demek ki bunu isti· 

Fikir çarpışmalarını bir oda içinde, na • ye istiye, seve seve yapmışlardır. 
zart bahislerde, iki kişi karşı karşıya ya- Müessislerin gayesi tamamen tahakkuk tedkike koyulur ve bu sayede kendl da • 

etmiş ve çok iyi neticeler alınmıştır. vasının yeniden rüyetini ister. Bu dava parsa, bu zekA için güzel bir spor olur; * 
Bu iki müşahede bize fU neticeyi veri- Ancak JUrasını kaydetmek lazımdır ki, neticesinde de beraet kararı alır. Bu hA· fakat, memleket meseleleri etrafında V3.

tandaşlar aruında, araya ihtiras ta ka
nştırarak yapılan çarpışmalardan yalnız 

fitne, fesad, ayrılık ve parçalanma çı -
kar ki bu da, eberiya bir milletin parça 
parça olup dökülmesine kadar gidebilir. 
Bu bir spor delildir, bir lfettir. 

yor: Halk rejimden memnundur; halk, bankacılık hayatında temayüz eden Fe- dise hapishanede büyük bir allka uyan-
millt vazifesini ifa hususunda gösterdiği lemenk kadınlan, pek çabuk koca bul • d -'-'-A-1 bü .... •1r bir L-· atAkanın yüksekiili derecesinde milU ırır ve ma.nJu~uuarm .1....... &UWU 

makta ve vazifelerini terketmektedirler. huk k t-'--n'- ~ 1 ı B tah il 
varlık fUUIUllU idr&k etınlftir. Her ild =============== u wJ.':W.llle .ıı..oyu ur ar. u s 
netlee de bizi ne kadar memnun etse ye- yim: Her istikrar, ancak karşılıklı bir tam üç sene ailrer. MahkO.m.lardan otuz 
rldlr; çünkü bu, bir taraftan bir fUur, vatandaş sevişmesinln, bir milleti bir beşi kendi dosyalarını tanzim ve ihzara 
diler taraftan da birlik, ittihad ve toplu- :f1.kir ve bir hede.f etrafında toplıyan bir muvaffak olurlar. Bu 3~ ma)ıldlınun da-* luk ifade ediyor. Dünkü makalemde on mill! ittihadın ve millt bUtünlü~n eseri vaları yeniden rilyet edilmek üzeredir-

Şu halde, ton intihabların neticelerint bef yıllık cumhuriyetin bize temin etti- olur. Belediye intihabatı gösterdı ki Şimdi hapishanecı. görülecek bir dİaip
bakarak fU müllhazaları memnuniyetle 11 Uıtlkrardan baluederken her ilerleme- Türkler, birbirlerine sarılmış bir halde lin hüküm aürmektedir. En azılı, m ha-
kaydetmek hakkımızdır: In bir ~-tikr -'- lü d n "" ar m.ıııau ol ulu nokta • ynşıyorlarl şarı mahkO.mlar fİllldl başlannı kitab • 
1-Türk halkı, bu detak:i intiliaba kar- sında ısrar etmiştiın. Bugün d~ ilAve ede- Muhittin Birgen lardan kaldırmamaktadır. 

~ı büyük bir alli:ka g&terıni§tir. Bu alA- ==::::::::::::;:=::;::=:=::;:::;:::;::::::;:~::;::::::;::=:==:::;:=:=:::;:::;:=:=:::=:::=::::::::::=========:== 
kanın içinde biraz moda duygusu bulu • J ~ 
nabileceğini kabul etmiyecek kadar her 1 S T E R 1 N A N 1 1 S T E R 1 N A N M A ! 
§eyi pembe garmeğe meraklı deJilim. Fa
kat, gösterilen alAknnın hatta yarısı §Uur
lu olsa dahi ben gene sevinirim. 
Çünkü, bu memlekette dün bu samimf 
allkClnın onda biri yoktu. Demek oluyor 
ki millet içinde, milli bir hayat duygusu 
§U son on beş sene içinde çok, hem de 
pek çok artmıştır. Buna §Ukretınellyiz. 

2 - Reylerto hepsinin de Halk fırkası 
namzedleri etrafında toplanmış olması da 
beni ayrıca memnun eder. Beni memnun 
eder; fakat, eminim ki, hilla Fransız ih
tilalinin koyduğu yerde otlıyan nazarl 

Etyemezde vulrua gelen bir tramvay kazası bir yavrunun 
ölümüne sebeb oldu. HAdtsenin tafsilfttını anlamak için ieh
rimizde çıkan gazetelere ayrı ayrı birer göz atınız. 

Birincisinde fU cllmle yazılıdır: 
- Çocuk Etyem~zde tramvay yolundan giderken Yediku

le - SJrk~l tramvayı birdenbire köşeden çıkara~ biçarcye 
çnrpmı§tır. 

İkincisinde ise söylenen başkadır: 
- Çocuk Etyemez istasyonundan tramvaya bindi, tram· 

lS TER INA N, 

vay kalktıktan az sonra arkadaşlarının arka arab:ıya binmf§ 

olduklannı gördü, birinci arabadan ik.incisinıa atlamak iste
di, aya~ı kaydı. 'Iekerleklerin altına gitti. 
Uşenmezseniz okumaya devam ediniz, ayni vak'anm dJ. 

~erlerinde: de birer başka türlil anlatıldıimı görününüz. 
Bunları okuduktan sonra bu vak'anın fstanbulda oldufuna 
ve bu gazetelerden yanlış yazanların da İstanbuld-ı çıktık

larına: 

ISTER lNANMAI 

sı:nlar! Derhal, entri1}{a çevirip devlet~ 
lerin aralarını bozmağa, sonra da gen6 
onJan barışbrmak için tavassut etme• 
ğe 'kalkışırlar. 

Çünkü ıayıflamağa karar vermiş o
lan kadın kısmının, - kocalann yüzde 
ddksanını işhad ederim - geri duracaex 
hiçbir tedhir yoktur. 
Dünyayı ate~e lbile verirler! 

* Londrada, bugünlerde türiyen kadın 
§aJ>ka'iarına cSuTh şapkası, adı verilı.: 
miş. 

Birdenbire, bu tü!l"lü tesmiyenin soır 
Çekoslovakya hadiselerile alakadar ol
duğu zannedilirse de ha'kikat böyle de• 
ğildir. 

Malümdur ki birçok kan - koca ka.,... 
garannın saiki bayanların bitip tü
kenmek bUmiyen elbise, rnanto ve sa· 
ire iddialarıdır. 

Kurnaz kocalm:- ise ekseriya bu kabi~ 
davalan tatrıya bağlamasını bilir, veı 

bazan da bir şapkaya kanlarını sulti· 
ederler. 

İşte bu ppkalar o nevi ~pkalardm 
Ve onun için de .bunlara .Sulh saoka·• 
lan• denilmiştir! 

.4Z~ 
······················-················ .. ··················"~ 
Takas tedkik komisyonu toplandi 

Takas tedkik komisyonu dün ö~Icöe~ 
sonra Türkofiste müdür Cemal Ziyanın 
başkanlı~ında bir toplantı yapmı§, bit 
haftalık takas muamelelerini tedkik et"' 
mi~tir. 

Bir yaralama iddian 
TakSimde, Keresteci soka~ında oturaıt 

Hıu;an Lsminie biri, zabıtaya müracantlı; 
ayni evde oturan Halld ve metresı tara!ln"" 
dan dövüldü~ft ve yar:ılandılmı tddln et"' 
miştlr. 

HacUse etrafında 4illhkikata bqlanmll "' 
tir. 
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14 Birincitcşrin 

E 
japonlar Çinin 

ileri harekata 
Cenubunda 

Barsalon liman1nda bir 
ingiliz gemisi daha 

bat1r1ld1 
Londra 13 (Husust) - Barselon U • 

manı bu sabah Frankist tayyareleri ta -
rafından bombardunan edilmiştir. 

e Son seferberlikler 
dünyaya kaça maloldu i 

e Fikri sükrin olmadan 
fiili sükuna ger yoktur 

. 

başladılar Bombalardan biri, Jimanda bulunan 
Stangı·ov İngiliz gemisine isabet etmiştir. 
Gemi, bir müddet sonra batmıştır. 

Amerikan diplomasi mehafili lngi~le~e, Amerika ve 
Fransanın yeni bir japon lehdıdı karşısında 

Iş Bankasında iki umum 
müdür muavinliği 

ihdas edildi 

Yazan: Selim Ragıp F.me~ 

re5) ütün dünyayı büyük bir har. 
lg) bin kenarına kadar sürükli· 

yen son hadiselerin milletiere kaça ma] 
olduğunu elbette düşünmüş, fakat bu 
düşünoenize maddi bir şekil vereme
miş olacağınızı tahmin ederim. Çünkü 
kblay değildir. Fakat tehlike anının il'k 
harareti geçip te muharobe h'azırlıkla· 
nnın kendilerine kaça mal olduğunı· 
hesab etmek istiyen milletler, bu mas· 
rafın pek şi§'kin bir yekftn tuttuğunu 
görmüşlerdir. Şimdiye kadar muhteliJ 
memleketlerin ihracat bankalan tara
fından neşredilen bil~nçolann sarib 
veya kapalı ifadelerinden anlaşılıyor 
ki bu masraf (50) milyar Fransız fran· 
gından az değil, bilakis daha çoktur 
Türk parasma tahvil edlldlği ta-kdir
de bu :rakam, takriben 2 milyar Türk 
lirası e00r. Yani, tek bir silfıh atma • 
dan, yalınız askerlerini toplayıp muha· 
rebe hattına sevkedebilmek için, Av 
rupa milletlerinden bazılannın sarfet 
tiklerl para böyle muazzam bir yeku
na baliğ olmuştur. Şayed muhare:t>enin 
önüne geçHememiş olsaydı, bunun, 
dünya iktısadiyatına nasıl müdhiş bir 
darbe indireceği bu rakamdan kolay· 
Iıkla anln~ılabiliır. 

bulunmakla oldukları kanaatini izhar ediyor Ankara 13 (Hususi) - Türktye İş Ban· 
kasında iki umum müdür muavinli~i ih
das edilmiş ve bu muaviniikiere şubel€r 
müdürü Fazıl Öziş ile muhasebe mfidürü 
Muvaffak İşmen tayin edilmişlerdir. 

V~ington 13 (A.A.) - Japonyanın 
N'~ingt<m ısefiri, Amerika Harlciye 
INezaretme bir nota ıt.evdi ederek Kan
tona karşı: bir ttaarruz icrası maksadi_le 
cenubi ÇJıne Japon aske.deri ihraç edil· 
rniş olduğunu bi])diırrniştir. Amerlk.an 
Cliplomasi mclıafili bu mıntakadaki In
giliz ımenafiinin Amerikan menafün -
den çok daha ınüh'im ve daha ziyade 
'leb.hkeıe maruz ibUlun<fuğunu beyan 
~..ınektediııler. Şu harde diplomatik ha
reketten başka bir hereket icras.ına ka.· 
rar verilmesi İaıgiliz hülkfunet!ine aıd 
bir işdir. 

B. Hul'ün Amerikanm menafiini 

müdafaa edeceğini lbir çok defalar be
yan etınıif ve şimdiye kadar Japonların 
askeri metalibi karşısında Amerikan 

ba:y~ağmı indirmeklten imti'Ila etmiş ol
duğu ha'tırla1ıJınakitadır. 

Ayıni mehafil, Amerika, İngilter~ ve 
Fransanın Jap<m tehdidi !karşısında bu
lunmakta oldu!klannı ve yapılacak 
şeıym müşterek veya müvazi bir hare-
ket obduğunu Ileri sür:melotedirler. Ge
ne bu me}ıafil, Awupadaki va'Ziyetin 
mümkün olduğu kakfar yakın bir za -
manda :iStikırar kesbetmesini temenni 
etımekftedirler. T8ki Fraınsa ve İngi!ic-

Almanya Belçikadan da 
arazi isteyecekmiş 

B. f gazetesi· "Büyiik Almanyanın yakında 
ır ransız · • . 

yapacağı bir teşebbüsün ılk hedefı . 

Ö d., · · t k I caktır dıyor pen ile Malme ı yt ıs eme o a " 
Paris 13 (A.A.) - Gazetelerin bugünkü kat bir silinme ve lnfirad siyaseti degıl

miltalealan, başlıca dünkii Fransa • dir. Feyyaz bir teşriki mesai ile sulhün 
Belçika merasimi ve bilhassa kral Leo - takviyesine çalışına~a heyecanlı bir da-
pold'un nutku hakkındndır. vet. 

Sen Bris, Lö Jurnal'de şöyle yazıyor: Bayan Tabui, §U mülahazayı ilerı SÜ· 
rüyor: 

Hitler, Alman tahkimat şebekesini Eks Alınanyanın arazi bakımından serde • 
~a Şapel romtakasma kada: uzatmağa ka- decek metaUbatının ilk hedefinin Belçika 
rar vermiştir. Kral Leopold'un babasının olması muhtemeldir. Berlinden muhtelif 
nbidesi önünde Belçika nanuna vermiş membalardan bize gelen haberlere göre 
olduğu cevab, 1936 teşrlmevveli progra - büyük Almanyanın yak.mda yapaca~ı bir 
mının alenen ve resmen teyididır. Bu teşebbüsün ihedefi Öpen ile Malınedi'yi 
program şudur: Bir istiklal siyaseti, fa - isternek olacaktır. 

Ressamlar Anadoludaki 
tedki lerini ikmal ettiler 
Mayıs ayında Ankarada açılacak sergi için 

yeni eserler hazırlanıyor 
Ankara 13 (A.A.) _ c. H. Partisi," reır 

k.. · i gore • samlarıınızın yurdun her oşesm 
rek tanıyarak eser vermelerini te~, 
he~ de bu suretle kendilerindeld ~ılll 
san'at ruhunun daha realist olarak m • 
kişafını mümkün kılmak maksadile ken· 
dilcı·ini memleket içinde dolaştırıp ça -
lıştırmağı kararlaştırmıştı. 

d ~ ı· ressamlarıBu sene için ayrılan eger ı 
· Ali Avni Çelc

tnızdan: Zeki Kocamemı, 
bi, Mahmud Cuda, Feyhaman Dura, 
Saim Sani Yetik, Cemal Tollu, Bedri A· 
Yukoğlu Hfunid Gerel, Hikmet Onat, 
'!'rabzon: Rize, Erzurum, Malatya, Kon -

ı · Bursa E-Ya, Gazianteb Antalya, zmır, ' ' . . ça 
dirne, vilayetlerinde tedkıklerını ve • 
lışma1arını bitirip dönmüşlerdir. 

Ş . d' .. .. .. d ki :mayıs ayında An -ım ı, onumuz e 
karada bu maksadla açılacak olan sergi 
Için eserlerini ikmal ile meşguldürler. Bu 
seyahatler her sene dah..ı genişletilerek 

Orman umum müdürlüğü 
memurlarının işleri 

Ankara 13 (Hususi) - Orman u~um 
tnüdürlüğü memurlarının göreceklerı f~
lere dair nizarnname Heyeti Veklle ta -
taCından tasdik edilerek mer'iyetc gir • 
tniştir. 

Sa~hk propaganda~ 
Ankara 13 (Hususf) - Sıhhat Vekale· 

li sağlık propagandası için yeniden ha
tırladı~ı afişleri vilAyetlere göndermt~ -
tir. Bu afi§lerin mühim bir kısmı köylere 
gonderilecektir. 

tekrar edilecek ve yurdun her tarafına 
te§ınil olunacaktır. C. H. Partisinin bu 
~abetli ve ayni zamanda himayekar te
şebbüsUnden memnun kalan Türk res • 
samlan birll~nin toplantısında C. H. 
Partisine te§ekkür etme~ karar altına 
almı§lar ve §U mektubu yolla.llU§lardır: 

cC. H. Partisi genel sekreterli~i yük -
sek makamına, 
Ressamlarınuza Anadolu şehirlerinde 

bir ay müddetle resim yaptırmak suretile 
Türk san'at ve san'atkarlarını teşvik ve 
himaye zımnında gösterdiğiniz büyiik a -
IAkadan dolayı birli~imiz resim şubesi 
ressamları hisselerine düşen teşekkür ve 
ıninnı>ttarlığını arzetmeki, toplantıların
da karar altına aldılar. Birlik ressamlan
nın bu §Ükran kararlarını arzeder, say • 
gılarımın kabulünü rica ederim. 

Güzel san'atlar biriiii resim şubesi ba~
kanı konya meb'usu, · 

Şevket Dağ 

Arnavudluk elçisi 
itimadnamesini ver~i 

.Ankara 13 (A.A.) - Arnavudluğun 
yem ,Ankara elçisi Asaf Caculi, bugün 

Cumhur Ba.şkam Atatürke itimadna -

mesini takdim etmi.ştir. 

Milli Müdafaa Vekili 
Ankara 13 (Hususi) - Milli Müda -

faa Vekili General Kazım Özalp bugün 

İstanbuldan döndü. Vekalet erkanı ta -

rafından karşılnndı. 

re hü.kıUmeUeri Uı.ak.şank meselesile iş
ti!gal edebi!Sin1er. Harkiye Nezareti, 
Japon mtasımn tedkikini ilanal eder 
etmez üç devletin diplomast mümessil -
leri arasında müşaverclere başlanacak
br. 

Japonlar ileriiyorlar 
Tokıyo 13 (A.A.) - Harbiye Neza

retiı, Çinin cenubuna çııkanlmış olan 
Japon lkuvv&'lerinin dün öğleden son
ra zayiata uğramaksıa:ın memleket da
Hilinde kilometrelerce ilerlemiş olduk
lannı bi.ld'iır:mektedir. Bom b ard ı mn n 
deniız ıtayyarele:r.i, iki •bin Çin askerini 
imha e1lmişlerdir. 

Almanyanın 
Müstemleke 
Talebi karşısında 

Lontlra 13 (Hususi) - Cenubi Af
riıka İngi.ISz dbmi.rıyonunun Milli Mü -
dafaa Nazıru Piero, Alınarnyanın mü~ 
tcmleke tah~bine telmihen, ne cenubi 
Afrika, ne de Tanganikanın Alman -
yaya iadesmin mümkün olmaclı[•ını 
söylemiş ve hal'kı ,daima müteyakkız 

bu1\.mımağa daıvet etmiŞti;r. 

Maahaza Nazı:r, beyaz medeniyetinin 
Afrikada taammümü ve inkişafı için 
Almanya 'ile teşıiki mesai'nin faydalı 
olacağım da ilave eylemiştir. 

-'--

Erzurıımda 

Yugoslavyada 
Maden istihsalatı 
Belgrad 13 (A.A.) - Yugoslav maden 

sanayiinin tensild neticesinde istihsal~t 
,.e satış sür'atle artmıştır. 

Yugoslavya, bugün bakır istihsali sa· 
hasında Avrupada birinci ve dünyada ye
dinci gelmektedir. Keza kur§Ut:. istihsa
linde Avrupa da birinci ve dünyada ye -
dinci gelmektedir. 

Çinko istihsaltıtına gelince Yugoslavya 
Avrupada ikinci ve dünyada altmcL gel
mektedir. 

Burdurda Cumhuriyet 
bayramı hazırlıkları 

Burdurda Cumhuriyetın on beşincı yıldö
nümü münnsebetlle bilyük bazırltklnr var -
dır. Cumhuriyet bayramının devam ettl~l 
günler zarfında gece tenviratına bllhass:ı 
fazln ehemmlyet verilmektedir. İstnsyon ö -
nünde yeniden yapılmakta olan büyük ha -
vuzdn renkli tiskiye için elektrik teslsntı 
yııptmlmaktadır. 

* Sulhu yapmak için orduların terhi· 
sinden, silahiann tahdidind~ evvel, 

fikirler.i!n bu mev· 
Flkrl aUkOII zu etrafında ha -

ve flllt sUk011 zırlanması birinet Halkevimizin bütün kolları da fııallyet -
lerını arttırmışlardır. İlimiz adına 15 lncl şartıtır. Kanaatim• 
yıl lçln bastırılacak eserin yazı ve reslml" -. ce Awupa devletleri, bu hedefe varmak 
rlnln vaktinde yetlştlrllmeslne u~raşıhyor. için yanlış yol intihab ediyorlar. Ka -

fa1annı işin ica.bına göre ayar etmeden 
Boluda belediye seçimi tatbikata geçmek istiyorlar ki yanlış-

Bolu, (Hususi) _ Vilayet merkezile tır. Ve bu yanlışlık, şimdiye kadar bu 
bütün kazalarda belediye seçimi sona er- sahada yapılan teşe1ibüslerin akim kal
miş ve Parti namzcdleri ittifakla kazan- ması ve hiçbir müsbet netice alınamn· 

D 
""" • ı d mış olmasile sabittir. Ayni hatanın Mü-

ogıtmeVl mış ar ır. Yapılan iştirak tasnifinde bü- nih konferansını mülteakıb ve Bay 
J ~ü~ vata~d~şların .bfiy~Ht b!r. çoklukla ;Hitlerin Sarbrükte söylediği nutuk 

Ankara 13 (Hususi) _ Erzcırumda 50 ıntıhaba ıştırak ettıklen ve l§tırak eden- münasebetile irti'kab ediJdiğini görü
bin lira sarfile büyük bir doğumevi in • ler arasında kadınların erkeklerden fazb 

ıd 1 yoruz. İngiıliz ve Fransız neşriyaıtma biı 
şasına başlanmıştır. Doğumevi her türlü o u~u an aşılmıştır. Resim Bolu merke-
ınodern tesisatı havi olacaktır. zi intihabında Bolunun en yaşiısı 1H5 ya- paTÇBcık sülrunet gelmekle beraber 

§ındnki 'Ommüş kadını reyini sandı~a a- ifade eelasında fazla değişiklik yoktur. 
terken göstermektedir. Acı acı istihza ve imalar devam e<i_iyor. 

Devlet reisine cküstah• diyecek kadar 
. Gümüşhaneele ileri gidilince, bittabi bunun mukabe-

Gümüşhane, (Hususi) - Dün vilayet !esini belklemek lazımdır. 11 ;ı 0/936 
dahilindeki belediye seçimi muvaffaki- tarihli Paris - Soir gazetesinin yazısı, 

Paris 13 (Hususi) _ Londradan mem- yetle sona ermiştir. Parti namzedleri el- Fransada, bu mevzu etrafında yapılan 
birli~i ile kazanmışlardır. neşriyata parlak bir misal olarak gös· 

"Irak Hariciye 
Nazırı Pariste 

leketine dönmekte olan Irak hariciye na
zırı Tevfik Süveydi, bugün öğle yeme -
ğini Fransız hariciye nazırı Bone ilc bir
likte yemiştir. 

Amerikada 12 benzin 
deposu infilak etti 

Nevyork 13 (A.A.) - Niyu Jersey'de 
Linden'de siti serv-b refining kompaniye 
aid ve 27,250,000 litre hacmi ıstıabisinde 
on iki benzin deposu infilnk etmıştir . .Bir 
kilometre nısıf kutrundn bir daire da • 
bilinde bulunan bütün yerlerin tahliye 

edilmesine mecburiyet bitsıl olmuştur. 
Çünkü hararet dayanılınıyacak derecede 
şiddetlidir. !tfaiye efradı civardaki de • 
poları kurtarma~a çalışmaktaaır. 

Yugoslavya doktorları 
delegasyonu 

reisinin teşekkürleri 
İstanbul lS (A.A.) - Yugoslavya dok

torlan delegasyonu reisi doktor Zika 
Markoviç, Büyük Mlllet Meclisi Reis ve
kili ve Balkan konferansı reisl Bay Ha • 
san Sakaya bir telgraf çekı>rek kendisine 
hayırbab himayesinden dolayı teşekkür
lerini bildirdikten sonra, Balkan tıb bir
li~i reisi doktor Akil Muhtar Özden He 
İstanbul vali ve belediye reisi, İzmir be
lediye reisi ve Türk gazetelerine ve bil
hassa tıb haftasının mesaısini tebarJz 
ettirmiş olan İstanbul gazetelerine teşek
kür etmiştir. 

tJrgüpte terilc'bilir. Bu ~erait altında fikrt sü-
.. kılın be1dlenemez. Fikrt sükfın olmayın· 
Urgüp (Hususi) Cumhuriyet ca da fiifi sükltna yeT yuktur. 

Halk Paırtisinin göstermiş olduğu hele- SELIM RAGIP EMEÇ 
diye azalan namzed1erinin intihabına 

4 birinc.ite~n salı günü belediye salo
nunda başlanarak 6 gün içinde bitiril
miştir. 

Pazartesi günü de eski helediye baş
kanı İsmail Akıllı, ittifakla gene be -
lediye !başkanlığına intihab edilmiş -
tir. 

Türk - ltalyan 
ticaret müzakereleri 

Ankara 13 (Husust) - İtalya ile tica
ret müzakereleri henüz sona ermemiş -
tir. Müzakerelere yarın da devam edi -
lecektir. 

o I 00 o ~o o o::~ ::~00 

oo~:~: ~ ~-0 :00 o 00 o 00 00 o 00 00 00 00 00 00 000 o o o 00 o o o 00 00000000 o 00 000 oooooo 0000 000 o o 000000000000000000 00 

Aşk ve siyaset 
Şimdiki siyasi dostluklar da, şimdiki gönül maceralarına benzedi. Tepele-ı 

rinde gençlik rilzgan esenler nasıl tramvayda tanışıp, sinemada aevişerek 

parkta ayrılıyorlarsa diplomatlar da öyle! .. Çemberlayn ve Hitler iki hafta 
içinde tanıştılar, seviştile: ve ayrıldılar. Makyavelle Kleopatrayı vefasızlık 
ve sebatsızlıkla itharn eden tarih harb sonu nesiinin bu hoppalıklarını elbette 
kaydedecek ve hadiselerı muhakeme eden büyük müverrihler bu flpsevdf
liğin sebeblerini izah edecekler. Fakat Münihte sarmaş dolat olan ekselfmP.~ 
ların bundan böyle siyasi davaları harbetmeden halletmek için and içt!klerl 
halde bir hafta geçmeden birbirlerine meydan okumalarındaki hJkmeti bil· 
mem ki nasıl tevll edecekler? 

Son hadiseler gösterdi ki dostluk lçin ilk şart samiınl olmaktır. Bunun en 
açık misalini Balkan birli~ini kuran devlet erkanı :;österdiler. Berlini Lon
draya ba~lamış g6rünen dostluk ince bir hava cereyanı gibi kaybolup gitti. 
Dört motörlfi tayyarelerle geceleri birbirlerini ziyarete gelen, objektifler 
önünde birbirierne kucaklaşıp tatlı tatlı sohbet eden, memleketten mcmle
kete kucak dvlusu selam ve sevgi gôtiırcn eski dünya dlplomatları içi knn 
a~ladı~ halde seyircilerini güldürrnek mecburiyeünde olan bir sahne 
san'atkarı kadar hüner göstermekle belki de şahsi kabiliyetlerini tecrüb& 
etmiş oldular. Fakat Avrupanın bugünkü hall böyle sahne hfinerlerine dnha 
uzun müddet tahammül odecek mi bilmem! 

Bü.rharı Cahid 



4 Say.a 

Cumhuriyet bayrammda yapılacak 
tenviral ve tezyinat tesbit edildi 

Dün valinin ri yasetinde kaymakamlar, Parti 
Halkevi başkanları ve Şehir Meclisi 

azaları toplanarak merasim programını görüştüler 

.oankıL toplantıd an bir intıba 

Cumhuriyetin on beşinci yılında İs- bulundurulacak, halka limonata ve 
:.nbulda yapılacak tenvirat ve mera- şerbet ikıram olunacajdır 
lim programını tesbit etmek Uze-re dün 
taat 1 S te Belediyede Vali ve Bele
diye Reisi' Muhiddin Üstündağın reis
liği altında bir tx>plantı yapılmışhr. 
Thplantıda kaymakamlar, Parti ve 
Halkevi başkaruarı, Şehir Meclisi aza
ları hazı.r bulunmuşlardır. 

Vali, !kısa bir nurtukla toplantıyı aç
mış, yerini reis muavini Ekrem Seven
gile bıra1onıştır. Bundan soora kaymn
kamlar, Parti ve Halkevi başkanları, 

nuntakalarmda yapılacak tenvirat ve 
tıezyinat hakkında, açılacak halk kilr
mleri ve konferanslar etrafında iza -
hat vermişler, tlrtıiyaçlan.nı anlatmı~ -
la.rtlır. Dünk.ü toplantıda bayTam gün
lerinde nerelerde tenvirat yapılacağı 
tesbit edilmiŞtir. 

Eminönünde: 

Üsküdarda: 

ÜsGcüdaır 5ahili., merke-L bel'ediyesi ta
raflından meşalel~rle terrvir edilecek, 
Kı:dkulesinde Deniı<bank tarafından 
tenvirat tesisatı yapılacak, İnhisarlar 
ve Nemliza~ tütün depoları tenvir o
runacakitır. Çanilıcada yüz metre kut
runda beton tenvirat havuzu yapıla -
cak. burası yanardağ halinde tenvir e
dilecektir. 

Beşiktaşbl: 

Beşiktaş, Ortaköy ve Arnavudkö -
yünde birer tak yapılacak. sahil tenvir 
edilecek, Rumeli ve Anadoluhisada -
nnda am,pu.llarla ı S rakamı yazıla -
cak tır. 

Eyübde, Ramide Aıtatiirk büstü me
rasimle açılacak, taıklar yapılacak, Fa
tihıte surlar tenvir edilecek. itfaiye bi
nasile Bozdoğan kemeri ışıkland'ırıla -
cak. Kadıköyünde kurnluk tenvir olu -
nacak, fener alaylan yapılacaktır. 

Kartal, Beykoz, Sarıyer, Bakırköy 

kazalan dahi-linde de tenvirat yapıla -
cak, taklar inşa edi1ece!ktir. Merasim 
programı tesbiit edilmektedir. 

Denizde: 

&ON POSTA 

Doğru değil mi 1 
Balatta bir sokak halkı 
bir aydanberi susuzluk 

sıkıntısı çekiyor 
Son tünlerde Balat ve elvarı büyük 

bir ııu.suzlut sıkıntısı çek.mektedJr. 
Bu sıkıntının sıltlet merkezi Balatta 
Çengiler aokatıdır. Bir ay var tl 
muntazam oluak aqam saat 8,5 cıa. 
Terkos te.sllmekte, sabah saat e.~ a 
kadar mualuklarda bir damla su bul
mak kabll olmamaktadır. 

Birçıot chfa a.IA.kadarlara müraca
at edllınif, Terilen de~ez cevab ou 
olmu§tUl': 

- Bazı tamirat var, henüz bitme
dil 

Bu, gecenin 8 buçu~undan sabahın 
8 buçutuna kadar katJanılan susuz
luk 88.dece geceye mahsus olma
maktadır. Gündüzleri de muslukla
nn sıt sık te.sllctlfl vakidlr. 

Buna mulı:abll civardaki soltaklarda 
Terlcos suları gürül gürÜl akmakta
dır. 

Şayanı hayret ~ll' surette uzıyan bu 
tamire artık bir nihayet vennet, ve 
bu sokatın au Ihtiyacını biran evvel 
temin etmek lAzımdır, diyoruz. 

Doğru değil mi? 

Yağlar hakkında 
bir talimatname 

hazırlandı 

Bu sene 
portakal 

Birinciteşrin 14 

Yakında şehrimiz piyasasına getirilecek olan portakal 
ve limonlarımızın dış piyasalara ehemmiyetli mikdarda 

sevkedileceği muhakkak görülüyor 

Portakal mahsulü yetiştirilen bölgeler
den şehrimize gelen haberlere göre bu yıl 
portakal mahsulü geçen yıllara nisbetle 
çok fazla olmuştur. Geçen yılİskenderun 
körfezi, Çukurova, Antalya ovası, Mu~la 
vilayeti sahilleri, Büyük Mendere:;, İ:ı -
mir etrafı Rize ınıntakası olmak üzere 
portakal yetiştiren yedi mıntakamızdan 
50,000 kental portakal alınmıştı. Bu yıl, 

bu mıntakalardaki mahsul yekUnunun 70 
bin kentalı geçeceği muhakkak görül -
mektedir. Portakal mahsulü için lbım o
lan bol yağmurlar, bu yıl buralara çok 
düşmüştür. 

Yalnız Dörtyoldan bu yıl 60 milyon 
portakal almacağı umulmaktadır. Mer -
sin ve Adana mıntakalarında da keza bu 
yıl mahsul çok iyidir. Şarkt Karadeniz 
ınıntakasındaki portakallar da evvelki 
yıllara nisbetle fazla bir durumdadır. 

Burada Ziraat Vekileti tarafından ku· 
rulınuş olan yeni ve fennt ncırenciye fi • 
danlı~ından çok istifade edilmektedir. 
Limon yetiştirilen mıntakaların da ve • 
rimleri bu yıl geçen yıldan üstündür. 
Yakında §ehrimiz piyasasına getirile -

cek olan yeni portakal ve limon mahsul
lerinden bu yıl muhtelif memleketlere e
hemmiyetli mikdarda ihracat yapılacak· 
tır. 

Sovyetler 300 bin kilo yapak 
satm aldılar 

Sovyet Rusya idhalatçıları son günler· 
de tiftiklerimizle yakından alakadar ol -
mağa başlamışlardır. Trakyanın kıvırcık 

yapağıları için de piyasada istekli işler 

başlamış ve Sovyet Rusya için piyasala -
runıza siparişler verilmiştir. 

Ruslar son bir kaç gün içinde piyasa
mızdan kilosu 64 kuruştan 300 bin kilo 
Trakya malı yapak satın almışlardır. 
Yerli fabrikalar da iyi mallardan müba
yaa yapmaktadırlar. Ayrıca kilosu -49 Jru. 
ruştan 19 balye kirli yün satılmıştır. 

Deri sat1şlar1 hararetlendi 
Piyasada deri satışları bugünlerde bay

ll hararetlidir. Oğlak derileri çiftı ııo. 

120, keçi derileri çifti 155-170, kuzu deri· 
leri çifti 120-150, koyun derileri kilosu 
50-53 kuruştan muamele görmektedirler. 
Sovyetler, Almanlar ve yerli fabrikalar pf 
yasamızdan külliyctli mikdarda deri sa· 
tın almaktadırlar. 

Piyasada keçi kılı üzerine de muamele 
yapılmış ve kilosu 50-51 kuruştan 22 bal· 
ye Trabzon İzmit ve Trakya malı keçi kı h 
satılmıştır. 

Nevyork sergisi dekorasyon 
heyetimiz 

Nevyork dünya sergisi Türk pavyonı. de 
korasyon işlerile meşgul olmak üzere A· 
merikaya gitmiş olan sergi komiseri Sund 
Şakir, mimar Sedad Hakkı ve mühendis 
Sermedden müteşekkil heyet bir iki güne 
kadar şehrimize gelecektir. . ...................... . 

K ı 1 m e tıf"··b·i;····M·Üİki·y~ ····· . 
Müfetti1imizi kaybettik 

Erzurum vilAyetinde vazife görmekte iken 
eski hastalı~ının nüksetmesi sebebJle mül-
kiye müfettl~lerln -
den Kemal Erginin 
evvelki gün vefat 
ettiği tees.sürle 
ren1lmiştir. 

Da.h1Uye Ve .L ı 

C. H. P. genel sek· 
reteri Şükrü Ka'ya, • 
derhal Üçüncü U .. 
muml Müfettı~ .. 
lik, Gümüşane ve 
Trabzon VaHlikle ~ 

rine bir telgraf çe· 
kerek müteveff 
hakkında. llzını g·ı 

len son lhtlrama 
tın kendisine 18.yı.. 
blr şekilde ıra edll- Mülkiye m.üfettişı 
mesini Lstemlştır. Kemal Ergih 

!ivil halkla birlikte Bayburt alayındau 

bir müfreze ve mevcud jandanna ve poll.i 
kıt'aları, mektebler, bu vazife kurbanı mü -
fettışin cenaze merasiminde bulunmuşla1 

ve çartamba ıünü saat 9 da tedfin mera • 
simini kemaU hürmet ve ta?Jınle lfa etmit 
lerdir. 
Sayın Şükrü Kayaya ve teftiş heyeti allt

aine bilhassa Bayan Ergine baş saflıAı dl • 
ler, tee.ssürlerlne candan iştirak ederiz. 

•ki arkadat birbirlerini yaraladılar .41111--~ 
IT Bu akşam ·---.. 

Galatada, Karaotıan aokalında Cemal Te 

Karaköy köprüsünUn EminönU cihe
tinin iki başına 1ienvirat sütunlan diki
lecek, Eminönü meydanmda tezyinat 
yapılacak, Si.rkeci, Ankara caddeleri 
Belediye tarafından tenvir edilecek, 
bankalar, te~ek.küner, Vakıflar İdare
li tenvira1l yapacaklardır. Eminönü 
Halkevinde bayram mUnasebetile kon
ferans, müzik, temsil verilecek, Be -
yazıd meydanı Belediye tarafından 

l}ı4k1andırılacaktır. 

İstanbul Belediyesi İstanbulda imal 
edilen don yağlarından beş nümune al
mış, Sıhhiye Vekaletine göndermişti. 
Sıhhiye Veka!-eti bu nümuneleri göz -
den geçirntiş, bu nümunelerden yalmz 
bir tanesini math1ba muvafık bulmuş, 
diğer nümunelerin tegaddiye müsaid 
olmadığım, cihazı hazmı tahriş ettikle
rini tesbi.t etmi~ir. Bunun üzerine 
Sıhlıiye Vekaleti, don yağlarının imal 
şekline ve kontrotlarına aid hazırlamış 
olduğu talimatı İstanbul Belediyesine 
~ndermiştir. Bu ıtamime göre, don ya
gı ıkafblarınm üzerinde yağın nev'i, 
menşei sarili olarak yazılacak, eritile
cek hayvaın yağlan sıhhi bakımdan son 
d~reoe temiz olacak, bilhassa ihracat
ta :bu noktalar ehemmiyetle gözönün
de bulundurulacaktır. Yağlarm ihza -
nnda kimyevt madde kalılmıyacak, kıl 
ve deri gibi ecnebi cisimler bulunrru
ıyacak, acımış, küflenmiş olmamasına 
dikkat olunacaktır. Don yağlarının ha
miıiyetleri yilzde ~ten yukarı olmı -
.yacak, math1ba muva:fık olmıyan yağ-

Cuınhuriyetin on beşinci yıldönü - lar hava.cıva ile boyanacak, sanayide 
münde denizde de bUyük hazırlıklar ku1laınılacaktır. 

Badık .lsm1nde iki arkadaş kavgaya tut~a· 
rat, birbirlerini bıçakla yaralamıolardır. 

Zabıta, her lld suçluyu da yakalaml§tır. •............................................................. 
TAKSiM 

sinemasında 
aabıraızlıkla beklenen 

Beyoğlunda: 

Karirköy köprüsünUn Karaköy cihe-
ttnde tenvira:t sütunlan inşa edilecek, 
Köpril üstüne Be~ye tarafından 

t.envirat yapılacak, Daire önünden kay
makam'lık binasına kadar cadrlenin iki 
tarafına 'tenviTat direlderi dikilecek, 
Taksirnde Sular İdaresi tarafından te -
alsaı't yapılacak ve fiskiyelerin ü~tüne 
ampullarla 15 rakamı yazrlacaktır. 

fstiklAl caddesinde, Altıncı Daire ö -
nilnde Ulklar inşa edilecek, bayram 
eecesi kayrnakamhk binasında cazband 

Şehir işlPrl: 

Eminantı meydanında yıkılacak 
yeni binalar 

EmıW"ıönünde Yenicami kemerine bi
~lk ve kunduracıla.rın bulunduğu bi
nala.r yıkılacağından et.raf tahta perde 
ile ~ştir. Meydımın Balıkpaza
n cbtindeldi adada bulunan binalar 
yıJuldıktan sonra Vakıflar İdaresi Ye
nicamii.n bu ta1"9lındaki saçaklarını 

derhal t.amiıT etıtirecekıtir. 
Belediye matbaaaının montajına 

batiandı 
Yeni belediye matbaasının montajı 

yapılmaktadır. Her türlü ooksanlar ik
mal edUdikten sonra VilAyet gazetesi
mn d'e Be1ediye matbassmda tab'uıa 

başl'anacaktır. ------
HalkeYierinde derslere batianıyor 
1J4U Halkevinden: Evimiz halk derahane

leri n kuralar 'ubeıelne kayıcı b"'lam14tır. 
lateklller1n 115 birtncl~rln tarihiDe kadar 
müracaat! ert. 

yapılmaktad'lr. Denizbank Yalova, A
dalar, Kadıköy hatlannda yüzde 5 O 
tenzilatlı bi~tler hazır'l'amaktadır. 
Cumhuriyet bayramının devam ettiği 
üç günde bu tenzilattan maada revka
lade bir tarife de yapılmıştır. Gece ya
rısından sonra Adalara, Kadıköy ve 
Haydarpaşaya sık sık seferler yapıla
cakitır. 'Den~zbankıı.n yenl gettirt'!:.iği Su
va't wpuru da Cumhuriyet bayrammda 
seferl~re başhyacakıtır. Aynca De -
nizban!k. Şiclteti Hayriye ve muhtelif 
teşekküller tarafından ·tenez:uühler 
terlib ediTmiŞtir. 

Hariciye Vekilimiz 
don Ankaradan geldi 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras 

dün sabah Ankaradan şehrimize gel -
miş, istasyonda kaıçılanm1şlır. 

MUteferrik : 

Banliyö trenlerinde kı~ 
tarifesi ba,hyor 

Turan Tiyatrosu 
Halk aan'aillrı Nqid, olnı
yuou Semiha • Mitel varye
teai, The guidoa akrobat 

namaruı 

PAÇAYRACI 
Komedi 3 ~rde 
Daaa, Solo, 06et 

HALK OPERETl 
Yarından itibaren İstenbulla Küçük- BeyotiUDda Halk Op.reti tiyat· 

çek:mece ar&sı.nda işiiyen banlfyÖ tren- roauada (Ealri Çatlayaıa) JeDl bii-Deniz işleri: 
/ lerinde :kış servisinin tatbikına başla • yGk kadro, büyilk orkeatıa 

[' enizbank Avrupa ya talebe 
gönderecek 

Denizbank Awupaya talebe gönder· 
rnek için bir imtihan açmıştı. Pek çok 
tale~n kaydDlunduğu bu imtihanla
ra bugün ~aşlana<:aktı.r. 

Diğer ta•rattan İngiltereye .f talebe 
imtihansız olaTak gönderi:l.mektedir. 
Bunlardan ikisi Galatasaraydan ve iki-

nacaktı.r. MACAR BALEYlLa 
Yalnız cumartesi ve pazar geceleri yakııula .batlıyor 

işiiyen trenlıerln tarifelerinde d~ğişik- --------------
lik yapılnuyacakrhr. ERTUÖRUL SADl TEK 

latanbul meb'uaları Beyoilu tiyatrosu 
T akaimde ( Bu ı~ee ) 

Halkevini gezdiler •iyoloal.t Burlıaa, vlyo-

İsıt·'"'":bul meb'usları Halkev.l"'"rı"nl lonııel Şeref, plyaaid 
.u" ""' Harvauki uvertarlle 

gezmekıtedirler. Dün Beyoğlu Halke - o T E L L o 
vine giden me'b'us!a.r, Evin faaliyetini 

Frans1z Filmi 

DüŞKüN KADlNLAR 
Batlıyor. Baş rollerde : 

Medeleine Renaud 
Maurice Escande 

Genç yafta sefih ve süfli ha· 
yata düten kadıniann hayahnı 

göstermektedir. 
Mevzuunda: Dütkün bakireler ••• 

TO U lO N Esrarhaneleri ... 
Bahriyeli zabitler ve kadınlar ..• 

vardır. 

bivetea: 
EKLER- JURNAL 

Son dünya haberleri 
si de Şişli Terakki Lisesindendir. Bun
ların üçü ~mi inşaat, biri de gemi ma
!dne mühendisliği tahsm görecekler -
di:r. 

gözden geçlırmişlerdir. Bugilnden itiba
ren diğer Hafkevleı1 gezilece4tttr. 

Şilede ehll hayvan 1erpi SııM~RvtTARSİM 
Denizbank forsunun tecrllbeleri 

yapılıyor 

Denizbank vapurlarının fornlarını 
değiştiınnek için yakın sahiller vapur-
larının hacalannda tecrülbeler yaptır
makta ldiı. Dün büyilk yoıaar vapurla
rındaın ilk olarak Etrihsktin bacaıına da 
teoriibe yapıl~. 

Bu ayın 21 inde Şilede bir ehU hay• 
van sergisi açılacakıtır. 1 .............................................................. 

DoQum 
Cumhuriyet arka.datunwn tahrlr ertl -

nmdan n kıymetli aazetec11eriın1zden Ah
med iManın bir eriret çıoculu olm~. (Ya· 
nıs) 1lm1 tonulm~tur. Arkadqımw MbrUr 
eder, <Yaws> a uzun ve mea'ud b1r ömtır 
dllerD 1 

• 
./'INI MALARINDA 

. . 
MPERIO 

ARGENTiNA 

bi 
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Trabzo pnya e 

Adanada yeni ve büyük 
bir spor sahası yapılıyor 
lier sene 30 bin lira sarfedilerek altı •enede ikmal 
edilecek olan stadın ilk kısmı C. bayrRmında açıhyor 

Yeni staddak i çalışmalarda n bir 

. Adana (Hususi) - Geniş ve canlı 
hır insan kalabalığını içinde barındı -
:an Adana, bir çiftçi ınemleketi oldu
gu kadar cenubun en faal bir spor 
lllerkezidir de. 

görünÜ§ ııe ,c.ııi Tevfik Hacn 
şan bisiklet mevcuddur. Bu raka~, . a
çıkca gösteriyor ki, Adanalıların bısik
lctle alakası fazladır. Yakın zamanda 
milli takımda birkaç Çukurovalının 
yer aldığını göreceğiz. 

Bursada seneleres 
devam eden bir kin 

Birbirlerini yaralamaktan 
bıkmıyan iki kişi bir defa 

daha döğüştüler 

manevralar 

Trabzon, {Hususi) -Doğu manev
ralarına iştirak etmek üzere Elazığa 
giden Trabzon piyade alayı manevra -
larda muvaffak olarak 1500 kil\>met
reye yakın bir yürüyü~ü müteakıb 
şehrimi:ze avdet. etmiştir. A.'lay Trab -
zon halkı tarafından coş4tun ve candan 

•• •• an o u 

bir merasimle karşılanmış, subay vo 
komutanlara şehir narnma Beled ve 
tarafından mükellef ıbiT zivafet ve ·i·-
miştir. ~ 

Resimler şehir narnma alaya huke ı 

verilirken ve askerlerimizi ~chre gı . 
renken göstermektedir. 

Adanada ınevcud üç spor klübün -
den her ıbiri, bir çok bölgelerdeki klüp 
faaliyetlerinin esasını teşkil eden fut -
boı şubelerinden başkn, tenis, güreş, 
bisiklet, voley.bol ve atletizm n: de 
meşgul olmakta :ve bu klüpler, mute_
Vazi büdcelerinin kirayetsizliğine rag-

lzmitte yumurta fiatiara yükseldi 
İzmit, (Husust) - İzmitte yumurta fi

atları yükselmiştir. Bir hafta evvel, ta
nesi 50 ve 40 paraya verilen yumurta, bu 
hafta 100 paraya çıkmıştır. 

Bursa (Hususi) - Evvelki gün bir 
yaralama ltıadisesi olmuştur. Samanlı 

köyünde Mehmed Ali ile Salim Taşkın 
arasında bir çocuk kavgasından dola• 
yı 7 senedenberi devam eden bir hu
sumet vardır. Bu; bunların birkaç de
fa birbirlerini yaralarnalarına sebeb 
olmuş, hatta !bundan beş sene evvel 
Sa.lim Taşkın Ağıroeza mahkemesine 
kadar sevkedilerek ilki sene ağır hap
se mahkum edilmiş, bilahare af ka -
nunundan istifade ederek hapisten 
çıkmıştır. Mehmed ise bunun hapisten 
çıkmasından müteessir olarak tedarik 
ettiği iddia olunan iki meçhul şahıs va
I'It:asile Salim Taşkım sırtından silAh
la ağır surette vurdunnuştur. Salim 
Taşkın uzun müddet tedavi edilmiş ve 
sağ kolu sakat kalmıştır. Ayni zaman
da da Mehmed Aliye kini artmış, ge -
çen gece şehr:imize gelerek bir hayli 
şarab içip sarhoş olduktan sonra geç 
vakit köyüne dönmüş, tedarik ettiği 
bir Yunan mavzerile Mehmed Alinin 
kapısına dayanmıştır. Mehıned Ali so
kağa fırJamı.ş, Salim Taşkın hfunil ol -
duğu mavzerle ve öldürmek kasdile 
beş el ateş etmis.tir. Köylülerden de bir 
kaıç kişi işe ckanşarak silahlar patlama
ya başlamıştır. Keyfiyeti haber alan 
jandanna kwnandanhğı mahalHne sev
kedilen jandarmalar vasıtasile Salim 
T~ın yakalanmış, evrakile beraber 
Adliyeye verilmiştir. Sorgusu icra e -
dildikten sonra te\•Jdf edilmiştir. Tah
kikata devam edilmektedir. 

C Vurdda spor hareketleri 
tncn bir çok fedakarlıklara katlanarak Kandırada şarbon hastahgl 
Çukurovadaki spor hareketlerinde mü 
him bir rol oynamaktadır. İzmit, (Hususi) - Kandıranın Akçaö-

Bugün Adana, yeni bir hipadı-om ve va nahiyesi sı~ırlarında şarbon hastalıgı 
bütün modern teslsnt ile yepyeni bır çıkmış ve lazım gelen sıhhi tedbir alın
stadyom kazanmaktadır. Bu spor in - mıştır. 

şaatınailh~ncn~mn~ooalfu~a- ~~=~~~=~==~~~==~=~~==========~-
}ara uygun bir de yüzme havuzu ha - ( Trakyada zeyt~ncilik ve fıstlkmlık inkişaf ediyor ) 
zı rlanmaktadır. Mevcud stadyom ge -
ncl merkezin planla~tırdığ1 bir prog -
ram altında her sene otuz bin lira snr
fedilerck altı s enede tahakkuk etmek 
üzere in~a edilecektir. İçerisinde te -
nis kortlarını, atlama havuzları ile blr 
Hmnastik salonunu da ihth·a edecek o-
lan bu spor sahasının bu sene, ilk. kı~- Ereğlıcıen Yllı;ıuyor: Karadeniz Ereğli-
mı olan futbol sahası tesviye cdılnuş si Halkevi spor kolu büyük bir faaliyetle 
Ve mükemmel bir hnle konulmuştur. çalışmaktadır. Şimdiye kadar İstanbul-

Futbol sahası Cumhuriyet bayra - dan büyük fedakftrlıklarla takımlar getirtilerek yedi maç yapılmıştır. Vefa 
ınında açılacaktır. • genç takımı ile 2-2 berabere kalınrrıış, 

Koşu pisti. panolar ve bütün dire - Beykoz, Vefa, Arnavudköy karı§ı.t: takı-
l'laj işleri ikmal edilen stadyoında ay - mı 4-2, İstanbul karı§ı!t tak1mı 3-1, Ka-
rı bi; tertibatla sulama tesisatı da kll· sımpa§a 2-1, Şehremini 3-2 mağlCıb edil~ 
l'Ulınuş bulunuyor. miştir. Eyüb Halkevine de 1-0 ma~lfıb o-

İnkılabın azametini müdrik v~ on.u lunmuştur. Bundan başka birçok civar 
koruyacak olan münevver ve canlı bır takımlarile maç yapılmış ve büyük gol 
~ençlik yetiştirme gayes ini. ele ~lan re farklarile galib gelinmiştir. Atletizm, gü-
lım eviadlarının böyle temız, mukem - reş, deniz sporlarının inkişafına da çalı-
lnel tesisat ile modern stadyomdan çok • .. . . . . tılacaktır. Cumhuriyet bayramında İs-
fa Etlime, (Hususı) - ~mu~ Mufet~ı~-ıılerlemı§tır. Yalnız aşıcı ~e budama .ust.a-1 tanbuldan bir güreş takımı davet edile-
Ydalanacağı muhakknktır. " k likçe Gaziantep ve İzmır - Tıre hav~lısı- lan 1400 e çı~m.tŞ ve vcsıkaları venlmış- cektir, Başkan Ahmed ile spor şubesi 

.. Serbest rgüreşi, alakadarlar, Büyu ne gönderilmiş olan Çana~a~e :ıraat tir. Bu belgeli ustaların sayısı 3000 i bıı- başkanı Celal bütün gayretleri!~ çalış
Onderin diroktiflerinden aldığı ilham- müdürü Tahir Erman 10 gunluk bır se- lacaktır. _ . . . maktadırlar. Resimde Halkevi futbol ta
ta köylere kadar ıtaammüm ettirmeğe yahatten sonra Çanakkaleye dönmüı, ~!· Umuml Mufettışlıkçe takdır gören zey- kımı görülmekt d' 
Çalıştnakta kı metli ve ümidli buldu· ga, Bayramiç vilfty~t ve kazalannn mu- tincilik mütehassısı Zekinin yetiştirdili t . e ır .. 
b'U ' Y . alarak him mikdarda fıstık \'e kestane aşı ka· zeytin fidanlık ve çekirdekten yetişen üç . :mut~e bg ~çlan 
b· genç elemanları himaycsıne. ' j lemleri getirmiştir. Bu aşılar Kazdağ e- senelik zeytin aşılarında mahsul görün· İzmıt, (Hususı) -:- ~ı~ ma~l~rı~:ı b'J 
ır rnuallimin nezareti altında munta- teklerinde pek bol olan yaban kestane mesi dikkati çekiyor. hafta da devam edılmıştır. Bınnrı maç 

t~ınan çalıştırmaktadır. . korularile melengeç altaçlarına tatbik e- Çanakkale ziraat müdüriı ile arkadaş- r .. ·;ıcük ta~ımı ile Kağıdspo.r arasın~a ol-
'I'~nis hareketlerine gelince: Istan • dilecektir. ları iyl bir çalışma ile birçok fidanlıklar muş ve Kağıdspor 4-1 sayı ıle mağlub ol-

bul, İıtnir ve Ankara gibi büyük vila· Bu yıl lzmir fuarındaki Trakya pav~~: kurmuş ve Trakyanın büyük hareketi.r.i muş~ur. 
J'etıerim · .. r de ek oluı"Sak çu- nunda üç yıllık fıstık aşılarının verdıgı genişletmiştir. İkınci maçta İdmanyurd~ı ile Adapaza
}{Uı·ov ızı ı:s. ısna e cl 'nin Türkiye mükemmel fıstıklar teşhir edilmiştir. Çancıkkale ile Liipseki arasında Ziraat rı Gençay takımları karşılaşmış, 1-1 re 
tntkv ada te~ı~ harek~t e~ı b. rogram Çanakkalenin sahil kazalaril<! Gelibo- VekQleti (büyük bademli!t koruluğu) i- beraı:er~ k.almışlardır. 

yette iken itiraz ederek salıayı terkct
mişlerdir. 

Karabiik - Çankın maçı 

Karabük (Hususi ) - Son günkrde 
çalışmalarına daha mlisbet bir Ş"kıi 
vermiş olan \klüp sporcuları komşu vi· 
layetlerden biri olan Çankırı spor kli.i
bUnü bir futbol maçımı davet etm iş -
lerdir. Bu daveti memnuniyetle l<abul 
eden Çankırı sporcuları, pazar günü 
2 6 Ikişili k bir ıkafilıe halinde Karabük e 
gelmişler ve bir heyet tarafından kar
şılanmışlardır. 

.Misafirlerc Yenişehir, Fabrikalar, 
Safranbolu gezdirilmiş ve .§erefilerinc 
büyük bir ziyafet verilmiştir. 

Tam maç saati ani olarak ve dehı.~tli 
surette yağan yağmur sporcuların ha
raretli arzularına mani olamamış, bÇ-1 
on mera-klı seyirci önünde tam mana
sile 1S'lanılnrak maça devam edilmi~ ve 
maç her iki 'takımın birbirlerine lek 
gol d'ahi atamamalarile neticetenmiş -
t1r. Maçı mi.ite~kıb mL<>afirler Kura -
büklülere kupa hediye etmişler ve bu
ra sporcuları da samimi hislerle kendi 
klüp bayraklarını vermek suretile mu
kabelcde bulunmuşlardır. 
Havanın bozukluğu dolayısite zevki 

çıkarılamıyan bu oyun, gelecek paztır 
Çankırıda tekrarlanacaklır. 

taht. asında ıyı ve verımlı ır _P ö lu kaza.c;ında bir de derecesı bol yaban çin 13.000 lira göndermiş ve sonbahar ça- -A .~eşıl ıle Adaspor arasında olan ü
liyebı~ü~a. inkişaf etmektc oldugunu s y zeytinlik ve koruluklar vardır. Üç sene- lışmalart başlamıştır. Resim Trakya aşıcı çuncu maçta, Adaspor 1-0 ma~Ilıb vazi-

ı rız h ·k tl · k b d 1 I k " =::~===~~~~~~~===;::=:=:=:=:=:=:=:=:=~:==:===~ 
B 

· . . denberi aşı ve budama are e erı ço ve u amacı arı ça ışır en gosteriyor. /" 
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t - Hasan Bey Hlndis -
anda gat"ib bir adet var • 
ını ş ... 

Pazar Birada ceyis mahsuJü mebznJ ı 
c;» Blgada yeni ceviz mahsulü idrak edll -

1\luradh köylerinde küıtür faaliyeti 

Muradlının göçmenlerile ltesa!c~ pcydıı e· 
den Sarılar ve Bıılnbanlı köylerinde yenı o
kul binası in~aatına başlnnmı~tır. Çevrlınka
ya köyünde Inşa edUecek eğiLmen oı...uıumın 
mcrnsimle temeli atılmıştır. 

l 

•.• Orada dilenciler için ... 
... Eli ayağı sağlam in • 

sanlar senede bır gün ça -
lışır, o günkil kazançlarını 
bunlara verir lermiş._ 

Hasan Bey - Bizde de 
aksine ııztz\m .. Sokakları 

görmüyor musun, biz her 
gün onlar için çalışıyoruz 
ya! .• 

miştir. Pek mebzul olan cevizlerden bu sa
ne Blgaya hayli para girecektir. 

il\luradlıda iik fabrika 
Muradltdıı. en son sıstem ma.klne!erle 

Gilndöndü, Aspir, Rapitsıı, Hardal ve cm • Çorlu orta ıııekteb nıüdiirlütü 
sıı.ll nebatta.n yn~ çıkarmak Için Yameıı ve 1 Çatalca orta okulu .n üdürü Hüseyin TI-
Mehmed Yaman ka.rdeşier tarafından ynp _ moçln naklen Çorlu orta okulu nıüdürlil~il-
tınlan fnbrlka lşe b:ışlamı§tır. ne gelmiş ve Iş~ başlamıştır. Eski mildur 

Çanakkalede şarnpcıhk kurru Adil zeren de Çatalca ortn okul müdürlıı[tü
ne gltm!ştlr. 

Çanakkale ve Bozcandada zirant mual - 1.\l:ılluıra müdd~umumiliii 
Ilmi Beklrln Idaresinde açılan ~arnpcılık Malkara l1t'ıklmltj!lne Diyarbakır müd:tel-
kursu iyl neticelerle bltmlştlr. umumi muavini Hllmi Soyaslan tayin edU -

Muradlub. halkevi n yatıh okul binaları miş ve vnz1fes1ne başlıı..mışt.ır. Malknrn mııd· 

Muradlıda inşası yarıda kalan bilyUk hal- de~umumtsı Güner Üçer de Bllcclk sulh hu
tevi ve yatılı okul binalarının tamamlan- kuk Mıklmll~ne terfloıı tayin ec111ml$ ve 
ması için ıakmda işe başlanacıı.tt.ır. maballl memurlyetıne hareket ettnlşUr. 
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Pl&kla harfe ı~ 
Elierin güzelliği 

dazhk 
A nkarada, bir barfendazlık dava

sına bakılınış.. Emine mahkeme· 
de, koın§Usu erkek için: 

- Bu adam, bana her vakit W atar, 
beni rahatsız eder. 
Demiş. 

Erkeğe sormuşlar: 

- Komşunun söylediği doğru mu? 
Erkek reddetmiş. 
- HaşA, bir kere bile, ağzımı açıp bir 

§eY söylemi~ de~ilim .. 
Emine, hiddetle yerinden fırlamış: 
- Evet, a~zını açıp lAf atmıyor. Fakat 

her gün gramofonu pencereye koyc: 
cDağdada davar güderim» 
cEminem sana selam ederim, 

Plfığını çalar.. demiş. 

* Bana: 
- Şimdi maKine devrindeyiz. Ameri

kada bir makine icad etmi§ler .. makine • 
nin bir tarafından canlı tavşan koyuyor· 
lar, öbür tarafından tavşan tüyü ıapka 
alıyorlarmı~! 

Dedikleri zaman; hiç tereddüd etme
den: 

- Olabilir, deıniştim. 

cAdalar sahilinde bekliyorum• 
PlAğını çalacaktır. 

··········· ...... ··················. ········ .......... . 
Bir sokaktan geçerken bir evde: 
cBen esrneri fındık ile, badem ile bes~ 

ler im• 
Plağının çalındı~ını duyarsak. 
- Gramofonu kurmuşla:-, eğleniyorlar. 
Diyerek düşünürdük. 
Şimdiden sonra böyle düşünemiyece -

liz: 
- Anla§ıldı, diyeceA!z, burada evlene

cek bir erkek var. Bir esmer istiyor. Ba
ri söylesek te; bizim Ayşenin kızını bir 
kere görseler, belki beJenirler. 

...................................................... 
Bir gün bir evde birbirlerini rnüjdeli· 

yecekler: 
- Müj<le, müjde! 
-Ne var? 
Karşı.mızdaki apartımana taşmanların 

otlu kızımızı istedi. · 
- Kendi mi geldi, 3nnesini ml gön -

derdi? -
-Hayır ne kendi geldi, ne de annesini 

gönderdi. 
- Kızı istediğini nereden anladınız? 
Kızın annesi koltuklarını kabarta ka .. 

barta ortaya çıkacak. 
- Benden istedi. 

Sakın cellerim güzel değih dıye üzül
meyiniz. İsterseniz pamuk gibi yumuşa
cık elleriniz olabilir, hattA deriniz birkaç 
derece beyazlaşabilir. Nasıl mı? Anlata
lım: 

El neden bozulur? Sıcaktan, soğuktan. 
Bilhassa birinden öbürüne birdenbire 
geçmekten. Şu halde ellerinizi hiçbir va
kit sıcak su ile yıkamaınalısımz. Dık su 
ve yağlı, iyi cins bir sabun, suya atmak 
içln biraz boraks veya gliserin en güzel 
temizleme vasıtasıdır. Gliserin. elin de
risi için o kadar iyidir ki kurularken de 
birkaç damla sürünmelidk Nemli kal
mak tehlikesi ortadan kalkar. 

- Şapkalara bakıyorlarmış, eğer mat- , - Sizinle nerede konuştu? 
Şunu da unutmayınız. İyi kurulanmı

yan el derisi fena halde sertleşir. Ne ka
dar acele olursa olsun iyice kurulanma
dan hiçbir işe başlamamalısınız .. 

lQb evsafta değillerse bu sefer makine - - Konuşmadı, pencerenin önüne gra-
nin bir tarafından §&pka koyuyorlar, ö - mofonu koymuş: 

Kurulanırken elin derisim havlu il~ 
hafif hafif geri doğru itmeyi adet etmeli
siniz. Havlunuzun mümkün olduğu ka
dar yumuşak olması lazım geldi~ini tabii 

bür tarafından canlı tavşan alıyorlarm.ış. cKızına gönül verdim,, 
Dedikleri ıaman da biraz düşünmü§: cDarılma hanım teyıeıt 

- Belki bu da olabilir, demlştim. 
Fakat bana: 
- Harfendazlığı bile makineyi~ yapı • 

yorlarmış, deselerdi. 
- İ§te bu olmaz! 
Derdim. Meler bu da oluyormu~. 

* -=- Bir ki§i yapar, bin kişi taklid eder. 
Derler. Bu gramofonla harfendazlık 

Pld~nı çalıyordu. 

Açıkgöz plakçı, sipariş üzerine plaklar bilirsiniz. 
imal etti~ini ilan edecektir: Eli yumuşatmak ve bt>yazlatmak için 

eSipariş üzerine her nevi ilAnı aıık, a- kullanılacak en iyi ve en basit nedir bilir 
lacak talebi, 'istihza, hakaret, sövüp say. misiniz? Biraz vazelin He biraz da yulaf 
ma plAklan imal edilir.» unu, yulaf unu yerine kepek te kullana· 

Birbirini çekemiyen iki komşu kadm· bilirsiniz. Vazelinle kanştırılınca koyu 
dan biri bu pliıkçıya gidecek: bir hamur haline gelir. Bu patı vakit vakit 

- Bana, diyecektir, bir plak yapınız. elin iç ve dışına iyice mrmelidir. Dık su 
Bu plağm güftesi §Öyle olsun. ile yıkanmalıdır. 

cSenin tapkan modası geçm1ş» Akşamları yatmadan önce cildinizin 
cBenim şapkam son moda .. » kuru yerlerine besleyici krem sürmüyor 

lsmet J-Iultlri musunuz? Ayni kremden bir avucunu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ zun i~ne b~az dokunduruveriniL Öbür 

r-:- nunlan biliyor mu idiniz ? ~ ;:%:;::ı~ !~:ı:.sürterek kremleylnl7. 

mucidinin icadını da taklid edecekler o
lacaktır. Genç erkek aevdi~i kızı rande
vuya çağırmak için gramofonu kuracak: 

L_ ~ Zaten yağlı kremle masaj yapmak el-

Çinin umumi nUfusu - ı DUnyamn en yüksek kulesi leri fevkalfıde güzelleştirlı'. Masaj deyin
ce gözünüzün önüne mühlm bir şey gel-

Çinin umuınl nü Dünyanın başlıca en yüksek kule ve mesin. Kreminizi içirmek için bir elin:z-
fusu hakkında, sütunları §Unlardır: le öbür elinizi parmak uçlarından bile-
bepsi de resmi ol- Eyfel kulesi (300 metre), Vaşingtonda- ~e do~ru sıvazlıyacaksınız. Hepsi bu ka· 
mak ~rtile fimdi- ki mermer sütun (169 metre), İtalyada, dar. 
ye kadar muhtelif Sonra da iki elinizi birden asağı doğru 
membalardan alı- Torinodaki Antonelliyana sütunu <164 bir iki kere sallarsanız ovarak yukan 
nan rakamlar dai- metre), Kolanya katedralının kulesi (156 doğru verdiğiniz kan parmak uçlarımza 
ma (420) ile (485) metre), Mısırdaki en yüksek ehram (142 iner. Böylece kanın elinizde dolaşmasını 
milyon arasınd3 metre) dir. Şu hale göre dünyanın en kolaylaştırmış, yani adalelerinizin ve de-
tehalüf ederdi. yüksek kulesi Eyfel kulesidir. rinizin beslenmesine yardım etmiş olur-

Halbuk! Çin iş- =~==~========== sunuL Bu, ayni zamanda elleri katılaş-
lerinde bir otorite ibarettir. Fransız doktoru bu iddiasını maktan kurtarır. 
olan Fransız dok· Çinde yaşıyan ailelerin sayısına istinad ------

Yemek bah.i: 
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Dün görülmemiş boşanma 
davasına devam edildi 

Davacı vekilieri iki kızkardeşten hangisinin H.acer 
Nezahat ve hangisinin Hacer Nevzad olduğunun 

vesaikle tesbitini istediler 

Bir müddet evvel, İhsan :isminde bi- Sempatin muhakemeler.in karar veri,. 
ri vekilieri vasıtasile, Asliye altıncı lerek, Asliye ceza mahkemesine sev " 
hukuk mahkemesine müracaat ederek, kedilmUjlerdir. 
N ezahat isminde bir kızla ~lendi~ni Suçlulaırdaın Aslan vazifesine suüS" 
~ fakat Nezahatin evlenme dairesin- timal, Yakuh rü~et almak, Seınpat isi 
de diğer kardeşi Nevzadın imzasını a- .rüşvet vermek idciiasile muhakeme e" 
tarak, kendisini ötekine nikMıladıkları- di1eceklerdir. 
nı iddia etmişti. Suçlu jandanna Yakubun tevkifin6 

Mahkem* yapılan duruşmada, İh- karar verilmi~tir. 
sanın vekilieri bu nikAhın sahte bir ~e- Çalaleada kan gülme yüzünden 
kilde. yapıldığım ileri sürerek, Neza- 1 
hatin, özürlü olan .kardeşini İh!anla ev- iş enen cinayet 
lendinniş olduğunu s~ylemişlerdi. Çatalcanın Yeniköyünde, Lutfi is .. 

Bu görülmemiş boşanma davasına, minde birini kan gütme yüzünded 
asiiye altıncı hukukta dün de devam e- mavzer tüfeğile taammüden öldürmelC'" 
dilmi~r. ten suçlu Muırad, ceza kanununun 450 

Dünkü celsede İhsanın vekilieri söz inci maddesine göre, Ağı.rcezaya ve ' 
alarak, mahkemeden ~an taleb et - rilmişti. 
mişlerdir: Maktüi Lfıtfinin, hadiseden 6 ~ 

- Müvek!cilimi.zle resmen evlendi - evvel suçlunun amcasını katıettiği v~ 
rilrniş ,bulunan Hacer Nevzad, Sultan· bu vak'anın cinayete sebeb te~kil ettiif 
ahmedde bir sıhhat yu.rdunda ameliyat iddia edilmekteydi. 
geçirm'iş, neticede bir bacağı sakat kal- Dünkü celsede Çatalcada istinabe ya 
mıştır. Mahkemede İhsanın kansı ol - lile dinlenmi§ olan bazı şahidlerin ifıı~ 
duğunu iddia eden Hacer Nevzadm ise, deleri ahruruŞ'tıır. Bu şahidier bir silali 
hacağında bir sakatlık yoktur. Bu su- sesi işittiklerini, vak'a yerine gittik ; 
reltıle hüviyet meselesinin hastaneden lerinde Irendilerine Lutfinln MurB 
tahkiki kabil olacaktır. Diğer taraftan taratından öldi.irrihl(füğünü ısöylediği~ 
her iki kızkardeş de Salınatornruk ilk dair şehadet etmişlerdir. 
okulunda, tahsil görmüşler, yalnız Ne- Duruşma, adresi değişen bir şahid~ 
zahat tahsilini ikmai ederek, şehadet - daha ifadesinin alınması için talik 
name alaıbilmfştiT. Hüviyet w restmle- dilmiştic. 
rinın bulunduğu mektebin dosyasının Bir avukat muhakeme safhastnı~ 
eelbini taleb ecreriz. Bu suretle, Hacer d"l · · · t d' 
Nevzad ve Hacer Nezahat isimlerinin neşre l memeSıni IS e 1 
hakikaCte iki kızkardeşten hangisine Bursa (Husu.si) - Tatar Ayşenitı 
aid bulunduğu tesbit edilebilecektir. bıraktığı külliyet1i miras ve bunun ye~ 

Evvel!ki eelselerde vesaik ibraz ede- gane varisi olan Bayan Eminenin eliJl.
1 

de kalan dört parça bahl'IPnin sahte se" re:k, bunun aksini iddia eden dl~er ta- :r- nA 
raf vekilleri ise, dünkü celsede bir bo- ned tanzimile satılmış olmas-ı iddiası 

mütedair davaya bugün asliye ceı~ 
şanma davasmda bu gibi tahkikatın mahkemesinde devam edilmiştir. Bir 
lüzumsuz olduğu kanaatini ileri sür -

çok kimselerin ismi ve şehadeti karl~ 
müşlerdiT. şan lbu davada tarafeyn b~k iddialaf 

Muhakeme, bu ~hususta verllecek ka-
rarı, gelecek ce'lsıede düşünrnek üzere serde'tmişlerdir. 

Suçlu sanılanlardan Birisinin avukıt" 
talik edilmiştir. tı bu dava safahatının mathuatla neŞ"' 

Iki jandarma hakkmda redilmeımesi için bir karar ittihazıJl1 
takibata başlandi taleb etmiş. makcvlu iddiada bulun~tl 

Bay Yaıjar Türe, (aleni muhakemenı~ 
TeVkifhane jandarma karakolunda neşrini men€tmeye kimsenin ha~~ 

çalışan iki jandanna eri hakkında yokıtur. ThşhiT burada mevzuubahllil 
Müddeiumumili!kçe yapılmakta olan değild~r. Herhangi bir dava için gaz~ 
tahkikat neticelenmiştir. tecilere mahkem€ kapılarını 'kapanıa 

Yak~~b ve Aslan ismindeki bu jan - dbğru değildir) demiştir. Hakim, gflı 
darmalann bir :mevıkufu otom.obtlle lecek celsede bu işin düşünülmesltı' 
gezdirdjkleri, tokantaya ve evine gö - karar vermiş ve mahkeme başka bit 
türdükleri iddia edilmektedir. HAdise- güne taiik edilmiştir. toru (Legendre) in iddiasına bakılırsa ettirmekte ve nüfusun azalmasına sebeb 

bu rakamların hiç biri de doğru değildir olarak çocuklar arasında ölüm vak'ala· 
ve Çinin hakiki nüfusu (250) milyondan rının çokluğunu göstermektedir . 

nin mahiyeti şudur: 16 d b. k fl 3 e Pathcanlı bıldırCin kebabı Sempat ism.inde dolandıncıllktan yasm a ır a 1 sen 
Bostan patlıcanlarınm gayet toparJnk mevkuf bulunan bir suçlu, muhakeme- hap'se mahkOm edildi .............................................................................................................................. 

Okuyucularıwa 

Cevabiarım 
LAleli de Bayan V eciheyc: 
- Fransacia ötedenberi yerleş

miş, kanwı halini almış bir adet 
vardı. Belediye reisi nikah dairesin-
de nikahlarını tesçil ettiği çiftiere 
nasihat verir. Bilhassa kadına: 

.:Kocamz:ın emirlerini dinlemek 
:ve kendisine sadakatle merbut kal
mak mecburi.yetindesiniz.» derdi. 
'Oç yıl vaır ki bu cümleyi deği~tirdi
ier: 

c.Aranızda kacylıklr ,bir anlaşma 
hliküm sünneiidir• şekline getirdi
ler. 

Elbette kocanm dinliyece~iniz. 
Fakat emir verdiği için değil, koca
nız olduğu Jçin dinliyeceksiniz. Ni-
tekim o da sizin arzularımza iyi ka
bul gösterecektir. Meselede hakhsı
nız. Fakat· kocanız da gôrüşünde 

haksız değil. Aranızda karşılıklı 
müsaadelere ve anlaşmalara ihtiyaç 
görüyorum. 

Beşiktaşta Bay (B.D.K.) a: 
Karınızı arasıra sinemaya götür

mek, tiyatroya götünnek, hava al
dırmak zahmetrnden kendinizi va
riste tutabilirsiniz. Evde hapsed.ebi
fusiniz. Elinizdedir. Fa'kat bu tak
dirde yuvanızın emniyet musluğun
dan mahrum bir buhar kazanı hali
ne geleceğini düşünüyor musunuz? 
Muhakkak günün birinde patlrı.ya

caktır. 
Şahsan ben belki bi'raz muhafaza

kAr ruhlu olarak yaratılmışımdır, 

fakat bu asırcia 1-4 üncil asır kafes 
hayatının 'tatbik edilmek istenilme
sini de fazla bulurum. 

* . Beyazıdda Bay Naile: 
Cihan totaliter idare sistemine 

doğru gidiyor. Bir evin bir Amiri o
lur. Ve ben kendi hesabıma üç Arni· 
rin yeMiğerini çaresiz nakzedecek 
emirlerine uzun müddet tahammül 
edebilecek bir ev tasavvur edemem. 
Ayrı eve çıkınalk düşüncesinde karı
nız haklıdır. 

fEYZE 

ve lüzu;u kadar irilerinden alınız. Baş- si dola)rısile, jandarmalann nezaretin- Bursa (Hususi) - Bir katil hadise" 
larını kesip içini bir bıldırcın alacak ka- ıd'e Ad'l'yeye götüri.1lmüşiür. Sempa4 sinden dolayı on beş seneye mahk(ıttl 
dar oyunuz. Sonra bıldırcınları temizle- muhakeme bittikten sonra jandarma - olarak be~ altı ay evvel tahliye edi ~ 
yip iç ve dışıarına tuz ve biber sürdük- ları kandınnış ve kendi1erine birer kat len kumarbazlık ve sarhoşlukla marııt 
ten sonra bir tanesini bir patlıcanın içi- ~lbise vad ederek Tevkifhaneye döne- Edirneli Said adında 40 yaşlarındtl 
ne koyunuz. Ağızlarını patlıcan dolması cekleri halde, bir taksi ile tokantaya bir ad'amm, 16 yaşında bir çocuk ta~ 
tarzında patlıcanın kesılen yeri ile örtü- gitmıişler, birlikte yemek yemişlerdir. fından öldürüldrüğünü btldirmiştıw
nüz. Kenarlı bir tepsiye kapakları yukarı- SOnra da Sernpatin evine giderek bir Bunun rnuhakemesine Ağırceza malı : 
ya gelmek üzere diziniz. Üzerine bir par- müddet sonra Tevkifhaneye dönmüş - kemesinde, cürmü meşhud olarak bS 
mak kadar yağlı tavuk suyu koyup fırı- Jerdir. kılmış ve bugün intaç edibniştir. 
na veriniz. Pişme~e başlayınca üç, beş Fakat, bu gecikme nazan dikkati Katil Faiğin ağır .bir ıtahrik aıtınd: 
defa çıkarıp bir kaşık ile tavuk suyundan celbetm1ş, yapılan ~ahktkat neticesin- bu suçu işlediği cihetqe 18 sene D~ 
patlıcanların .üstüne dökerek ıslatınıı. de iş anlaşıilmıştır. · ha.Jj)e mahkUm edilmesi lAznn gel~ 
İlik gibi pişince çıka;rımz ve bütün oldu- Hazırlık ve ilk tahkikat'lar sonunda ken, 3 sene hapsine kabili temyiz 0 

ğu halde tabağa alıp sofray:l götürünüz. suçları sabit görülen iki jandarma ile mak üzere karar verilmiştir. 

~~==~====~~~~~~~~==~~~~~~~~~=ı~ 
SacakSIZin maskarairklan : Marangozlukf 
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1 YAT 1 EDEB [ -

Zavallı Türk edebiyatı! Birkaç kitab 
Yazan: ErcUmend Ekrem Talu 

Y 
ualid Fshri Ozansog azan: ıı, 

Refik Halid geldi.. hoş geldi, saf~ gel
di .. Yalnız daha yüzünü görmek nasıp ol
mıyan eski dostumun, bugün, yeni ç~an 
bir mecmuada Halcbde çıkarttı~ı resım
ıerini gordüm ve daha kendisi bura~a 1 
gelmeden buradan oraya gitmiş olan ~ır ı 
gazeteci arkadaşın anketimsi suallerıne 
cevabıarını okudum. Bu cevabıarda her 
§ey var: Memleket hasreti, kendi eserle-

1 Der güzellife aşık - Yazan: - İzzet 1\felib.
ÜslO.bda, mevzuda ve llsanda çok titiz oldu
~ tçln eserlerint okumak zevkini nadiren 
bize tattıran İzzet Mellh mllli külübhane -
mlze bugfin güzel bir eser hediye ei tl: 

cHer güzelll~e Aşık. değerli edlbimlzln l>lr 
nevi (Act.ıe de fol) ~mentüsü'dfir. Gerçek, 
izzet Melih kadar gfizelll~e. her güzel olan 
şeye, kıymetini bilerek, tadını tadarnk mcf-

• tunluk gösteren hakiki san'atkllrlara muhl
tlmlzde pek o kadar sık ras~elmiyoruz. 

iki kadın ve :ın e kendinin medhiyesi, mus ' .. ~n-
ıçki hakkında düşünceleri ve bu duşu 
celer etrafındaki coşkunlu~u.. bunlann 
hepsi güzel.. bir diyeceğii_Jl. yok. :.~1~ 
kendisUc gör!işcn gazeteemın cBızı af
debiyat? •.. ~ sunline verdiği şu c?vab~, hiç 
!arına ma~ruren söylüyorum, hıç mı 
beğenmedim: man 

-Aman ... diye yerinden kalktı. A mi 
rica ederim edebiyat ve edebiyat tıle . -

' B işde dıp-ne dair bir şey sormayınız. ·• u 
lornat olma~a karar verdim! 
Meşhur nüktedan muharrirc karşı nü.k~ 
te yapmak iddiasında de~ilim. Ken~l_Sl 
bu · . . · ı.. .. .,8rır Bunun ıçın Halid Fahri Ozcınsoy 

ışı hepimizden ıyı UGY • • "'e de lü-
eski yazılarından misal getırme6 . birden silkip atıyor, bunların bir tane· 
lurn yok. Sadece şu, ~e~iyat. ve edesb~: . . bile eline alıp okuma~a ve seyaha
,. t k d ıne bır -.y .,- sını k" · ıkıştırma-,a alemine dair en ıs y- • tinde bavulunun bir oşesın~ s. 
ruhnaması ricasile savurduğu eBu ışdei ~a l~yık görmüyor! Ne acı bır ıbret lev-
d. d·mı nüktes ıs ii 
ıplomat olmağa karar ver ı .» bası! 

kAfi ... 
Peki amma niçin? .. Vatana dönüp .mec· 

k · mini ve ımza· 
nıua sayfalarına te rar ıs . 
sını ge,..il"dikten sonra icabında edebı-

'lö • • var? Be-Yattan bahsetmesine .ne mnnı · . . 
ntm anladı~m, bütün san'at eserlerı~ı-
te karşı eya Allah• diye bir h~~~.e e~ı~
ce ht'psinin sapır snpır yere dokulee ~
ni ve bu bücuma dağların bile dayana-

.. ır<: • sanmasıdır. 
ınayıp yerlere goçece6 nı . _ 

* t mile zıddı bir Şimdi bu levhanın ama 
levhaya geçiyorum. . . 

Refik Halidie bir gazeteemın k?nuşma-

i t. r eden ayni mecmuanın ılk yazı· 
sı n ı~a T .. k 

P ml Safanın cYarım ur ,. serna-
sı, eya ·d· M"ll. b" meli çok derin bir makalesı ır. ı ı ır 

zt b ifade eden 0 makaleden, da~ınık 
ı ıra ı . . . 
olarak, sadece şu satırları ıktıhas edıyo-

rum: 
Y r çorabı bcı§tmıza gcçiriuor ve ... er ı l 

yerli fikri ayağımızın . altın~ . a .ı~oru.z. 
Halbuki bunlann ikincisi bınncısınden 
daha fazla değilse, ikisi de birbirı kadar 
teşvike muhtaçtır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• tt •••••••••• 

Ecnebi san'atkdr ve ecnebi müte1·assıs 
önünde hemen hemen dini bir saygı du-

Çünkü Refik Hnlid, yeryüzünde bır Turk 
edebivatı oldu~na yalnız kendi eserle
rile inanıyor! Hattfı bunu nçıkçn itiraf ta 
ediyor. cYezidin kızı• isimlı bir romanı
nın arabcaya ve fnrsçaya tercüme ed~· 
di~ini müjdclerken cBunu genç. neslın 
okumasını istfyorum. Sanırım. eşıne ula
şilmadb diyor. Bize gelince, o eseri he
nüz görüp okuyarnadı~ımıı için, iddiala
rı doğru mu, yanlış mı, bunu şimdilik yuyonız. 
kestirip• atacak mcvkide de~iliz. Ancnk ···········································~:····· 

h" 1 dah Ecnebi mektebinde !.'eyıı ecnev~ pıem: 
bu kadar tevazudan uz·ıl( bir ıs e, a Zeketinde ilk öğrendiğimiz şey ecnebı 
do~rusu bu kadar hududsu: bir .gururla hayranlığıdır. 
~ğü· Refik Halidin artık bu ışde, bu o nen d r 
tenkid yolunda diplomlt olmas~.a ~ ~-
zum ve imkan göremiyoruz. Degil mı. kı, 
kestirmeden bir ccvabb, Türk edebıyn
tında hiçbir kıymet bulmadı~ına işaret 
edip işin içinden çıkmıştır. Zaten gaze
teci ile konuşmasının biraz daha aşa~ı
sında baklayı büsbütün ağzından da çı
karıyor. Hem bakın ne acı bir tarzda .•. 
Anketin o parç;asını aynen alıyorum: 

- Peki, dedim, ttztLn bir ~eyahate ~~ 
k«cak olsanız da yanınıza t'ırkçe • es 

' · ·k kitab 
tJeya yeni harflerle • bır tanecı . . 
almak mecburiyetıinde r.atsmıız, kırnın 
hangi eserini seçerdiniz? . 

kt ~ Nihale Çataltnı, bıçağını bıra ı, e,.. 
döndü: 

- !şte bu fena ... dedi, ne alırdım aca
bll? 

Ve uzun uz11n düşii.ndük~en sC'nra: 

-Yok, dedi... Yazık 1d yo~· · · Btı se~a; 
ltcıt zarfında okumamavı teTcıh edC"'"dım. 

Hani insan merak ediyor: acaba cAy
dede,. koleksiyonunu da okumaz mıy~ı? 
Vahud cEvliya Çelebi Seyahatnamesh· 
nt? ... 

~ b" 
Hayret! Bütün Türk edebiyatında ır 

tek okunacak eser olmadığını iddia eden, 
bir Yabancı muharrir değil, bir Türk mu· 
Jıarriridir: hem de meshur bir muharri:, 
bir Refik Halid ... Yoks:ı bu iddıasını bır 
Çok Yazıları gibi alay diye mi, şaka diye 
tn• ı· ? 1• fantezi diye mi atabul ed e ı m· 

Anlaşılan, biz Türk edebiyat alemi 
tnensubları cfstanbulu'l İçyüzü• ve 
tMernleket hikfıye1eri~ muhnrririni, Türlt 
edebiyatının ve Türk edcbiyatçılarının 
SUratına bu tiikriiğü savurması için 
bekliyormuşuz? Artık hepimize ö~
retti haddimizi... Ya hele za -
~allı türkçe kıtablar ! Kütübhane • 
erd(' başka dilden cildler arıısında nasıl 

da boyunlannı bükere ~ ve talilerine kü-

fs~rek. raflann arkasına kayıyorlar! Re
ık lı 1. · · e "ı.a ıdin sillcsile naSll da tozlar ıçın 
Yuvarlanıyorlar! Ne IOgat, ne edebiyat, 
ne tarih ... artık türkçe hiçbir ki tab bu 
:ınansız saldırışa tahammül edemez! De
sU nı· k• .. ı ı Refik Halid, topyekun hensını 

............ ··············· ........................ . 
Tanzimattanberi bu memle1cete hemen 

bütün iyilikler gibi, bütün fenalıklar da 
hep bu yanm Türklerden geldi. 

Bilmem artık, şair Safanın nteşli çocu
~u Peyarninin bu satıriarına ben kendim 
ne ilave edeyim? Yalnız şunu ilave etmek 

isterim: 
Böyle bir gün gelecek. Türk kültürün!.i 

yücelten bu yazının arkasından müdhi~ 
bir tezadla Refik Halidin fikirlerini, yıl
lardır ve yıllardır san'nt arkada§lm Yu

suf Ziyanın mecınuas:nda mı oku~~~a~
tım? Yoksa bu gaye ugurunda çektıg:mız 

ihnetleri 0 aziz arkadaş ta mı unuttu? 
m Halid Fahri Ozamoy 

······&ı;··h·~;;;·i;k··ı;~d~·k·~~~-~~~·i·~····· 
satışlari 

Son bir hafta içinde İstanbul piyasa • 
sında ceviz ve fındık satışları hayli ha -

raretli olmuştur. 
Bir hafta içinde kilosu 15-16 kuru~tan 

335 ton kabuklu ceviz, kilosu 71-74,5 ku. 
ruş arasında 108,600 kilo iç fındık sattı-

mıştır. . 
Piyasaya 16002 kilo iç fındık, 1400 kılo 

kabuklu fındık ve 991 kilo iç ceviz gelmiş-

tir. 040 k"l 
B. hafta zarfında Nevyorka 5 ı o, 

ır k·ı 
Sidneye 10,400 kilo, Viyamiya 5040 o o, 

Be ta 1040 kilo iç fındık, Almanyaya dıı 
ru d"l . 

19 750 kilo kabuklu fındık ihraç c ı mış-

t . ' t tanbulda 40 ton iç, 50 ton kabuklu 
ır. s 
fındık stoku vardır. 

Toprak mahsulleri ofisi 
Istanbul teşkilatı !amamla.~~.' .. 
T 

k mahsUlleri ofisı umum muduru 
opra "d- . . 

Hamza osman ve umum mu ur muavını 
akir Rifat dün akşam Ankaraya h~eke"t 

Ş . 1 dir Ofis istanbul şubesine aıd bu 
etmı§ er · 
tün kadro ve teşkilA.tı taı_n~anmış ve 
ofis faaliyete geçmiştir. Ofısın ıdare mec
lisi bu hafta içinde Ankarad~ İktısad Ve
k.li Şaklr Kesebirin riyasetınde ilk top-

ı t yapacaktır Bu toplantıda ofi • Ian ısını · 
sin muhtelif i§lerl üzerinde konuiulacak· 

tır. 

Küçük hlkl\yeler, seyahat notlan ve mu -
harrlrin bizzat cGörilşlera tesmlye eyle~l 
nefis mensurelerden mürekkeb bu yeni ese
rin her sayfası blr estetik nümunesldlr. 

Bazılarını gazete ve mecmua sütuninnn
da evvelce okumu4 olduğumuz bu edebiyat 
ve san'at bedlalannı, İzzet Mellh hakiki ve 
temiz edebiyat te.şnelerlne kltab şekilnde 
sunmakla Isabet etml.ştlr. 

«Her güzelllğe llşıb güzel blr neslr oku -
maktan haz duyanlara, kıymetll edlblm1 -
zin Ince, zarif, klbar UslO.buna meftun ohn
Inra, bu edebi yılın en seçkin nrmabmdır. 

* Hayat mı bu? - Roman - Yazan: H. Ra-
sim Us. - Senenın dJ~er bir edebt h!ıdlsesl 
de düne kadar kudretll bir gazeteeı olarok 
tanıdığımız Hasım Raslm Us'un bize verdi
~~ .Hayat mı bu?• adındaki eserle, nynl ın- 1 

manda, kıymetll blr edJb şeklinde tecelli3i -
dir. 

eHaynt mı bu?a Mevzu, tahklye ve fıs -
lfib itibarlle -lik oldu~u için- bel'ki de e -
deblyatın en ön safında mevki alacak bir 
eser de~lldlr. Fakat bununla beraber, oku -
yucuyu başından sonuna kadar alO.ka lle 
takibe mecbur kılan bir cazibesl vardır ki. 
lnklir edilemez. Ve bu eser, müellltlnln, !li -
raz daha olguntnşıp, tecrübe sahibi oldu~u 

gün mını edebiyat tarihimizde önemli bir 
yer tutaca~ını tebşlr etmektedir kl, romnn
cılı~ımızın bu müstakbel kazancına şimdi -
den sevinir ve Iftihar edebiliriz. 

cHaynt mı bu?• Önümüzdeki ltış, ufak te
fek san'at kusurlanna ra~en her elde bu
lunmn~n layik blr romandır. 

* 
Bahçıvan - Ya:rnn: Rabindranat Ta ı: or, 

Türkı;evf' ı;uirf'n: İbrahim Hoyi - Sihiı-kftr 
Hlnd şnlrlnln ll!hl llhamlarından do~an bu 
şiir ve füsun bedfasını yabancı bir dile nak
ledebilmek o llhnmı ve o llsanı hakklle anla
mab ba~lı olan bir keyfiyetUr ki, şimdiye 

kadar bir çok heveskO.rların bu işe glrişme -
lerine ene;el olmuştur. 

Bay İbrahim Hoyt Ise bunu yapmış ve 
muvaffak olmustur. Temlz, pürnz.snz, ve se
lLe; blr olve lle türkçemlze çevrllen TRgor'un 
bu paha biçilmez eserini okurken duvdıı -
#um hazzı. Hindln ve zamanın en biiyük ışi

Ir dAhisini yakından tanımak \steyen!erln 
cümlP.si de şüphesiz duyacaklardır. 

Gittikçe zenj!lnle en tercüme eserler kü
tübhnnemlze hakiki btr Inci hediye eden 
Bny İbrahim Hovl'vl candan tebrlk ve lı:en -
dlslne teşekkür ederim. 

.... 
Milli bir ec!l"bl:n.t :n.ratabnlr miyiz? -

Anketı J'&p:ın: Nasret Sıtfa Co~ kon.- Zeki, 
faal ve modern blr gazeteci olan Nusret Sa
fa arkndaşımızın, çok meraklı ve şimdiye 
kadar lAyiklle halledUememl~ bir mevzu o
lan (MU!l bir ~debiyat yaratablllr miyiz?> 
davası etrafında yapmış oldu~u anket bu 
defa kftab hallnde neşredllmiştlr. 

Hüsevfn Cahld, Köprülü Fuad, Yakup 
Kadri. Halid Ziya, Peyaml sara. vs .. ~Ibi 
yüksek edebi ve flkrl kıymetlerin entercsan 
cevabiarını Ihtiva etmek suretne de~erl rev 
kalA.de artan bu kltab, ede'blyat mensupla -
rlle nlelıtlak edebiyat meraklılannın kü -
tübhanelcrlnde behemehal yer bulmalıdır. 

* Bu yıl mm ve fenne müteallik eserler ba
kımından da zengın olacağa benziyor. ilmi 
vukufunun derlnllltl kadar yorulmaz ve yıl
maz bir nzlmle çal~arak, 80n birkaç yıl zar
fında hukuk kütübhanemlze çok kıymetli e
scrlcr ihdn eyllyen gUzlde A.llmlmlz Bay Yor
gakl Eflmynnldls bu defa da: eKanun )'ap
mak bir san'at mı411'?• adında yüz sayfalıi!: 
bir etüd neşretmlştlr. 

Eplgraf olarak Atatürk'ün: c Biz Hhamı
mızı gökten ve kayıptan de~ıı. do~uılan 
do~ruya hayattan almış bulunuyoruz!~~ vc
clzes1nl taşıyan bu eserde, de~erll müelllf hu 
kukun sosyal hayat bakımından ehemmiyc
tlnl, hukuk Umlnl yayma kurumu lle Adiiye 
Vekllletlnln bu yoldaki çalı§ma ve yardım _ 
larını ön s6z makamında zlkrettlkten sonra 
kanun yapmanın bir san'nt olup olmad~ı
nı mütnlea ve muhakeme ederek, e~er bir 
san'ntsa bunun Aletl~rl, metodu ve ihtiyaç 
gö.sterdlltl bllgtleri neler olaca~ını ara.ştın -
yor ve büt.ün bu suallere muhlk, mantıld, 
Ilmi ve muknl cevablar veriyor. 

Kitabın sonuna, Bay Eflmyanldls, mede
nt kanunumuz hakkındaki düşüneelerini de 
Ufıve etmek suretne eserinf U}'Tlca kıyınet -
lendlnnlştlr. 

«Cihan lktısad bulırıını önünde Türkiyen 
ve cEkonoml slyua.ınızın :rönlerb ndJarlle 
bundan önce 1lm1 kiltil'bhancmtze iki güzel 
eser daha katmı.a olan Bay Yorgakl Eflmya
nld\sfn bu yeni muvaffaklyetlnl de kutıuıa
mnk memnuniyetle lfa eyledl~lm bir vazi -
fedlr. 

E. Ekrem Ta/u 

Sn:vfa 7 

Deniz ve Denizcilik: 

1918 den sonra deniz 
tekimül silahlarında 

Büyük harb bitince gerek teknik ve gerek deniz harb 
sevk ve idaresi hakkındaki fikirler o kadar dağıldı ki, 

bütün büyük devletler birçok hatalı yollara saptılar 

Büyük harbde bir Alman denizaltısmın 
faaliyeti 

Büyük harb, dünya denizcili~ine ne rısını Vaşington deniz anlaşması kar:ır· 
verdi? Bu sualin cevabını 1918 de bul· larına uyarak feshedip, bir kısmını 1921 
mak çok zordu. Çünkü büyük harb bitin- de ikmal ettiği Nelson Rodney, Hud ge· 
ce gerek teknik ve gerek deniz harb. mileri bu rakamları aşarlar. 

sevk ve idaresi hakkındaki fikirler Gene Vaşington konferansının karar· 
o kadar dağıldı ki; ortaya atılan yüzlerce !arına nazaran edinilen ümidiere nazaran 
nazariycden doğrusunu intihab etmek yapılan büyük gemilerin hacmi 26.000 
adeta bir mesele halini aldı. HattA, bu tonu geçrniyecekti. Alman ve Fransızla
yanlışlıklar bütün büyük devletleri ha- rın 26.000 tonluk gemı yapmaları bizim 
talı yollara götürdü. Bereke: versin ki bu ümidimizi artırrnıştı. Ukin Vaşington 
hiçbir devlet, mübalağası göklere çıkan alıkarnının hitarnı olan 193ô da İtalya, Al· 
hava kuvvetlerine bel ba~lıyarak, deniz manya ve Fransanın 35.000 tonluk gemi· 
kuvvetlerini fesh veya tenzi! etmedı. lere kadar yükselmeleri ümidleri biröen 

Silnh icad etmek, diğer buluşlara na- kırdı. Nitekim İngilizlerin, Amerikalıla· 
zaran, güç de~ildir. Asıl müşkülfıt o si- rın ve Japonlarm 40.000 tonu geçmeleri, 
lıihın tekamül ve işe yara:: bir hale geti- bugün bize, hattı harb gemilerinin dnhı 
rilmesindedir. Binaenaleyh memleketlt:- büyüyeceğini ifham ediyor. 
rin müdafaası, tekamülde olan değil, e-1 .. .. . 

t k• ··ı t . .1Ahl ·ı ı· • Bu cesarnet buyumesı ancak devletler sasen e ·amu e mış sı a ara verı me ı- . . . 
d. B ·· 1 b" . ı· . F d" arasında yapılacak yenı bır anla~ma ıle 

ır. unun guze ır mısa ın. ransa ., . . 
.. .. S 

1 
k d k tahdıd edılebilecektir. Eğer hüsnü niyet-

goruyoruz. on sene ere a ar en m·- • 
ı. h f 'l 

1 
rı 1 b le hareket edilip bu tezayiidün önüne ge. vet ı ava ı o arına maıut o an u mcm- . . • 

çılmezse memleketlerın malı durumları 
leket, tayyare sür'atlcrinin artması ve 
havalanma müddetlerınin azalması yü
zünden, mevkiini kaybetmiştir. Bunun 
sebebi de tekamülü henüz sona erınemiş 
bir silaha lüzumundan fazla bağianmak.
tır ... 

* Hava kuvvetlerini bir tarafa bırakacak 
olursak, 1918 den sonra, denizcilerin ken
di aralarında da, mücadele ettiğini görü • 
rüz. Denizaltı taraftarı, büyük gem! tq. 
raftarı, kruvazör taraftarı, hücumbotu 
taraftnrı diye meydana gelen partilerin 
de adedi az de~ildir. Gerçi memleketle
rm ayni cins silah üzerinde fikir birleş
tirmelerine imkAn yoktur. Bir donanm:ı 
Hialettayin yapılamaz. Bir gemi, bir oto
mobil gibi yapılmış olarak satın alına

maz. Onlar daha ziyade memleketlerin 
coğrafi, siyasi bünyesine ve komşulnrına 
nazaran planlnnırlar. Fakat tipierin aşa
ğı yukarı birbirini tutması lazımdır. Ak
si halde donanma yapmka hususunda 
sarfedilen para, cesamet rekabeti yüz:.tn
dcn, mernlcketlerin ikt1sadiyatını çürü
tel!ek hale gelir. 

* Büyük harbden sonra yapılar. deniz si
l<ih ve t. b vasıtalarının en büyüğü hat
tı harb gemisidir. Bu tabir, biz siviller 
arasında, zırhlı diye taammüm etmiştir. 

Hattı harb gemileri yapmak· arzusu 
kalyonlar zamanından ve Holanda - İn
giltere harblerindenberi şiddetıni kay
betmemiştir. Bu esas fikrin menşei bü
yük amiral Barbarostnn gelir. 

İlk zırhlılann çarpışmasını temin eden 
Rus- Japon harbi dahi büyük gemi - bü
yük top nazariyesinin doğruluğunu orta. 
ya atmıştır. Gerçi, başta Fransa olmak 
üzere, bu nazariycye imtisal etmiyen ve 
ufak gernilerden rnürekkeb donanma ya
pan milletler çok olmuştur. Fakaı bugün, 
gerek büyük harbin dersleri ve gerekse 
yapılan manevra ve tecrübelerin güzel 
bir sonucu olarak her büyük denizci dev
let filolarını sağlam temellere, büyük ge
milere istinad ettirınişti.r. İstikbalde de
nizleri ancak büyük gemiler koruyacak
lardır. 

ve sahil~eri yalayan suların derinliği nıs
betinde gemilerin büyiidüğünc şahid o-
lacağız. 

* 
Deniz silahlarının cesame: itibarile 

tasnifinde, kruvazörler ikinci derC'ceyi 
almaktadırlar. Kruvazör!cr, yelken d~\'· 

rinin (fırkateyn) lerini değiştirmişlerdi. 

Şu halde bunlara ötedenberi bes vazif~ 
verilmektedir. 

1 - J<eşif. 

2 - Kruvazör harbi (Düşman ticaret 
gemilerine kar~ı mücadele). 

3 - Ticaret gemilerll)i himaye. 

4 - Büyük gernileri dü~mnnın torpi
to gemileri hücumundan himaye. 

5 - Kendi torpidolarımızın dü~m:ın 
büyük gemilerine hücumunu temin. 

Lakin büyük harb içinde ve sonunda 
meydana gelen vasıtalar bu gemilerin 
yükünü biraz azaltmıştır. B:Ihassa hava 
kuvvetlerinin artmış ve tayyare kifayct
lerinin yükselmiş olması keşif vazifeleri· 
nin daha ziyade havaya verilmesini rnu
cib olmu~tur. Yalnız hava kuvvetleri 
düşman mevkiini, kruvazörler kadaı· sa
hih veremezler. Onların havadaki kendi 
mevkiini sıhhatli tayin etmesi bugün için 
mümkün değHdir. MalCimdur ki, Skajn. 
rak muharebesinde fngil:z keşşaflnı·ının 
düşman mevkiini tayinde l:i mil hata et
mesi muharebenin cereyanındJ mühim 
değişikJikler meydana gt'tirmiştir. 

Şu halde kt'şif vazifesi kruvazörlerden 
tamamen alınacak de~ildi ... Ancak onla
rın hart'kalı tayyarelerio iştiraki ile ha· 
fiflt'tileccktir. 

~ 

Kruvazörlerin az yük aJmnsımı bir "C.

bcb de cesametlerinin büyümesidir. Aı·
tık muhriblt'r, başka bir sil5hın istin:-ıdı. 

na lüzum göstermiyecek kadar büyü
müştür. Nihayet mor!t!rn kruvnzörleri su 
cesamette görüyoruz: 

A sınıfı 10.000 tonluk kruvazbrlcr (aza. 
mi 20,3 santimetrelik top taşır). 

B sınıfı 5000-7500 tonluk kruvazörler (a. * zami 15 santimetrelik top taşır). 
Bu gemilerin bugünkü vaziyeti nedir? Kruvazörlerin bu suretle ikı sınıfa av-

Büyük harbin en büyük gemisi 28.000 ton rılmasına Yaşington (1922) muahedesi~
hacmi ve 38 lik topu geçmez. Yalnız İn- de karar verilmiştir. 
giltecenin 1917 de tezgAha koyup ta ya-

1 
(Devamı 14 üncıi sayfada; 
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i mecmuam1z 
iz yaş1na basti 

Sinemanın beyaz perdeden çekilmil olan maruf komiği 
aradan seneler geçtikten sonra Şimdi tekrar film 

çevirnıeğe başlayor. Acaba muvaffak olabilecek mi? 
( Serve~ifünun) 
hayatından tatlı 

un 
ve 

48 senelik 
acı hatıralar 

Ahmed İbsanın büyük o~lu (Servetif~ .-.------------------------~ 
nun _ Uyanı§) geçen haft:ı kırk sekiz ya-

(Lui. Harold Lioyd) bir Amerıkan vapunmda film çetnnrken 

Bundan kısa bir müddet evvel Ha -
rold L'loyd Holivudda Beverley Hill· 
deki villasında samimi bir toplantı yap 
mıştı. Akşam davetliler masa etrafın
da toplandıktan sonra san'atkarın ha
zırlamış olduğu sürpriz anlaşıldı ... 

Bu suvare tarihi bir toplantı rnahi -
yetini almıştı ... Hem de çok şayanı dik
kat bir toplantı ... Ziyafet masasında 

ilk yer alan sinema sanayiinin ilk ve 
mü:him şahsiyetlerinden biri idi: H:t • 
tırlarsmız belki... Şimdi ihtiyar olM 
Mak Sennet... Yanmda ahzı mevki e
den:ler: Hal Roach ve Charlle Chaplin 
idi... Ka~ılarında 1913 senesinde Ha -
rold'un Uk filmini çevirmi§ olan op~ -
ratör ... Diğer davetliler hep eski san -
atkarlar, de'koratörler, rejisörlerdi... 

Harold Lloyd mazisini canlandırmak 
istemiş'ti... 

Bir hikaye. .. 

tına bastı. Türkiyenin resimli ilk mecmu
alarından biri olan (Servetifünun • Uya
lllf) kırk sekizinci yılın eet~i aşadur
sun, babasında da yaş yetmif dedi. 1891 

tevellüdlU (Servetüünun) un 48 inci yı
lını tdrak edişi bizim için üzerine parmak 
basılacak bir hadisedir. Zira 48 yıllık 
ömrile bu mecmua, Türkiyenin en eski 
mecmuası olmak şerefini muhafaza edi
yor. Onun ehemmiyeti yalnız peşi sıra 
kırk sekiz uzun yılı sürükleyip getirme
sinden ibaret kalsaydı belki dört satır
lık bir tebrik kAfi addedilırdi. Lakin 
(Servetifünun) Türk edebiyat tarihinde 
birçok fasılları kendisine tahsis ettirmiş. 
Tanzimat edebiyatından sonra yeni bir 
edebt çı~ır açmış, memlekette edebi bir 
çok hareketler yaratmıştır. Onun kürsü-
sü önünde aşa~ı yukarı bütün bUyük e-
debiyat üstadları ilk besmeJelerini çek-
mt~ler, onun sayfalarından edebiyat ta-
rihinin yapraklarına geçmişlerdir. 

Fikretler, Cenablar, Ekremler ve ev-
velki günü düne, dünü bugüne bağlıyan 
birçok kıymetler onun saksısında serpil
mişler, büyümüşler, gelişmişlerdir. 

* Ahmed İhsanı matbaasının üstündeki 
her köşesi kırk sekiz yıllı1t hatıralada 
kaplı odasında istirahat ederken bulduır.. 
O kırk sekiz uzun yılın içinde oturuyor
d~. İşte Fikret yanı başında: Recaizad~ 
Ekrem arkasında oturuyor. Cenab Şahs
beddinle Mehmed Rauf kö~de başba
f8lar. Halid Ziya karşısında. 

Ahmed İhsan, mecmuacılığa nasıl baş-
ladığını (Servetifünun) u nasıl tesis et
tilinl anlatıyor. O kırk sekiz kulaç de

rinlikte bir hatıra kuyusundan çekebil
diklerini, dinç hafızasının sağlam tarih 

Bu ziyafet sofrasında herkes konu- kovalarile önümüze döküyor: 
fuyor, eğleniyor, şakal~ıyor, eski tıa- _ İlk defa 1885 de (Şafak) ic;minde on 
tıralan tazeliyordu... Fakat herkf'.S:n beş günde bir çıkar bir mecmu:ı neşri ilc 
nazan hane sahibi Harold'a çevrilmi§· Ltıının yenı bir resmi mecmuacılı~a başlaı;hm. Dört kişi idik. 
ti... Nihayet Harold ayağa kalktı ve Böylece j\)ir müddet devam etti. .. Bun- Asım Celal Ulvi ve ben .. benden başkst 
söze başladı: dan ~ yirmi be~ sene. evvel... 191_3 üçü ~hrette: Bir sene kadar devam etti-

- Bugün tam kırk beş y~mdayım ... senesınde ... San Dıego cıvarmda (Edı- rebildik. 1888 -de (Ümran) adlı büyük hP
İki devri seneviyi kutluluyorum. Biri 6~n ~ Comp)sına yazıldım_.. haftada cimde rövü ~klinde bir mecmua çıkar
sinemaya intisabımın yirmi beşinci ~e- yırmı beş dolar alacaktım ... Bırkaç haf- dım. İdarehanesi, Bahçekapıda Hasan ec
nesi... Diğeri: Tiyatro sahnesine atıldı- ta aldım .. : F~at o kadar berbad ro~ler 'za deposunun karşısında blr çeşmc vardı. 
ğırnın otuzuncu senesi... İsterseniz sıze y~ptım kı, nıha~t kapı dışarı ed.l • Çeşmenin yanında Loyd vapur acentasına 
hayatırom bu fasıliarını anlatayım... dım... • . bitişik bir tek oda idi. Hiç unutmam 

tık rol, ilk muvaffakiyetsizlik... Gene boşta ve aç k~ldım ... -~ihayet kendim oturmuş bir muşambl üzerine 
Genç yaşımda iken bir vilayet rner- bir arkadaşım çıkageldı... Yuz dolar (Ümran idaresi) diye bir de levha yaz

kezi tiyatroounda Trilbey oyununu te- kadar parası vardı ... Bununla büyük mıştım. 
maşa eylernem~ olsaydım bugün mu - bir tecrü'be filmi çevirdim. Bunu bü • Bu mecmuayı da iki sen.;! kadar devam 
hakkak bir banka memuru, bir tüccar yük bir ümid içinde Nevyorkda bir ettirdik. Jül Vernin (Seksen günde dev
olarak kalacaktırn ... Üçüncü, dördün - film kumpanyasına gönderdik ve ge- rialem) romanını burada tefrika ettim. 
cü derecedeki san'atkarlar tarafından lerek cevaba intizara koyulduk ... On (İstanbul Postası) adile (Servetifünun)
OYJ18nan bu eser bende o kadar büyük gün sonra cevab geldi... Aynen batı • da devam eden makalelerim ilk defa bu-
bir tetir yarattı ki gece hiç uyku uyu - rımdadır: rada intişar etmiştir. 
yamadırn. Hep atör olma~ kuruyor - (Gönderdiğin·iz film 0 kadar her - Bu sıralarda bir irade çıktı. Maarif ne-
durn... bad bir şey ki ... Baş rolü yapınağa yel- zaretindeki teftişi muayene encümenin-

Gençlik bu ... Bu aktörlerin oyunla- tenen s:an'atJkar elime geçse muhak - de sansürtenerek çıkmakt:ı olan bütün 
nnı o 'kadar be~enrniştim ki... Hele kak dayn~ a:ar:m:) . . w mecmualar kapatıldı. Gazeteler gibi mec-
Sv li 1 .. •• kt" ba 1 Artık umıdsızlıgırn tamarn ıdı. .. Ag- muaların da Babıaliden izin alarak çık-en:ga ro unu yapan a ore yı - . 
mıştırn ... Çok kuvvetli bir makyaj yap- lam.ağa,. başladım ... Başka ış t>ulmama ması şart koşuluyordu. Matbuat kanunu
mıştı. .. Hele bıy:ı.k ve sakal görülecek da ırnkan yoktu... Loka~tala~da bula - na göre de 30 yaşından evvel mecmua çı-

'di şıkcılıık, kahve garson·lugu, sınema ka- karılamıyordu. Bu yüzden uzun müddet 
şey 1 ... w N'h t t 

Ertes' .. 'lk . . h (M k . pıdlıgı yaptım... ı aye gene zarure mecmua kuramadım. Ahmed Midhat e-
ı gun ı . ışım emen a yaJ saikasile stüdyonun birine baş vur - fendi ile görüştük. O (Tercümanı Haki-

sı.r.ları) adın.daki kitabı alma~ oldu ... O dum ... Bı'rkaç haftalık 1·ş ı'çı·n, bı'r kaç - kat) in bir ilavesi vardı, bunu bize ver -
gunden berı de kaıbıma sıgarnaz ol • dolar mukabilinde rol aldım ... Seneler me~i düşündü. Bu vesile il~ iki matbaayı 
durn ... Sabahtan akşama kadar makyaj geçti... Nihayet clreşfedildim!...• birleştirmeği kararJaştırdık. Bu mümkün 
yapmakla, takma sakal. bıyık kullan - Büyük komiklerin tebessümleri olamadı. Jül Vernin romanlarını terC'j. 
makla meşgul idim ... Herkes benımle neden acıdır?... meye kuvvet verdim. (Seksen gündt! 
alay ediyo~, ba~a acıyordu. Böyl.eli~le Harold Lloyd'un hakkı vardır. HikA devrialem) i kitab balinde çıkardım. Ar-
1908 senesınde ılk def~ olarak bır h - yesi acıklıdır ... İşi olduğu gibi söyle - kasından (Gizli ada) neşrolundu. Paris-
yatro kumpanyasında ılk role başla • rnek gerektir ... Harold'un san'at haya- teki tabiinden klişeler getirerek (De-
dım. ::~m otuz sen.e ol~~r·:· İlk ~lü~ tı bundan •birkaç sene evvel hitama nizaltında seyahat) i resimli olarak neır 
ö~ledıgırn Sv~ngal.ı ~lu ı~... Mudhış ermiştir... Sinemanın büyük komik - rettik. Bunların temin ettikleri ufakça 
bır rnuvaffalkıyetsızlıge ugradım ... Dra lerine nazar değdi sanki.... bir sermaye ile matbaa kurmak teşebbü
mın en heyecanlı noktalarında ha!k Amerikan sinemacılığı dört büvük sünde bulundum, esasen bu benim idea-
rolümden dolayı gülrnekten katılıyor- komik kazanm~tı... ~ limdi. Bir eski matbaa buldum. Bunu sa-
du... Fatty • 1Buster Keaton - Charlie hibi ile uzlaşarak satın aldıx. İsmini (A-

tik film ilk ümidsizlik... Chaplin - Harold Lloyd... lem matbaası - Ahmed İhsan ve Şüre-
Tiyatrodaki muvafiakiyetsizliğim ı - Papazların 1eşvikile yapılan kası) koyduk. Şurası ı;ıyanı dikkattir, 

bende o derece fena bir tesir yarat - boykotaj üzerine Fatty genç yaşında bu şirket, İstanbul Ticaret Odasına kay-
rnış idi ki beş sene tiyatrodan bahse - büyük bir rneyusiyet içine daldı, has - dolunan ilk Türk firmasıdır. 
dilmesini oilc istemedim ... Fakat işsiz- talandı ve öldiL.. Matbaayı kurduktan sonra haftalı]{ 
lik, koyu zaruret boş dunnama rnEmi 2 -Bugün Buster Keaton tam ma - gazete çıkarma~a karar verdik. Fakat 
idi... Temsil lbaşına bir dolar muk:lbi - nasile rnüflis bir vaziyettedir. Şimdi yaşım küçük olduğu cihetle imtiyaz ala
linde figüranlık yaprnağa başladım... (Devamı 10 nev •ayfadA.) mıyordum. Galatada Millet hanında inti-
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Servetijünun'un ilk nüthası ~ 

ah'b' fe hürmet edilmeden naklediliyor, dedı .... 

'

ar eden rwnca (Kostantinopolis) B ı ı 1 1/rr 
... '!.. ım-.._. 0 yazının intişarına sansür, • say av :u 

Nikolayı'dinin öğleden sonra ~ar -~a 1 k 111~ 
dı B d led Çelebi _ tehlikeyi gozüne a ara ..... 

oldu~ (Servet) gazetesi var · ura :ı k şıır 
bir müddet aJ'anıı telgraf havadısleri mü- saade etti. Ekrem Bey, yazının çı ı ııl4 

dan bir gu" n sonra matbaa ya geldi. Me tercimli§i yapmı~ım. Nikolaidiye baş 
vurdum. Ufak bir ücret mukabilinde nundu. b&)f 

ıkar Edebiyatı Cedidenin ilk basama~ı 
(Servet) gazetesine bir fennt ilAve ç. - rasıdır. Mecmua ile alikadar olmağı. bd'! 
mak müsaadesini alıp bana vermeğı ka- d " 

d'l ladı. Biz de o vakit Yenipostane ca :. bul etti ve bunun (Servetifünun) a ı e EdeıtJ" 
ı d sinde bir idarehane tutmuştuk. • 

çıkması takarrür etti. Müsaade 8 ın. ı. yatı Cedide ailesi kuruldu. Ekrem 13tJ~ 
Tophane müşiriyet~deki vazifemden ıs- b Ş h be~ 
tifa ederek kendimi bü._,b:.itün matbaacı· Tevfik Fikreti getirdi. Cena a a ııi 

din, Halid Ziya, Siyret, Mehmed R:.ı 
lığa verdim. ve diğer arkadaşlar toplandılar. Bu 6~ 1891 de Servetifünun çıkmıştı. Ayni 1ag5 den 1900 e kadar devam ettı. 1900 il' 
senenin mayısında ilk Avrupa seyahati- gazeteyi kapadılar. Bir maznun celb 111 ıJ6 
ne gittim. Maksadım matbaayı resimli zekkeresi ile müddeiumumiHk. beni 111 ct~ 
gazete basar bir hale getirmekti .. ~ariste zır makale neşri davasından dolayı ··!lst' 
musavver bir gazete vardı. Bu Jul Ver- liyeye çağırıyordu. Davaya sebeb flıt e' 
nin romanlarını tabeden tabiin matbaa- yin Cahidin makalesiydi. Bunun için "1~ sında basılıyordu. Orada mavi gömlek rilen jurnal iradel seniye .n.e sa~arete getS 
giyerek arnele gibi çalıştım, klişelerin .ıı•- mi§, 0 vakit sadaret veklli adlıye naıl ~ 
sıl hasıldığını öğrendim. Buradan Vıya- Abdurrahman Paşa idi. AbdurrahJ118 • 

naya geçtim. Yeni icad olunan çinko~ra- Paşa makaleleri okumuş, lakin tezkere., 
fi fabrikasını gördüm. B!r rabıta tetkıl de bahsolunan (caniyane, zalimanc) 11~. 
ettik. Avdette tabı i§lerinı düzelttim ve reketlerden eser görmemiş, alakadar 0 ~ 
1891 senesi, yani altı ay sonra çıkan sayı- muş, bu suretle o adam (ServetifünuJlU 
mızda ilk resmi bastık. Bu Tophane ca- kurtarmış oldu. f 

miinin resmi idi. Klişe Viyanadan gel- Bu kurtanşın bir safhası daha vaı-d.ı~ 
mi§, yeni usulle basılmıştı. Bu btttal)i Iradeyi tebellüğ eden Arif Bey (hcpsdı" 
matbuat lleminde bir l)idise olarak te- Fizana sürünüz) diye emir aldı~ı h~ı _j 

llkki edildi. Fakat ertesi gün matbaada k J110"' 
ebugün Moskof baştercü~am M~ sı ·ti' 

otururken kırmızı ceketli ata binmiş bir saraya geldi. Bir takım kımselerın bl ~ 
herif geldi. Mabeyinci Emin ve Arif bey. d h b r ~-muhakeme nefyolun uklarının a e w 
lerin beni istedi~ini söyledi. O zaman ya- lmdıjını söyliyerek şikayette butuııd tt" 
tım yirmi.. bu çağınştan kuşkulandım. Bir daha billmuhakeme adam nefyo 1 d 
Ödüm koptu. Kalktık gittik. Mejene mıyacak! dedh demiş. Hünkar bir h ' 
hünkar üzerinde Tophanenin resmi olan düşündükten sonra: 
sayıyı çok be~enmiş, mecmuanın daha 

. c- Hainleri adliyeye veriniz!, 
1 

.ıı iyi çıkmasını arzu ediyormu§. Bunun içı:-ı ı-
Emrini vermiş. Adiiye nazırı da ne IAzımsa yaz, bize getir, dediler. 

kurtarınca, varta atlamıştı. .,. 
Bir hakkak istedim, Fransadan Napier Bundan evvel Servetifünun bir d· i• 

isimli bir hakkak getirdik. Bir yandan daha yemişti. İngilterenin Cenubi A 
1
, 

da Viyanadaki fabrika aktüalite resim- ka muharebesinde Boerlerc karşı kıtZ· ~ 
ler göndermekte devam ediyordu. dığı zaferi tebrik etmek için başta J11 ıı1 

1311 de Recaizade Ekrem Beyin bir ki- hum Übeydullah olmak Uzere bir t::ıl<;l'' 
tabı çıktı: Şemsa... Bermutad, mahud muharrirler sefarethaneye gitrneğe ki' 
(Baba Tahir) sahibine sormadan bunu tılar. Fikret itiraz etti: d' 
(Malumat) gazetesinde tefrika etmeğP. c- Bir milleti ezip te kendisine be~it 
başladı. Recaizadeyi gördüm. Çok müte- etmiştir, diye mi tebrik edeceğiz? 
essirdi. Servetifünunda bir yazı yazdık. gitmem! • dedi. 
Muharrire haber verilmeden, hakkı teli- {Devamı 10 ncu ıayftJdtl} . . 
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Almanya, Südet topraklarını Sonbahar konkuripikleri 
i/hak etmekle iktısadi pazar günü başlayacak 

bakım dan ne kazandı? Ayazağ~ç~::,:' 
süvari binicilik 
töreni de 

okulunun 
yapılıyor 

Yalnız kömür meselesini ele alırsak 
Çekoslovakyaya eski istihsalitının 

o/o 15 inin kaldığını görürüz ..... ... .. .... 

1 
Dünkü tecrübelerden iki intıba 

Son bahar kon!kuri.pikleri bu hafta j 
başlıyacağından dün Sipahl Oca~nda 
tecrübeler yapıllmıştır. Davet edilen · 
gazetecilere Ocak r-eisi tarafından ya· 
nşlar halkkmda izatlat verilıniljtir. 

Yarın, Ayazağa kasn Siivari Binici-l 
lik okulunun aıçıbna töreni de yapıla
caktır. Oenelkumıay Başkanı Fevzi 
Çakmak, şehrimizde bulunan Vekil ve 
me.b'uslarla, or ve korgeneraller açıl· 
ma töreninde hazır ıbuılunacaklardır. 
Meraslme saat 15,30 da ~ lanacak ~ 
tır. 

Konkuripikler pazara bafhyor 

Çekoelovakya ara.zislnden bir kısmının 
Almanyaya ilhakı netiusinde Almanya 
iptidat maddeler hususunda fevkalflde 
bir surette zenginleşecektir. Elıne geçe
cek ve geçmiş olan tam teşekküll"i sınai 
müesseseler bu zenginiili bir kat daha 
arttıracaktır. Bunlan sırasile (Son Posta) 

ALman orausıı Südd arazisine girerken 

sanayi grupunun içinde P.ilsendeki demir 
ocakları ve fabrikaları, Skoda fabrikaları 
bulunmaktadır. 

müvazenesini pek yakın bir atide düzel
tebileceoktir ..• 

6- Radium ... 

Sipahi Ocağı bu pazar günü Harbi -
yedeki sahasında wn.bahar konlmri
piklerine başlı.yaca1Ctn'. MüsabakalAr 
beş mubtelH mUsabakadan mUte~il
dir. Ankara atlı spor klübil w KaY!erl 
ldübü de konkurlara gireceklercllr. 
Tertib edı1en programın en mühlm 'bir 
.::ktası da Mısırdan gelen a1h atın mü
sabakaya iştirak et't.irilınesidir. Bu at
larm bir kısmı Prenses Semiha bir 
kısmı da Vahid Bey-e aiddir. Ve Mısır
dan bini.cflerile gelmektedirler. • 

Aynca süvari subaylara mahsus ol
mak üzere müsabakalar hazırlanmış -
tır. Bunlara İstanbul haricinden de 
subaylar gelmiştir. Bu subay'lar Sipahi 
Ocağı taratından mieafir ed'llınektedir
ler. 

Dünkü tecriibelere i§tirak eden 1ciiçii'G 
bir ıüvari 

rupada tu.ııMye çıkan ekipimize aid 
olan konkurdur. Bu, halka Mussolini 
parkurunun ne ~lde olduğunu gös .., 
terınEk i9in yapılmıştır. Süvarilerimi • 
zin zaferlle netioelıenen bu yarışın aşa• 
ğı yukarı ayni yapılacaktır. Bu varısa okuyucuianna anlatacatı1.: 

1 - Madcn kömürii ve linyit 

Çekoslovakyanın en zengin köm~r 
mıntakası Ostrava Karvinadır. Senelık 
istihsalAt 7.700.000 tondan fazladır ki 
Çekoslovakyanın kömür istihsalfıtmı~ 
yüzde yetmiş beşini teşkıl eyle~ekte. ı: 
d.i ... Şimdi bu zengin arazi plebısıte tabı 
tutulan mıntaka dahilindedır. 

Brno ınıntakasındaki Rosice kömür O· 

caklan da plebisit mıntakasında bulun· 
maktadır. Buranın senelilt iatihsalatı tak· 

riben 310.000 tondur. 
Teşen kömür ınıntakası Lehistana in-

tikal etmiştir. 
Çekoslovakyanın elinde kalan Praga· 

nın yirmi kilometre ötesinde Ktadno ma· 
denleridir. Bu madenlerın istihsaHitı se· 
nede ancak 1.500.000 tondur ki eski is
tihsalatın yüzde on beşini teşkil eyle-

mektedir. 
2 _ Linyite ıelince: 

Tepliç - Çomutov ınıntakası şi~did:_n 
Almanyaya geçmi~· Senelik istıhsa~at 
11.500.000 tondur. Çekoslovakyanın lın
yit istihsalitının yiUde yetmiş yedisini 

teşkil eylemekte idi! ... 
Şeb civarında bulunan ve senede 

2.800.000 ton linyit veren Lokct • Falknov 
rnadenleri de Almanyaya geçmiştir. 

ÇekoslC' .;.Jtyanın elinde kalan linyit 
madeni, ti (Slovakya) da ve (Moravya)· 
da bı· .unan madenlerdir ki bunların se
neU'. toptan istihsalAtı: 900.000 tonu pek 

gi~; bulmaktadır. 
Bu maden ve linyit körnUrlerı sayesin· 

Je Almanyanın barice vukubulan kömür 
ihracatı fevka1Ade bir .!Urette artacaktır. 
Esasen birkaç senedenberi İngilterenın 
İtalyaya yapmakta olduğu kömür ihra· 
catını hay1iden hayliye baltalamış olan 
\Iman kömür ihracatı bu piyasayı tama
nıile eline geçirmiş olacaktır. 

Bu linyit madenieri sayesinde Alman· 
Ya, ayrıca hazırlamakta olciu~u sentetik 

benzin ve esans işine hız verecektir. 
Asıl dikkate değer nokta şudur: Çekos· 

lovak elektrik ve demir sanayii şimden 
sonra tamamilc Alman hakimiyeti altın
da bulunacaktır. Çünkü bu sanayi ihti
Yacı bulunan kömürleri, madenieri an
cak Almanyadan temin edebilecektir. Bu 

Bunlardan başka, Elbe ve Moldava vadileri~eki idro-elektrik tesisatları Çe· DUnyanın en zengin uran\um madeni 
koslovakyanın ihtiyacını hiç te karşılıya- Saksonya hududu civarında Jachymovda 
mıyacaklarından Almanyanın elıne geç- bulunuyordu ... Bu yer Almanyanın üçün
mi~ olan muazzam idro-elektrik tesisatı cü işgal romtakası içinde idi. Şimdi ta
Çckoslovakyanın can damarı olacaktır. mamile Almanyanın hud'udları dahJlina 

girmiş bulunmaktadır. 

3 - Diğer madenler... Bu madenden senede 200 ton cevher 
Sumavanın §imal romtakasında bulu- lstihsal ediliyordu ld bundan elde edilen 

nan Çesky Krumlov grafit madenieri sn· radium mikdarı 1 ile 3 miligram idi ..• 
yesinde Budojoviçede mühim kut'~un ka· Dünyanın en mühim, en zengin uranium 
ı em fabrikaları tesis edilmişti. Bu ma den· madeni burada idi ... 
lerden senede ham olarak 2000 ton grafi! Mösyö ve madam Curie muazzam ke
çıkarılıyordu. . §iflerini yapmak için bu madenden jsti-

Karlovy-Vary civarındaki Kaolin saye- fade etmişlerdi. .. 
sinde Ohre vadisinde mühinı porselen 7 - Termal istasyonlar ... 
sanayii \rücude gelmişti. Bu sanayiin se- Termal istasyonlar bakımındsn da Al-
nelik istihsallıtı 500.000 tonu buluyoı·· manya fevkalade bir surette zenginlt'§-
du... miştir. 

Gene bu civar~a bulunan hususi cins- Karlovy-Varydaki; Frantiskovydakh 
ten kumlar Teplıç ve Ya?1?~eç c~ ve Marienskadnki; Jakimovdaki; Şebdeki 
kristal fabrikalarının tesısını mucıb ol- bütün termal istasyonlar hep Almanyaya 
muştu... . . ~ geçmiştir. Bu, istifade edilmenin yolunu 

Gene Aussıg - Şeb • Tephç m ntaknlu· tutmak şartile memleket k Uhl 
· "If" "k d t 1 e ço m m rındn şap, asıd su urı • so 11 - po as e • mikdarda döviz temin d kt;,. 

de ediliyordu. Buralarda mühim kimyt:· 8 z· .. e ece ... .. 
k 1 tu - ıraı menabı .. . 

vi fabrikalar uru muş · . Bütün bu varlıklara kıyasen SUdet 
4 - Mensucat fabrikalan ınıntakası zirai menabi bakımından fakır-

Çekoslovakyanın en mühim mepsucat dir denilebilir. (Bohemya) da Zn.teçte el· 
fabrikaları Südct arazisinde bulunuyor- de edilen (ömUrotu) houblon bu vadide 
du ... Çekoslovakyanın mensucat sanayii· Almanyanın yegane kazaneını teşkil et
nin dörtte üçü bu mıntakaöa tesis edil- mektedir. 
mişti. · . Çekoslovakyanın ömürotu istihsalAtının 

Libereç mıntakasında; Bohemyanın §ı- yüzde sekseni buradan temin ediliyor
malinde; Çvikovdaki mensucat fabrika- du ... 
ları Çekoslovakyanın mensucat sanayii
nin temelini teşkil ediyordu ... 

Plebisite tabi tutulacak olan Brno ının
takasında memleketin . en eski ve mühım 
yünlü mensucat merkezlerı kurulmuştu. 

5 - Çelik fabrikalan 
Çelik fabrikaları ve mihanik inşaat sa

nayii hususunda Çekos1ovakyanın zayi
atı pek 0 kadar mühim olmıyacaktır 

Plzen merkezi Çekierin elinde kalmı!i· 

tırFakat bu.na mukabil Vitkoviçteki bü· 
rük fabrikalar Lehistana geçmiştir. 
~ Şomutovdaki büyük fabrikalar da Al· 

manyaya geçmiştir. 
Bu madenler ve fabrikaları eline ge-

çirmiş olan Almanya yalnız iktısadi kuv
vetini arttırmak ile kalmıyacaktır .. Bun· 
lar sayesinde hariç memleketler pıyıısa-

1 
ında veni yeni mevkiler elde etmek u J • 'h 

. kanına malik olacaktir· Bu yenı ı ra
ım ı· . 
cat sanayii sayesinde Almanya ıcarı 

9- Ormanlar ... 
AJı;ıanlar orman bakımından ço'-< 

zenginleşmişlerdir. Bohemya ormanları 

A~man ~anayiini fevkal§de zenginleştir
mışlerdır... Avusturyanın illiakından 

~onra dahi dünyanın en mühim odun ve 
kereste idha1Atçı memleketlerinden biri 
olan Almanya zengin Bohemya orman
ları sayesinde idhalAtını azaltabilecektir. 

······i;i;~b~i···;;;~;iii;i~;i;i;··h~~~·i······ 
mesken bedeli alamıyacak 

İstanbulda mookenı bedeli alacak 
3 70 rnuallim rnevcuddur. Mevcud pa
ra~ bu rnualılimlerin hepsine verilec(!k 
mesken bedellerine tekabül etmediği 

için biır kısım rnuallimler mesken be
de1i alamıyacaklard!lr. Maarif Müdür
lıüğü mesken bedeli alacak muallimle -
ri tesbit etmiş, Maarif Vekaletine gön· 
dcırmiştir. Vekaletten gelecek cevaba 
göre hareket olunacaktır. 

Programın en can alıoı noklası Av - 18 aıt iştirak etmektedir. " .. 

Eski ve kıymetli bir askerin cent .ze merasimi 

Foto Ak.ID 

Cenaze meTasimin~ Qd intwcı 

Emekl'i e.lbaylardan Şerif, bir müd - Cenaze, diJn 'O'ekiıdarda fskeıle cami .. 
dettenberi tedavi edHmekte olduğu sinde namazı kılındıktan ronı·a Kara• 
Budapeştedıe vefat et:rnlf ve cenazesi 
fstanbula getiri.1ııtişti. Çok de4'erli bir caahmeddeki aile ma.kiberesine defne-
asker olan ve ordtuda muhltelif vazife- dillnişttr. Cenazeye dıeğeııll askerin ar• 
lerde bulunan meıtıum bir müddet .de kada§ları ve bir sskert müfreze refa• 
İstan'bul Merkez Kumandanllğını Jfa kat etmi.ş, muhtelif resmi ve hu~'U.d 
eı:ni~ ve kendi arzu.sile tekaüd ed.il - daireler tarafından çelenklE-r gönde ~ 
mıştı. rilmiştir. 

Bir dükklndan çıkaa yaniJn 
söndürüldü 

Bir maranıcoz arkadaıını 
yaralayıp kaçtı 

Mereanda, Mallye ta.hs11 tubeslnln altın-
dakl blr dükk.Andan, dün bir yangın zuhur Çemberlltaota. vezır handa AliieddinlJ\ 
etmiş, etrafa sirayet etmeden söndürülm"" • ~orall4lOZ fabrıka.<ıında çalışan Şahab !W 
tür. uş 

1 
ırfan kavga etml..şler, neticede Şahab ar.ı 

tk
. k . . k I d kadaşını demirle başından yarnladtktaıı 
ı yan eaıcı ya a aa ı sonra tırar etmıştır. 

Devlet Demlryoııan ambar memuru Bay ===============:ll 
Galib, bundan birkaç gün enel Floryada 
gezerken yankesiciler tarafından saatJ.nln 
çalındıtım 1ddla ederek za.bıtaya ba§Tur -

mu~u. Bu hırsızlık suçtıe aletkadar olmak ü~ 
zere Fetıhi ve Şükrü Isminde Jkl adam ya • 
kalanmışlardır. 
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•Son Peda• am lefdk•sı : 4& 

Mari Valevska 
No un aşk romanı 

Tercüme eden : Mebrure Sami 

"Madam, evl~dımı elimden alacaktınız, 
Tam 13 yıl ki, ben onun için mücade

e ettim, ona hizmet etmek, onu düş -
anianna veya kendi hevesatma kar

ı korumak için, elimd~n geldiği kadar 
ça'baladım, çırpındım, durdum. 

Şimdi de işte, bütün bunlann mü -
olarak, beni boşatmağa kalkı -

ar. Şayed muvaffak olurlarsa, 
in ki dayanamam... Ölürüm ... 
Müdhiş bir ıztırabı zaptelrnek ister 
gıbi, ellerini göğsüne götürüp bas-
.. Amma, gözleri kupkuru idi. 

Mari titrek bir sesle: 
-Madam, bu vaziyetten bütün kal

müteessirim. Fakat emin olunuz 
;bu işde benim taksiratım, kabaha -

dan hiç şüPhe et.meyiniz. Size ka~ı i
çimde daima hürmet ve hayranlık bes 
ledim. Uğrunuza ölmeği bile göze alı
nın ... Fakat ... 

Bütün dikkatini, ümidini, Marinin 
ağzından çıkacak kelimelere bağlıyan 
Jozefin: 

- Fakat? diye tekrar etti. 
- Fakat, eviadımı verınemi isteme-

yiniz benden. Lazımsa, razıyım, tek 
Fransadan çıkıp gideyim, memleketi -
min bir köşesine kapanayım... Amma 
eviadımı almayın elimden... Evet şa -

yed bu şekil sizi tatmin ederse men -
faatinize uyarsa, söyleyin, hemen git -
rneğe hazırım... • 

Jozefin yorgun dü~müştü. Açtığı 
mücadelede yenilmişti. Mariyi asla ka
ranndan döndüremiyecekti. Anlıyor -
du. Bu gLbi halim tabiatların bazan öy
le başa çık1hnaz inadlan vardı ki... 

İki kadını ağır bir sessizlik sardı ve 
adeta onları birbirlerinden fersahlarca 
ayırıp uzaklaştırdı ... 

Bu sükutu ilk bozan İmparatori çe 
oldu. l.4rka.n var) • 

En eski mecmuam1z 48 yaş1na basti 
yoktur... (Ba~arafı 1 Jnei sayfada) çok kıymetli adamlar yetişti. Bu emek-

- Yok mudur! Ne diyorsunuz kuzum Fakat arkadaşlar din1emediler, gitti- ler dahi harbi umuminın başlamasile 

11~ ... '"'""'u .. ? Beni boşaması için onu teş - ler. Abdülhamid sefaretle müna"ebet te- durdu, mütarekede üç sen~ intişar ede-
eden, bizzat sizsiniz! şebbüsüne kızmış, önce bır şey dememiş- memek bedbahtlığına uğrıyan (Serveti-

Jozefin tatlı görünüşünü sıyırıp at- se de sonra hepsini birer birer harcamı5- fünun, zafere kadar çıkamadı. Lozandan 
tı. Birden taarruza geçmişti: tır. Übeydullah Taife, Siyret Hasanman- İstanbula gelince Hk i~imiz (Servetifü-

- Ben mi Madam?! sura, İsmail Safa Sıvasa ve diğerleri ~u- nun) u canlandırmak oldu. Evvela Ha-
- Evet, siz. raya buraya dağıtıldı. Son vak'a ile de seyin Siyret tahrir işinin başına geçti, 
Bu iki kelimenin söylenişinde öyle bizi tamamlamak istiyorlard.. Allahtan onun ayrılışından sonra vazifenin başına 

öyle acı bir ahenk vardı ki, Mari Abdurrahman Paşa elini uzatmıştı. Halid Fahri geldi. O (Serv"etifünı.ın) et-
yemiş gibi birden doğru~du. Arkadaşlarına ve bu vak'ay::ı içeriiyen rafına kıymetli gençleri topladı. Oğlu 

vet ve cesaretini ele almıştı. Fikret küsüp Aşiyana çekilmişti. Gavsi de son toplanan yeni nesil genç-
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Mllflia Bakırkay Çimento fabrikuı T. A. Şirketi 
Alacaklılar Sıra Cedveli 

No: Alacaklının Ismi lstedig-I Kabul o- Kabul o- Red o- .MUlAbazat 
para lunan lundug-u lunan · 

---- ------------- para 

L K L K 
1 lş Bankası 64738 48 64738 48 
2 T, C.Ziraat Bankası 15107 01 O O 

sıra para 

L K 
6 o o 
O 15107 01 (Alacak ibtilAf· 

3 .TOrk Çimentosu ve 2000 
kirec i 'l'Qrk An o-
nl ın Ş. 

4 Deniz bank fstıın bul 194 
Liman işletmesi 

5 '1'. Paskalidis 11~1 

6 Şarkı Karip Tica-
ret Bankası 

7 Liman İşletme Mn- 380 
dOriyeti 

8 Ilıızlno V ekili Rı La 8~50 

Nur 

9 Ludvig Preslınayr 1648 

00 2000 o 6 
(lı oldulundan 

o o 

07 

55 

248.17 

25 

00 

00 

194 07 6 o o 

o o o 1751 55 (Alacaıtın mcv· 
(cudiyetl nnla-
(şılamadı 

Ingiliz 6 o O (Aynen kabul 
( edimiştir 

380 25 6 o o 

O O O 8250 O (Tahakkuk işı 

(mQnazaalı ol· 
(du~undan 

O O O 1648 O (Alacak mU· 
(nazaalı oldu
~undan 

Masa Mümes. Avukat Fethi Bapran 
İstanbul İkinci İflas Memurluğundan: 
Müflis Şirketin masasına gelen alacaklıların lahkiki düyunu biterek Masa 

Mümessiliğince tanzim edilen sıra defteri yukarıya yazılmıştır. 
Alacaklılar ikinci toplanması 7/11/938 Pazartesi günü saat ll de Adliyt 

İkinci İflas dairesinde yapılacaktır. Alacakları kabul edilenler in mezkQr t oplan .. 
mada hazır bulunmalan ve alacakları reddedilenlerin tarihi ilindan itibaren 

• beş {f.in içinde iflasa karar veren İstanbul birinci Ticaret mahkemesinde dava 
ikamesine hakları olduğu ilan olunur. (11137) 
BEYANI1 

K ıydolu ıan umum alqc ·ık Kilbul olunan alacak Red olunan alacak 

L K L K L K - - -94039 36 67312 80 TUrıc L 26726 56 
248 17 İngiliz 

- Aklımdan hiç geçinnediğim böy- Biz (Servetifünun} u Hüseyin Cahid- leri arasındadır. 
ibir düşünce ile beni nasıl itharn ede- le, bilahare onun mekt~b müdürü olma- Ahmed İhsan, kırk sekiz yılın kırk se- İs tanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Eksiitme 

ilirsiniz? Majestenize karşı borciu ol- sile, Mahmud Sadıkla sırf ilmi, fenni ve kiz dakika sürmiyen hikayesini kısa hat-
d d t k b. k ı· Ko mı· ~··onundan •. sayıgmın ışın a, e ır e ı - artistik mahiyette çıkarınağı devam ettik. larla anlattıktan sonra geniş bir kütüb-

söylememişimdir 'kendisine. Beni Ta 1908 inkılabına kadar. hanenin raflarını dolduran (Servetifü- 1 - Merkezimize aid 25 adet can kurtar::n simidi ile bir el kantarı ve 27 parça 
sürü entrikalara alet etmek ıstc - İnkılabda (Servetifünun) un yevmisi- nun) cildierine bir baba ~efk:ıti ile gözle- dökme harp pazarlık suretile satılacaktır. Tahmin bedeli 54liradır. 
ler oldu, hepsini de redaettim... ni yaptık. 31 marttan evvel yevmisi ka- 1 ri parlıyarnk baktı ve ilave etti: 2 - Bu işe aid şartname merkezimiz levazımından parasız alınır. 
İmparatoriçe, siyah dallı pembe !;a- pandı. 1910 da Fecriati teşekkül etti. Baş-ı -İşte, dedi .. (Servetifünun} .. onlar ça- 3- Mezkfır pazarlık 18 birinciteşrin 1938 Salı günü saat 14 de Galatada Kara-
omuzlanna çekti: ta Hamdullah Subhi vardı. Burada C~ial . lıştılar. Eser bıraktıla!". Ben sadece mustafapaşa sokağında mezkUr merkez eksiitme komisyonunda yapılacaktır. 

- Anlayamadınız Kontes, dedi. Bel- Sahir, Yakub Kadri, Ruşen Eşref gibi 1 vasıtayım. Nusret Safa Coşkun 4 - Bu pazarlığa aid teminatı kat'iye parası 8 lira 10 kuruştur. (7470) 
evet, Bonapart'ı benden ayırtmak =:=:===:==:==========================~~=============~~=======~==~:=;:;=:::=aa 
doğrudan doğruya nüfuzunuzu (Harold Lloyd) un hayall 
nmıyorsunuz amma, sizin de be-
de onun da menfaatlerimizi bir a-

' tatmin eden, bilhassa sevdiğimiz 
sam rnes'ud edebilecek yegane çare
reddetmekle bu vaziyeti gene siz ya

oluyorsunuz. 
Mari başını eğ'di. Gizli görüşmeleri 

demek ki bu neticeye varmak için ter
tib edilmişti. 

Çok samimi ve safiyet dolu bir ha-
reketle: 

- Ne yapabilirdİm Madam dedi. Ev 
ladımı elimden almak istiyordunu7 .... 

- Elinizden almak mı? Ne münase
bet! O gene sizin demekti. İstedi(!iniz 
dakika onu görebilecektiniz... Yüksek 
bir sıfatla sizi sarayıma alacaktım ... 

- O vakit de, imparator ailesinin 
çabucak şüphelerini uyandırmış ola -
oağımı. böyle bir sım uzun müddet 
muhafaza edemiyeceğimizi unutuyor -
sunuz galiba efendimiz. 

-Ne ~ar? Kudret ve hakimiyet 
imparatnrun elinde değil mi? Sizi de 
velialıdini de korurdu elbette. Ben de 
bütün mevcudiyctimle bu işde ona yar 
dıma hazırdım. O, siz, ve ben; üçümüz 

bir arada, Fransadan da, bütün dün 
yadan da kuvvetli olabilirdik! Halbu -
ki siz istemediniz ... 

- Madam, siz de annesiniz. Benden 
istenilen fedakarlığ-ın büvüklüğünü el
bett<> ki anlamıssınızdır. Saygısızlığı -
mı fl ffediniz amma. benim yerlınde ol
saydınız, siz de böyle b ir şeyi kabul et
mezdiniz. 

- Ben mi? Kabul ederdim. Bona -
parta karşı duvduğum sevgi uğruna, o
nun huzuru, tahtının selameti namm:ı 
her seye razı olurd ım ... Beni durdu -
raca~ bir kuvY<>t olamazdı. Amma el
be~te. c;iz onu benim kadar sevemez -

' siniz. . Daha ırençsiniz! 

!VIari başını b"raz daha eğdi. Hiç c;es 
çı-karmadı. Jozefin. henüz bir şey kaza
namaclığını gördü. Maamafih cesaretini 
ka\' · tmedi: 

- Ah çok rahat olacaktı, çok! Ta -
savvur edemh•ece~iniz kadar iyi ola -
caktı. Amma herhalde düşünemerli -
niz ... Acele C<'vab verdiniz... Belki de 
itimadınız yoktu~. Benden korkuyor 
dunu7. Öy1e dean mi? 

- Havır! Majestelcrine karşı işle -
diğim kabahatler yüzünden, duygum -

(Baştar!l.tı 8 inci saytad-ı J 

yirminci derecede rol aramakla meş -
guldür ... 

3 - Charlie Chaplin... cŞarlo• nun 
ölmüş olduğunu ve dirilmiyece~ini 
bundan iki sene evvel ilan etmişti. .. 

• - Seneler var ki (Karold Lloyd 
film çevirmiyor ... 

Acooa bunlann saikleri nedir? .. 
Büyük kornikierin tebessümleri acı-

landı mı? .. Halk onlardan l>ıktı mı 

yoksa? ... 
(Harold Lloyd) yeni bir 

bayata batlıyor 
(Harold Lloyd) film çevirmernek hak 

kındaki karannı senelerce tuttu ... Film 
çevirmiyordu fakat bir türlü rahat e -
demiyordu ... Nihayet film için komik 
hikayeler, senaryolar yazmağa koyul -
du. !Bu hikayelerden ancak bir tanesi 
Nevyork gazetelerinin birinde çıkabil
di... Bu hiıka~nin neşri günü bü!ün 
sinema prodüktörleri gazete idareha -
nesine giderek bunun filme alınması 
hakkını almak istediler. İşte bu tarih
ten itibarendir ki (Harold) yeniden ha 
yata atılmağa karar verdi... Halkın 
kendisini tutup tutmıyacağını anlamak 
istemişti. Prodüktörler inkisarı hayale 
uğradılar. Çünkü (Dikkat! Profesör!) 
hikayesinin filmini san'atkar bizzat çe 
virmek kararını verdi. 

Harold tıpkı yirmi yaşında bir de
likanlı ~ibi işe koyuldu. Görenler inan 
mıyoıiardı bu 01ale ... Geeeli günd\~1Ü 
uğraştı. .. Yedi kişinin işini gördü. 

Bu kadar çalışııp meydana çıkardığı 
film neydi acaba? ... 

(Harold Lloyd) bu filmi için demiş
tir ki: 

- Bu filme talihimi tamamile bağ -
ladım ... Hatta cnamusumu• bile ... Şaş
mayınız. Vaktile... Senelerce evvel 
gözlüksüz fibn çevirmiyeceğimi kn -
rım Mildred Davis'e yeminle temin et
miştim. Halbuki bu filmin büyük bir 
kısmındaki rolümü gözlüksüz çevir -
dim ... Bunu istemiyerek ' yaptım. Bu 
salıneyi tekrar gözlük ile çevirmek j s

tedimse de rejisö~ bırakmadı... B un -
dan dolayıdır ki ya: (Parol dö n ör) üm 
ya muvaffağı.m... diyorum... Bakalı.rr 
bu defa talih yüzüme gülecek mi? .. 
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Almantarla Çekler anlaştiiar Ataturkle Bulgar Krah 
arasında teati edilen 

Kudüs baskin tehlikesine maruz 
(Baştarafı 1 inci sayfada) kalmı~ olan bir mikdar Alman, tiaha flm- 1 fl (Bag tarafı 1 inci sayfamızda) 

nazırı von Ribentrop ile iki saat süren eliden yeni yeni taleblerde bulunmakta te gra ar yapılan baskın, şimdiye kadar bu tarzda 
bir mülakatta bulunmuc:tuT. ve haklar iddia etmektedirler.. yapılmış olan diğer baskınlara nisbetle 

'$ lcT'tı f li t (Baş tarafı 1 inci ıayfamızda) 
Bu müliıkat hakkında resmi malümat Alman gizli polis teş 1 a aa ye e çok !azla netice verdi. Ve resmi daire -• ~e en iyi tebriklerimi ve phs! saadetle-

olmamakla beraber, müzakerelerin Sü - geçıyor lerle Yahudi mahallesinin kamilen ha • ri ile Bu1garistanın refahı için olan çok 
detlerle meskfuı arazinin Almanyaya ter- Prag 13 (Husust) - Alman gizli polis samimi temennilerimi arzetmek benim rabeye dönmesini mucib oldu. Etraftan 
kinden mütcvellid vaziyet hakkında ce· te§kilatına mensub bir çok sivil memur için büyük bir zevktir. Taberiyye üzerine sevkedilen imdad 
reyan ettiği anlaşılmaktadır. bugün Südct romtakalarma gelmişlerdir. K. i\tatilrk • kuvvetleri ile çarpışan müfrezeler vazi • 

İki devlet arasında vücud~ gelmiş o - Bu memurlar, Almanyaya geçmiş olan felerini muvaffakiyetle yaptılar ve mec-EkselAns Atatürk, 
lan bu yeni vaziyetin bütün safhalan ted- mıntakalarda esaslı bir tarama yaparak, ruhlarını yerde bırakmıyarak tam bir in-Cumhur Başkanı 
kik edilmiştir. Ayrıca, plebisit yapılması Nazi aleyhtarı unsurları hudud harici ya- tizam içinde tekrar da~lara çekildiler. 

d d 
-Ankara- İ 

takarrür eden romtakalar hakkın a & pacaklardır. Ek .___ §te, bu vak'a İngiliz kumandanlığının 
plebisitsiz bir anlaşmaya varılması için Örfi idare seliilu;lannın nazikAne tebriklerin - hayretini mucib oldu. Sadtı hayret de • den fevkalade mütehassis olarak kendı-
imkanlar ara§tırılmıştır. Prag 13 (A.A.) - Mukasevo'da ve Kar- lerine en hararetli teşekkürlerimi arze _ ğil, bu arada endişe de vardır. Taberiyye 
Yakında Çekoslovak maliye ve ziraat patlaraltı Rusyasının diğer bir çok mın- derim. üzerine yapılan böyle bir baskının, daha 

nazırıarının da Beriini ziyaret edecek • takalarında örfi idare ilAn edilmiştir. 9 Borla m geniş mikyasta Kudüs üzerine de yapı-
leri bildiribnektedir. teşrinievvelde bir takım kaçakçılar, Ma- labileceğini artık çok ciddi surette hesa-

ÇekosJovakya ,Atmanyantn caristandan Çekoslovakyaya silahlar, el AV d dil t b • 1 • ba katmıya başladılar. Bunun en büyük 
müzahcrctini istedi bombaları ve mükerrer ateşli tabancalar- rupa a a 1 IŞ eri demi, bizzat §ehirde a1ınmı, olan askert 

Berlin 
13 

(Hususi) _ Çekoslovak bari- la müsellah bir takım cedhişçilet ele ge- Ü • d t dk•k 1 müdafaa tertibatıdır. Şehrin her tara • 
ciye nazırı Şvalkovsky'nin, Macarista • çirilıniştir. Bu silAhlar, Alman markalı- zer1n 8 e 1 a fına hAkim bir noktada bir müdafaa mm-
nın müfrid taleblerine bir budu konması dır. h 1. • taknsı tesbit edildi ve burası tahkım o • 
için Almanyanın müzahcretim istemi§ ol· Tedhişçiler faaliyette yapan eye lmiZ lundu. Ayni zamanda buralarda sivil in-
duğu söylenmektedir. Sekiz tedhişçi Borzava nehri üzerinde- sanları barındırncak mahzenler yapıldı. 

Şvalkovsky'nin, bu ak.~am Berhtesga- ki bir şimendifer köprüsünde vukua ge- (Bll§tarafı 1 inci sayfada) Bu mahzenler, .sırf İngilizlere mahsus -
dene giderek Hitler tarafı.ndan kabul e • tirdikleri bir infilik ile bu köprüyü ha • m:ıioji kon,gresinde hüıkfunetimizi tem- tur. Şehirde bir tehlike vaziyeti görül • 

usanmışlardır. Bir taraftan sevgili maııa .. 
rı, öbür taraftan aziz canları daimi bir 
tehlike içinde tutan bu isyanm ne 
vakit biteceğini kestiremediklerinden 
artık yeise ve ümidsizliğe dü§IDÜ§ görüoe 
nüyorlar. Buna mukabil, Arablarda ü ... 
mid · artmaktadır. Geceleri meQhul elleıı 

tarafından Kudüs sokaklarına serpi~tiri .. 
len matbu beyannamelerle isyan karar .. 
gahının yaptıklan baskınlara ald haber .. 
leri okuyan Arablar, sevinç ve heyecan 
ile titre§iyorlar. Bundan dolayıdır ki tn .. 
giltere tarafından alınacak bütün asked 
tedbirlerin yakm zamanda müsbet biJ3 
netice verebileceğine inanmıya imkan 
yoktur. 

Bir İngiliz sigara fabrikası yakıldı t 
Londra 13 (Hususi) - Filistindeki /\. ... 

rab asiler, bugün Yafa civarında bir: 
İngiliz sigara fabn"kasına hücum ederei, 
fabrikayı ate§e vermişlerdir. Maddi za •• 
rar 150 bin İngiliz lirası tahmin edilmek~ 
tedir. 

Bundan ba§ka memleketin muhtelif 
semtlerinde de hadiseler olmuş ve alh 
Arab ile dört Yahudi ölmiışlerdir. 

Suikasdlcr dileceği bildirilmektedir. sara uğratmışlar, müteakiben Müzcevo.- :; .. :ı:. edilen heyetimiz şehrimize dü~ takdirde verilecek işaret üzerine 
Alman - Çek anlaşJDBSl Borzava istasyonunu taht'ib etmişler. u-ı• bütün İngilizler bir haftalık yiyecek ve 

Berıı·n 
13 

(Hususi) _ Çekoslovakyn Bir Çekoslovak ınemurunu öldürmüş - Heyetin baışı.nda bulunan Dr. İbra- giyeceklerini beraberlerine alıp bu mü· Kudüs 13 (A.A.) - Akcam üzeri ı;r-
1 him 

'7 -~: o·· get, ..:ı.:~- n... ır· muha--:~-ı·ze dafaa mm takasma geleceklerdir. y u:: 
hariciye nazırı şvalkovsky ve fon Ri • ler ve bir kadın yolcuyu yaralamış ar - UdiU uwJ. 'U ı.u.ı.~.u çok suikasdler yapılmı§tır. 
bentrop arasında cereyan eden müzakc- dır. Ayni zamanda diger bir takım ted- şu izahatı veımiŞtıiır: Görülüyor ki, alınan bütün tedbırlere Hayfada, asiler, Arab mahallesi mtııı.. 
releri müsbet bir neticeye varmıştır. hişciler de telefon hattını ve deıniryo • c- Almanyada, ~bilhassa Münih şeh- rağmen, vazlyet bugün, dünden daha çok tarı Ali Alısud'un evine girmişler ve e§-o 

Bazı Çek mıntakalarında yapılması ka· lunu tahrib etmek niyetill! hududu teca- ri.m:le bulunan modern bir hapisanede fenadır. Artık k:ü~ük karakollada çeteler raftan bir zat ile muhtarın misafırlerin ... 
rarlaştırılmış olan plebisitten ~arfı nazar vüz etmişlerdir. Pazartesi - Salı gecesi, uzun uzadııya tetlcikatta bulundum. Al- arasında yapılan müsademelerden de~il, den iki kişiyi öldürrnü§lerdir. Ceninede 
edilmiştir. tedhişçilerin mikdarı artmıştır. Fakat manyada lbirkaç senedenberi tatbik e- belki de nisbeten büyük askert kıt'alarla ~r takım Arab memurlar, sokak ortasın.. 

Çek • Alman kat'i hududunun tesbiti, jandarma ve askerler, bunlan Mukase-- dilmelde olan kastrasiyon meselesi ü - askeri inzibat altında hareket eden sey- da öldürülmüş1erdir. Şehirde guruptan 
iki devlet mümessillerınden mürckkeb vo civarında dağı~lardır. Tedhişcıleri:ı zerinde tedkikleır yaptım. yar Asi müfrezeleri arasmdadu ki müca- sonra soka~a ~ıkmak yasağı ve 

1şıklan 
bir komisyon tarafından yapılacaktır. Bu ekserisi ölmüş ve yaralanmıştır. deleler cereyan ediyor. Karargnhları söndürmek mecburiyeti ilnn edilmiştir. 
komisyon mübadele i§inin tanzimile de Brehovo ve Sevijün mıntakalarında K~'rasiyon, malumdur ki mükerrer nı Nablus daklarında kurmuş olan Asiler, Muhtelif yerlerde üç Arab öldürülınU,.. 
meşgul olacaktır. örfi idare, on teşrinievvclde ilan edilmi§ sab1kalı, ıgayırikabiN :ıslah mahkfunla- beş kişilik bir heyet tarafından idare e- tür. 

Bu akşam bir tebli~ neşreden beynel - ve hudud sımsıkı kapatılmıştı.r. Örfi ida- nn, ;kezalik gayrikabili ıslah allmlik - dilrnek üzere muvakkat bir milll hükfı- Müsademcler 
milel komisyon, Almany3 Ye Çekoslovak- re, dün Mukasevo'ya teşmil edilmiştir. lerin nesillerini ku:rutmak üzere tatbik met kurmuşlar ve bu milU hUkt1met na • 

ed
'l bi 1..ı.:~- y · h 1 · · mın t f · 1 Kudüs 13 (A.A.} - Kudüs ile Hebron: 

ya arasında yapılan bu anla<=1'Tl:ıyı res - Evvelki gun.. ve dün bir çok tedhişçiler ı en r usu uw. anı usye eruıı a e :ra 
8 emır er neşrediyorlar. ır·- çık k. M.. 'h h · · d bö 

1 
arasında bir askeri müfreze ile asiler a• 

hk 
..... -T •. ır rasın a vukua gelen müsademelerde tıg men teyid etmiş ve kendi mesaisine ni • tevkif edilmiştir. Bunların hepsi de Ma- arma u~ apısaınesın e Y e- Ahvalin bu •ekil alması üzerine 1ngi • d 

"'& ııcı e e o u~ ve i ngiliz polisı yara .. hayet vermiştir. cardır. Öğle vakti Brehovo mıntakasınd:ı ce hus~leri çıkanlan ma u.uuar gor- lizler Kudüse yeniden kuvvet getirrn ... ır.e tA~· t 1 f 1m ki ı 
Çek - Macar müzakereleri Rüten jandarması uıbitlerinden biri ted· düm. Bu :aıneliye yapılmadan evvel bü- teşebbüs ettiler. İkisi Maltadan, ikisi Mı- Ianmı§tır. 

Prag 13 (Hususi) - Komnmoda, Çek hişçiler tarafından öldürulmüştür. Bır tün mahkfunlann mükerrer ve yek - sırdan ve biri de İngiltereden olmak ü-
k t dh

. · k.k ed Yahudilerin bir teşebbüsü 
ve Macar heyetleri arasında cereyan e - ço e ışçı tev ı ilmiştiı-. diğer1erin~ temyiz eden birer heyeti zere beş tabur askerin yola çıkarıldı~ı • 
den müznkcrclere bu sabah tekrar b~- Abn..,.._. Potoa,.a tnbbiyeden geçlliğiıri ve böylece ameli· veya çıkarılmak üzere bulundulttı anla- V~ington l3 (AA.) -Yahudi lidcrle< 
lanmı~ır. Varşovıı •• (A.A.I - Pat Ajaıısından: yenin tatbik olunduğumı bi!iyorduk. şılıyor. Fakat, bu kuvvetin kAfi geleec • rinden mürekkeb olan Amerikan dele • 

Macar heyeti, Slov:ık mümessillerinin Bir eenıilıl membadan tereWih eden ve Bu sefer bunu bizzat görmüş olduk. ğinl zannetmek hatadır. Ara yerd•, mü- gasyonu, bugün Ingiliz selirine bir muli• 
hazırlamış olduğu mukabil teklifler~ red- Polonya lle Almanya arasında Danzlg ve Münih hapisanesinin teşekkül ida- ,cahidlerin ıru .. vvetleri de günden güne tıra vererek Filistin Yahudi muhacereti• detmiş ve bu akşam saat 6 ya kadar yeni Pomeran,ya hnkk.ında müzakereler yapıl - ~ tı B d nin devam etmesi talebinde bulunmuş • mııkta oldu~na dair olan haberler, Polen- re, taksimat şekinerini tedkik ettikten ar yor. . ugun a~larda dolaşan isyan 
teklifler yapılması için mühlet vermi~ - yalı mehafilde csaçma» diye tavsır edll _ roma Romaya, kongreye gittik. Kon _ kuvvetlerm.in m~~darı 10,000 den fazla o- tur. B; .. __ :ı--..ı daha 
tir. mekt.e ve Polonya ne Almanya arasındaki grede biB"ıassn resmi delegelere çok e- larak ta?m!n edıliyor. Hücum edecekleri .... ~>~ 

Cenubi Slovakyanın bazı şehirlerinin Iyi komşuluk münasebetlerinin lhl6.lln1 ts - hemmiyet vcrilmeldeydi. Kongre bü _ yerleri ı~tihabda serbest olan asilerin Londra 13 (HtıSUSi) _ .Kudüs bele-
terki hakkında Macarlar tnrnfından ileri Uhdaf etmekte olıclutu ~an olunmakta:- tün faşiSt etkflnı, nazrrlar ve prensler nerey~ hu~u.~ edeceklerini İngilizler bi- diıye meclisi azasından ve Arab Jl!ed 
sürülen talebler, hiç bir etnik esasa isti- dır. Ukranyalılanıl nümayişlerl hazır olduğu halde Romanın m~hur lemedıklerı ıçın her tarafta tedarikli bu- gelenleıind€'11 Hasan Sıdkı, bugün Ku· 
nad etmemektedir. var§Ova ıs - LWT'da 1k1ndl vakt.ı Uk - kapi'tolunda Jul Sezann tarihi salo - lunamıyorlar. Bunun için mücahidlerin düs- Yafa demiryolu üzerinde ölü o .. 

Müzakereler inkıtnn uğradı ranyn nasyonallstlert muazzt.m blr taknn nunda toplandı. Ayni gün öğleden son- baskınlarının önüne geçrneğe imkAn kal- larak bulunmuştur. 
Prag 

13 
(Husus!) _ Bu akşam saat e numay~er yapınqle.Mır. Halk, bu ıehrln ra yeni yaptonlan mükemmel w muh· uuyor. Hasan Sıdkmın asiler tarafmdan öl· 

caddelertnden geçerek mubtarlyetı haiz +"""""'"' furiversite hukuk fakülte5i 58 _ Yahudiler de bu halden artık bıkmı~ ve dUrüJ.düğü zannedil'ınektedir. 
daKomun~a~~anw~~mMac~n ~~a~~b R~mm ~~ı ~k~~~·· ==============~===~~=====~~~~==~ 
Slovak heyetlerinin içtimaı yalnız be§ da- mış ve bütün Utranyalılann mtı.stakll bir tonlannda içtimalar.a ba.~:andı. E k• M B k 1 
klka sürmüştür. devlet balinde bir araya gelmelerini Iste - Kongre mesaisini üç scksi~na ayıl'" s 1 ISir aşve i i Ankaradan Hataya gitti 

klifl 
· .ı mıştır. Nasyonnllst tnıebe, muka.bU bir ntı -

Macarlar, Slovakların son te erır.1 k kl ma/k suretile tanzim edilmişti. Ben bi- yollardan gidiyorsunuz. Bugüne kadar 
olmdar gibi bundan soma tahakkuk ~ 
decekı olan ~rlemelerinizle de bütüıı 
düny.ayı daha fazla ıteshir edecek ve bil 
şarkhlan daha çOk oovindi:recek ve he.. 
yecanla~a~. 

maylş yapmış ve z:ıbıta argqalt ar TU -
reddederek memleketlerıne dönmüşler • kuuna mAnl olmak ıçın müdahalede bulun- rln.ci seksiytma geçtim. Çünkü bu kı - (Baş tarafı 1 inci sayfamızda) 
dir. Bu §artlar altında müzakereler in • muştur. sım doğrudan dx>ğruya çocuk ıcürümle- bii mübahaselerin bu ıtarafı beni bu 
kitaa u~amıştır. Kanlı !ılr hAcUse rinin sebeb ve teşhisleri hakkında te - vatana olan yakuihğım dolayısile da-

Macar heyeti, ihtilafın halli için Mü • varşovıı 13 (A.AJ - Pat aJan.sma göre, teb'büat yapacalru. Benim fransızca ha fazla alakaland:ırdı. Can kulağile 
nlhte toplanmış olan dört devletin ha - Lvdv'daki Rum :tnllk r&hlhler mektebl basılmış olan raparum da bu meseleye din!edlimı. Orada buh.manlann istisna,. 
kemli~ine müracaat etmiştır. talebesi tarafından Polonya - Çekoslovak- aiddi. Raporumdan 150 kadar nüsha Sl'Z hepsi de Türkiyey-e ka~ı hayranlık 

kili d ya ihtUAfı münasebeWe kabul edllnıi§ olan Macar heyeti reisi hariciye ve · · e Polonya aleyhtarı hattı haretet delayısile ko.ng;re azalM"lila dağı'lılrlı, hatta yetiş- hislerini söylemek için adeta müsabaka 
Kanya, iki devlet arasındaki nok • bugftn bu müessesenin önünde tanıı tıir ar- medi. lıalindey'dillar. Ve heıpsinin kanaai'i 
tai nazar farkının pek derin olduğunu bede vukun gelmlştır. Blr k1l1 ölmüş, birçok Birinci seksiyon.da muhtelif ınemle- Tülikiyeninı bugün Avııuparun en kuv-
ve bu farkı doldurmağa imkfin olmadığı- klşt ynrnlanmıştır. ı..!\..ası vetli ve nüfuzl-u memleketlerinden bi-Aiınan gazeteterinin mltt&lealan ketler muraııuı an meyanında 4 üncii nı s?ylemiştir. söı 1+ .. ıo.•anılaı:rdaın oon:m bana verildi. ri olk:luğu rnerkeziırldeydi. Duyduk.la -

Berlin ıs (A.A.J - Alman p.zeteleri, bü- ı.G.i''J l\f:acarların tafubleri tün dlkkatinl bu sabah AlmAn n Qekoslo - Benden sonra Franc;1Z murahhası söy- rım hiç farksız ola'l1lk sizler kadar be-

Macarlar Slovakya ve Rütenyada ple- vak Harlclye Nazırlan arsaında ba§lam~ o- l'edi. Tabit müda:faa ettiğimiz tez daha nim de göğsümti kaba'rltma'lrtadır. Bu
bı.ıt yapılı:ıasını, Bratlslava'nın kenclile· ıan mUzakereler tızertnde le>alf e1mlşttr. ziyade prot!ilako mahiyette idi ve u • gün!W Tüıidye .lle bütiln şark Ale • 
rine terkedilmesini istemektedirler. Esende oıkma.kta olan ve lıılm!şal Gö - mumiyetle tasvib .edildi. mi ift5har etmelidir. Mısır ~çliği baş-

ring ııe ra'bıtaıan malnın bulanan naı:ro - tanbaşa, Türkün her 6ahada kezan -
Mareşal Göring'in teıninatı nal çaytung, .vıyana ne Prt.C arasında rea- Türk heyeti her yerde, daima sempa-Berlı"nden alınan bir habere göre, roa· !Isi oıyoset• b,.ııll aıtında bUh•na ıö)'le tl Ue karşılandı. Kongre mesals! 5 gün ılığı ve herkesin erişilmez sandığı bü-

B 
·-..ı K yük başanlann ıtemtz w samimt he -

recai Go .. ring Bratislavanın Çekoslov.ak - diyor: ... devam etlt.i. u ar..ua apitolda Ro -:t Südet memleketının Aiman,aya rl,l\;uunu i . · k bu .. ~anire meşbu bir halöedir. 
Yada kalacağına dair teminat vcrr.:tştfr. "nhaklrok etttrmlt olan Ahn&ll aıya.seU, ye- ma valils nın resm.ı a . lıunde bulu-k~· bu - b·-' ._,_..t.,.tın nuldu ve LYLtory:ıoua bh- teınez-'',_ ya- Ben, diycbili.rlm ki impara .. tor.luğun 
Ancak. Tuna nehri sahilind.:! uın ni blr ÇekoSlOvatya.,yaıorumane J.Wio'>.l.r- -., z.wJ. ıehlrden dar bir koridorun Almanyaya usırtne kendlslnl ... t"'"".._ Bu alyuet, pj!dı. Grımıd Oteldo ziyafet ve ııllvare eın ~· ~aMı del/irlerinde bile Tiirluye bu 
terkedilmesini lstemi•tir. btlAtds esld ıurlJ oealının .. rini dahlll nok· verlidi. kadar yükook bir lllbaT ka7.anamamıı 

'$ taYl nazardan memnunlyete pyan olan ve . ve kendisillle bukadar mnum! ve şümul-
Çekoslovak resmt mahfellerinde bu hartel sıyaseti organik baıomdan n makul Kon;gre~m hitamında bütü_n Jı:oııgre 1lü bir sempati ve alrota topl~yamamış-

hususta hiç bir maltimat yoktur. surette ınertez1 Awupanın TaziYetlne !nU- a:uısı, Adl!iye Naz.ır.ı. ve faşist erkAnı. tı Bununla ne kadar iftihar etseniz 
SUdet mınt.akialnnndan Çckoelovak- bak eden yenı blr dnlete bıramasını temtn ile 'ber&ber Napoliye gittik. Napolic!e v~ ne kadar i~ihar .etsek yerldir.» 

etme~ ıstıbfaf ,eylemekı.dlt. lıfualla1kta b
1
u- • _._,,\r1,...,. ft.eas ~ N1ei 

yaya ·kaçan Alnıonlar al ıunan .,..,eıeıertn balll ıom - •ky o an ~~~ıd;; ~~ · .Hatay 'dav"'ı diplamasi tarihine bir 
Prag 13 Hususi) r- Südet mıntak a • mnzakereıer. Aiman:vaıım. Qe'kX>Slova anın da ~ _,M.. lallh ve~ ibret dersi teşkil eder. Herkes pekMa 

rından ÇekosJovakyaya akın etmektc o • teveccüh etınJıt :~Jee~~ = em m ~~ 15 
anel biliyor ld, eğer Türld~ ~eseyrli uzun 

lan Alman mültecilerinin sayısı günden nı~ktu t:ıımak uzun uzun zaman ha111 sil.ri1.ncemede kalan bu i~i 
güne artmaktadır. • ecıer. Gerek hapisaneler ve gerekse kon • gayet küçük ve askerl bir hareketle 

Başvekil Sirovi, bu mültecileri kendi • •t 1 r gre }ıa.kkındaki tedk.ikatmıızın neticeri- oooa erdirebilirdi. Fakat böyle yap -
Yerlerine sevketmek ve yeni gelınekte o- ÜniY8rSI 8 yarın aÇilYO m mufassal bir raporla Adiiye Vekl - m.am. Zaferi sullh ıyolile aradı ve mu -
lanlan geri çevirmek zere, hududdakl a• (BII§tar<ıfı 1 inci1411fada) ı.ıtııu> iakdim etılm.• va!!ak da oMu. Bu hAdloo benim üze· 
Ilkadar makamlara kat'i emir vermiştir. __ .......... ~ ... baş,·-" ..... - ............. --·-···--··········-... rimde çok büyük biır tesir uyand1nn1ş-

1938 
• 1939 dem s~ uu.LICL· t-'"~ · ..n ki ~ k t' BaşvekiJ, mültecileri himaye eden ko- . lile RektÖr bug'Üll gazete - Or. Haz• m Peki n tıır. ~~ bunun i9Jnuır . memle e ı ~ ınlsyonun İngiliz reisinin bu hususinki sı nıünesebe t v.,...,.ı.tir· Ziyafet>- me giderken Hataya uğrıyarak birkaç 

ınüracaatına cevaben, demtştir ki: tecilere bir ;yafe ·tenin tekmil şube- Ctldiye ve ztıııreviye, Beyo~lu gün kalacağım. 
eBu Alman mültecilerini kabul edereli, ten evvel niv~ emlte iYarın me- tngUiz setaretl, tramvay durak Size son olarak şunu söyliyebilirim. 

>nemlekette yeni bir ekalliyet meselesi leri gezil...,ırt.iı'· :v yeri No. 28 İs!!lııbole ve muvaffakiye'le en eroin 

çıkaramam. Esasen, Çek topraklarında rasimle açııac~ 

Aınka:rayı 1çm'Ci'en hiç gönnemiştim.. 
Bu şehir TiiTkiin yapıcı kıudretinin ea 
gürzel ve büyük llbidesidir. Eğer bu • 
nu %Panla.rnı Türlk ol!duğu billinınese1 
insan hayretten inanarmyacağı gen .. 
yor.• 

Sofya sokaklarinda 
don hayat durdu 

(Bll§tarafı 1 inci sayfada) 

ara~tırmalar yapacaktır. $')k .ı.:ıarda g.r
lip geçme, yiyecek ve diğer elzem ihtl .. 
yaçlar müstesna olmak üzere yasak e • 
dilmiştir. Halk sükUneti muhafazaya ve 
araştırmalara memur pol:s makamları • 
nın vazifesini kolaylaştırma~a davet e .. 
dllmi§tir. Araştırmalarm nihayet buldu· 
~ radyo ile ilan edilecektir. 

Sofya 13 (A.A.) - ŞP.h:~de normal ha .. 
yat saat 19 dan itibaren yeniden başla • 
mış ve telefon ve telgraf muhaberntı de 
yeniden tesis olunmuştur. ----

Ankaradaki havuza 
kotralar kondu 

Ankara 13 (Hususi) -Parti çocukların 
deniz sevgisini arttırmak maksadilc Gti~ 
ven anıtı meydanındaki havuza iki gü • 
zel küçük kotra koyduımuştur. Kotralu 
aUıka uyandırmıştır. Şehrin umumi yer· 
lerindcki havuzlara da kotralar koydu • 
rulacaktır. 
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Yazan: Muazzez Tahsin Berhand ....... 
O halde sevgi de bir başka hastalık değil 
mi? Her kıskandığı.mız kimseyi belki de 
sevmiyebiliriz; lakin her sevdiğimizi kıs
kandıtımız muhakkaktır. 

beş senedir körükörünc emni- Buna, Reşidin tok ve sakin sesi cevab 
ettiği kocası onu aldatıyordu. Genç vermişti: 

büyük bir helecan içinde tekrar - Ben de sevenlerin az çok kıskandı-
ğa oturdu ve kocasının yazıhanes:- ğına inananlardanım. İnsan tam mana
çekmccesini açtı. İşte, aldatıldığını, sile benimsediği bir kadının başka bir 

edildiğini, sevilmetiiğini gösteren erkek tarafından fazla iltifatlara maruz 
id orada, iki ince kağıdın arasında kalmasına bile tahammül edemez, değil 
uyordu. Bu, pembe bır çamaşır kor- 1 ki onun kendisinden başka bir erkeği 
·sı idi. sevdiğini hisse tmek ... 
uammer bu ipekli şeridi eline ala- Reşidin bu sözlerini keskin kahkaba-
uzun uzun baktı. Cinsı ve rengi gü- sile kesen, Muammerin öz kardeşi Ner
i.. mutlaka iyi giyinen zengin bir ka-

1 
min olmuştu. 

a aid olmalıydı. Fakat kime? Bunu 1 - Yaşa enişte ... Ben de her zaman ab-
kcşfedebilse! lama bunu söyler dururum. Bir kadın d:ı 

ki üç dakika içinde hayatı ve hisleri sevdiği erkeğin başka kadınlara yaklaş
st olmuştu. Keşki yazı odasmın tozu- masını değil, onlara iltifat etmesini, hat
alırken kocasının masasma hiç yak- ta, hatta bazan vazife telakki ettiği 
asaydı! Fakat bu nasıl kabil olurdu? komplimanları yapmasını bile hoş gör

ra, aralık çekmenin içinde gözüne ili- mez. Ne diyorum, hoş görmez de söz mü? 
bu pembe kordelayı gördüğü halde Sevdiği erkeği kıskanır. 

u eline alıp bakmamasmın da imkam Ablamla her zaman münakaş:ı eder 
mıydı? dururuz. O, bir kadının emniyet ettiği 

olduğu halde Nerminin bu husushiki t~c
rübesi daha kuvvetli idi; demek o haklı 
idi? Erkeklere inanmak caiz dcğlldi. • 
Hatta bu erkek Reşid gibi temiz, namus-
lu ve itimada la}rık gibi görünen bir a
dam olsa da ... 

Pembe kordcia şimdi ünunla alay edi
yor gibiydi: 

- Zavallı Mua.mmer, heş senedir ona 
inandın ha! Halbuki dah:ı evlendiğinizin 
ilk aylarında Re~id seni aldatmağa baş
lamıştı; evveleNfen sevışmiş olmanıza 

hiç ehemmiyet vermeden daha izdivacı
nızdan birkaç ay sonra gönlünü eğlen

dirmek için bir iş seyahati bahane ede
rek seni bırakıp bir ay kadar Avrupaya 
gitmemiş miydi? 

Ya daha sonraları? Senin Büyükadada 
bulunduğun zamanlar bazan vapuru ka
çırdığını, mühim bir \şi olduğunu tele
fonda söyliyerck İstanbuld.:ı kaldığı ol
muyor muydu? Sen, zavallı toy kızım, 

onun o geceleri Şişlidekı apartıma!ld:t 

geçirdiğini zanncderek sakin s<.kin uyu
yordun; halbuki o, işte benim gibi pembe 
kordelalar pe~inde dolaşıp dururdu. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal kes~r. 

- - Icabında günde 3 kqe alınabilir. - -

1 Devlet Demıryolları va ı.manlırı ışletmesi Umum ıdaresııla.ıiarıl 
9 uncu İşletme Müdürlüğünden: 
İstanbul • K. Çekmece Banliyö kısmı kış tarifesi 15.X.1938 tarihinden itibarPn 

mcr'iyet mevkii~ giret!ektir. 
Ceb tarifeleri gişelerde satılmaktadır. 
Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi rica olunur. (7~) 

Bütün 

Ağrıları 

Geçirir. 
uammer mütecessis bir kadın değil- kocasını kıskanmadığuu, bense, seven 
Yazıhanenin çekmesi her vakitki gibi bir kadının her zaman itin1adsız olduğu- Genç kadın daha furla taha~1ül ed~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

· kA g·· ~erı·ne dı·kcrek haykırdı· 1 tim ... Hem nasıl? Bana ald bir kordell 
alı olsaydı, acaba içinde ne var? diye nu ve gözlerini kocasının harekatından 
u açıp bakmak aklına gelmiyecekti. ayıramadığını iddia ederim. 

miyerek yerinden kalktı, ağır ağır pen- rıya ar ozı · 
Alçak' parçasını gelişi güze~ eniştemin yanha-cereye yaklaştı. Bütün varlı~ı. derin, ke- - · 

ekim şimdiye kadar böyle bir şey yap- - Sen ona bakma Nermtn? Muammer 
G d b. denbı·re c:aşırmıq bir a- nesinin çekmesine bır:ık:mak sureti le ... sici ve kırıcı bir ıztırab içinde kıvran- enç a am ır :. ~· 

ı~tı da .. . Fakat pembe kordelanın müstesna bir hilkattir. Onun beni sevdi- mağa ba~lamıştı. Hayatında ilk defa o- dım gerilemişti; fakat ağzını açıp bir şey Kardeşinin bu sözlerine cevab verecek 

nu gördüğü halde buna ehemrniyet ğine itimadım olduğu kadar o da bana 
mcmesi, onun kocasını zerre kadar inanıyor; l?u sebebden karı koca başbaşa 
ediğinc, ona aid hiçbır şeyle alaka- rahat ve sakin yaşıyoruz. 

söyliyecek vakit bulamadan odanın içi kuvveti bularnıyan Muammer, şaşkm ve 
larak kıskançlığın ne 'llduğunu anlıyor, kı k k k b. k hk ha ·ı doldu· k b kı rd n vra \'e cra ra ır a a ı e · per·c:an go··zıerle ocasına a yo u. v-bunu en şedid bir acı gibi bütün benliğin- "' ı"' 

- Oyunu kazandım cnişte; elbisemi is- nun bu şakanın a~ırlığı altında sarsıldı de duyarak titriyordu. & • 

olmadığına delalet etmez miydi? - Birbirinizi loskanmadan mı? 
terim. ğını anlıyan kocası yakla§arak elini tut-

- Demek Nerminin hakkı varmış, er· Ayni dakikada Nermin içeriye girdi. tu: 
buki o, Reşidi seviyor, temizi s:ıkin, - Benim bazı huysuz!uklarım olmu- keklerin en iyisine bile itimad edilem!- Elı.nde, bı·r saattenberi Muammeri üzen - Karıcığım! i ve patırdısız bir sevgil~ seviyordu. yor değil amma, o k.ıskanmıyor ve pek 
enç kadın acile yanan gözlerini elle- iyi ediyor. Çünkü benim gibi öyle yazı-
örterek dirsekierini masaya dayadı. hanesi arasında yaşıyan adamın kıska
asına karşı olan duygusunu düşünür- nılacak nesi olur? 

yormuş. pembe kordelanın bir parçasını tutarak 
Bu So··zıerı· bı· ıa·ı·htiyar -t·u·· ksek sesle vn_ bl ki t Fakat Muammer titiz ve sinirli bir ha-.~ şımarık bir tavırla a asma ya aş ı: 

mendilile gözlerini silerek mırıldanmış- - Geçen akşamki konuşmadan sonra reketle elini kurtarmıştı. Bqını eğerek 

gözünün karşısına, on beş yirmi gün Alçak adam! Demek bu sakin sözler 
tı. Ayni dakikada arkasınd~1 bir ses duy- enişterole bahse giriştik: o, n~ olursa ol- kapıdan çıkarken Nerminle Reşid onun 
du: sun senin ona itimad edece~ini, ona kar- yavaş sesle bu sözleri mınldandığmı duy-

cl bir gece arkadaşhrile halkonda ge- kansile alaydan başka bir şey detildi., 
ikieri saatler gelmi§, kulaklan o ak- demek onun kendisine olan itimadıı.:ı 
konuşulan sözleri i~iti:- gibi olmuştu. güvenerek bunu suiistimal etmiş, Muam

- Bana da mı Muammer'! şı olan emniyetinin sarsılamıyaca~ını id- dular: 
Genç kadın birdenbire haşını çevirdi. dia etti; bense, beş senedenberi sakin ve - Bunu niçin yaptılar? Benim tçime 

te Macid, sigarasının dumanlarllll m eri aldatmıştı öyle mi? 
Karşısında kocası vardı ve bu sözleri kavgasız geçen ha~·atınıza rağmen bir bu zehiri niçin damlattılar? 

ızlara doğru üfliyerek başını şezlon- Fakat kiminle? Acaba kiminle? 
ayamış, şu sözleri söylüyordu Genç kadın gözlerini açtı. Kalbinin 
Seven mutlaka kıskamr. Bu, kadın üzeri bir yılanın dişleri arasında sıkışmış 

a erkek için sarsılmaz bir tabint ka- gibi sızlıyordu. Kıskançlık btı muy<iu 
udur. Siz şimdi kıskançlığm bir has- yoksa? 
olduğunu ileri süreceksiniz; belki... Demek kendisinden birkaç yaş küçük 

Af edersin! Hiç bir yeri de boy -
am. Adam vurmamışım, para do -

1 a ndırmamışun. 
Durup dw-ur iken 
adamı mapusa -
nee tı:karlar hiç? 
Nerede görül -
müştür? 

- Bilatsız tre-

söyliyen de o idi. Bir saniy.:, gururu ga- gün, hatta bir saat içinde senin ona olan 
lcbe ederek gözyaşlarını Reşide göster- itimadının sarsılabileccğini, ondan şübhe 
memek için çırpındı, fakat bu vak'a öyle edeceğini söyledim. Görüyorsun ya, kıs
bekl~nilmedik bir felakettl ki daha faz- kançlığın ne olduğunu bilmem ve koca
la tahammül etmesine, acısını içine göır.- mı kıskanmam dcmene rağmen seven bir 
mesine imkan olamazdı. Başını kaldırdı; kadının en ufak bir sebeble nasıl kıskanç
gözlerini kocasının hilekô.r, aldatıcı \'e lığa kapılacağını ikinize birden isbat et-
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YAZAN: Ercümend Ekrem Talu 
ne binrnek suç ------------------------------------~--------------------------------~------------~--------
değil de nedir? değiL Bu adam yol- sigarayı da ate~liye-

- Anaforcu ço- cuları sayıyor, yer- ~ rek, tam keyfini ça-
cuklar gibi tram- leri kontrol ediyor.. ~ taeağı sırada per -

asılmı.şım? Badiheva gidoorsam, Taıkvor cevab _ delerini indirmeyi 
...,...,,.,....,.,.,.,,, zarara düşüreyiın deyi de- verdi: akıl etmemiş olduk-

param oLmadığı içindir, - Sanmam. Bi - lan koridora ba -
Paran yok idiyse, binmeyeydin. zim öteki herif ya kan pencerenin ö -
derler. rtrene · otunnlJ.Ştur, n ünde bir genç 
KJm deeoek? Göreyim! Ben bu ve lakin göri.inmo- kızla bir delikanlı 
oturmak için arzual etmemİ4im.. or .. yahud ki tren peyda oldular. 

de yoğudu ki, müstakil otu - kalkarken buna ta - Bunlar içer•ye, 
ım. Ben İsviçerya'dan Parize gide- limat ~ir. önce gel~i güzel bir 

Sözüm bundan dışanya ana Bu faraziyeler - nazar fırlattılar. Bu 
gibi mecramı değ~irmişler ise, den en doğrusu il - • bak14, acib kıyafe -

neden bende olsun? Tabndir ki idi. Memur, fil - tlle Gurabi efen -
de sağa sola bulaşacağım. Bu - hakika trene son da diye takılınca dik -

günahı beni başka tarafa sefk e- kikada yetŞniş idi. kate inkılib etti. 
boynunadır. Müteakib ilk istas - İkisi de cama yüz-

Sen hAli bu kafayı kullan. Baka- yonda da telefona lerini yapJ.§tıİnuş -
bu tilkırdıları dinietebiliyor mu - koşmuş, Gurabi e • lar, bil'birlerile, gü • 

fendi ile arkadaşla- Gunıbt Efendi entariyi giydikten ,ıonra peykenin üzerine tünedi. 1erek, söyleşiyorlar-
Mis gibi de diğnettiririm. rının tren paralannı Hamburıda mah-ı di. Evinde, giyimli oturarnıyan bu a -ı dı. Bir iki dakika sonra cama yapıpn 
Hem zaten sana gore hava hoş, sup ettinnek emrini a1mıştı. damın hele giyimli uyumasma imkan kafalarm sayıSI. üç .. sonra dört .. be4 ol
mi? Ceza da alsalar, senin cebin- Vakit~ bizimkileri uyku bas- yoktu. Zorla değU a, hasta oluyordu. du. Bitişik .koınpartimanlardan, bura -
çıkacak değil. Onun orasını du.,ii- tlrıyordu. Karnı~ halde acıkan To- Kampartimanda yabancı olup ol - da seyre«ilecek bir garibe bulunduğu-

benim. rik, :bir iki durak yerinde pencereye madığını bir da'ha iyioe tedkik ederek, nu duyanlar dışarıya fırlıyorlar, ka • 
Pardon! Ben cenabının hisabına koşm1.1Ş, sim.ld filAn aram~Jf.ı. Bönlükft usulcacık yermden kalldı, tepesindeki pının önüne birikiyorlardı. 

edeceğim. Sana da para verdittir- ve dil bilmezliA'f lhasebile, sandviq, bi- fileden kendi bavulunu indirdi, açtı. Kendi vaziyat'inde hiçbir fevkalide-
. Sen lbeni ne sanmışın? ra veuir yiyecek gezdiren satıcılara İçinden ~llu basma erltarisini, dilimli liık tasavvur etmiyen Gurabt efendi ise, 
u sırada, kondüktör kapıyı açtı ve sesrenememi.ş, yahud ki seslen<!yse de takkesini, şıpıhk terliklerini ve kolsuz bu arsız ve yılışık mahlUklann ne gö -

baktı. Dördü de onun bilet sor- 'duyuraniamı.ş olduğundan, ümiWni ke- hayd'eıi'sini çekti, çjtardl. zetlediklerini anlamıyarak onlara, a -
bekledikleri halde, o kendileri- serek bpının dibindeki köşeye çörek- - Desturl rada bir araladığı şişkin gözlerile bön 

vmakla iktifa etti ve: lenmişti. deyip, olduğu yerde tepeden tırna - bön bakı~ı.akla iktifa ediyordu. 
Gut.. gut! -"'l:" Takvor d.a onun karşısında paltosu- ğa soyundu, kalın lanilasının ve uzun Bir aralık, •bu mütecessis nazarla -

çekildi. nun yake5ın.ı kaldırıp yüzünü hava ce- paçalı pazen donunun üzerine bunları rın karısına matuf olduğunu zum ede-
Torik hayretle bakı~tılar. reyatnndan konıduktan sonra tatlı uy- geçirdi, tahta peyikenin üstüne tüne - rek ona ihtarrla bulundu: 

üktörün bu hareketini izah ede - kuya dalmıştı. di ve bağdaşını kurdu.. - Yahu! yabancı diyardayız diye 
rlal"dı. Torik: Gurabt efendi kendi tabirince erne- - Oooh! Dünya varmı.ş!. sen de fazla aÇ'llıp saçılıyorsun. Azıcık 
Galiba, dedi, asıl kondüktör bu şakkı seferiyeye mfitehammtı. dej'tt - Yasemin çubuğunun ucuna taktığı derlen, toplan .. baksana, bütün gözler 

Bahçedeki korkuluk 
Çeviren: Faik Beremen 

sana çevrilmiş, yiyecek gibi bakıyor • 
lar. 

İfaka t hanım bu kabil ikazlara mu 
tavaat etmeğe alışık olduğundan der . 
hal m~ntosunu giymiş, .baş örtüsüniJ 
yüzüne indirmiş ve başını öte yana çe. 
vinnişti. 

!Bunun da kar etmediğini görünce 
Gurabi efendi Takvora müracaat etti 

- Baksan a, iki gözüm! Bu ahali ka
pının önüne ne diye birikti, öyle? 

Takvor, Gurabi efendinin kıyafe~ 
değiştirdiğinin farkında olmadan, aç · 
tığı gözlerini kapıdan tarafa çevirdi. 

- Sahi, dedi. Hepsi de buraa bakoor 
Maymon oynoor fbunda? Yoksam adam 
görmemişl~rdir biç? 

Ve, hiddetle elini sallıyarak, orada 
kilere: cÇ~kilin!• işareti verdl Fakat 
çekilmek şöyle dursun, bir kahkaba -
dır koptu.. sağa sola kaçışır gibi ya -
panlann yerine bu sefer de başkabn 
kaim oldu. 

Bunun sebebini bir türlü anlamı -
yan Takvor Toriği de dürtüp uyandır • 
dı. 

- Bak kim neler oloor! dedi; kapı • 
nın önü Baklahoran panayınna dön -
müştür. Nerede ise onlara uyup, kori
dorcia çığırtkanlığa çıkacağıın. Bu ne 
i.şdir, zo? Aceb neye bak001'1ar? 

Torik de ba.kıtı, göıttü ... içerledi. 
- Hay ayı'lar, hay! diye bağırdı 

Şenlik görmemişler. Ulan, defolun o · 
radan, kandillerini üfürdüğümiin hır . 
bo lan! 

Bu tekdir de vı,z geldi.. kabkahatar 
ayni gevreklikle çınladı. Bu aralık, se
yircilerden bir tanesinin şahadet par. 
mağını uzatıp da içeriyi g&te~!le, 
başını geriye çeviren Takvorun ağzı a· 
çık ka'kiı. Gurabi efendiye ht-tabla: 

- Zo, bu ne hiyettir? dedi. Kendinı 
Üsküdarda sanmışın? Yevropanın gö -
beğinde bu hiyet ile oturulur?. 

Ga~t ·tabii bir hal ile, Gurabi efen
di cevab verdi: 

- Ne varmış hevetimde? Tertemi1. 
sakız ~lbi entaril (Arkaı ..,, 
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SelAnikle dağa · kaldrnlan Amerikali ka 

Meçhul 
Birdenbire ortalık karışm~tı. Her 

Çalı dibinden, her kaya kovuğundan bir 
takım adamlar tırlamaya başlamıştı ... 
Rafilenin etrafı, derhal sanlmıştı. 

(Silya) nın: 
- Kocam.. Kocam.. Ah, Mis Eston .. 

l.şkiyalar bu hain adamlar kocarnı öl
dürecekler.. Bakınız, onu nasıl irısaf
Bızca dövüyorlar. 

Diye bastığı feryad, her tarafı çın
latmı~tı. 

Mis Eston, şaş1muştı. Korku ve ha)
l'etle etrafına bakınmış'tı... Sırtlarm
dan, Jm1lm1ş birer kanad gibi, :kebeden 
kısa pelerinleri sarkan, kirli kalpakla
:tının altında, uzun ve yağlı saçları, kar
Jnaıkanşık ,sakallanna kar~an, kanlı 
g?zlerinden ~t akan, bellerinde ve 
göğüslerinJe, sıra sl.Rl manliher fi -

kleri purlıya.n bel kemerlerinden 
mbalar, <.ıtomatik ırovolver sallanan. 

kısa tüfekleıinin namluları, üzerlerine 
Çevirmiş Olan bu adamlar; insan ~ek -
linde yaratılrrı1ş, kootrunç birer yaba
ııt ınahhika bem;iyorlardı. 

Mis ESionun ilk korku anları, çar -
Çaıbuk geçivermiştS. Şimdi ona, garib 
ir heyecan gelmişti. Atının b3şını 

güçlükle zapteden karmakarışık surat
lı iki adama içi titriye titriye tebes -
8\lın etti~en sonra, b~ını Silyaya çe
~iş : 

- Silya! .. Çehreler, kıyafetler, de -
kor; hepsi tamam .. fakat, bu Türkle -
tin yatağanlan nerede? ... 

Demi§ti ... Silya; Atının ba~ını tutan
lardan kurtulmağa, ve kocası için ba -
rıp çağırmaya devam ederek: 
- Ah, Mis Eston... Şükrediniz ki; 

bunlar, ellerinde yatağanları olmıyan 
şıkiyalardır. Yani, Bulgarlar ... Eğer o 
atağanlı Türk eşkiyasının ellerine düş 
müş olsaydık; bizi, şu ırmağın kena -

ndaki taşlara yatırırlar; kıtır kıtır ke
erlerdi. 

Mis Eston, büyük bir hayret için
de susllerine devam etmişti: 

- Ay .. demek bunlar .. Bulgarlar ... 
- Evet, Mis Eston .. ellerindeki me -

ijeni silihları görmüyor musunuz'? 
- E, siz de Bulgarsınız. Şu halde, ne 
n korkuyorsunuz? .. Emin olmalısı -

ız ki, ne sizi ve ne de kocanızı öldür
ezler. 
- Evet.. öldürmezler amma .. 
- Ammas1, yok .. söyleyiniz, bu a -

arnlara... Bulgar olduğunuzu tanıtı -
ız. Benden de bahsediniz. Şüphesiz ki, 
u yanlış hareketlerinden dolayı, bize 
rziye vereceklerdir. Hem; söyleyiniz, 
Unların başlanna .. Biz, kendilerini u
ktan takiıb edelim. Bir Türk çetesi a-

asın bulsunlar. O çete ile müsademeye 
şısinler. Biz de bu müsademeyi göz
ınizle görelim. Resimlerini çeke -
... Hem biz işimizi görmüş oluruz, 

em de onlar meşhur adamlar sırasına 
"rerler. 
.. Keskin, bir ıslrk sesi işitilmi~ti. Bü
un o gürültüler, bir anda kesiliver -
işti. Ortaya, iri gövdeli bir adam a -

ılınıştı. Sa~ sola emirler yerrneğe 
lamıştı. Silya, enerini yüzüne kapa

ış: 

- Ah Mis Eston.. mahvolduk... .Bi-
ı, erkeklerden ay1rıyorlar. Onları bir 
rafa. bizi de başka bir tarafa götüre

~kler .. Ah kocam.. kocam... Ben ~im
~i kocasız ne yapacağım. Felaket. .. 

Diye ba~ınnıştı 

* Çete, ikiye ayrılmıştı. Yirmi kişi -
!ien mürekkeb bir çete, iki kadının etra 
hnı sarmıştı. Atıarını yedeklerine al -
~ışlar; (Ustunıma) nehrinin sağ sahili
hi takib eden ince ve kayalık bir pati
kaya dalınışlardı. 

1 Mis Eston, hem gidiyor, hem de söy
leniyordu: 
ll - Silya! .. Bu centilmenlere sorunuz. 
.~zim fikrlmizi almadan bizi nereye 
~ .. ~--' ruyor.uu ... 

Silıya, etraflannı saran çete efradi
le konuşuyor, w cenb wrlyordu: 

- Sordum, 101 ..... llu adamlar, 

Y cımn: Ziycı $cılıir 

bir semte doğru 
hiç bir şey bilmiyorlar. Sadece aldık -ıleri olmıyan şeyler hakkında da kon~
ları emir mucibince hareket ettiklerini muyorlar. 
söylüyorlar. -Tuhaf şey .. o halde, bizi bir mak-

- Bu emri kimden almışlar?.. sadla alıp götürüyorlar ... Neyse, bu da 
- Buna cevab vermek istemiyorlar. bir vak'adır. Hadisatı unutmadan, der-
- Fakat bu centilmenler. bizim hür hal not almalıyım. 

riyetimize mani olduklarını bilmi) orlar Mü temadiyen yokuşlar çıkıyorlar, 
mı .. bunu, idrak etmiyorlar mı?.. inişler iniyorJar .. bazan derelerden ge 

- Buna da cevab vermek istemiyor- çiyorlardı. Bu adamların biHiperva de-
lar. Mis Eston. relere dalıp çıkmaları, kayaları birer 

- Şu halde söyleyiniz; kendilerini keçi çevikliğile atlamaları Mis Esto -
protesto edeceğim. nun hoşuna gidiyordu: 

- Söyledim, Mis Eston. Sükut ilc ~ Fena değil .. hiç fena bir şey ol • 
madı. Ben, bu hadise hakkında tam 

mukalıele ediyorlar. dört bin kelimelik üç makale yazabili-
- Demek ki; buralarda, bir Ame - rim, diyordu. 

rikalı gazetecinin ne olduğu henüz çok Bu suretle iki saat kadar gittikten 
iyi bilinmiyor? sonra, tekrar •bir bayıra tırmanmı~lar, 

- Gazete okumayı adet etmedikle - çetin bir kayalığın önünde durmuşlar-
rini söylüyorlar, Mis Esfon. dı. Burada, yüksek kayaların arasına 

- Lakin, benim gazetemin, tam bir sıkışmı~ küçük bir meydan, bu mey -
buçuk milyon trajı vardır. Dünyanın danda da. her tarafı taş duvarlarla ö-
her tarafında satılır. rü1müş üç kulübe vardı. 

- Maalesef gazetenin adını bile bil- Çeteyi idare eden (kaptan), ka -
miyorlar. dınlara elile işaret etmiş: 

- Sil ·a!.. Söyleyiniz, bu centilmen- - ininiz! .. 
lere.. kendilerini bir şartla affederim. Demişti. 

(Arkası var) Eğer başları kavuklu ve elleri yata -
ğanlı bir Türk çetesi ile müsademe e
derler de, beş on poz resim aldırırlar -

-,;;···örtail···u·a·ilijor··:······· 
sa ... 

- Mis Eston! .. Hiç yorulmayınız. Bu 
adamlar, tıpkı kurulmuş bir makinE'ye 
benziyorlar. Kendi yapacakları i~den 
başka lbir şey yapmıyorlar .. salahi) et-

1 Jshınbulda mevcud olmıytln bir iş 
için ortak aranıyor 1163 

Nnracaat: Jsttlnhul post restant 
Maksud 

Sat1ş ilan· 
DördUncu lcra Memur i uğundan: 

Cemile ve Hadiye tarafından Vakıf P:ıralar İdaresinden 24086 ikraz numarasi
le borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiı olup borcun 
ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına yeminli üç ehli
vukuf tarafından (875) lira kıymet takdir edilmiş olan Aksarayda Muradpaşa 
mahallesinin Horhor r.oka~ında bir tarab Sıdıka hanım menzili bir tarafı Şükrü 
bey açıklığı, bir tarafı Ho.ı:hor caddesi ve bir tarafı yol ile çevrili 894 ada, 15 
parsel, eski 36 yeni 68 kapı nurnar ah ah şab bir hanenin evsaf ve me sahası aşa-

ğıda yazılıdır: 
Zemin kat: Tahta bir kapıdan girildikte zemini kısmen mermer ve kısmen 

malta taşı döşeli bfr sofa üzerinde iki oda, bir heıtı kuyusu olan harab bir mut· 

fak yE!'ri (Buradan bahçeye çıkılmaktadır. Bu katın altı bodrumdur.) 
Birinci kat: Bir sofa üzerinde üç oda, bir hela, sofada bir dolabdan ibarettir. 
Umumi eıısaf'•: Bina tamamen ahşab ve harabtır. Arkada bir kısım bahçesi 

vardır. 
Mesahası: Bina 77 metre murabbaı bahçe 112 metre murabbaıdır. 
ı _ İşbu gayri menkulün arttırmr. şartnamesi 16/10/1938 tarihinden itibaren 

36/2489 No. ile İstanbul Dördüncü İcra dairesinin muayyen numarasında her
kesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla malümat almak is
tiyenler, işbu şartnameye ve 36/2489 dosya numaraslle memuriyetimize müraca-

at etmelidir. 
2 _ Artırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nisbetinde pey 

veya milli bir bankanın temina~ mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124) 
3 _ tpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı sahibieri

nin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddia· 
larını işbu ilan tarihinden itibartn yirmi gün içinde evrakı müsbitelerlle bırliktt! 
memuriyetimize bildirmeleri icab eder. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaşmr..sınuan hariç kalırlar. 

4 
_ Gösterilen günde artırmaya İitirak edenler artırma şartnamesmi okumuş 

ve lüzumlu maJCımat alnıış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olu-

nur lar. 

5 
_ Gayri menkul 16/11/1938 tarihinde Çarşamba günü saat 14 <ien 16 ya ka-

d r İstanbul Dördüncü İcra memurlu~unda üç defa bağırıldıktan sonra en çok 
:tırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muharnmen kıymetin yüzde 75 ini 

:uımaz veya satış istiyenin alacağına rüçhanı. ol~ diğer alacaklılar bulunup ta 
bedel bunların bu gayri menkul ile tem~~ _ed~ş alacakl~ınırı mecmuundan 
f 

1 
ya çıkmazsa en çok artıranın ta~hudu bakı kalmak uzere artırma 15 giin 

d~: temdid edilerek 1/12/938 tarihinıie Perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar 
İstanbul Dördüncü İcra memurlu~u odasında artırma bedeli satlf istiyenin ala

cağına rüçhanı olan diAer alacaklıların bu gayri menkul ile. temin edilmiş ala-
ki mecmuundan fazlaya çıkmak ve muharnmen kıymetın yüzde 75 ini tut. 

ca karı tile en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale ya-
ma şar t fik · b k 1 

satış 2280 n\lf9arah kanuna ev an gerı ıra ı ır. 
pılmaz ve 

6 
_ Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse de~~al veya verilen mühlet 

.. d ayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendısınden evvel en yüksek 
ıçın e par bed l ~ 

kl
·ft bulunan kimse arzetmi§ oldu~ı el e alma&a razı olursa ona, razı ol. 

te ı e ·· ·· dd tl t k 
bulu

nmazsa hemen on beş fr.ınmu e e ar ırmaya çı arılıp en çok ar-
maz veya -

"h le edı"lir 1ki ihale arasındaki fark ve geçen günler jçin yüzde 5 den 
tırana ı a · _ 

b 1 C
_,. faiz ve dijer zal'arlar avnca hukme hacet kalmaksızın memuri-

hesa o una- · 
f izce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

ye
7
u: Alıcı artırma bedeli haricinde olarak yalnız tap~ ferag harcın: yirmi se-

ı.k k f taviz bedelim ve ihale karar pullarını vermıye mecburdur. • 
ne ı va 1 "f d ııe.ı· · d 

M{it 
k'm vergiler, tenvirat ve tnnzı at ve e li ıye resının en mütevellid 

era ı . . 1 ·d 1m led" "sumu ve müterakim vakıf ıcaresı a ıcıya aı o ayıp artırma be-
be . dıye ~ zil olunur. işbu gayri menkulün yukarıda gösterilen tarihte lstan. 
delin en en . bu ·ıı .. t ·ı bul !)ördünCÜ tera memurluğn odasında ıt ı n ve aos erı en artırmil şartna-
mesi dairesinde aatılacajı ilin olunur. (745-f) 

ı 

• 
Istanbul Tramvay Şirketi 

21 İkim•ikanun 1911 tarihli p.rt namenin H üncü maddesin·:? göre 

1 LA N 
l938 yılının 17 Birincit~şrinden ve yeni ilAna kadar Pazardan ba~ka günlerde 

gidiş - geli§ kı§ programı 

No. YOLLAR İlk 

,bl kış 

Son 

kalkış 

Dakika 

lO 

ll 

12 

A 
12 

14 

16 

ŞL,li - Tünel 

Tünel - Şlşll 

Şişli - Beyazıd 

Beyazıd - Şişli 

Fatıh - Harbiye 

Harbiye - Fatlh 

Aksaray - Harbiye 

Harbi)'il - Aksaray 

Maçka - Tünel 

Tünel - Maçka 

Maçka - Beyazıd 

Beyazıd - Maçka 

6.15 

11.35 

7.15 

7.55 

8.15 

7.00 

6.35 

7.20 

19.50 
20.10 

8.25 

7.10 

23.40 

24.00 

23.00 

13.45 

23.30 

24.15 

23.10 

23.55 

24.00 

24.20 

23.20 

24.05 

U5 7.30 

7.30 19.00 

19.00 24.00 

7.15 9.00 

9.00 17.00 

17.00 19.00 

19.00 23.45 

8.15 7.30 

7.30 20.30 

20.30 24.15 

6.35 7.30 

'1.30 19.00 

19.00 23.55 

19.50 24.20 

10 

6 

10 

14 

17 

12 

21 

12 

7 

13 

17 

14 

28 

8.25 7.30 ll 

'1.30 19.00 7 

19.00 21.00 ıs 

Jl.OO 24.05 18 

Ş1~1 (depo) Eminönü 8.15 7.00 A 8.15 7.3o 15 

·- 16 7.30 9.00 7 
Cl)o Eminönü - Maçka 8.45 20.00 9.00 11ıı30 18 

~ r-------;M~a;ç~ta~-::,Em~ın_ö_n_a ______ ~7~.20~-----1~9-~30~----~17~.3~0-2~0~.oo~-----7~--
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Beher metre murabbaına 10 lira bedel tahmin edilen köprünün Kadıköy • Hay. 

darpaşa iskelesinin iç kısmında 40,80 nıetre murabbaı ilin talik yeri befHne müd
cletle açık arttırmaya konulmuş ise de be Ili ihale gününde giren bulunmadılın

dan arttırma 18/10/938 Salı gününe uıatı lmı§tır. Şartnamesi Levazım MüdürUl-

i\inde görülebilir. İstekliler 153 liralık ilk teminat makbuz veya mektubtle 
beraber yukarıda yazılı günde saat 14 b uçukta Daimi Encümend~ bulunmalı • 
dırlar. (B.) (7217) 

Keşif bedeli 1265 lira 40 kuruş olan Taksirnde Belediye malı olan Dağcılık 

klübü binasının tamiri açık eksiltıneye konulmuştur. Keşif evrakile tartnamesi 
levazım müdürlüğiinde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika
dan başka Fen İşleri Müdürlüilinden alacakları fen ehliyet vesikaslle 94 lira 90 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 26/10/938 Salı ıtınü iaat 

on dötr buçukta Daimi Encümende bulu nmalıdırlar. (B.) (7308) 
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·Devlet kap1s1nda elli yil 
Yazan : Eski Dahiliye Naz1r1 ve eski m eb' us Ebubekir HAz1m -

Başkatib beni görünce ne söyleyeceğimi beklemeden: "Merciiniz Babıalidir, 
oraya müracaat ediniz!,. dedi. Ben de "Babıaliye gidiyorum, buraya gönderiyorlar, 

buraya geliyorum, siz Babıaliye sevkediyorsun uz., dedim 

Edimede vali vekili Arif paşa ile Elimdeki açık zarf içinde bulunan 
görü.ştüm. Sonra İstanbula geldim. komite evrakını gösterdim: 

Fakat taltif edilecek yerde azlolun- - Bunlar çok mühi.m ve müstacel 
marndan şiddetle müteessir olan vic - bir meseleye dah-dir. Zatı şahaneye 
danlı insanlar sus.madılar. Bu makus takdim buyu.nnanızı rica etmek için 
muameleyi tenkid yolunda Dedeağaç- geldim. 
tan, Edirnede Türkce, Fransızca İs- Ba.şkatib: 
ıtanbul gazetelerine orada vücuda ge - - Pekala. Zarfı kapatınız ve üstünü 

- Kendisi Jle hiç bir münasebetim 
yoktur. Bir kahvesini bile içmedim. 
Lfıkin müşür Hüseyin Fevzt paşa ile 

Selanikten gelirken, Dedes.ğaçta tren 
bekliyerek iki gün kaldık. Kasabayı 

gezdim. Müslüman, hıristiyan kasaba 
ve köyler ahalisinden bir çok kimseler-

Biriadtepin 14 -

Deniz ve Denizcilik 
(Bq tcırcıfı 1 ma aayfcıd4.) sadece büyük gemilerin, baskın ai.WııJII 

Hattı harb gemileri lle ımıvazörler a- kar§! korurunalannı temin edeceklerdlı 
rasında Almanlarm 10.000 tonluk ve 28 * 
santimetrelik top taşıyan ceb kruvazör

lerini görüyoruz. Bu gemiler, Vaşington 
değil, Versay muahedes\nin esaslarına 

göre inşa ettirilmi~ olmakla, hususi bir 
karakteri haiz gemilerdlr. Almanyanın 

bu gemileri, kruvazörler gibi, ticaret 

harbinde kullanacağı umulur. Böylelik
le bunlar diğer kruvazörlerden daha mü
kemmel ve müsbet olarak iş görürler. 

Çünkü bu gemilerin her biri, aşağı yu
karı üç 10.000 tonluk kruvazörle çarpışa-

cak ve muvaffak olacak kudrettedir. Ceb 
kruvazörleri Almanyaya çolt faydalı ola
caktır. 

* 

Deıtizaltılar büyük harbden sonra bl)o 
yük bir terakki göstermiş de~illerdft• 
Gerçi cesamet ve teknik vasıfları aı+ 
mıştır. Lakin onlara en ziyade lAzım O' 

lan daima umku ile su altı sür'att, gen' 
büyük harbdeki gibi, madun vaziyettnl 

muhafaza etmektedir. Bilôkis su üstü gr 
milerinin ve hattA ticaret gemilerinlıl 
fevkalade artan sür' cl tl eri denizaltı tr 
milerini daha mü~kül vaziyete sokmut 
tur. Bu gemilerde su altı sür'aUn artııı"' 
sı ancak yeni bir sistem makinenin bd" 
lurunasına vabestedir. 

tirdiğim urouma hayırlı, faydalı eser- mühürleyiniz, diyerek yazıhanesi üs -
lerden ve sair muvaffakiyetlerimden tündeki kırmızı mumu ve ~amdanı gös
bahseden mektublar yağdırmaktan ge- terdi. 

le görüştüm, konu.ştum. Orada vücuda 
Düşman gemilerine gece baskını yap

getirdiği güzel eserleri gördüm. Tam 
mak için yapılan bu ufak tekneler büyük 

adilane olan icraatını kendi kulağırola 

Bugün en büyük denizaltı gemisini 
Fransa maliktir. Sorkof isınindeki dr 
nizaltı gemisi 2800 tonu gt-çmiştir. Fakat 

bu kadar cesamet denizaltına, faydadaJI 
ziyade, büyük zararlar verir. Çünkü dr 
nizaltı gemileri, dalına sarnıçlannuı a~ 
dinin fazlalığı ve ince levhalardan yapıı
mak zarureti dolayısıle, nazik teknelet" 

dir. O gemiye düşecek her bir düpnt 
merınisi, onun en mühim vaafı olan, dal
ma hassasını kaybettirir. 

ri dunnadılar. Hatta Monitör Oryanta l Ben ayakta, kapıya arkarnı çevir -
gazetesinin Edirne muhabiri, uzun b r miş bir duruşla zarfı mühürlerken, ka-
mektubunda: pıdan birisi, yüksek sesle: 

« Hazıın beyin Dedeağaçtan bu su - - Bu zattan ne istiyorsunuz? Eğer 
retle aynlması, eski Yunanistandaki devlete, millete, padişaha sadık bir a-
1\ristidis vak'ai tarihiyesini hatıra ge- dam lazım ise, işte o, budur. Böyle de
tiriyor• demişti. ( 1) ğerli adamlan şöyle, böyle diyerek bi-

İstanbUlda A'bdurrahman paşa ile rer birer ezip çürütmeyiniz. Yazıktır, 
görüştükten sonra, müşariiniley'hin tav günahtır. Bu hale ne Allah, ne de haki
siye5l üzerine sadrazam Halil Rıfat kati bilse şevketmeab efendimiz razı 
paşayı ziyaret ettim. olur! 

Sadrazam paş.ı, beni iltifatla kabul Sarayda, hakkımda bu derecede ilti-
etti: zam ile cesurane söz söyliyecek k imse 

- Oğlum, dedi. Masum ve mağdur- tanıma.dığım için; kendime mal etmiye-
sun. Kurtarmak için çok çalıştık. Nazır rek; içimden: , 
pa<:a (A'bdurruhman paşa) hazretleri -Benim gibi sayısız mağdurlardan, 
bilirler. Yazık ki muvaffak olamadık. mazlumlardan birine aid olacak,- diye
Yıldız sarayına giderek başkatib Tah- rek dinlemekte iken mechul zat, sözü

harbden bugihıe kadar gitgide büyü
işittim. Bu adamın kıymetini anlamak müştür. Bugünkü cesamet artık böyle 

için bir .. kere ~eağac~ gidip yaptı~- bir harekete meydan vermekten uzak-
larını gormek lazun. İki buçuk sene ı- t B d d 

1 
d 

1 
tl 

1 
· 

• • • " A • ır. un an o ayı ev e er, gece eyın 
çınde, kasabayı memalık.i şahanede bır ' düşmana baskın yapmak üzere, ba~ka bir 
eşi daha mevcud olmıyan bir hale ge -
tinniştir. 

Bu hasbetenlillab şahadet ve mü -
dafaanın bana dair olduğunu anlayın -

tip gemi yapmak mecburiyeti karşısında 

kalmışlar VI hücum botlarını yapmış
lardır. 

ca enıgizisyonun işkence salonunda se- Frıınsızlarm muhrib cesametini (3300) 
mavi 'bir münci tarafından himaye e - tona kadar, İtalyanların da (2500) tona 
dilmiş meyus bir mazlfun hayretile ih- kadar çıkardıklarını görüyoruz. Bu mik
tiyarsız arkaya döndüm. 

* 

Bu hayırhalı adamm csakallı• ya -
darlar büyük harbden evvelki kruvazör

Bununla beraber son yaptlan denizaltl' 
ların gürültü çıkarmadan seyretmek itıl" 

)canına malik olması, rnayin atınaaı 11 
düşmanı uzaklardan ko11aması1 denizci 
le.re mühim faydalar tem~1 etmektedfı: 

Denlzaltılar, su üstü gemilerinin aidl' 

mediği düşman sularına gider VI oradl 
hud ckaba sakallı• lakabile maruf o - !ere yakındır. 
lan husust yaverlerden Mehmed paS}a 
olduğunu gördüm. O da sözü kesti, 
gitti. 

* 
· çalışırlar. 

Kruvazör vazifelerinin azalmasına * 
sin beyi (paşa) görmek istedim. Saat- ne ckvam ile: 
~~b~kdi~Ukin~nik~~e~e-=_=_=_=_=_=_=_==_=_=_=_=_=_=_================= 

2~%f:~~:~=~~!7.;~~Ji~~~ rf~nun Bulmacası-:: ~ 
(Arkası vı1r) 

rağmen muhriblere verilen vazifelerin ço 

ğaldı~ını görüyoruz. Büyük gemileri ha

va ve denizaltı hücumundan korumak 
gibi ilave vazifeler alan bu gemilerin iş

lerini başka gemilere vermek bir zaruret 
halini almıştır. Bundan dolayı, 1936 i:m 

Hücum botları düşmana daha ziyaeli 
geceleyin müessir olacaklardır. Memletef 

ler deniz kuvvetlerinin bu silahiara tstlı 
nad ettirilmesi gibi bir hatadan kendilt" 

rini kurtarmışlardır. Hücum botla 
rı bilhassa girintili, çıkıntılı sahillere ınJ 
li kolan memleketlere çok llıımdır. ,,. 

kat yalnız bu gemilerle teşkil edilmiş blJ 
bahriye tasavvur edilemez. 

ileyh beni dikkatle, hatta mağduriye- •-- _ ------- ---------------• 
timden müteessir bir tavır ile dinledi. • l 2 3 4 5 6 7 ~ 9 10 B k 
Zatı şfıhaneye takdim edilmek üzere 1 • Ut'Ün Ü program 
yazdığım kısa bir arizeyi de aldı. 2 ı- • 1-J-1·- 1 S T A N B U L 

Bu arizenin takdim edileceği pek ı----- -----
süphcli oldu~undan bir gün sonra B • f-

~ahud (Trakya ve Makedonya ihtilal 4 • • 
cemiyeti hafiyesi) münasebetile ~örüş.. ı • • 
tüğüm şifre katibi Kamil beye, !smail t • • • 
Hakkı beye verdiğim Arizeden bahset- 'i ll-4=.+-+==ı--ı--ı-.=·F=ı--•=ıı 
miyerek, zatı şahaneye bir !rizenin E • • • 
takdimine ıtavassut etmesini rica ey le- G ı--ı--ı--ı....;,.-ı-- -==-ı--ı--ı--ıı 

dim: ıo • • 
- Bu gibi şeyleri kabul ve takdime ~======-===:::ııl::::::::==:=::::==:::!l 

mezun değilim, dedi. Maamatih Babı SOLDAN SAÖA: 

adalet açıktır. ı - Sakinleftlrmelı: - At yavrusu 
- İsterse kapalı olsun, dedim. Ben 2 - Köle - işaret. 

8 - Hububatın sapları - İnsan. 

14 Blrincitqrin 938 Cuma 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Dans musl1ds1 (Plak), 19: Kon fe -
rans: Selim Sırrı Tarcan, 19.30: Keman kon
sert: Orhan Borar piyano refakatile. 19.55: 
Borsa haberleri, 20: Saat ayarı: Vedia Rıza 
ve arkadaşları taratından Türk muslklsl ve 
halk şarkılan. 20.4{) : Ajans haberleri, 20.47: 
Ömer Rıza DoArul tarafından Arabca söy -
lev, 21: aat ayarı: Orkestra, 21.30: Nec -
meddin Rıza ve arkadaşları tarafından Türk 
muslklsi ve halk şarkıları, 22.10: Hava rapo
ru, 22.13: Darüttalim musild bey'eti : Fahri 
K.opuz ve arkadaşlan tarafından, 22.50 : Son 

o kapıyı bulamıyorum! 4 _ Aralamalt rna.sdarından emrihazır 
- Başkatibe müracaat ediniz. Evet mlnasına. 

- haberler ve ertesı günün pwgramı, 23: Saat 
lyarı, İstiklll marşı, son. 

- Adaletin kapısı, başkatiblik daire- 5 - Dahi - Bir nevt ip. 
sinde demek. Yazık ki kapıcı çok his- e - Çamatırlarm buruşuklarını açmak 

için kullanılan llet - Yapmak. · siz; beni kabul etmedi. 
7 - Geminin 1stikamet1 - Çl.zıl. 

- Devlet ricalinden biT zatsınız. Sizi a _ Rakı - Gözleri görmlyen. 
kabule, maruzatıruzı istima etmeğe 9 - Böreklilt hamur hazırlamak. 
mecburdur. 10 - Bir yerde oturanlar - Nefl lahlkası. 

Kamil beyin, şu sözünden kuvvet YUKARIDAN AŞA(U: 

alarak başkatibe gittim. Kendi işim iç!n 
değil, devlet ve memlekete milteailik 
mühim ve müstacel bir mesele için gel
diğimi söylettim ve kabul edildim. 

Oturmadan ve ne söyliyeceğimi bek
lemeden: 

- Merciiniz Babıalidir, oraya müra
caat ediniz, dedi!. 

-

ı- R~el.mek.. 

2 - Esirlik - Emmet. 
S - Yüz - Çotalma. 

4 - Hükümdar - OyulmUf yer. 
5 - Para - Bir nota. 
6 - İstitharn nldası - Haşarı çocuk. 
7 - Ramazanda minareler arasına ya

zılan yazı - B'datı tasgir. 
8 - Baymak - Olmaml§. 

ANKARA 
U Birinci~ 938 Cuma 

(Öite n .. yata teeriibe mabJyetlnde ola
rak Yeni Stüdyocia olacaktır.) 

Ölte neıpiyata: 
12.so: Türkçe plak, 13: Haberler, 1S.15: 

Karıtık plllı: ne§riyatı. 

Aqam nepiyatı: 

ıa.30: Pllk netrl:yatı, 19.15: Türk mu.slkl-
11 Ye halt p.rkıları (Hikmet Rıza), 20: Saat 
Ayan ve Arllbca neşrJyat. 20.10: Haberler_. 
20.15: Fasıl saz hey'etl (Tahsin Karak114i, 
11: Dr. Hlrnld Osman, Çocuk hastalıklan 
mütehaMısı m&vzu: Cİştihasıs 9QCUklar), 
21.15: Stüdyo salon orkestrası. 22: Haberler 

- Babıaliye gidiyorum, buraya mü
racaat etınemi söylüyorlar. Buraya ge
liyorum, siz Babıaliye sevkediyorsu -
nuz! Mağdurlar için, muayyen bir ta
zallum ve istimdad makamı da yok! 
Maahaza bu gelişim kendi işim için de
ğildir. 

ve hava raporu, 22.15: Son. 
9 - Taharrt et - Hatırlıyamam. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(1) Yunanistanda devlet ve memleket iş

leri, ha.ttl §ahısların nefl ve idamları umu
mun reyUe 1cra edUlrdi. Yunanl&tana çok 
büyük hizmetler et.ml4 olan me~ur Ari.stidls 
blr sokaktan geçerken, vazı bllmedill lçln 
elindeki rey tuğlnslle önüne çıkan bir şahsın 
reylni yazdırmak lstedltin1 anlar, ne yazaca
~ıru sorar. Arnlarında §U muhavere geçer: 

- Arlst1d1s yazın ız 1 
- Yazdım. Sonra? 
- Nefi yazınızl 
- Onu da yazdım. Fakat aen Arl.8tidisl 

şahsen tanır mısın? 

- Hayır, tanımarn. 

- Öyle ile, ne lçln onun nefyedllmeslnl 
istiyorsun? 

10 - And lQmet - Bir deniz nakli vasıtası. r 
1 2 8 .( 5 R 7 8 9 10 

ı YA Z I HAIN E • ı 
~AŞI.ATALET 
EKAYAK·~·CA 
4 A .B_ A B 1~ •,!. ı R A 
LLt•AtDA~·T 
t I • A N K,~ R A •• 
'i K Ar!! T•l~. A1D A 
s•oA.ET.TAS 
lı M T'N E • E K L T L 

ıo AL EV•L•'T•A 
ıwelki bulmacanın hallediZmit ı~kU 

·-···-······---······ 1 ll ll·-··· .. ············-·--

~r•-•"' Diş TABIBI ' 

RA TIP TIJRKOGLV 
- Çüntn her nereye gitaem, Artstldls Sirkeof : Viyana oteli sırası 

memlekete §Öyle. hizmet etti, böyle hizmet No. 26, Kat ı de hergQn O~ledea 
e\tt, dlJOrlar. Ondan ba.l}ta bir aöz aöylemt- 1onra uat 14 den lô ye kadar 
10rlar. Artık bunları dinlemekten usandım. hastalan kabul eder. 

Buradan gitlin de blraa batka sözler 1t1de - ~~-••••••••••••" 
bl -

Nöbetci eczaneler " 

sonra, refakat botu diye yeni bir tip ge
minin meydana geldiğini görüyoruz. Bu 
gemiler, torpitolardan küçtik olacak ve 

Sat•ş l·lan• 
Beşinci lcra Memurlugundan: 

A. T. 
..... 

Hikmet, LQtfiye, Vasfiye, Cemal tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 24970 
ikraz numarasile borç alınan paraya mu kabil birinci derecede ipotek gösterllınil 
olup borcun ödenmemesinden dolayı satı lmasına karar verilen ve tamamına eh• 
livukuf tarafından 3000 lira kıyınet tak dir edilmiş olan Beşiktaşta Türkali ma• 
hallesinin Ihlamur sokağında eski 19 mü. yeni 108 kapı sayılı, bu-'"' tarafı Ihla• 
mu.r deresi caddesi bir tarafı başkaca hi ssesine tahsis olunan hane ve bir tarafı .. 
Hayriye hanesi ve bir tarafı yol ile çev rili bir hanenin evsaf ve mesahaaı ata• 
ğıda yazılıdır: · 

Zemin kat: Beş basamak çift merdiven le kapıdan girildikte zemini karasimall 
döşeli pabuçluk ve kafesli camekanla bölünmüş keza karasiman döşeli bir taşlık 
(altı sarnıçtır ve pabuçlukta bilezikli ka pağı vardır) sağlı sollu birinde yük v• 

dolab bulunan dört oda bir hela, alt ve üst katların merdiven mahalleleri, bab· 
çeye çıkan bir kapı ve merdiven. 

Birinci kcıt: 18 basamak merdıvenle çı kılan ve merdiven başında camekinı. 
bölünmüş bir sofa üzerinde biri yüklü ve dolablı dört oda bir hela. 

Badrum katı: Zemini kırmızı çini döt ell bir mutfak od~ yanmda llemerli 
kazan ocatı, maltızları, tulumbah kuyu au ve aarıııç çe§Dlesi bulunan zemini çı .. 
mento §ap dö,eli bir mutfak, bir koridor u sokak tarafında bir kömarlü.k, bab~ 
tarafında bir gusulhane ve metrftk abdes thane mahalli ve bahçeye çıkılan bir D"' 
pıdan ibarettir. 

Bahçe, zemini çimento şaph olup meddah İsmet so.kaluıa !7 No. lı bir kaplll 
vardır. İçinde metrUk kaskatlı bir havuz çiçek dikmek için çimento bari.kadlar, 
bir kuyu ve tulurnbası mevcuddur. 

Umumt evscıfı.: Binanın bodrum katı kArgir di~er katlar ahpp ve kimilen yaJ· 
lı boyadır. Dahili duv:ırlar kısmen kalem ür işlernelidir. Çatı alafranga .kiremld• 
lidir. Terkos ve elektrik tesisatı mevcud dur. 

Mesahası.: 124,31 metre murabbaı olup 97 metre murabbaı bina, bakiyesi bah• 
çedir. 

Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası ya zııı gayrimenkultın tamamı açık arttır
maya konmu§ olup 16/11/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü aaat 14 den 18 ya 
kadar Adli ye binasındaki dairemJzd e açık arttırma ll1 satılaca.ktır. Al+' 
tırma bedeli muhammen .kiymetin % 7~ ini bulduttı takdirde gayrimenkul eta 
çok arttıranm üzerine ihale edilecek, ak ıd takdirde en son arttıranın taahhUdfl 
baki kalmak Qzere arttırma on bet gün müddetle tenidfd edilerek 1/12/938 tari
hine rastlıyan Perşembe ganü saat 14 dC!'n 16 ya kadar gene dairemizde ikinci açı~ 
arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayrimenkul en çok arttıranııt 
üzerine ihale edilecektir. 

SatlJ peşindir. Taliblerin arttırmaya ıtrmezden evvel muhammen tıymetlıl 
% 7,~ u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir bankanın teminat mek"' 
tubunu ibraz etmeleri lAzımdır. 

Birikmiş vergilerle beled.iyeye ald ten vlriye, tanzifiye ve delllllye resimleri 
ve Vakıf tearesi satıı bedelinden tenzU r.dilir, 20 senelik taviz bedeli mO,terı,
aiddlr. 

2004 numaralı icra ve illb kanununun 126 ncı maddesinin 4 üncü fı.krasınct. 
bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alaca klılar ile diler alakadaranın ve trtffa~ 
hakkı sahibierinin bu haklarını ve hua usile faiz ve masrafa dair olan fddiala"' 
rını, bu ilAnın ne1ri tarihinden itibaren 20 gün içinde evra.kı müsbitelerl.le btl-
dirmeleri icab eder. Aksi halde haklan tapu aiclliJe sabit olmadıkça aabf bedr 
linin paylaflllasmdan hariç kalacaklan ve daha fazla malt1mat almak isteyenlr 
rin 16/10/1938 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulaca) 
olan arttırma prtnamuile 838/2088 numaralı dosyasına. müracaatlan IlAn olll"' 
nur. (7~) 

-

851 

36l 

36'1 

3'71 
372 

181 

38.3 

383 

384 

388 

389 

390 

391 

392 

193 

396 

397 

398 

399 

fal 

405 

A< 
ın 

ına~ ---
~ 

Sa i 
ı . 

2 pa 
3/11 

2· 
3. 
4 . 

u. c 



14 itirineitepiD BOX POS'!A 

EMLAK VE EYT AM BANKASINDAN: 
'D-- Yeri Kıymeti NKvt BARİT.A: M-hMI 
~~ N T. L. o. 

352 Beyollu Te§vikiya mahallesi Ye
niyol ·sokağı, No. 2/4, 12, 10 

353 Beyoğlu Teşvikiy~ mahallesi Ye
ni yol eakalı, No. 2/5, 12, 10 

354 Beyotlu Teşvikiye mahallesi Ye
niyol sokalı, No. 2/6, 12, 10 

355 Beyoilu Teşvikiye mahallesi Ye
niyol sokalı, No. 2/7, 12, 10 

3l56 Beyollu Te§vikiye mahallesı Ye
ni yol sokağı, No. 2/3, 12,10 

359 Beyollu Te§vikiye mahallesi Ye
niyol sokağı, No. 4/4 

360 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Ye
ni yol sokağı, No. 4/5 

361 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Ye
niyol sokağı, No. 4/6 

363 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Ye
niyol sokağı, No. 4/2 

364 Beyoğlu Teşvikiüe mahallesi Ye
niyol sokağı, No. 4/1 

365 Beyoğlu Teşvikiye mahalles:. Ye
niyol sokağı, No. 6/5 

366 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Ye
niyol sokağı, No. 6/6 

367 Beyoilu Te§vikiye mahalles.i Ye
niyol sokağı, No. 6/7 

368 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Ye
niyol sokalı, No. 6/8 

169 Beyoğlu Teşvikiy~ mahallesi Ye
ni3ol sokağı, No. 6/9 

370 Beyoilu Teşvikiye mahallesi Ye
niyo1 sokağı, No. 6/4 

371 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Ye
niyol sokağı, No. 6/3 

372 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Ye
niyol sokağı, No. 6/2 

f73 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Ye
niyol sokağı, No. 6/1 

374 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Ye
niyol sokağı , No. 8/3 

375 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Ye
niyol sokağı, No. 8/!! 

376 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Ye
niyol soka~, No. 8/1 

3'19 Beyollu Teşvikiye mahallesi 
Bostan sokaAı No. 4/10 

380 Beyollu Teşvikiye mahallesi 
Bostan aokalı No. 4/11 

181 Beyollu Teşvikiye mahallesi 
Bostan soka~ı No. 4/6 

382 Beyo~lu Teşvikiye mahallesi 
Bostan aokatı No. 4/5 

383 Beyollu Teşvikiye mahallesi 
Bostan sokağı No. 4/4 

384 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi 
Bostan sokağı, No. 4/3 

385 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi 
Bostan sokağı, No. 4/2 

387 Beyo~lu Teşvikiy~ mahallesi 
Bostan soka~ı, No. 6/7 

388 Beyollu Teşvikiye mahallesi 
Bostan sokağı, No 6/8 

389 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi 
Bostan sokağı, No. 8/9 

190 Beyollu Teşvikiye mahalled 
Bostan soka~, No. 6/10 

391 Beyoflu Tepikiye mahallesi 
Bostan sokalı, No. 6/5 

392 Beyo~lu Teşvikiye mahallesi 
Bostan sokalı, No. 6/4 

!93 Beyo~lu Teşvikiye mahallesi 
Bostan aoka~, No. 8/3 

396 Beyollu Teşvikiye mahallesi 
Bostan sokağı, No. 6/6 

397 Beyoj'lu Te§Vikiyc mahallesi 
Bostan sokaJı, No. an 

398 Beyoilu Teşvikiye mahallesi 
Bostan sokağı, No. 8/7 

399 Beyo~lu Teşvikiye mahallesi 
Bostan ıokalı, No. 8/4 

400 Beyoğlu Teşvikiye Mahallesi 
Bostan sokağı, No. 8/5 

fOl Beyoj'lu Teşvikiye mahallesi 
Bostan sokalı, No. 8/6 

f02 Beyoğlu Te§vikiyc mahallesi 
Bostan aoka~, No. 8/2 

403 BeyoJlu Teşvikiye mahallesi 
Bostan soka~ı, No. 8/1 

404 Beyoj'lu Teşvikiye mahallesi Ye-
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niyol sokatı, No. 8/5 288.- a :.wn Ue ve pefin para ne satılacaktır. 
Adres ve tafsilatı yukarıda yazılı arPlar açık arttırm r1n Jıizalannda yazılı depozito akçesini vememtze yatırarak arttır-
İhale 3/11/938 Perşembe aünü saat ondadır. İstekille f t a1 geUrmeleri (741) 

~aya girmeleri ve yanlarında nüfus te.zkerelerile üçer 0 0~ 

Gümrük M uhafaza Genel Komutanhj'ı Istanbul M antarlı Milıambalar, Storlar 
· (Or ltınci) Karyolalar, )'ilnlB ~ • 

Sabnalma Komisyonundan: malıla ve pilıe yatak Brtiilerl, 
. ı anizl1 zincir ne, 3 er kilit, Itretonlar i lıadflel.,-' tiiU.,. Ve 

1 - Deniz vasıtaları için 100 er metrelik 7 ~~rça ga v ahhidi ruım ve hesabına perJelerin un ... R8'fitl'-i ((Ho • 
2 parça adf zincirin ve iki adet admiralti demırmin müte akt ro1.a ve Mitt.,., faiilis l'a6rflırı. 
3/11/938 Perşembe günü saat ll deagık eksiltmesi yapüac ır. lfınıun lter enJe )'GIM farı-'-n .. 

2 - Tahmini tutarı 3000 lira ve ilk teminatı 226 liradır. Beyolla BA.KIIt ffllll~lı 
3- Evsaf ve şartn~mesi komisyondadır. Görülebtllr. tanwı! vestıWan 1wr ye-Jen lyl pl~ IlC rıiiMlJ 

• 

4 - İBteklilerin güri ve saatinde ilk teminat makbuzları ve 'loiGCb •• .... la ,.,_..,. ... 
~ Galata eski idhalit t.imrülü 8inalıP4•ki komiiJODa ıe}meleri. • IJıi1 ·-__,.;iiiı·iiiııııiiiıllı-------_. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünd.en : 
I - İdareiDizin Papbahça fabrikasından monte edilecek bir aded 400,000 lit

relik, 5 aded 200,000 litrelik, 2 aded 100,000 litrelik ve 2 aded 50,000 litrelik 
eem'an 10 aded ispirto tankının fartname ve resmi mucibince imali tapalı zarf 

IJBUlile eksiltıneye konmuştur. 

n - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli aif İstanbul 82.500 lira ve mu· 
Yakkat teminatı M37.00 liradır. 

m- Eksi.ltDut 18/XI/938 tarihine rutlıyan Cuma günü saat 15 de Xabatatte 
Levanm n mübayaat pıbeaindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve resi.mleı- L63 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü Levazun ve Milbayaat tubesile Ankara ve 1mıir Başmüdürlüklerinc 
den alınabilir. 

V - Eksiltıneye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız fennt teklif mektubunu ve .. 
rilecek malzıemeye ald bütün teferrüat ve detay resimlerile imalat resimlerfni 
ve bilhassa hava çıkıJ ve P.rlfi siibaplarını detayye plinlannı ve montajdan 

ıonrakl vaziyet pl!nını Ihale gününden en geç on gün evveline kadar İnhısarlar 
Umum Müdürlü~ milskirat fabrikalar şubesi müdürlüğüne vermeleri ve t~
liflerinin kabulünü mutazammın eksilt m eye i§tirak vesikalannı münakasa i«• 
nünden 1 gün evvel mezldU- şubeden almaları lhıındır. İftirak vesikası alp
yanlar münakasaya kabul edilmiyeceklerdir. 

VI- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesika ile 5 inci maddede yazılı mü .. 
kirat fabrikalar §Ubemizden alınacak eksiltıneye iştirak vesikası ve % 7.5 i«• 
venme parası makbuza veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan ka
palı zarflarm eksiitme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen alım ko. 
misyonu başkanlığına makbuz mukbaılinde verilmesi Iazımd.ır. c7038, 

I - Şartııaıne ve projesi muclbince Adanada yaptml:ıcak tuz anbarı ve bq. 
müdürlük apartımanı in§aatı 19/IX/938 tarihinde ihale edilemediğinden yent• 
den kapalı zarf usulile eksiltmeye k'lnmuştur. 

II - Keşif bedeli 22.917 hra 15 .lwrut ve muvakkat teminatı 1718 lira 79 ku " 
• ruştur. , 

III - EksiltmP. 20/X/938 tarihine rastlıyan Perşembe güni.i saat 115 de Kaba
taşta Levazım ve Mi.ibayaat Şubesindeki Alun Kornisyonundtt yapılacaktır. 

IV- Şart:ıame ve projeleri 115 kurU§ bedel mukabilinde İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü Levazım ve Mübayaat Şubeaile Adana ve Ankar&. Bn~müdürlükle
rinden alınabilir. 

V - Eksiltmeyc iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesailtini ihale gl. 
nünden 3 gün evvelinl" kadar lnhisarlar Umum Müdürlüğü ln~at şubesine iti
raz ederek uyrıca ehliyet vesikası alınması lAzımdlr. 
VI- Mühüılü teklıf mektubunu kanuni vesaik ile V inci maddede yazılı :In

şaat fubemizden alınacak ehlıyet vesikası ve % 7.5 güvenme parası makbum 
veya teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarm eksiitme günü en 
geç saat 14 de yukarıda adı geçen Alım Komisyonu ba§kanlı~ına makbuz muka-
bilinde verilmesi lazımdır. c7140~ 

I - İdarem.izin Gaziantep fabrikası için şartnamesi mucibince satın alınacai 
500 ton RekompozP. maden kömurü kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
II- Muhanıme:ı bedelı beher tonu Yersinde vagonda teslim 17 lira hesablle 

8500 lira ve mu:.ra\t.'ut terninatı 637.50 liradır. 

III - Eksiltme 20/X/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 15.30 ja Ka
bataşta Levuım ve Mübayaat §ı.;besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnemeler parasız olarak her~ün JSÖZÜ geçen §Ubeden alınabilir. 
V - Mühürlü teklıf mektubunu kanuni vesaik ile% 7.5 güvenme parası mak

buzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksilt
me günü en ge; sa ı; 15 e kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu başkanlılma 
makbuz mu\abilind-t verilmesi lAzımdır. c7179t 

.. 
I- İdaremlzin Paşabahçe fabrikası için satın alınacalı ve 29/IX/938 taribinde 

ihale edileeeli ilin edilen 2000 kilo toz şekerin muhammen bedeli de~iştirildi -
~inden yeniden açık eksiltıneye konmu§tur. 

II - Muhamrnen bedeli beher kilosu 26 lruruJ hesabile 520 lira ve muvakkat 
teminatı 39 liradır. 

III - Eksiitme 24/X/939 tarihine rastlıyan pazartesi günü aaat 15,30 da Ka 
bataşta Ievamn ve mübayaat tubesindekialım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - İstekillerin eksiitme için tayin edilen gün ve aaatte % 7,5 güvenme para
larile birlikte yukarıda adı eeçen komisyon& gelmeleri IlAn olunur. c7322. 

I - İdaremizin Çankırı tuılasmda prtname ve projeleri mucibince yaptırıla
cak üç memur evinin mpatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmu~. 

n - Keşif bedeli 12817 lira 66 kuruş ve muvakkat teminatı 961.33 liradır. 

m - Eksiitme 81/X/938 tarihine rastlı.yan Pazartesi günü saat 15 de Kabata§ta 
levazım ve mübayaat fUbesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 64 kuru_ş bedel mukabilinde inhisarlar umum müdürlü~ 

levazım ve mübayaat ıubesile Ankara başmüdürlüjünden ve mahalli inhisar 
idaresinden alınabilir. 

V - Eksiltıneye iştirak etmek istiyenlf.rin bir mukavele ile yaptıkları iş bedc
linin 10000 liradan ~lı olmaması w klındileri bizzat mimar veya mühendis 

olmadıkları takdirde fennt ehliyet ve iktidarlan bı§aat fUbemizce tanınmış 

bulunması ve fennt evrak ve ftS8ildni ekslltme gününden bir hafta evveline ka

der mhisarlar umum mfldürlülil tııPat pbestne ibraz ederek ayrıca ehliyet ve
sikası almaları lAzımdır. 

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

mpat fUbemizden almacak ebllyet vesikası ve % 7,5 güvenme parası makbuzu 

veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiitme gü

nü en geç saat 14 de kadar yukanda adı geçen alım komisyonu ba§kanlıjına mak-
buz mukabW verilmeai 11zıınd.ır. c7360. · 

I - Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacak 261h m/m lik yüksek nevi 
15000 bobin sigara kAiıdı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmu§tur. 

n - Muhammen bedeli beher milimi aif 2,10 kurU§ hesabile 8347,60 lira ve 

muvakkat teminatı 826.07 Hradır. 
nı - Eksiitme 28/XI/938 tarihine rasthyan Pazartesi günü saat 15 de Kaba • 

tqta levazım ve milbayaat ıubesindeki alun komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözil geçen şubeden ıılınabilir. 

V - Mühilrlü teklif mektubunu ltanunt vesaik ile " 7 fJ güvenme parası mal
bum veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksnt
me günü en geç saat 14,30 a kadar yukarıda ldı geçen komisyon ba§kanlılına 

makbuz mukabilinde verilmeai lAzımdır. cY4801 



ı& Sayfa 

Kararijer, babrek, tq ve kumlarm· 
dan mütevellid sancılannız, damaı 
eertllklm ve f'tmanlı'k tiklyetlerl • 
ııizi U 8 tN AL lle geçtriırlz. 

URlNAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok· 
salat gibi maddeleri eritir, kanı te
mizler, lezzeti hoş, alınması kolay
dır. Yemeklerden sonra yarım bar
dak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 

l 
ECZANESI 

BEYOOLU- İSTANBUL 

-~-----~ 
• 

Neden 
~spirin ? 

Çünkü ASPIRIN seneler·. 
denberi her türlü soOukal~ 

.. gınlıklarena ,-a ağrılara kar$1· 
tesıri şa~maz bir ilaç olduaunu 

lsbat etmiştir. 

A S P l R 1 N In tesirinden 

emin olmak içln lütfen 

sına dikkat ediniz. 

~ marka· 

~ 
.. Sıp .. 

P i P O merakhlar1na mU ide : 
OLDEN KOTT 

En mütkulpeseocıleri memııun edecek derecede 

Plpolar1m1z gelmittir. 
fatraden tediyatlı liparitler kabul olunur. 

ct~~ P 1 P O P A Z A R 1 ~~ı;aı!~1t:,h;::;. 

YaşaylŞini Zin şekli bir · anda değişecektir. 
HAlA, aiçia tereddtld ediyorauauz ? 

Sermayesi. olmayaniann zenıtn olmak için bir tek çareleri vardır: 

Bir Taggare Piyango Biletine sahip olmalı. 
latanbul lt Bukuı kartutnda 

ahil Ceme Gişesi 
Sizi bekllror. 

SON POSTA 

• Evet karda,im, doktoru• 
taniyui üuriM herfÜD S 

defa ditlerimi 

RADYOLiN 
di, macunile fırvaJam•ta bq
ladıktaD IODra d1t etlerimde
Jı:i iltihablarla atzımdalci feaa 
Jı:oku tamameD reçti. Zuarlı 

ulyalar da durdutu için mi· 
dem düzeldi, ittiham açıldı 

Ditlerim em parlaklıQ11lı 

teluar kazaadı 

siz de her ye
mekten sonra 

RADYOLiN 
= Kullanınız = 

Emsali arasında en gllzel ve şık 
Mobilyalar satan 

( ESKl HAYDEN) Yeni 

BAKER Mağazaları 
Ziyaret ediniz. SALON, YEMEK ve 
YATAK ODASI takımlarının zen
gin çeşidleri her yerden iyi şartlar 
ve ucuz fiatlarla bulursunuz. 

Her banyodan aonra saçımı 

Bu şekle girerse 

BRIYANTIN PERTEV 
onları dnzeıtmeyt temin eder. 

ZAYi: 9S'l aene.slnde aldıtım lll: mekteb 
dlplomasını zayi ettlm. YeniBini çıkartaca
tundan eakl.llnlı'l htllanfl yoktur. 

Dlnit, Silermanala mahallesinde 
Mlduaed otta Melımed Pek.ten 

• 

Ilan T arifemiz 
Telı:: dıun untımı 

atılaile 400 hrat 
atıhile ıso • 
ulaile 200 • 

Dördinci ulaile 100 • 
If .alailelar 60 • 
Son Nitile 40 • 

lıluayyeo bir müddel zarfuıdoıl 

fulaea mikdarda llln yaptıraca~. 
1aı ayrıca tenzlllth tarifemizdeıı 
istifade edeceklerdir. 'lam, YlfUD 

n çeyrek AYfa. tıınlar için ayn 
bir tartfe derplf ed.ilriıllt1r· 

8oD Polta'um ticari il!ıılarına 
ald lfler için fU acireN müracaat 
edilmelidir: 

ll&aolbk lloUek&U flrll ... 
~ ... 

.biW'a eaddeel 

·····-··-···-················ .. ··························· 
Son Poata Matbula ............................•.•• 

Nqriyat Müdürü: Selim Ragıp lmtt 
3. Ragıp EMJ:Ç 

SAHİPLE&t: A. ~ UŞAKLIGlL 

Blriadtepia ... 

NIN 
·KAN ve DERMAN 

BI.QGENJ.NE • Terkibinde bulunan kinin, Çelik, AneDik ye 
• acı nebatat hülüalariyle tababetin fevbllde 

ehemmiyet verdiği ve pyam hayret muvaffakiyeller temiD ettiti 
bir devadır. 

BiQGENiNE • Uzun Ye kısa ~tqli ve ~tetsiz ·~~n balbbk· 
• lardan sonra gorülen zafiyet halaızlik, k..,.ır-

lık hallerini mucize ~bi pek kua bir zamanda izale eder. Ku
daki kırmızı yuvarlacıldarı tazeler ve çoğaltır. l,tihayı açar cler
mansızlığı glderir, vücude daima gençlik, dinçlik verir, Cildia .alak 
renğini canlandırarak penbelewtirir. 

BiOGENiNE • S~rlilerin kıymetli ~e udık bir arkadata~· 
• Sınirlere kuvvet venr. Haatayı Ye mubitbd 

uaandıran bir çok aubl bobranlan en çabuk bir zamaada tlf.a-
dırır. Hiçbir sinir illcı: Nevraateni ve isteriye milptell olaıdara 
( BIOGI:.NINE) kadar i1tifade temin edemez. 

B i o GEN .1 N E . Gençlerde r6r6len ve çok defa DeYruleldclaa 
• mfitevellid olan iktidaraızlık ye bel pyteldi-

jinde pek mühim rol oynar. 

BiOGENiNE • Sıtmaya k81'fı fevkaltde koruyucu teliri ~ 
• ğu ribi atma aekahatlannda da pek mlltılllrdlr. 

B•IOGEN.INE. Şekerli hap teklindedir. Bllytlk Ye kiCIId
• kolaylıkla alabilirler. Sıhhat Vekıletbıia ...... 

adesini haizdır. Her eczanede bulunur. 

Nafıa Vekiletinden: .. 
Eksiilmeye konulan iş: 

1 - Seyhan sağ sahil aulama anıt kanalının kilometre 18+500 elen 37+100 e 
kadar olan son parçasile kilometre 23 + 500 de bu kanaldan ayrılan takribeD 20 
kilometre uzunluğundaki üçüncU ayrım kanalı keşif bedeli (401,570) llncbr. 

2 - Eksiitme 27/10/938 tarihine rasthyan perşembe günü saat (18) da Nafia 
Veki.leti sular umum müdürlüiii tu ebiitme komisyonu odasında kapalı zarf UlU· 

lile yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiitme şartnamesi, mukavele, projesi, bayındırlık lfJeri anel 
şartnamesi, fenni şartname ve projeleri (20) lira (10) kuruş makabUlada IUlar 
umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltıneye girebilmek için iateklilerin (19812) lira (80) kUI"Uflu.k muvakka 
teminat vermesi ve eksiitmenin yapıtaeatı günden en az sekiz gün evY8I eJ1ertn. 
de bulunan bütün veslkalarla birlikte bir istida ile VekAlete müracaat ederek 
bu i~e mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri prttır. 

Bu müddet içhlde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltıneye lftirak edemezleı 
5 - İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı aaatten bir saat 

evveline kadar sular umum müdürlütüne makbuz mukabilinde vermeleri Jlmn. 
dır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (4107) (7099) . 

AY ... BU SANCILAB. ••.••• 

AY ... BU IZTIRABLAB. ••• _ 

Bu J'iitubetH ıünlerde ...,.. ... 
tekrar bqladı 

S 1 LK O 
Ayesinde bu SANCI ve 

IZTIRABLABDAN kurtuldam. 

Size de tavsiyem: 

Bir defa SİLKO'yu tecrübe edtat.. 

Istanbul Jandarm·a Sabnalma Ko~isyonundan: 
Mikdarı Cinsi Tahmin bedeli tık tem1Data 

Lira K. Ura lt. 

1220 Kuru pfl 976 00 73 20 
ı _ Cinsi, mikdarı, tahml"l bedell ve ılk teminatı yukarıda yazılı 12iO adecl 

kuru pil Gedikpaşadaki İltanbul Janduma Satınalma Komisyonunca 20/Birin· 
citeşrin/938 Per,embe gQnü saat 15 de açık eksiitme ile satın .ılınacakıır. 

2 _ Şartname hergün adı geçen komisyonda görülebilir veya paruız oh:bn· 

labilir . 
s _ tsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre ibrazı icab eden vesi.kalan ve ilk te-

minat mektub veya makbuzlarile yaZ\lı gün ve saatte komisyonda buJunmalarL 
· c'lllO. 

iYi BiR MiDE 
lyt bir bazım, aıbbat ve 
Det'e demektir. MID• ve 

lıazmınız muntazamaa 
MAZON almakla dQıeıtilir. M lDE ve BARSAKLARI boşaltır. HAZIMSIZLIK Te EKŞlLitll 

ıtderir, vncude terahlık verir. Alınması gayet lltlf, teairl tablt, kolay, UI'U'ID 

ye kat'tdlr. IIAZON isim HOROZ markuma dikkaL MEY.VA TUZL' 

Pı 


