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yakıniaşması Reisicumhuromuz 

Macarları endişeye düşürdü ATA TÜRK'ün 
Çek Alman .. 

M 
. . . . . Sıhhi vaziyeileri 

acar nasyonal sosyalıstlerı lmredının 
istifasını ve Çekoslovakyada askeri Riyaseticumhur Umumi 

müdahalede bulunulmasını istiyorlar , Katibliğinin tebliğ~ 
li Birinciteşrin 938 

Müşterek bir Leh - Macar hududu tesisi için sarfedilen mesaiye ltalya 
ve Lehistanın müzaheret etmeleri Peştede memnuniyetle karşılandı 

Riyaseticumhur umumi kitibliğin.den: 
1 - Reisicumhur Atatürkün ııhhi vaziyeıleri hakkında müdavi v 
·· • b.bl • e muıavır ta ı erı taralından bugün verilen rapor ikinci madded d. 
2 R · · e ır. 

Almanyadan Lehistana aç1k: bir ihtar 
- . e~sıcur:ıhur Atatürkün diiçar oldukları karaciğ~r hastalığı nor-

mal seyrını takıb ederken, 16 Birinciteırin 1938 tarihine tesadüf eden 
pazar gÜnÜ birdenbire Q§ağıdaki arazı gÖilermi§tir: 

Paris 16 (Hususi) - Orta Avrupa va· 
ziycti siyasi mahfellcri yeniden ciddi bir 
surette işgal etmeğe başlamıştır. Muh -
telif milletierin hergün biraz daha artan 
istekleri karşısında bu mıntakad<- is -
tik!'arm daha uzun müddet teessüs ede • 
ıniycceği kanaati hüküm sürmektedir. 

Macar gazeteleri ne diyorJar ? 
Budnpeş_te 16 (A.A.) - Havas ajan -

sı bildiriyor: Macar gazeteleri, İtalya i
le Lehistanın gerek tamamen Macar 0 • 

lan toprakların ilhakı ve gerek müşterek 
bir. Leh - Macar hududu t~sisi için Ma _ 
c~rıstanın y~nında yer almalann~ büyük 
bn· memııunıyctle kaydediyorlar. 

Endişeler 

• Bununla bcıraber, yarı resmi Macar • 
sag gazetesi, Çek - Almar. yaklaşması 

karşısında bazı Macar mahfellerinin en • 
(Devamı 5 inci sayfada) Macar .Başvekiti lmredi 

······························································ 
Başvekil Celal A- Saat (14,30) dan (22) ye kadar gittikçe artarak devarn eden 

umumi zal ile·birlikte hazmi ve aıabi iiraz. Bu saate kadar nabız daki. 
kada (116), teneffüs (22) ve hararet dereceıi (36,5) idi. 

A B- Saat (22~ den. bu ıabah ıaat (10) a kadar yukarıda ismi geçen 
araz kıımen halıllemı~ ve nabız dakikada (104), tenelliis (20) ve ha-

Ankara 16 (Hususi) - Başvekil Ce - raret derecesi (31) olmuıtur. 
1~1 Bayar bu akşam saat 19.15 de kalkan C - Yapılan muayene ve mü,avere neticesinde .tesbit ve tatbik edi-

Bayar şehrimizde 
trenle İstanbula hareket etmi§tlr. Baş • len müdavattan sonra umumi ahvalde halı"/ b. lAh ·· ··t kı b 

ldı 
. , ır sa a goru me ,e era-

ve ıstasyonda vekiller, meb uslar, ve - ber vazı"yet cı.dd·y ı· · hal t k d. 
k

'" 
1 

. . . ı e ını mu aza e me te ır 
a et ılerı gelenlerı tarafından uğurlan- • 

dı. 3- Müteakib sıhhi vcıziyet raporları . neıredilecektir. 

Nafia V ekili Adanada 
işlerini tedkik etti 

su 

Ali 

müzdeki günler· 
, de buradan ayrı

lacak ve İstan -
'bulda kısa bi. 
müddet kaldık -
tan sonra mesai Cabir Selek 

Çetinkaya bugün 
~üyük kanalları 

Tarsusa sriderek açılan 
gözdea ıreçirecek 

arkadaşlarile birlikte yeni memuriyeti Londra 16. (~us~si) ~ Japonyada 'ları müsaid raporlar vererek liberal, 

Adana, 16 (Hususi) - Nafıa Vekili yük su kanalları i~aatı ile baraj yeri- başına gidecektir. me':~d partılen~ ilga~ıle tek parti muhafazakar ve sosyal kütleler artl· 
Al( Çetinkaya bu sabah 1 O da şehri - ni gezmiştir. B. Çetinkaya birkaç saat (Devamı 2 nci sayfada) teşkilı etrafındakı mesaı son safhasına lerile yapılan ·· k ı . p. girmiştir. T<>ky<>dan gelen haberlere • . m~za. ere er ~etıcesın • 
rnıze gelmiştir. Vekile bir fen heyeti kadar ovadaki tesisatı tedkik ettikten göre Başvekil Prens Konoye'nln riya • ~: sen ıle~l:me ımkanıarı gosteren bir 

tefakat etmektedir. Ali Çetinkaya is- S<>nra Seyhan bölgesi su işleri teşki - B eşl"ktaş k tu·· bu·· nu·· n yeni· setinde toplanan kabinede tek parti ıtıH1f zemını bulunduğunu tasrih et -
tasyonda Vali Tcvfık Hadı Baysal, Be - JAtı ~eflerinden isıler hakkınd." ı"zahat k mişlerdı"r 
1 

tl :ır :ır "' urulması etrafında cereyan eden . · 
ediye Reisi Turhan Cemal Beriker, almıştır. "d h S i hf kumandan, Emniyet Müdürü, bir as· 1 are eyeti seçt"ldt" müzakerelere dün de devam edilmiş - ıyas ma eller, te~ parti fikrinin 
k€ıi kıt'a, memurin ye halk tarafından Öğle yemeğini vagonunda yiyen Ve- tir. kat'i surette filen tahakkuk etmek ü _ 
karşılanmı~tır. kil, bugün yapılmakta olan işleri mü- Uzun zamandanberi spor mehafilin- İyi haber alan mahfellere göre, Prens zere bulunduğunu beya:ı etmektedir • 

Vckil, on dakıka kadar gar salonun· teakıb başlanacak olan inşaatın pro • de büyük bir dedikodu mevzuu olan Konoye, müzakerelerin bıdayetinden _ ler. Umumi hayat totaliter devletler 
da istirahatten sonra otomobile binmiş jelerini tedkik etmiş ve bundan sonra Beşiktaş jimnastik klübünün idare he· beri kabul etmek istemediği diğer na· örnek tutularak yeniden tanzim ed"l 
\1e Adana ovasında açılmakta olan bü- (Devamı 2 nci sayfada) (Devamı 9 tmcu sayf d ) zırların fikrine nihayet iştirak etmiş- cektir. ı &-

~:=:=:=:=:==:=:=:=:=:=:=:=:;=:=:=:==:::::::=:=::==::=:=:=;::::::;::=::=:=:=:==:=:=:::a::a~~~ tir. Münakalat ve Demiryolları NaZlr- (Devamı 9 uncu sayfacUı) 

r~nki~t~anş~nh~~anh~~ı ~K~b=.m~fi=r=o=c=a=k=la=r=ı=y~e~n~i~ 

~ ' • ' ·-+.lı • • .. • SlpahiOcağı yanılanndan ve dtın~a 1na9Uırdaıı inhbalar. 
<Dtuı t.ta.ııbulun muhtelif aa.halarıı:ı4& yapılr.n spor bartıtet.ıerJ N~Jlınlerlnl yazılarile beraber 7 Ael aayfanuzda bulacaksınız> 

bir şekilde işletilecek 
Ocakların büyük bir şirketin idaresi altında birleC"t• ·ı-

l 
. d . V ~ ırı 

me erıne aır ekiiletin teklifi kabul edildi 

Ankara, 16 (Hususi) - Zonguldak ı maliyeti düşiirmek ve dah 
kömür havzasında istihsali artırmak (D 2 . a rasyonel 

' evamı ncı sayfada) 

Davete 
yüzün d 

icabet etmemek 
n 3 <·şi yaralandı 

Galatada Mumhane caddesinde Satirinin kahvesinde 
beş genç a_rası_nda kanlı bir boğuşma oldu 

Dün akşam saat 19.30 da Gnlatada ticede bunlardan üçü ağır ve . 
Mwnhane caddesinda beş genç arasında surette yaralanını t tehlıkel ı blı 

üdh · k ı b" b ~ ş ır. m ış ,.e an ı ır oguşma olmuş ne- (Deva 5 · J. 
mı ıncı :;ayfui1--) 



1 Sayfa 

Herıün 
--···-

Türk milletine karşı 
gösterilen büy.ük itimad 

\, Yaıaıl: Mahlttla Bire .. 

C elal Bayar büklımetinin günden 

güne ehcmmiyetıe tatbik ettiği 

iktısadi kalkınma p1anı, adım adım, fa~at 
sür'atle ilerliyor. Gazeteler haber ~en .. 
yorlar ki Karadenizde bir kömür lımanı 
inşası işi artık proje olm.nkt.an çıkmış, 
tatbik sahasına geçmiştir. Ingıltereden v~ 
Almanyadan alınmış ve alınacak malı 
kredilerle memlekete kısa bir zamand.a 
iki yüz milyon liraya yakın bir para ~
•recek ve bu para, mühim bir ~ısmı .ıle 
Türkiyenin iktısadi techizatının ıkmalınc 
ve bir de milli müdnfaanın kuvvetlendi .. 
rilmesine sarfcdilecektir. Şu halde yarın 
şurada, öbür gün ötede, gab ~ir u:nan, 
gah bir fabrika tesisi gibi yenı yenı bir 
takım inşaat başlıyacak ve bu inşaat. 
Türk vatandaşlarına çeşid çeşid işler ver
dikten başka bilahare memleket içinde 
her neviden bir iktısadi hareket u~ an.· 
dıracak, yani mevcud hareketi genış bır 
mikyasta yeniden ço~altacalstır. 

Bunun ne kadar iyi bir şey olduğunu 
d 'B" söyleme~e bilmem lüzum var mı ır· u-

tün itilaflara, söylenilen parlak sulh vo 
dostluk sözlerine rağmen bütün dünyan~n 
birbirine şübhe ve endi~e ile baktıkı bır 
za~anda Türkiyenin bu nevi işlerle meş
gul oluşu, Türk vatanda~larn:a, s~de h~r 
gün daha geniş bir ekmek hıssesı ternın 
etmekle kalmaz, belki de ruhlara huzur 
ve emniyet duyguları verir. 

* Bu sözler, bu sütunlarda, bu gibi vesi-
leler düştükçe daima tekrar ettiğimiz ~ey
lcrdir. Fakat, cumhurıyetin on beşınl"'i 
yıldönümüne do!Tu gider~en bunıa:a 
yeni bazı mülabazalar da ilave etmek ıs-

tedim. 
ömrünü, Osmanlı imparatorluğunun 

SON POSTA 

Resimli Makale: = J k isi ortası.. = 

- Bir yanağına tokat yersen öbür yanağını uzat. Sayılmak ve rahat etmek istersen atılgan olmkatan çe • 
kin, ara sıra dayak yersin, fakat her tahkiri hazmedecek 
kadar da uysal elma. Bütün örnrün sopa altmda inle • 
mekle geçer. 

İki asırlık bir felsefe kaidesidir. Fakat meşhur bir Fran
sız hakimine bakarsanız, daima köpek tarafındaa tak1id 
edilmiştir. 

En mütekamil r················································-·~ Uçmaktan başka her 
Yolcu taggaresı Hergün bir f1kra Şeyi yapan otomobil 

-Nuhun gem;sine benzer 
Çok §işman bir arkada§ımı.z var. 

Geçen gün bu arkadaşımız bir oto -
büse binmiş, otobüs~cki yolculardan 
biri arkada§ımızın otobilse bindiğini 
görünce yanında oturana: 

- Otobüse bir fil bindi! 
Demiş. Arkadll§ımtz, kendisini filc 

benzetcnin yüzüne bakmış: 
- Otobüs, demiş, Nuhun gemisine • 

benzer; filler de binerler, eşekler de .. ~ 

a 

llirbıc:itepia ı 7 

Sözün Kısası 
__. .. ._. 

San' at için san' at 

.. T•l• _j 
D 

zzet Mellh bugünlerde bir lrltab net-

retti. Adı: cHer g;,ızellila A§ıb tır. 

Muharriri yakından, ta mekteb sırala • 
rmdanberi tanıdığım için, eserine vermiş 
olduğu bu ünvanın kuru bir iddia, bir 
övünmeden ibaret olmati:~:na kaniim. 

Edebiyat bir güzel s;ın'at olduluna gö
re, her edip, güze'Hje fış:k olmadıkça, or
taya kıymetli bir eser koyamaz. Edibliiin 

i birinci sartı güzelliği sevmektir. Alimli
ğin birınci §Qrlı da hakikatı sevmek ol
duğu gibi. Her ikisi de ilhamlarını ta • 

' biatten alırlar. Edib gö:ür, alim keşfe • 
der. Ve bazan görmek, keşfetmekten de 
güçtür. Onun içindir ki hakiki s:ın'atkh 
kendi kendini, görrneğe ve gördüğü her 
güzelliği sevrneğe alıştırır. 

San'at bizatihi güzel, ilim faydalıdır. 
İkisinin arasındaki mesafe, ilAhiyi beşe
riden ayıran mesafenin aynıdır. Edebiya. 
ta menfi, ilme müsbet vasıflannı izafe 
edenler edibin olgunlaşıncıya kadar ihti .. 
yar eylediği külfet ve zahmeti takdir e-
demiyenler, yahu.d ki etmek istemiyen • 
lerdir. 

Bittabi bunları, cSan'ati san'at için• 
sevenler ve ihtiyar edenler hakkında söy
lüyorum. Maalesef her cdib bir İzzet Me.. 
lih değildir. Kimi, eseri yaşamak için bir 
vasıta, bir gaye telalclti eder. Halbuki eser 
örnrün gayesi olmalıdır. Hakiki san'atkar 
eserinden intifa beklemez. O, kendi için· 
den doğan ve kendi benliğinde neşvüne
ma bulan tahassüsleri ifade etmiş ola • 
bilmekle bahtiyardır. 

Her güzelliğe aşık adamın san'atkar ol. 
mamasına ihtimal yoktur. San'ati aşk 
doğurur; ve bütün güzellik bu iki şeyin 
Içerisinde mündemiçtir. 

Görmek, duymak ve yazmak .. bir insan 
iki ve Türkiyenin de bir devri arasında "--················································-····-' 
taksim etmiş ve bu memleketin kısa bir Uslu bir /ilin 
tarih zamanı içinde geçırdıği büyük de- RorkıJnll bini 
ğişmeler arasında yaşamış müne_:ver ~ir .. Londra • Paris hava seferlerini en kısa -
vatandaş sıfatile, bugünlerde, da ıma. goz- bir zamanda katetmek üzere, İngiliz cİm

Tripper isminde bir İtalyan mühen- için bundan büyük haz tasavvur ..,!e • 
disi tarafından icad edilnllş olan bu o- meml Etrafımızdaki binbir güzeıu~ en 
tıomdbil, mütıenktiasin iddiasma göre uç- ince noktalarını farketme~, bir defa, başlı 
maktan gayri herşeyi yapabilmelde .. başına bir zevktir. Sonra bir de bunlan 

d . ifade kudretini kendi kalemind~ bulmak, ır. 

İddiasını i&beıt etmek i8ti en tta~an o güzellikleri kağıda geçirebilmek ve bu .. 
. •• Y • nu sırf aan'at qkile, san'at ıumuna yap. 

l · · geriye do~ru çev;rmekten hali ka-
erımı • pcrial Airways. lirlteti dört motörlü ye-
lamıyorum. · b' ti t in ttirmiQtir Sultan Aziz devrini yakın hikayelerilc nı ır P ayyare şa. e ır • 

d O Avrupadan bir sürü Saatte vasati 200 rnıl uçacak olan bu 
tanı ım. zaman, ' k nf h 

mucıd, matörünü Romadaki Trlnl:te ki- mak .. o ne büyük mazhariyetnr! 

lisesinİnı merd'ivenleri ü~erinden sev- Dostum İzzet Melihi, bana, bir kere 
lret:miştir. dBha böyle, haliiki san'atkar cebhesile 1·-~4 B paralarla bir iki tayyareler, her türlü modem o oru a. hesabsız para a ı.ıııu . .ı. u 1 

ldı a h arabiye terkedil- vi bulunmaktadır. Tayyarede hususi çay 
saray yapı ve sonr ı .ı M t" ·· "lt:· 

- b' d nma vu-cude geti •

1 

ve dan& salonlan varwır. o or guru :ı-rnek uzere ır ona . 
·ıd· B d fstanbulda israf 0 dere- .sünü izale etmek için de tertıbat alın-

rı 1
• u sıra a T dö t ki ilik ·· tt b ceye varmış ki, Cevdet Pa§a sırf Abdül-1 mıştır. ayyare, r § mure e n· 
·d h lm k üzere yazdığı bır ı tından başka 27 yolcu taşıyacaktır. 

h~hıt e mBabsuks :oy:ndaki mehtab alem· j Resim, tayyarenin dahili kısmından 
tan e, e e b' ··st · 
lerinde saray mensubu insanların gümüş ır parçayı go enyor. 

ve altın paralan sandallardan denize a- ecnebi bir devlete böyle açık krediler 
tıp paranın mehtab altında nasıl bir ilti- vermeleri için karşılannda hakikaten iti-
mala dibe doğru gittiğini seyrettiklerini d · t }Ayık bi d ı t t k 

ma ve emnıye e ~ r ev e eşe • Usluluğu vs saltinli~ile ıngiltercde şöh· 
hikaye ediyor! külü bulunduğuna tamamen kani bulun- ret kazanm.ıııı olan 40 ygc::ındaki bir sirk 

O devirdeki maliye ve iktısad işlerıni 1 ı· d So h~.di 1 1 ır -ır 
ma arı azım ır. n " se er e §Unu an- fili, bir yiyecek meselesinden dolayı muğ-

göstermek içln bu misal ve bu hikaye ka· ı ki 1 g·ıt e il Almanya karc::ıla 
ıyoruz n ı er e ' ır - her olduğu sirk müstahdemlerinden As-fıdir. Abdülhamid devrinde ise, koca im- d b" ı b' 'timad ı· ık b d ı t 

rm a oy e ır ı a ay ır ev e Jet'in ölümüne sebeb olmuştur. 
Paratorlugu~ n on paralık kredisi yoktu. b' jım' bulund g~una kanidirler 

ve ır re u · Hadise §Öyle cereyan etmiştir: Devlet, miskin bir büdce içinde bile me- B .. k b ı t f 
unun reJıme arşı ya ancı ar ara ın • Aslet, sirkin kurulmuş olduğu mey-

murlarının aylıklarını veremez ve arada dan takdir edilen ne kada c büyük· bir danda bir köc:ede uyuyordu. Bu civarıd.R 
sırada bir sürü kuvvetli teminat gös- k ld ğ b T'' k t d ' ır 

ıymet o. u unu aca a ur ? va an aş- dolaşan fil, tesadüfen Asietin uyumakta tererek, borç alır, aylık verirdi. ı hakkil I 1 dı Eğ r an 
arı e an amış ar mı r · e ·ı Id ğunu görmü§ ve bir hamlede zaval-Me~ıtiyet, bu vaziyetten tıkmak için ı ı "kred ı· Tü kl ··k ek 0 u ' 

or- am~ş arsa, iU e ~· . r er ~ s Iıyı hortum u ile yakalıyarak havaya kal· 
çok cabaladı. Fakat, imparatorluğun tas- bir ldrak ve şuur sevıyesıne gelmı§ bu .. dırdıktan sonra tekrar ayni hızla yere 

Ölülerden kan alınacak 
Son seneler zarfında tıb Aleminin ya

rattığı büyük harikalardan biri de kan 

naklidir. (Transfusion.) 
Fakat şimdiye kadar kan nakli, yaşa -

makta olan bir insanın, hayatı tehlike -

de bulunan di~er bir hemcinsine kan ver 

mesi suretile yapılırdı. 

Halbuki, Şanov ve Yudin isminde iki 

Rus doktorun yaptıklan tecrübe ve araş

tırınalar neticesinde, ölülerden de kan 

nakli yapılabilecektir. 
Hatta, muayyen evsafı haiz cesedier

den alınan kan, p~elerde saklanarak lA
zım olduğu vakit kullanılabilecektir. 

"F areleri himaye. cemigeti fiye günlerine tesadüf etmiş olıiu~u için lunuy.o.rlar. Eğe.r an. la§amamışlarsa şun- çarpmıı::tır. 
muvaffak olamadı. Balkan muharebesini ı ı k t ır t ·ıt d 739 kadın Azası olan bir 

arı soy erne ı.s erım: . Bununla kanmak istemiyen fil, etraf- ngı ere e, 
müteakib maliye nazırı Cavid Bey, büdce v tand ı alı kr d ı · ı· d 

c- a aş ar son nan e ı er, tan yetişenierin müdahalesine rağmen, cFareleri himaye. ceımye ı var ır. 
açığını kapamak için yeni bir istikraza Türkiye rejiminin namus ve lffetine, ya • bütün ag~ırlığı ile Aslet'i ayakları altında Cemiyetin umumi kAtibi bayan Blo-
müracaat zaruretinde bulundu~u sırada k t' r d ni 

ratıcı uvve ınc, yapıcı gayre ıne, me e çiğniyerek öldürmüştür. wers, kendisine tevdi edilnıif olan vazi-
mecliste cbüdce açığını kapamak üzere varlığına ve nihayet bütün Türk mille- =============== 

göründüğü ve bana hakiki bir san'at eseri 
okuttuğu için şükranla kutlularım. 

-··················-·· .................................. ... 
Nafia Vekili Adanada su 

işlerini tedkik etti 
(Baş tarafı 1 ind sayfamızdcı) 

şehir hipodromunda at koşulannı ~
kib etmiştir. 

B. Ali Çetinkaya saat 16 da husus! 
va:gonuna dönmüştür. 

Vekil, geceyi vagonda geçirecektir. 
B. Ali Çetinkayanın yarın Tarsusa gi .. 
derek o bölge ovasında açılan büyük 
kanalları görerek ve regülAtör yerle .. 
rinde tedkik.atta bulunacaktır. 

Kömür ocaklari yeni 
·bir şekilde işletilecek yapılacak olan istikrazların bu artık so- tinin kuvvetine ve milli ittihadına karşı yabancılar gözünde bugün bu dereceye feyi büyük bir meharetle idare etmekte-

nuncusudur » diye bağırdı. dünyanın iki büyük devleti tarafından kadar yükselmiş olması, aramızda kör dir. (Bo.ıtansfı 1 inci ıa11fadt&) 
İttihat ve Terakki talihsiz bir devrin gösterilen kat'i bir emniyet ve itibarı ifa- gözlU insanlar varsa, bunların gözlerini Cemiyetin hususi bir sahada vücude bir çalışına temin eylemek maksadile 

talihsiz bir fedaiBi oldu ve kurtaramadı. de eder. Bunun manasını iyi anlayınız ve iyi etmek ve hakikaten açmak için en getirdiği çiftlikte 30 bin fare beslanmek- burada çalışan müesseseler arasında 
İmparatorlufun, hiç olmazsa muvakkat bize bugünleri göstermiş olan rejimi bü- müessir bir il!çtır. Bu ilAcı her vatandaş tedir. Bu hayvanlar artık ehUleımif ve 'bir fslun yapılması mevzuu bahfstir. 
bir zaman için, katili olmak töhmetile tün yüregwiniz ve katanızla seviniz!» elinde gezdirmell ve nerede kör bir insan akın ahl.n.,_, Im,..,, .. 

çok cana y m \.UUar o ..,...... İktısad VekAletinin bu husustaki teki!: Türkiyenin idaresini cumhuriyete dev • * bulursa onun gözlerine sümıeği bir vazi- kadıni r 
Cemiyete Aza olmak isteyen ar fi tera Vekilieri heyeti tarafından bir retti. Evet, bugün ne Türkiye ve ne de re- f.e bilmelidir. Bu aziz Türkıiyeyi daha * jim en yüksek kemal derecelerine varmış yükseltmek için per vatandaşa terettüb bir imtihandan geçirilir. Bu imtihan, fa- kararname fie kabul edilmiştir. Şimdi .. 

Memleket istlklal mücadelesim tamtn~ değildir. Fakat, on beş sene evvel hiç eden en mühim bir vazife de budur! relerle dolu bir sepeti ürkrneksizin taşı- ye kadar havzada faaliyette bulunan 
kır bir hazine ile, ilk büdcesi elli milyo- bir şey olmıyan bnrab bir memleketin .Muhittin Birgen maktan ibarettir. ocaklar kurulaeak büyük bir şirketin 
nu geçmiyen bir maliye ile yaptı ve on ';:~~=~~~==~=================~===================~ idaresi altında bideşeceklerdir. Bu 
beş seneyi hiç istikraz yapmadan geçir- kararın tatbiki için lAzım gelen hazır· 
di. Son aylnrda aldığı krediler bir istikraz 1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R 1 N A N M A! lıklara geçilmiştir. 
değiJ.d:ir; ticari bir kredidir. Evvelce kuv-
vetli teminat vermede:-ı yanm milyo:-ı 

bile alanuyan bir imparatorluk varken, ı 
bugün Türk cumhuriyeti, sözünü tutan 
her tüccara, her bankanın verdiği açık 1 

kredi nevındcn geniş krediler alıyor ve 
bunlarla büyük mali işlere teşebbüs ede
biliyor. 

Biz meınleketimizl severiz ve Türk va
tandaşı sıfatiie dcvletimize inanabiliriz. 
Fakat, ecnebiler öyle değildir. Onların 

Bir arkadaş anJattı: 
c- Nişantaşınde>, büyük bir lisenin arka caddeye açılan 

kapısi önünden gcçiyordum, bir resmi mekteble bir hastane 
arasında kaJmış buyük bi • arsa gözüme ilişti, kimin olduğu
nu sordum, ınetrUk emlAktendir, yıllardanberi ne arıyanı 
vardır, ne de soranı, dediler. 

Geçip 2itmJştin-:., hadiseyi de çoktan unutmuştum, akşam 

ISTER INA N, 

evimde gazetemi açtığım zaman şu satırlan okudum: 
- Beyo§Iu kadastro heyeti son 2,5 yıllık mesaisi esnasın

da şimdiye kadar her nasılsa şunun bunun elinde gizli kal
mı§ 136 parça gayri menkulü hazine narnma kaydetmiştir, 
bunların kıymeti 623,400 liradır, deniliyordu. 

İstanbul şehrindeyiz ve İ>ir kısım emiAkin metriık kaldı§ı 
zamanın üzerinden en aşağı 15 yıl geçti. 

ISTER INANMAl 

iş Bankas1n1n Londra 
şubesi faaliyete geçiyor 

(Baş tarafı 1 inci ıııyfam.ızdtı) 

Londrada City'de Priucess Stret'te 
kiralanmış olan bina pek yakında ik .. 
mal olunacak ve şube ikincite§rin ayı 
içinde bu binada faaliyete geçecektir. 



• 

japonlar Cenubi Çinde 1 

kolera ile karşılaştılar 
Koleradan ölenlerin sayısı 8 bin kişidir, Japonlar i5gal 
ettikleri yerlerde kolera ile mücadeleye başladılar 
Tokyo 16 {A.A.) - Domei ajansı bil· 

diriyor: 
Cenubi Çin cebhesinden alınan bir ha 

bere göre Çen rıhtımında bir kolera sal
gını hüküm sürmektedir. Burada otu -
ran 100.000 kişinin 20 binden fazlası ko· 
leraya tutulmuştur. Şimdiye kadar 8 bin 
kişi ölmüştür. Japonlar burasını işgal e
der etmez kolera ile mücadeleye başla -
nıışlardır. 

İki tehir itgal edildi 
Tokyo 16 (A.A.) Domci ajansı bU -

diriyor: 
imparatorluk erkanıharbiye bürosun

dan bildirildiğine göre Pazar günü ö~ -
le zamanı firar eden Çinliler, Kuantung 
eyaletinde kiiin Ouaiçen ve Ouaiyeng şe

Tokyo 16 (A.A.) - Kantona yapılan 
sefer bütün matbuat tarafından şevk ve 
heyecanla karşılanmıştır. Gazeteler bu 
münasebetle ingiltereye karşı ekseriya 
itidal çerçevesini aşan ihtarlarda bulun

maktadır. 

Yamiuri Şirnbun gazetesi, batı dev -
!etlerinin ortaklığı sayesinde devarn e • 
den Japon aleyhtarı üslerin imha edile· 
ceği ümidini gösterdikten sonra, İngilte-
renin Hongkong'daki nüfuzunun da ayni 
Akibete u~raması mümkün oldu~unu kay 
dediyor ve Japon - İngiliz müzakerele • 

rinin tekrar başlaması imkanına işaret 
ederek diyor ki: 

Japonya, İngiliz menfaatlerini dikka-
te almak imkanlarını tedkik etmeden hirlerini terketmişlerdir. 

Bu iki şehir, Japon ihrac 
tarafından işgal edilmiştir. 

kuvvetleri önce, İngiltereden Mareşal Çan • Kay • 
1 Şek'i bırakmasını istemelidir. 

Cumhuriyet Bayra_mında 
14 vali terfi edecek 

Iç Bakanlığı idare amirlerimizin terfi listesini hazırladı, 
İzmir ve Kars valileri ikinci sınıfa terfi ediyorlar 

100 liraya terfi edecekler arasında B Ali 
Server Soner Uc B. Nedim Nazrnl Oürnııt -
nın, 90 liraya terfi edecek idare heyeti aza
ları arıısında İstanbuldan Ferruh Yazıcı -
o~lu, Manlsadan Necati Şumnu, İzmirden 
Mes'ud Dlnçerin, 80 liraya terfi edecek vila· 
yet idare heyeti azaları arasında İstanbul
dan B . Sabri Onat ve Enver Kayır, Manlsa
dan Sezai Snrmankaya, ve Ankaradan Ce
vad Akınla Enver Yücesan, Konyadan Ra
sım KayUUnl, İzmirden Esad Alperin bu -
lundukları söylenmektedir. 

SO~ PO~TA 

Ankarada serbest 
güreş müsabakalari 
Kara Ali Bulgaristanlı 

Kiro'yu mağlub etti 

Ankara 16 (A.A.) - Bugün Cebe -
cide Kara Ali ile Bulgaristanlı K iro a
rasında on be~r dakikalık dört ravund 

üzerine yapılan prof-esyonel serbest 
güre§ müsabakasında, üçünsü ravı.m -
dun beşimi dakikasmda Kara Ali Ki
ro'yu y-enmLşlir. 

Tekirdağlı Hiiseyinl-e Manisalı Ali
nin gösteriş müsabakası da üçüncü sa
niyede Tekirdağimm galebesile neli -
celenmişlir. 

Bu müsabakalardan evvel yapılan 
Tekirdağlmın ağabeyi Bekirle Ahmed 
arasındaki müsabakayı, B ekir kazan

mıştır. 

-------------------
Boşvekil bugün 
şehrimize geldi 
Başvekil Celal Bayar eksprese ilfn•t.• e

dilen hususi vngonla bu sabah Ankara -
dan şehrimize gelmiş, Haydarpaşada 
Riyaseti Cumhur umumi katibi Hasan 
Rıza, Seryaver Celal, Muhafıı alayı ~w
mutanı İsmail Hakkı, şehrimizdc bulu -
nan elçiler ve saylavlar, vali ve belediye 

reisi Muhiddin Üstündağ, İstanbul ko -
mutanı Halis Bıyıktay, polis müdürü 
Salih Kılıç, generaller, deniz bank umum 
müdürü Yusuf Ziya Önış, bir çok zevat 

ve kalabalık bir halk kütle3i tarafından 
karşılanmıştır. Kendisim karşılamıya 
gelenlerin ayrı ayrı ellerini sıkan Başve
Jdl, rıhtımda bulunan Acar motörüne 
binrek Dolmabahçe sarayına gitmiştir. 

Arnavudluk 
meclisi açıldı 

Tiran 16 (A.A.) - Arnavudluk ajan -

Ankarn 16 {Hususn - Cumhuriyet bay -
ranıında terfi edecek olan vali, vali mua
'\'lnl, vilAyet idare heyeti aznsı, başmüfett~, 
tnıilklye müfettl.şl, nıektupçu, kaymakam ve 
nüfus müdürlerine aid ter!l listesi İç Ba -
knnlı~ında hazırlnnma~a başlanmıştır. Ter
fi listesi İç Bakan ve C. H P Genel Bek -
reteri B. Şllkrü Kayanın İ.s·~anbuldan avde
tinl mütcakıb tasvlblnc arzolunacaktır. Bu 
yıl Ikinci sınır valilikten birinci sınıra terfi 
edecek olan valilerimiz üç, üçüncü sınıftan 
Ikinci sınıra terfi edecek valilerimiz iki, 
dordüncü sınırtım üçüncü sınıfa terfi ede
cek valUcrimiz dokuzdur. Mülkiye müfettişlerinden B . İhsan Ak - sı bildiriyor: 

soy, Rlfat Şahinbaş ve Şevki Ynlvaçın sek- Meclis, kordiplomatik ve kalabahk bir 
sen Uraya geçlrllmeleri muhtemeldir. samiin hazır olduğu halde tekrar açıl -

japonyada tuğyan 
81 kişi öldü, 270 kişi 

kayboldu 

Tokyo 16 (A.A.) - Domei ajansı 
bildiriyor: 

Eynlet merkezi olan Kagoshira'dan 
telefonla alınan bir mesaja göre tuğ -
yan neticesinde 81 ki~i ölmüş, 270 kişi 
kaybolmuş ve 35 7 ev ha rab olmuş -
tur. 

Çekoslovakya 
mültecileri için 

Londra 16 - Neşredilen bir tebliğe 
göre, Çekoslovakyaya açılacak 1 O mil
yon liralık kr-edi, Çekoslovak devleti -
nin yeni vaziyeti dolayısile ihtiyar cdi
Je.n en müstacel masratların ödenme -
sine ve mültecilere yardun edilmesine 
tahsis edilecektiL Tebliğde Çekoslo -
vak maliye heyetinin hükiiınete, Prag 
tarafından istenilen ma~i yardımın 
tahsis edileceği işleri telhis eden bir 
muhtıra tevdi ettiği kaydedilmekte -
dir. Ayni mealde bir muhtıra da Fran
saya verilmiştir. 

Yugoslavyada intihf\bat 
miicadelesi başladı 

Belgrad 16 {A.A.) - B. Stoyadinoviç 
bugün intihabat mücadelesini bir nu -
tukla açmış ve hükümetin iç ve dış po -
litikasında başarılan işleri anlatmıştır. 

Bu nutuk bütün radyo postalarile neş 
redilmiştir. 

---------------------------
Roma transatiantik vapuru 

ı bir kaza geçirdi 
Roma 16 (A.A.) - Şimali Amerika 

hattında işiiyen «Roma• ismindeki 
transatıantik vapuru Chioggia civa -
rında iki balıkçı kayığını batırmıştır. 
Vapurun burnundaki karnaralar hasa
ra uğramış ve bir kaç yolcu yaralan -
mıştır. 

Alman lktısad Nazırı 
Beriinde 

Berlin 16 (A.AJ - Alman İktısad Na:ıırı 
B. Funk, do~u cenubu Avrupası ile Tür -
kiye seyahatinden bu akşam dönmü~ Te 
garda TUrk!ye büyük elçlslle Bulgaristan 
maslahatgilzan tarafından seiAmlanmı§ -
tır. 

e Milletiere ve onları idare 
edenlere biraz hüsnr? 
niyet lazımdır 

Yazan! Selim Raıtlt Em~ 

~ ekoslovak - Macar müzakerele 

V rinin akamete uğramasından mu 

tevellid durumun bir müddettenbed sa -
lfıh bulmuş görünen siyasi havada nahuş 
bir sıkıntı tevlid ettiğini söylemek ye -
rinde olur. Bu gibi buhranlı durumlardan 
istifade ederek manevi spekiilasyon yap
mayı itiyad edinen bazı merkezlerin bu 
arada faaliyete geçmesi tabii idi. Nitel<inı 
bu hareket kendini gösternı "' •"' gee ik • 
medi. Tahminler ve tahmir: ıüteakib 
türlü hükümler birbiri nı . •.} etti. Bu 
arad nazarı dikkati eelbeden nokta, Al
man. :ın . bir müşterek Leh - Macar hu
dudunun vücud bulmasına kar~ı gizll 
cebhe aldıklarının işaesi idi kı bir par -
ça ıddialı bir mütalea idi. Bu husust:ı 
Bay llitlerin nutuklan hatırıanacak o
lursa, ortada, yeni tahassül etmiş bir va
z.iyetin mevcudiyeti iddia edilemezdi. Bay 
Hitler bu nutuklarında, Almanyanın an

cak Südet davasını müdafaa ettiğini, Leh 
ve Macar iddialarını sempatı :te karşı -
lamakla beraber adı geçen bu milletierin 
iddialaı·ını kendi .davası yapamıyacağınt 
beyan etmişti. Demek ki Almanlarla Leh 
ve Macarlar, Çekiere karşı olun taleble· 
rinde, davacı olmak noktasından mü~te
rek müşabih bir vaziyette idiler. Fakat 
mütesanid değillerdi. Şayed Çekoslovak
ya bunların taleblerine silahla mukabclc 
etseydi, yapılacak mukabele zaruretin 
meydana getirdiği fiili bir üçler ittiCakı
nın mukabelesi olacaktı. Vaziyet bu şe
kilde mütalea edilince ortaya çıkan §ey 
şu oluyor: 

Birinet sınıfa terfi edecek valilerimiz ara
sında Toknd Valisi B. Faik Ergün ne Dör
diıncü Umumi Müfettişlik başmüşaviri B. 
P'uad Baturay "e Üçüncü Umumi Müfettiş
Ilk başmüşavlrl B. Nizameddin Atakar'in 
Ikıncı sınıfa terfi edecek valllerimlz arasın
da Kars Valisi B. Akl! İyldo~an, İzmir Va • 
lls! B. Fazlı Oülcç ve Zonguldak Valisi Ha
lid Aksovun, üçüncü sınıfa, terfi edece va
Illerimiz· nrnsındn Nitde Valisi B. Faik Üs
tün, Tekirdağ valisi B. Sakib Beygu, Edir
ne Valisi B. Niyazi Mergen. Kır~ehlr Vali
si B . Mithat Saylaın, Ağrı Valisi B. Bürha
neddin Tekerin Isimleri söylenmektedir. 

Emniyet direktörleri arasında terfiler mıştır. 

Ankara 16 (Husııst> -Emniyet İşleri oe- Başvekil Kotta, l).ralın mesajını oku • Dominyonlar Nazırı Lord 
nel Dlrcktörluğü yeni teşkllfı.t kanununa gö- muştur. Mesaj, dış münasebetlerde hü - • Stanley öldü 

Çekler, Macarlarla Lehlerin arazi ta • 
leblerini derhal kabul etmiş oluyorlar. 
Maca~larla olan vaziyet!erini ise kısmen 
müdafaaya karar vermış bulunuyorlar. 
Bu arada halkı Rüten veya Çek veya Hır
vat olan mıntakaların Macarlar tarafın -
dan istPnilmesi Çekierin itirı:ızını davet 
ediyor. arada herkes blliyor ki bu dev
letler, aralarındaki arazi ihtlliHını üç ay
da ve müzakere yolile halled~mezlerse 
bu işi Münih kararlarını veren dört dev
lete havale edecekler. Çekierin harPketi, 
Macar iddiaları karşısında Münih kon -
feransınm kendilerine verdiği bir haktan 

Müiklye başmüfettişierinden 90 liradan 

BeyneimiJel üzüm bağı 
kongresi Atinada 

toplanacak 
Lizbon 16 (A.A.) -Üzüm bağı kon

gresindeki beynelmilel daimi bağcılık 
komisyonu, gelecek beynelınilel ü~üm 
bağı kongresinin ı 941 senesinde Atına
da toplanmasına prensip itibarile ka
ı·ar vermiştir. 

~--------------
43 Almandan miirekkeb 
bir heyet Fransaya gitti 
Berlin 16 (A.A.) - Muhtelif rtıes -

leklere mensub 43 Alman Par;se hare -
ket etmışlerdir. Oradan Malmaison ve 
Verduna, oradan da Loire'a gidecek -
lerdir. Bu se\·ahat turizm c;ave :;ınde 

~ ' . 
Alman ve Fransızlaı·a komşu memle -
keti daha iyi tanıtmak imkanını ,·er -
tnek için Alman halk kültti ı ü ofismin 
F'ransız makamlaı·ile yaptığı anlaşma 
Çerçevesine dahildir. 

Mısır tahvilleri çeldldi 
Kahire 16 (A.A.) - Yüzde 3 faiı.h 

Ve ıkramiyeli Mısır kredi fonc:iye tah
\'' llerinin dünkü çekilişinde: 

1903 senesi tah\'illc>rınden 670 842 
numaralı tahvil 10.000. 1911 scm.•.,i tah
\'ıllerinden 384,514 numcırnh tahvil 50.00:> 
frank ikramiye kazanmışlardır. 

lspanyada bombardimaniar 
Valansiya 16 {A.A.) - Millivetper -

\'orJerin tayyo.rleri bu c;abah Alcov'u bom 
baya tutmu§lı:ırdır. Üç ölü ve 25 yaralı 
Vardır. 

re Cumhuriyet bayramında yapılacak emnı- kumetin şimdiye kadar takib etti~i an:ı 
yet mcnsublnrının terfilerine ald hazırlıkla-
ra b:ışlamış bulunmaktadır. hatları takib ederek komşu devletlerle 

Emniyet teşidli\tında bir kısı~. em_nlyet ve bilhassa münasebetleri geniş dostluk 
direktörlcrl, emniyet ve polis murett14leri, ve samimi tCiriki mesai ruhu ile tema -
emniyet yardirektörlerl ile emni~et imfr • yüz etmi~ olan İtalya ile daima dosta • 
lerı terfi edeceklerdir. Terfi llstest Cumhu -
r!yet bayramından iki gün evvel gazete!~re ne ve halisane münasebetler takib ede-
verilecek ve terri edenlere de tele-rana tebU- ce~ini bildirmcktedir. 
gat yapılacaktır. 

lspanyada yaralanan 
yüzlerce halyan 

Napoliye çıkarıldı 
Napoli 16 (A.A.) - Son İspanya mu

harebelerinde yaralanan yüzlerce İtal • 
van Iejyoneri Kadıksten gelen Gradisca 

hastane gemisinden buraya çıkarılrnı~tır. 
Yaralıları askeri hastaneye nakleden has 
ta otomobillerinin yollardan geçmesi, hal 
kın vatanper,•erane tezahürlerine vesi -

le olmuştur. 

Frankonun. Musso1iniye 
teşekkür telgrafı 

Burgos 16 (A.A.) - General Fran -
ko, Mussoli:ıi'ye bir telgr~İ çekerek 
cİtalyan gönüllülerinin h;r kısmının mil
li İspanyol da,·asına ı~ahran~anlıklarile, 

kanlarile bliyük yardımda buiunduk -
t;n sonra İspanyol toprağını terketmek -

te oldukları şu ~.ırada Frankist İspanya -
nın italyaya derin minnettarlığını iblağ 
etmr>kte olduğunu» bildirmiştir. -
Portekiz ınüstemlekelerini 

müdafaa edecek 
LizbOn 16 (A.A.) - B. Saiazar verdi~! 

bir mul katta aşağ•dakl beyanatta bulun-

muştur : ' 
B zı de\lctıerin Portekiz mfistemleke -

ı •ı . a )Minde oldukları fıkri bana mazl-
er nın ı .,.,. 1. B -

d 
k lma bir fikır ol:ırak ge ıyor. u mus-

en a d 1 k? 
temlekeleriıı kim peşin e o aca . 

Portekiz: hü.klmiyetl müna_Jtaşa kabul et
mez bir §eyd!r. Bl~n mıL~temlekelerhnlz 
b k blr mmetten rütuhatla alınmış de -
ğ~~l~ Blz onları keşfettik ve daima biziııı 

Filistin de 
herhava 

bir tren 
edildi 

Kudüs 16 (A.A.) - Bugün Ga1.e civa
rında biı· çarpışma olmuştur. Asiler bey
nelmilel demiryolunu havaya attıktan 
sonra kaçınağa teşebbüs etmişlerse de 
kıtaat çeteyi çevlrme~e muvaffak ol -
muştur. Asiler.den üçü ölmüş ve iki kişi 
yakalan mıştır. 

* Kudüs 16 (A.A.) - Röyter ajansı bil· 
di riyor: 

Yeni tedhiş hareketlerı üzerine, eski 
Arab şehri sakinlerinin 24 saat evlerin -
den çıkmaları yasak edilmiştir. 

Gaze ve Hayfada kanlı 
çarpışmalar oldu 

Kudüs 16 {Hususi) -- Bugün Gaze 
crvarında Arab çetelerile İngiliz kuvvet
leri arasında şiddetli ;arpışmalar olmuş, 
iisi çeteler Gazc istasyonunu ateşe ver -
m~lerdir. Çarpışmada her iki taraftan • 
da ölen \'e yaralananlar varsa da mikda
rı henüz tesbit edilememiştir. Gazede 
örfi idı:ıre ilQn edilmiştir. 

Hayfnda da kanlı çarpışmalar olmuş ve 
arablar bir petrol borusunu ateşlewiş • 
lerdir. Hayfa amelesi İngiliz askeri ma • 
kamo.tının aldığı inzibati tedbirlerin şıd
detini protesto etmek ii.zcr~ umumi bir 
greve başlamışlardır. 

olmuşlardır. 

Lizbon 16 (A.A ı - B Salazar'ın otomo
bill bütıin sür'aUle giden biı· taksiye çarp -
mış ve araba hnsara uğraın~tır. B. Salıız:ıra 

bir şey olmaını~tır. 

Londra 16 (A.A.) - Dominyonlar istifade etmek isternekten başka bir şey 
Nazırı Lord Stanley, Kanadadan avde- değildir ve Macarların bu davasına, pe • 
tindenberi geçen ay nakl-edilmiş oldu- şin olarak İtalyanların muvafakatinin la· 
ğu Londranın bir sıhhat yurdunda sa- hik olduğunu iddia etmek ne derece isti. 
at 2,30 da vefat etmiştir. Müteveffa cal göstermek ise Alınanların muhalefel 
44 yaşında idi. etti~ini iddia etmek te o nisbett~· bir ta . 

Kont Derby'nin varisi olan Lord raflılıktır. Davanın esası etniı.:tir. Macaı 
Stanley, geçen mayısta kabineele vuku olan Macara, Çek olan Çeke kalacaktır 
bulan tebeddülat esnasında domin - Dört devlet bu esası Münihte kabul et-
yonlar nezaretine getirilmişti. miş ve bu işle meşgul olmak üzere de bu 

Parlamento hayatına ilk defa olar-ak beynelmilel komisyon teşekkül etmekh 
23 yaşında iken Liverpool meb'usu sı- bulunmuştur. Bu itibarla nrtık seferher. 
fatile girmişti. liktcn, zorla alınacak haktan fihin bahse~ 

1927 den 1929 a kadar muhafazakar rnek, inadına vaziyeti karıştırmak iste 
partinin reisliğini ifa etmişti. Müte - mek olur. Telaşa lüzum yok. Her şey za 
veffa en büyüğü 20 yaşında olmak ü- manında ve biraz güç olmakla berabeı 
zere geride üç kızını bırakrnaktadır. (Devamı 9 uncu sayfac.ia) ............................................................................................................................... 

Sabahtan sabaha : 

Mazbata! .. 
Eski devir idarecilerİnı idam fermanı kadar korkutan bir dü~man vardı: 

- Mazbata! .. 
Mektebden yeni çıkmış, başında g ençlik rüzgıin esen, çalışmak, iş yapmnk 

için kafası motör gibi işiiyen bir kay makam ücra bir kazı:ıya yerleştiğı zaman 
kendisini ilk karşılıyan eşraf olurdu. Hükümeti ve kanunu temsil eden genç 
idareci feleğin çemberinden geçmiş e~·afın davetleri, ziyaİetıerı, hediyeleri 
ile ·onların havasına girdi~i anda m akamını sigorta etmiş sayılırdı. Fakat 
genç kaymakam bu tatlı dillerin, hu neş'eli ziyafetlerin devlet otoritesini ziıfa 
diişürecek birer tuza!{ olduğunu sezi P direldiği gün de tası tarağı toplamajta 
rnecburdu. Çünkü hemen her köyde n yirmi otuz biçarenin zat mühürlerini 

kuşaklarında gezdiren e§raf derhal bir mnzbata yapar, binbir yalan ve ifti· 
ray ı bir kaç satıra d i zer, altına yüz! erce mühürü basar ve yüksek makamlara 
dayarlardı. Tefti~ yapıp :sızıltıya ı;ebeb olmaktansa tecrübesız: bir memuru 
feda etmeyi tercih eden Babdili de derhal genç kaymaknmı azieder Memu
rin müdürunün kapısınds sıra ~ kliyenlerdcn biri de bu sayede sC'beblenırdi. 

Cumhuriyet rejiminde ne iş gör!'n memura iftıra edecek vatandaş, ne de 
boyle bır mazbata ile memur değistırecck makam yoktur. 

Yalnız eski devrıa atavik tesirleıi nden kendilerini kurtaramıyun bazı s;ıl
hiirde ınsanlar henüz mevcud olacak ki hükumetin Boğazıçim kurtarmak 
için büyük fedakarlıktu açınağa başi adığı Bebek - İstinyc yolu aleyhine bir 
mazbata yapmı~lar, belediyeye vermişler. Kıyınet ''e ehemmiy~t verilmiye
re k bir köşeye atıldığını haber alriığım bu mı:ızbatayı bana. kalırsa müze]'.;'l' 
idı:ırcsine gönderip muhafaza etmeliyiz. Eski devir idarcciliğinı lccnP gibi ke
miren ve tefessüh erlip gitmi§ bir ce mlyetin ahlaki sukutunu tebari!z ettiren 
bir vcsika diye: Biirhan Cahkf 



Marmara havzası turist 
bölgesi haline getiriliyor 
lktısad Vekileti otellerimizin ıslahı içiri faaliyete geçti. 

Birçok oteller hakkında malômat istendi 

Südet romtakasından ayrılan Çekos -
lovakyalı otelcHer namına bir hey'etin 
İstanbula geldiğini ve Türkofis, Deniz -
bank Umum Müdürlüiüne müracaat e -
derek Türkiyede dağ ve kaplıca otelle -
ri açmak istediklerini yazmıştık. Tür -

kofis ve Denizbank Umum Müdürlüğü 

Çek otelcilerinin müracaatını İktısad Ve
kaletine bildirmiştir. Hükumet, otelleri
mizi ıslah etmek için faaliyete geçmiş 
bulunmaktadır. Bu münasebcUe Marma-

ra mıntakası turist sahası olarak ayrıl • 
mı§, buralarda turist otelleri açılması i
çin tedkikata başlanmıştır. İktısad Ve -

kaleti otel olmnAa elverişli binaları tes
bit etmekte, alAkadarlardan gelen izaha
tı toplarnaktadır. 

İktısnd. Vek!Ieti Çekierin mürnca -
atmı tedkik e~ ve bu hususta İstan • 
bul belediyesinden yeni rnaliimat iste -
miştir. Vek~Het, İstanbulda bulunan bel
li başlı otelierin fiatlarını, oda, kat mik
darlarını konfor derecelerini, sahibieri -

Milteferrlk : 

Memur maatlan Cumhuriyet 
bayramından evvel verilecek 
Cumhuriyetin on beşinci yıldönü -

münde yapılacak şenlik!ere aid hazır -
lıJclara hararetle devam olunmaktadır. 

Şehrin bir çok yerlerinde inşa edil -
mekte olan taklar da bitirilmek üzere -
dir. Tüccarlar tarafından Köprübaşında 

yapılacak olan takın inşasını başarmak 
üzere teşkil edilen komite bugün Sana
yi Birliğinde toplanacaktır. Bu toplantı
ya fabrikatörler, mimarlar ve bazı tica
rethanelerin mümessilleri iştirak cde • 
ceklerdlr. 

Diğer taraftan yurddaki memurların 
maaş ve ücretleri de bayramdan evvel 
verılecektir. 

Halk sandığı Cumhuriyet 
bayramında açılıyor 

Halk Bankası tarafından şehrimizde 

açılacak olan halk sandığı için yapılmak
ta olan hazırlıklar bitirilmiştir. Bütün 
küçük esnafm kredi ihtiyacını temin e -
decek olan sandık Cumhuriyet bayra -
mında törenle açılacak ve İkinciteşrin 
başından itibaren faaliyete geçecektir. 

Ecza fiatlan üzerinde yeniden 
tedkikler yapılcı 

Sıhhat ve İçtimat muavenet Vekaleti 
Şthrimizdeki ecza depolarından bazıla • 
riLm hazır ilaçlar üzerindeki etiketlere 
fazla fiatlar koyduklarını haber almış, 

bu hususta tahkikata başlamıştır. Bil : 
has.:a Avrupadan gelen rnüstahzar iHiç -
lar hakkında olan şikayetler nazan dik-

kati oolbetmektedir. Sıhhat Vekaleti mem 
leketteki bütün ecza fiatları üzerinde 
esaslı tedkikler ve mürakabele:.- yapa : 
caktır. 

Don aabahki ais 
Dün sabah şehrin her tarafını kesif 

bir sis tabakası kaplarnıştır. Sis yüzün -
den vapurlar ilk seferlerini yaparnamış
lardır. Sis saat 8 den sonra azalmı~ V(! 

Bo~aziçi vapurları anealt bundan sonra 
seferlere başlamışlardır. .............................................................. 
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nin kimler oldultınu sormaktadır. Bele
diye, otelcHer cemiyeti vasıtasile soru • 
lan suallerin cevablannı hazırlamakta -
chr. Şehir otelleri hakkında toplanacak 
malfunat İkt1Sad Vekileti tarafından ted 
kik edildikten sonra muvafık görülürse 
Çek otelcilerne temasa geçilecektir. 

Çekoslovakya otelcileri Türkiye ile 
beraber di~er Balkan devletlerine de ay
ni şekilde müracaatta bulunmuşlardır. 

Başta Bulgaristan olduğu halde bütün 
Balkan hükfunetleri turist celbetmek i • 
çin büyük faaliyet göstermcktcdirler. Da 
biliye Vekaletine bağlı olarak teşekkül 
eden Turizm Bürosu henüz haricle te -
masa geçmernişse de İstanbul belediyesi 
Turizm şubesi imkAn nisbetinde haric -
ten seyyalı eelbine çalışmaktadır. Yakın
da Türkiyede de Balkanlı devletlerde ol
duğu gibi geniş mikyasta turist cclbet -
rnek için etraflı propagandaya ba§lana
caktır. 

İstanbulda ecnebi seyyah yatırılabi -
lecek oteller tesbit tesbit edilmiştir. 

PoliBle: 

Bir tayfa motör anıhanna düşüp 
yaralandı 

B~iktaş önlerinde demirli Ahmed kapta
nın Idaresindeki Hüdaverdl motörü tayta
lanndan Abdullah motör dire~ine ~ıkarak 
yelkeni düzeltmekte iken kazaen motörün 
içine d~(iş. muhtellt yerlerinden atır su
rette yaralanmış, baygın bir halde Beyo~
lu hastanesine kaldırılmıştır. 

Bir otomobil, bir tram vay 
direğine çarptı 

Şoför Cemtlln idare&ndekl 2643 numaralı 
otomobil, Içinde Muzarter Isminde bir mliş
terl old$ halde Etyemezden geçerken 
caddenln sol tarafındaki tramvay dlreAln~ 
çarpmış, otomobllln ön kısmı tamamen 
parçalanmış, Muzaffer de başından hafifçe 
yaralanmıştır. Yaralı tedavi altına alınmış, 
toför yakalanarak tahkikata başlanmıştır. 

65 yaşında bir adam bacadan dü~tü 
Kadıköyde N~ettepesl 80ka~ıında o -

turan kasab Dimitrinin evinin baca.sını te
mizllyen 65 yaşında Aleko 7 metre 1rUfa -
dan yere düşerek vncudfinfin muhtellt yer
lerinden atır ve tehHkeU surette yaralan -
mtş, ean lrurtaranla Nümuıne hastanesine 
kaldırıl~tır. 

İş yliziinden kavga 
Kuruçeşmede Aslan vapurundan lı:ömür 

boşaltmatta olan anıele Receb o~lu Osman 
lle arkadaşlan Dursun, Şerif ve İbrahim a
rasında iş yüzünden bir kavga çıkmıştır. 
Neticede bunlardan Şerif, eline geçlrdliU bü
yük bir sopa lle Dursunu bı14ından dırca 
yaralamıştır. Yaralı BeyoltJu hastanesine 
kaldırılmış, suçlu yakalanarak tahkikata 
b~lanmıştır. 

İki arnele arasında kavga 
Galata nhbmında bağlı Ege vapurund3 

çalışan Tahmll, Tahliye amele.ıılnden Ha -
sanla ar'kada.şı Tahsin arasında lş yü -
zünden çıkan bir kavgada Tabsin Hasanı 
bıçakla sol bö~rUnden yaralamıştır. Yaralı 
Beyo~lu hastanı•.slnde tedavi altına alınmış, 
suçlu yakalanarak tahkikata başlanmıştır. 

Bir motosik1et kazası 
Kadıköyde a"erldbey soltatında 10 nu -

maralı evde oturan Hüseyin Kaya, dfin ka
rısı ve 8 yaşında kızı Süheyll lle blnmlş ol
du~u motostkletıe Dotancılardan geçerken 
aJlbanın iyi idare edflememesl yüründen 
yaya kaldımnma çarparak <levrilmf4 ve Hü
seyin Kaya lle SüheylA bqlanndan ham
çe yaralanJlll3lar, tedavt altına alınmışlar
dır. 

Bir vapur amelesi yaralandı 
Llmanda şamandırada ba~Iı Sovye.t ban

dıralı Klrlstlna vapurunda çalışan Tahmll, 
Tahliye arnelesinden Abdülcebbar vlnç sa
panının ltazaen baeafına çarpması netice
sinde atırca yaralanmış, Beyoglu hastane
sinde tedavi altına alınmı.,tır. 

Bir kadın kömürle zehirlendi 
Topkapıda Tu1Umba soka~mda oturan 24 

y~annda Hasan kızı Haslbe, odasında yr.k
tı~ı kömürden zehirleome aliılml gösterdi
lUnden Haseki hastane.ııine kaldırılarak te
davi altına alınmıştır. 

···················-········································· 
HALK OPERETl 
Beyot·lııada (Ealci Çatlayan) 
Halk Üpereti tiyatrosunda 

pele yalrıada : 

K•n• Gecesi ni 
.ıörünüz. Telefon : 4013fj 

SON POSTA 

l Prost' un planına göre 
inşaat 3 yerde 
yapılabilecek 

_. ........................................................ ,~ 
t ' 
: Yeni mahalleler te•it edilirken 

ıehir dıJına çıkılmıyacak, tehir 
içinde bulunan arsalardan, yı • 
kılacak ahtab binaların yerle 

rindan iıtilade edilecek . . . 
'-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,,r 

Şehireilik Mütehassısı Prost, İstanbul 
şehri k8.fi derece dağınık bulunduğun -
dan bundan sonraki in§aatta derli top • 
luluiu muhafaza etmek için pHina icab 
eden esasları koymu~tur. Yeni mahalle
ler tesis edilirken şehir dışına çıkılmı
yacak, şehir içinde bulunan arsalardan, 
yıkılacak ahşab binaların yerlerinden 
istifade edilecektir. Bundan sonraki in • 
§aatm üç yerde yapılması temin edile -
cek ve yeni mahalleler bu üç mıntakadn 
tekasüf ettirilecektir. Bu ınıntakanın bi
rinci ve ikincisi Taksim, Büyükdere, Kil 
yos yüksek kornişi ve en alçak nokta -
ları da Boğaz sahilinde Galata, Büyük -
dere, seviyesi alçak kornişi ile çevrilm;ş 
sahanın içinde kalan yerlerdir. 

Birinci saha Beyo~luna en yakın ye
ri Taksim meydanı ile Maçkayı Tnksim 
Yenimahallesine bağlayan 60-80 rakım -
ları arasındaki araziden müte~ckkildir. 
Yedek Sübay okulunun bu sahadan knl
dırılıp başka tarafa alınması planın icnb
larındandır. İkinci saha, Maçka, Be~ik • 
taş ve Mecidiyeköyü'ndeki likör fabri -
kası arasındaki büyük sahadır. Üçüncü 
saha ise Kurtuluş sırtı ile bu yarnacın 

yüksek kısımlarıdır. Bu yerler doğru -
dan doğruya Kasımpaşanın üstünde -
dir. 

Her türlü arsa ihtikann:ı mani olmak 
için mahalleler tesisine karar verilen 
semtlerdeki yıkılacak evlerin, arazi, ar
saların belediye tarafından usulü daire
sinde istimlakinden sonr::ı inşaat yapa • 
caklnra satılması düşünülmektedir. Bu 
mesele ileride halledilecektir. 

2,5 yaş1nda bir çocuğun 
marileti 

Birineitepin 17 

Zahire borsasında bir 
haftalık vaziyetİn hülisas) 
Piyasada canlılık başgösterdi, Almanyaya yapılacak 

ihracabn geniş bir surette artma sı bekleniyor 

Son haftalar içinde piyasada bariz bir tan mübayaatta bulunmaktadırlar. 
canlılık göze çarpmaktadır. Almanya ile · Kuşyemi satışlarında da iyili~e doi~ 
yapılan anlaşma piyasada müsaid karşı - bir temayül vardır. Geçen haftalar içinde 
lanmıştır. Almanyaya karşı yapılan ihra- 5 kuruşa kadar düştükten sonra İngilt~ 
catın geni.§ bir surette artması beklen - reden vaki ufak tefek talebler karşısın· 
mektedir. .da Tekirda~ iskelesi tesli.mi 5,25 para • 

Geçen hafta yapılan muamelelerde ya kadar yükselmiştir. 
bakla, arpa, yapa~ı, tiftik satışlarında CEViZ : Almanyaya karşı yapılan ih· 
göze çarpacak derecede bir iyilik görün- ;racat devam etmektedir. % 1~ kadar çü
mektedir. Diğermahsulatta aşa~ı yukarı rük, kabuklu ceviz 16-16,10 kuruştan, ig 
ayni durumu muhafaza etmektedir. cevizler de kalitesine ve beyazlığına gö. 

BUGDAY : Satışlarda, uzun bir müd • re 39-41 kuruş aralarında satılmaktadır. 
dettcnberi değişiklik görülmemiştir. Ge- Yarım işlenmiş iç cevizlcrc Amerika a • 
çen hafta içinde şehrimize Trakya, muh- Jıcıları alaka göstermektedirler. 
telif limanlar ve Haydarpaşa tarikile A- TlFTlK: Bazı ihracat tacirlerinin nü· 
nadoludan 3275 ton kadar buğday gel - rnunelik olarak öteye beriye sevketmek 
m.ijtir. Fiatlar bir hafta evvelki seviyeyi üzere tiftik mübayaa ettikleri görülmek
muhafaza etmektedir. tedir. Maarnafih haftanın son günlerinde 

ARPA : Gelişat gittikçe azalmıştır, an- tütik satışlarının bir hayli hızlandığı ha
cak dahili sarfiyata kifayet etmektedir. ber alınmışsa da fiatlarda henQz bir de
Son günlerde ihracat durduğundan piya- ğişiklik görülmemiştir. 
sada hararetli iş olmamakla beraber fiat- Y APAGI : Sovyetler piyasadan devam. 
lar yükselme~e meyyaldir. Anadolu bi- lı surette mübayaatta bulunrnaktadırlar, 
ralık arpalar Haydarpaşa teslimi 3,37, Geçen bafta iptidalarında 2500 balye mik 
Takya mallan çuvallı 4,05 kuruştan mua- darında yeniden 'yapağı aldıkları gibi 
mele görmektedir. haftanın sonuna doğru Trakya ve Ana -

Bakla satışlan son günlerde bir dere- dolu cinslerinden de tekrar mübayaatta 
ceye kadar hararetlenmiştir. Hafta için- bulunrnuşlardır. Hafta içinde yapağı pi
de bir Çek firmasının 2000 ton kadar bak- yasası gayet sağlam geçmiştir. Trakya 
la mübayaası piyasayı canlandmnıştır. malları 58-62, Eskişehir, Yozgad cinsleri 
Fiatlar, geçen haftaya kıyasen on para 49-50 kuruştan muamele görmüştür. 
kadar yükselerek 4,10 kuruşa çıkmıştır. DERİLER : Umumiyet itibarile deri 

Geçen hafta içinde dü§Illek isüdadını ıpiyasası gayet sağlam ve isteklidir. Ge • 
gösteren susam fiatlan da Sovyetlerin çen hafta içinde kuzu derilerine istekler 
rnühimce bir yekfuıa balil olan müba - devarn etmiş, Almanyaya karşı yapılan 
yaatı üzerine sağlarnlaşmışbr. Fiatlar satışlarda bu derilerin çifti cinsine göre 
16,20-17,20 kuruJ aralarındadır. 120-150 kuruş aralarında .satılmıştır. 

Yerli debağlar ve ihracatçılar tarafın • Haya kurusu ve tuzlu kuru koyun de-
dan 20-22 kuruştan ve Marmara malı rilerine dış memleketlerden ve yerli de· 
mazı aranrnaktadır. Seçme olarak ayrı - bağhanelerden talebler vardır. Haya 
lan çivid rengi mazılar da 25 kuıııftan kurularının kilosu 50-55, tuzlu kurula • 
muamele görmektedir. rm 39-42 kuruştur. 

PAMUK: Adana ve civarında IOD yağ- Sığır derilerinin her türlüsüne gerek 
murların yaptığı mevzi! tesirlerden maa- İstanbuldan ve gerek-se Anadoludan is • 
da bu sene pamuk mahsulüroüzün ilk tah- tek vardır. Kuru sığırın kilosu 60-72, sa
minlerden daha noksan olduğu tesbit e- lamura 40-48 kuruştan muamele görmek-
dilmiştir. tedir. 

Gayet iyi surette yetişen altala cinsi Evvelce büyük bir istekle uanan me-
Dün Topkapı karakoluna müracaat e- pamuklara Almanlar bu sene fazla alika şin ve sahtiyan derilerine Almanyada.-ı 

den bir kadın a~lıyarak oğlu 2,5 yaşın • göstermektectirler. Elyaf itibarile uzun talebierin kesilmesi üzerine satı§lar dur-
da Tuncerin bostanlar arasında bir ku • olan bu kalite mallara İzmirde 40-41 yer- t s 

mu~ ur. on günlerde 90-100 kuruş ara-
yuya düştüğünü söylemiş, yardım iste - li fabrikalar da sil İstanbul 31-42 kurut- larında isteksiz işler olmuştur. 

miştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~====~~;:: 

~=~l:ıEf~::~~~:~::~:~::·~·: ~ l~s o::==:===a P=o s t===la 
pılmışsa da çocuk bulunamamıştır. Ni - B k Yevmt, Blyasl, Havacıu ve Halk razeteaı 
hayet polisin yaptığı tahkikat neticesin- ugün ü program -···-
de çocuk Yenibahçede başka çocuklarla Yerebatan, Çatalçefllle IOkat, 25 

1 İSTANBUL beraber oynarken görülmüş, velisine tes- S T A N B U L 
lim edilmiştir. Gazetemizde çıun yazı ve 

Akşam neıpiyatı: resimlerin bütüa bakları 
Direğe çarpıp 

Parcalanan otomobilin 
Şoförüne birşey olmadı 

Saim isminde bir şahsın idaresindeki 
numarasız bir otomobil Aksarayda Mil -
let caddesinden geçerken şoför Mehmed. 
tarafından kullanılan 2760 numaralı oto-

mobile çarpmış, bununla hızını alama • 
yınca da yolun sağ tarafındaki tramvay 

direğine çarparak parçalanmıştır. Şaya -

nı hayret bir tesad:if eseri olarak otomo

bili idare eden Saimin burnu bile kana • 
mamıştır. Diğer otomobilin ise çamur -

lukları ezilmiş, tekıerleklerinden birisi 
kınlmıştır. Hadiseyi rnüteakib yakala -

nan Saimin ayni zamanda ehliyetname
siz oldu~ anlaşılmıştır. 

Toplantılar: 

Halk partisi ocaklannın kongresi 
Cıimhuriyet Halk Partisi Kasunp~:ı ka

mununa ba~lı Kaptan Plyale ve Hacı Büs
rev ocaklarının yıllık kongreleri 22 birin -
clt~rin cumartesi ve merkez ocafı kongre
si de 23 blrinclteşrin pazar günü yapıla-
cak tır. 

* Cumhuriyet Halk Partısı Eyüb semt ocn-
~ının yıllık kongresi 19/ 10; 938 çarşamba 

günü toplanacaktır. 

18,30: Dans mwdklsl (Plik>, 19: Konfe mahfuz ve gazetemize aiddir. 
rans: Prof. Salih :Murad (Fen müaabıY>e -
leri), 19,30: Karl§lk muslki (plA.k), 19,55: 
Borsa haberleri, 20: Hamlyot Yüceses ve ar
kadaşları tarafından Türk mu.siklst ve halk 
§arkılan, 20,40: Ajans haberleri, 20,47: ö
mer Rıza Dofrul tarafından arabea aöylev, 
21: Saat ayarı: Bedriye Tüzün: Şan stüdyo 
orke.ııtrası refakatııe, 21,30: Darüttallm mu
s1ki heyeti: Fahri Kopuz ve arkad~lan ta
rafından, 22,20: Hava raporu, 22,23: Keman 
konser!, Liko Amar, piyano 8abo, 22,50: Son 
haberler ve ertesı günün programı, 23: Saat 
ayarı, İst.lklAJ marşı, ~n. 

ANKARA 
ı 7 blrincltqrln 1938 pazartest . programı 

(ö~lc neşriyatı teerilbe mahiyetinde olarak 
yeni stUdyoda olacaktır.) 

ötıe neşrlyatı: 

12,30-13: Alaturka olak nefrlyatı, 13-13,15: 
Haberler, 13,15-14: Karl§lk plAk nqrtyatı. 
Akşam nfllfriyab: 

18,30-19,15: Kanşık plak neşrlyatı, 19,15-20: 
Tfirk mu.slklsl ve halk şartıları <Radlfe Ney
dik), 20-20,10: Saat ayarı ve arabca neşrl -
yat, 20,10-21,15: Haberler, 20,15-21: Halk 
türküleri ve lncesaz faslı ('I'ahsin Karakuş), 
21-21,15: Karışık plak neşrtyatı, 21,1S-22: 
Stüdyo salon orkestrası, 22-22,15: Haberler 
ve hava raporu, 22,15: Son. .............................................................. 

ER1'U0RUL SADI TEK 
tiY.atrosu 

Taksirnde Abide lcaflıaında 
Bu ırteo 

OTEL LO 
6 perde, e.ere bir aaloD 
orke.truı refabt eder. 

Tel. 40099 

-····-
ABONE FIATLARI 

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TORKtn: 1400 - -750 fOU 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 '110 270 
ECNEBt 2700 1400 800 30) 

Abone bedeli pe§indir. Adrea 
deli§tinnek 25 kuruttur. 

-···--
Gelen ewalc Beri vevilma. 
Ilanlardan mes'aliyet alınma. 

Cevab için mektublara 10 kUl11Jlulr 
Pul ilAvesi lAzımdır. 

", ............................................. , 
1
: Posto. kutun : 741 lstanbw. .. 

1 • Telgraf : Son Posta 
i Telef01& : 20203 ! 
~ ............................................... ; 

Turan Tiyatrosu 
HaJir .. n'atkln Nqid-oku• 
yueu Semiba • MiteJ nryr 

teai, aJaobat Du•araa 

'AIRIN KlZI 
3 perde 

Dana. Solo, Düet ···························································-lstaııbul Şehir Tiyatrosu 
komedi lı:ıamı 

Bu aleşam .. at 20.30 da 
Yanh,hklar Komedlsl 

3 perde 
Yazan : V. Şekapir 

Türkçesi : Avni Givda 



17 Birincitepm 

-Lüleburgaz devlet üretme çiftliğinde 
faaliyet devam ediyor 

ı ·· ı·ı .. e başlandı Bu Yeni nevi ve çeşidli tohum ar ure ı meg . •. . 
d .. ı d.. .. fidanlık ta meydana getırıldı ara a vuz ere e on om 

Lüleburgaz fidanlığı. ve çiftliğin yeti§tird.iği 1ıayvanlar 

Lüleburgaz (H ususi) - Lüleburgaz
daki devlet örnek ve üretme çiftliğınin 
devlet çiftlikleri işletme kurumuna 
devredildiğini evvelce bildirmiştim. 

16,000 dekarlık bir arazi üzerınde 
kurulmuş olan bu çiftlik modern bir 
Çiftlik işletmesi örneği ve üretmesi iti
barile Trakya ziraati için çok büyük 
faydalar temin ebnektedir. 

Trakya bölgesinde en iyi mahsul ve
r~cek cins tohumlar burada binlerce 
dönüm üzerinde üretilerek toh umluk 
olarak ahaliye dağıtılacaktır. 

Bu ç iftiilde yapılan yüz.lerce dekar
lık kıraç yonca ekimi önümüzdeki se
ne bu çok faydalı nebatın bölgenin her 

tarafına yayılınasına imkan verecek -
tir. 

T.rakya karpuz ve kavunculan üze
rinde de ehemmiyetle çalışılmakta
dır. Bu sene 500 dekar bostan ekilmiş
tir. Burada en güzel vasıflar gösteren 
kavun ve karpuzlar seçilerek tohum -
lan a.lıı1tp abaliye dağıtılmaktadır. 

Trakya topraklarına çok uygun gel
diği tohum ıslah istas:ronlar:ında ya -
pılan tecrübelerle anla~ılan yeni nevi 
ve çeşidli tohumlar üretilmektedir. Bu 
arada yüzlerce dönüm de fidanlık 
meydana getirilmiştir ki bundan da 
Trakyanın edeceği istifade pek büyiik 
olacaktır. 

Bursa va havalisinde Marefinda iki kuyruklu bir 
merinoslaştırma faaliyeti a~ep 

Bursa (Hususi) - Bu yılki meri:1os- Mardin (Hususi) - Burada, du -
laştınna faaliyetinin rakamları tesbit varcılık yapan Hasan Kızıltan adında 
~~ir: bir arnele iki kuyruklu bir akrep yaka

ı~mı~.ır, Akrebin diğer teşekk~la:ı ,;a-
9 38 koç katıını me vsiminde M . Ke- :~;;;r~,iup yalnız yanyana aynı buyük-

ll'la!paşa romtakasında 2 1 5 3 7, Kara ca- lükte iki. tane kuyruğu ve ikisinin de 
bey romtakasında 15360 koyunun sun'i ucunda iğnesi vardır. 
SUrette tohumlandığı anlaşılmıştır ;;;.~~;;;,========== 

Bu yıl Yenişehirden T rilyaya kad&r suretle tabii tohumlama yapılan ko -
Uzanan sahadaki yerli koyunlara sun'i yun adedi de 30 bine baliğ olmuştur 
tohumlama yapılmamış olup buralar- ki bu mevsim merinosla aşılanmı~ o
daki koyun sürülerine doğrudan doğ- lan koyun yekunu 6689 7 yi bulmuş -
:tuya merinos koçları katılmıştır. Bu tur. ---------
(Te kirdağ çiftliklerinde ehli domuz yetiştiriliyor 
• Tekirdağ (Husu

s~ J - Vilayetimi -
~ı.n Yavaşça çifili -
gıncte ve AJpulluda 
~.arımsa'kflı çiftli -
&ıncte İstanbul ve 

Avrupa piyasasın .. 
da tutulan ehli do-

~uz. sürülerle ye -
'lışt:ır.ilınekte v e 
bunlar ihtiyaç ve 

iliyasa isteğine gö -
rr~ çoğalltılmakta • 
dır. Yetiştirilen do
ltnuzıarm bilhassa 

;ıv·rupa piyasala - .. . . ki d' Resim her iki çiftli.kte yetiştirilen 
nda daha fazla ragbetını artırma ır. ' _ . 
~ elden gelen gayret sarfedilmekte - b ir domuzu gösterıyor. 
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Çek-Alman yakıniaşması 

Geyvede bir ev trampast 
yüzünden 3 kişi 

yaralandi 
Ge~ (Husus!) - Kazamıza bağlı 

Pamukova nahiyesinin Katırözü ki) -
yünde bir ev trampa edilmesi yüzün
den çıkan kavga neticesinde üç kişi a
ğır surette yaralanmıştır. Vak'a ~öyle 
olmuştur: 

Mehmed Ali Toprakla Nuri Yıldız 
isminde iki köylü kendilerine ald olan 
evlerini bir sene evvel aralarında rı
zalarile trampa etmişlerdir. 

(Battarafı 1 inci sayfada) 
dişesini açığa vurmakta ve Budapeşte • 
nin Beriine sıkı bir surette yaklaşma -
sını istemektedir. 

Katoliklerin nümayişleri 
Diğer taraftan, nasyonıU sosyalist pro 

pagandası önünde korkuya düşen Kato
lik mahfeller de mukabil nümayişler ter
tib etmekte ve hükumetin fesad unsur -
Iarına karşı enerji ile hareket etmesini 
istemektedirler. 

Nasyonal swyalistlerin istekle r i 

Nasyonal Sosyalistler~ B. İmredi -
nin istifasını ve Çekoslovakyada askeri 
müdahalede bulunmasını isternek için 
revizyonist büyük tezabürler tertib edil
mekte olduğunu bildiriyorlar. 

Fransıılara göre 

Gerek Mehmed Ali Toprak ve gerek- Paris 16 - Figaro gazetesi yazıyor: 
a: Çekoslovakyanın parçalanması, merkezi 

se Nuri Yıldız resmi muamele yapma- Avrupa meselesini hallet.niemlştır. 
dan evleri uhdelerine geçirmiş ve bu övr gazetesinde B. Tabul, şöyle yazıyor: 
suretle tasarruflan devam ederken, « B. Mussolini, Karpatlaraltı Rusyasının 
birkaç gün .evvel Nuri Yıldızın evinin Macarıstana terkedllmeslnl ve Macaristan-

la Polanya arasında müşterek bir hudud duvarı kamilen yıkılmıştır. vucude gctirllmestni ıstemiyen B. Hltler'ln 
Bunun üzerine ev sahibi Nuri Meh- önünde bir kere daha ı~ıımı.,tır. Blnnet!cc 

med Alinin evine gitmiş: «Senin evin B. dö Kanya lle B. Şvıılktıvskl'nln b1r1 Kar
yıkılınağa başladı, ben böyle evde o- patıaraltı R~5Jasmın cel,nu'bunda, dl~erl 

turmam. Benim evim daha iyidir, çık Slovaleyanın cenubuncla kMn lkt arazının 
terkl hususunda mutabık kıılacaklan tah

evimden!• demiştir. Mehrned Ali bu min olunnb1llr. 

sözlere aldırış bile etmemi!i; bir şika- R omanya .. Y uf oslavya 
yetin varsa git y.ap, evden çıkmam, bir Pot! Parlzien diyor k.i: 

senedenberi masraf yapıyorum: ne «Budapeşte hükfimetı, Macarıstanın ıste-
diye çıkacakmışım!» demekle muk:ıbe- dl~l sıovak topraklannı 83ker kuvvetlle Iş
le etmiştir. gal mecburlyetınde kalması hallnde Küçük 

İt1Hif misakı ahklimının tatbikine geçllme-
Nul"i Yıldız, geçen gün çocuklarile mesl vadlnl ıstıhsale çalışmıştır. Romnny:ı 

birlikte Mehmed Alinin oturduğu eve ile Yugoslnvyıının kendi hayat! menfaatıe
gidip kapıya dayanın~, zorla girmek, rinc mugayir olan böyle bir yola girrneğe 
kendisini evden çıkarmak istemiştir. muvafakat etmiş olmaları şüphelidlr. Bük-

O sırada e\•de bulunan Mehmed Ali reşle Belgrndın hiçbir zaman kuvvetlen -
miş ve Polanyanın düzaharettne dayanan 

penCEreye çıkmış: c:Eve taarruz etml'- bir Maearlstanı kendilerine komşu ynpmıı.k 
yiniz, canmızı yakarım!» demiss~ dı: ısternemeleri leab eder.ıı 
din!ememi:;Ier, ellerine ıgeçir.diklen Alman yadan Lehistua b ir ibtar 
taşları pencerelere savurmağa ve l\:a - Berlln 1.5 (A.AJ _ Ekserlyetle Alman-
pıyı kırmağa başlam~lardır. yanın salfıhlyettar fikirlerine tercüman o -

Mehmed Ali derhal av tüfeğini ala- Inn Dantzlger Vorposten gazetesi, bugün 

rak mütearrızların üzerlerine ateş aç- Le.histanın Çeko.!lovakyadakl. Istekleri ve 
Leh - Macar müşterek hududu meseles1:ı -mı~1 üçünü de ağır surette yaralamış- deki nokta! nazannı bildiriyor. 

tır. Gazete diyor kl: 
Vak'adan haberdar edilen zabıta, Çek meselesinin hallinde am!l olan şey 

Geniş Leh halk tabakalan arnsındıı şu sa
bit fikir hüküm sürmektedir: 

Lelt m1lletlni Almanyaya karşı vazlyct DI· 
dıran her politika do~dur. İki mlllet ara
sında şerefli blr teşrlkl mesaiye vıırılmak 
Isteniyorsa bu fikir ortadan kalkmalıdır. 

Çek • A lman yakıniaşması 
Prag 16 <A.A.) - Çesko Slovo gazetesi, 

Çekoslovak Harlciye Nazırı B. Şvnlkovskl'nln 
Almanya seyahatl hakkında tefslrııtta bu
lunarak diyor ki: 

B. Hitler, Çek:oslovaJıtyanın Almn.nyaya 
karşı halisane bir hnttı hareket takib ede
cegı hakkındaki teminatını kııydeylemlştlr~ 
Bu, biiyük komşumuzla mUnnsebetlcrlmlz -
de ylrml senelik devreye nihayet veren bir 
merhaledlr. B. Şvalkovskl'nJn beyanatı hu -
körnetinin ve bütün bir m1lletln arzusıırı..!l 
uygundur. Bu, hfldlselerln lnklşafının cn•
rettl~l politık bir vakıadır. 

S inyor Gaydanın makalesi 
Roma 16 (A.A.) - Voce d'İtalla gazetl' -

sinde Virglnio Gayda, Çekoslovakya mest'
leslnln tnmnmUe hnllcdllmesı lAzım geldi -
ğlnl kaydettıkten sonra şöyle demektedir· 

« Bundan evvelkUerlne lnzlmam edecl'lt o
inn tııdlH\t ve kırprnnların pek a~ır gele -
ceğine şüphe yoktur. Fakat bunlar Çekos
lovakynyı selfı.ınete götürecekler ve bu cum
huriyetın yeni topraklıırında tnm bir ni -
zam, hududlarında sulh ve asayiş temin e
deceklerdir.• 
Romıı 16 (A.A.) - Glomale d'İtalla ım

zetesi, Mııcar - Çek müzakerelerinin tekrar 
bru}Jamasmdan bahsederken, bu yenı müza
kereler de ııklm kaldı{fı takdirde dllrt dev -
letln şiddetle müdahale etmeleri icab ede -
ceglnl, zira bu devletlerin Münihte Macar 
Isteklerini t.e.sllm etmiş olduklarını kııyde • 
derek dlylr ki: 

Çekoslovakya Için yeni toprak fedaldir • 
lı~ı oldukça çetin olmaklıı beraber bu feda
karlık me.ıı'ud ve müsald bir tesir M.sıl ede
cektir. 

K a rpat - Ru.smuhtar h ükumeti 
Pra~ 16 (A.A.> - Uzhoro'dan Çeteka a -

j n n sına bUdlrlllyor: 
Karpat - Rus muht.ar hükiımeUnln lik 

bakanlar meclisi dfin toplanmış ve bakan
lıkları ıızaaı arıısında kat'i şekilde tevzl et
miştır: 

Pragda rO bin Südet Alman 
mültecisi var 

Pra~ 16 (A.A.) - Çesko Slovo·ı ' gazete
sine gö;e, hiUen Prat'da ı o 000 den f:ızla. 
Südet Alman mültecl.sl vardır. Hükümet 
bunları memleketlerine geri göndermek U -
zere tesbit etmektedir. 

Örfi idare Mehmed Aliyi yakalamı~. Adliyeye otodlspozlsyondur, pallUk birleşmeler ve ya-
M" d hud devletler gruplan d~lldir. Presburg 16 <A.A.) - Bugün Slovakynnın 

teslim ebniştir. Mehm ed Ali u - Dantzlger Vol'J)05ten, Lehl&tan Alman - ıs bölgesinde ve e3CÜ.mle Komom, Neuhaeu-
deiumumi tarafından verilen tevkif yaya kar~ humane bir hattı ha.relı::et ta - sel, Rosenau ve Kacbau'da örtı idare llln 
kararı üzerine geç vakit Ceza Evine kınınamasını taYSiye ediyor ve diyor Id: edllmlşttr. 
gönderilmişti r. Yaralılar da İzmit ================'========ı============ 
~;mıeket hastanesine kaldırılmış!ar - Davete icabet etmemek yüzünden 3 kişi yaralandr 
Yenicede canlı ( BCl§ tarafı 1 inci so.yfamızdtı) rak ayni caddedeki Sotirinin kahvesine 

ç f" fl Yarası en ağır olan Sabri eskiden li - gitmiştir. Fakat onun bu hareketini bir 
B ir i mar ı aa 111 e man idaresinde tah mn tahliye ışıerinde izzeti ne n s meseıesi yapan dört arkadaş 
Başladı çalışırken şimdi Mum."ıane caddesinde arkasından onu takib etmışler ve tam 
Yenice, (Hususi) - Henüz iki scn('lik 168 numaralı evi tutmakta ve oda oJa ı kahveyc gireceği sırada galiz küfürler 

kaza merkezi olan kazamrlda şu aralık kiraya vermek suretile geçinmektedir. savurarak üzerine hücum etmişlerdir. 
.. Sabrinin kiracılanndan raspac. İhsan bu Bunlardan Arab Raşid bıçağını çekmi• geniş mikyasta bir imar hareketi goze :.-

evin bir odasını kiralarnı7 ve yamnd:ı ve Sabrinin sol memesi altına üstüste iki çarpmaktadır. Her tarafta ustalar ça1ış-
Gü1izar isminde bir kadın oldu~u hal - defa sokup çıkarmıştır. Bunu gören dı -makta, her sokakta ev, dükkan, mağ~za 

. b" "k bir aayretle uğraşılma'·- de bir senedenberi burada oturmağa baş- ğer arkadaşları da bıçaklarına sarılmış • 
ınşdasınya ulyu kt 1b b' al b' k ·" lamışhr. Dün pazaf: olması münasebe:i - lar ve hepsi de Raşide vuruyoruz zan -ta ır apı ma a o an ın ar ır aç ay 1 . . . . ib t · 

· 1 L 1 k b d le Ihsan evınde bır zıyafet tert e mış nederek rastgele yerlerini hıçaklamııg~a sonra tamam anmış u unaca ; un an 
ı ı k b h ve arkadaşlarından raspacı Hasan, tah - başlamışlar ve bir anda kahvenin içi {ı. sonra ge en memur ar mes en u ranı- . .d. A b 

k 1 kt mil tahliye amelesınden Abı ın ve ra 1 deta bir muharcbe meydanı halini alınış-
na maruz a mıyaca lr. R 'd' d t t · h b ber otu t S b · ld ğ y "Id- - - 1 . dd . d aşı ı ave e mış ve ep era - ır. a n a ı ı agır ve o urucu yara a· Balıkesır ana ca esın en kazamızda k · y b ı ı · Ak · ·ı b b' 

rup ra ı ıçınege aş arnış aroır. şama rın tesırı e aygın ır halde yuvarlan -
ayrılan yarım kilometrelik şosenin taş - doğru kafaları adamakıllı dumanlanan mış, bunu vücudlerinin muhtelif yerle -
ları kırılmış, döşenmesi için v:iluycttrn dört arkadaş eğlencelerine ev sahibt Sab rinden yaralanan ve kimin bıçağı ile w 
mezuniyet istenmiştir. Bekar memurla- rinin de iştirak etmesini düşünmüşler ve rulduğu henüz malCnn olmıyan .Raşid ve 
rm hannabilmesi için odalar inşa edile- ona da seslenerek yanlarına çağırmış - İhsan takib etmişlerdir. 
cektir. Bunların yem~k cihetinden zah- lardır. F-akat bunlann adamakıllı sarhoş İşte tam bu sırada zabıta memur -
met çekmemelerini temin için de bır Bo- olduklarını bilen Sabri bu davete icabet ları vak'a mahalline yetişmişler ve ilk 
lulu lokantacı celbedilm\ştir. 1 etmemiş '(' gclemiyeceğini söylemiştir. defa yaraWan çağırılan sıhhi imdad o -
Şimdiye kadar evlere avlu çevirmek Sarhoşlar Sabrinin ou cevabına pek i - tomobili ile Beyoğlu hastanesine kaldır

adet olmadığından münasib dizme ve du- çerlemişlcr ve ağızianna gelen küfürle - mışlardır. Memurlar bunu müteakib za
varlar çekilerek bu küçük kasabacık, mo- ri savurmağa başlamışlardır. ten kaçınağa mecali olmıyan diğerlerini 
dern bir şekle sokulmağıı başlanmıştu·. Tab'an çok soğukkanlı olan Sabri bun de yakalıyarak tahkikatıı başlamışlar -
Bugünlerde spor sahası dahi tanzim edi- ları işitmemezliğe gelmi§ ve evden çıka- dır. 
Jerek kale direkleri dikilıni~ ve etrafına 
da siperler kazılmıştır. Ye!li gelecek olan 
kaymakamdan daha mühim imar faali
yetleri beklenmektedir. 

Ad anada İş Bankası şubesine yeni bina yapıidı 

Pazar Ola Hasan Bev Divor k i: 
Adana (Husu L 

6i) - İş BankasL 
şehrimiz şubesi çok 
güzel bir bina ynp
'tırmıştır . Adana 
tşubesi birkaç gfin .. 
denberi bu binaya 
nokletmiş bulunu -
yor.İş Bankasmm bu 
yeni binasında mev
duat, tevdlat gi4e • 
1eri çok zari~r. Bi
na, resimde görül -
aüğü üzere iki kat-
h ve beton.dur. Ön 
kısmında da ~ 
bir antre vardir. A

- Hasan Bey ; Fransız 
doktorlarından biri bir tıb 
tııecmuasına bir makale 
~aımış .. 

... Bu makalede, bütün 

bastalıklan ... 

... Hakiki bir aşk ile te
davi etmenin mümkün o -
labüeceğiıı.i iddia ediyor. 

Hasan Bey - Hiç_ bir 
hastalık sifa bulım.iacak; 
desenel 

dllna bu suretle yeni bir bina daha ka zailllUf oldu. 



e &ayfa 

L Hldiaeler Kar,ıaıada 1 

Bizim zaman1m1zda 
Büyük baba, s~ki"!: yaşındaki terununal - Neye tuhaf olsun? 

anlatıyordu. - Tarif ettiğin elbise, abiamın bu se-
- Bizim çocukluğumuzda meddahlar / ne her gün plflja giderken giydiğı el~.l -

vardı. J senin ayni; fakat hiç kimse ablamı gu -
Terunu sordu: lünç bulmuyor. 
- Büyük baba med d ah ne demektir? ....................... ··········· · ·· ··· · ··· ··· ·· .... . 
- Meddalı kelimesi hakiki manasında, - Çocukluğumuzda biz tiyatroya da 

la.zla metheden demektir. gidcrdik, fakat bizim zamanımızın t1 • 
- Anladım büyük baba; onlar şimdi yatrolarının ekserisi tulfıat tiyatrosu idi. 

de var. - Tulfıat tiyatrosu nedir? 
- Pek tek tük. - Tuluat tiyatrosunun artıstleri her 
- Dolu büyük baba, bızim eve gelen akıllarına eseni söylerler. 

t ıdıkların hepsi meddah. - Bizim komşu Bay Büsameddin de 
- N€ münasebet?.. tuluat artisti mi? 
- Annemin saçının kıvrımın. methe- -Neye? 

derler, babamın boyunbağını methcdcr- _ Evvelki akşam bize gelmişti. Al • 
ler, benim zekarnı methederler. manya, Çekoslovakya falan diye blr şey-

- Meddalı kelimesinin hakiki mana ·:ler söyledi. 0 gittikten sonn babam .. 
sını bir yana bırakalım. Benim meddah cGene aklına esini söyledi• dedi de. 
dediklerim, taklid yaparlardı. 
-O da çok büyük baba, abiarn her va

kit aynanın karşısına geçer, Grctn Gar -
bonun taklidini yapar. Ağabeyim Klerk 
Kebl'ın taklidıni yapar .. 

....................................................... 

- Bizim çocukluğumuzda, tulfıattan 

başka dram kumpanyalan da vardı. 
-Onlar da neydi büyük baba? .. 
- İnsanlar ölürlerdi, bayılırlnrdı, ağ-

1arlardı .. 
- ?????? 
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Anneler, sakın 

sinirli olmayınız 
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Y uan: Vaafi Rıza Zoba 

''Bahri Hazer, sahilleri 
H;ızerin uçsuz hacaksız kumluklar 

dünyanın en güzel sahilleridir 
Tahrandan gelen yolcular için ilk merhale "Çalua, 

tehridir baştan aşağı Jeniden yapılmıştır 

- Bizim çocukluğumuzdn sünnet dii -
ğilnleri yapılırdı. Bu sünnet d.i~nlerine 
hokkabazlar çağırılırdı. - Salıiden zannetme yavrum, yalan - Hele sinırlili~nizi çocuğunuza kar§ı 

- Hokkabaz mı, d-.din, büyük baba, 
' hakkabaz nasıl adamdır ki? .. 

- Bashayağı bir adam, yanında bir de 
çırağı vardır. Bu çırak bilhassa herkesi 
güldürür. 

Hokkabaz çırağı, çiçekli bezden dikil
miş bol bir pantalonla gene ayni bezden 
dikilmil ceketler giyerdi. Onun bu elbi
tesi çok gülünçtü. 

-Tuhaf şey. 

cıktan. kat'iyen göstermeyiniz. Bir çocuğun hu-
- Anladım büyük baba, onu da an - zurunu bunun kadar bozan, bunun ka

ladım. Biz öyle dramları her vakit sey- dar ona yanlış fikirler, kanaatler veren 
rediyoruz. Annem bir yeni manto yap - şey yoktur. 
tırmak isteyince .. bayılıyor, ağlıyor, öle- Çocuğa karşı sinirli görünmemek ... 
ceğim; diye bar bar bağırıyor.. Bu o kadar güç değildir. 

- ?????? İhtimal ona kızmışsınızdır. Kızmakta 

- Sahiden zannetme büyük baba, y:ı- da hakkınız vardır. Olmıyacak bir şey 
lancık tan! 

ismet Hulllsi 
yapmış, bir zarar vermiştir. Ona yaptı- Şeh!nşah Pehle·oi yeni demiryolunu açarke?& 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
ğının iyi bir şey olmadığını anlatınız. Bir Şehinşah Pehlevi Hazretlcrinin, yer- ce uzun; bitmek tükenmek bilmeyen yol 
daha yapmamasını ö~retiniz. Fakat ba • yüzünde sevdiği iki insan vardır.. Biri culuğum, hep kayalar arasından geçiyor .. 
ğıra ba~ıra, sinirli tavurlar ala ala de • oğlu ve Veliahdi, diğeri de Atatürktür. du .. Saatl.erce yarım tünellerden yürü "' 
ğil. Çünkü: Şiddet, çocukta haksızlık Bürosundaki, masası üstünde i~ .resim rnek .. &ğımız kaya, tepemiz kaya, so • 
ettiğiniz kanaatini uyan1ırır. l daima gözünün önünde durur: Bırı coğ- lumuz: Nihayeti görülemiyen uçurumdu. 

Konuşan ssat 
Paris rasadhane

ainde gayet · m ahi
rane yapılmış bir 
saat vardır. Saat
lerinı ayar etme~ 

istiyen kimseler 
telefonla rasadha
neye müracaat et
tikleri zaman tıp

kı bir insan cevab 
veriyormuş aibi 
saatin kaç olduğunu öğrenebilirler. 

cevabı veren insan detn, bir saattir. 
Bu 

* Muhteşem bir ziyafet 
Geçen gün Loo.drada •Çine yardım 

komitESi• tarafından 400 kişi.li·k bir 
ziyafet verihniştir. Londradaki Çin ve 
Sovyet sefirlerinin de hazır bulunduk-

Su gibi 
Akan para 

\ 

Kalble alakası olmıyan bir sual kar· 
ıısındayım. Soran Maçkada oturan bir 
aile reisi, Bay F. A ... diyor ki: 

- Evimize mühim denilebilecC!k bir 
para girmektedir. Fakat ayın son ya· 
nsında daima sıkıntılı bır hayat yaşa
;rız, bari giyJnip Jruş.uımamız, evi dü 
zeltip doldurmamız yerinde olsa gt:ne 

memnun olaca~ız. O da yok. 
Ayni apartımanda bir ecnebı aile 

sakindir, bilirim kazandıkları benim • 
kinden az, kendilerile münasebetteyiz, 

umumt giyJniş ve yaşayış seviyeleri 
bizimkinden üstün. Size sorayım, de • 
dim: Bize ne oluyor? Paranın avucu • 
muzdan su gibi akıp gitmesinin sebebi 
ne?:ıt 

* Okuyucum ailesi ve yaşayış tarzr 

hakkında hiç tafsilAt vermemi§tir. Sua
li cevabsız kalsa yeridir. Buna rağmen 
sırf umumi prensipler dahilinde kala., 
rak kendisine bir kaç esaslı hattan bah 
~edece~Jm: 

Sarfiyatını iradına uyduramıyan ev· 
veli programs!z, sonra frensiz, en ni • 
hayet te ihtiyatsl2Xİlr. Programsız ol • 
dulu Için bildce yapamu, trensiz ol· 

Banknot rökoru 
Büyük muhare

be esnasında en 
küçük kıymetta 

banknot çıkarmak 
rökoru birer ku
ruşluk banknotla
rımızla Türkiyed~ 

idi, büyiik muha
rebenin hitamın

dan sonra ise en küçük değil, fakat en bü
yük kıymette banknot çıkarmak rökoru 

başladı. Bu rökor şimdilik 1000 ster1in 

kıymetindeki banknotlarile İngilteredır 
ki, bu banknotların beherı bizim para
mızla (6280) lira eder. 

lan bu ziyafetin yemek listesinin haş
lanm~ pirinç, kuru fasul~e ve sebze 
türlü6ünden ibaret olfduğu görülmüş -
tür. 

duğu için her hoşuna giden şey kar
şısında kendisini tutmaz, ihtiyatsız ol· 
duğu için de bir ken:ır:ı bıraz pare 
koymaz, bu okuyucumun bana anlattı· 
ğı gibi daimi muzayaka içindedir. 

Fakat nazariyat başka, fiiliyat gene 
başkadır, ben söylerim, siz program 
yapar, fren edinir, ihtiyatlı davranır • 
sınız, netice gene değişmez. 

Okuyucum bana bir ecnebi ailesini, 

beğendiği yaşayıp bir nümune o • 
larak gösteriyor. Ecnebile.r arasında 

bilhassa Almanlarla İngilizleri ve ge
niş bir daire çizerek bütün §imal mem
leketleri halkını takdir etmekle bera
ber birçok Türk ailelerini onlardan hiç 
geri tutmam. Gözümün önünde bir 
çok nümuneler vardır. Fakat madem 
ki beğenilen aile yanındadır. Kendi • 
sini taklid etmek dah!l kolay olur. 

* Kadıköyde Bahariyede c Yıldız. a: 
Evde kalmış kız yü~de doksan do -

kuz ya ailesinin, ya muhitinin, yahud 
da kendisinin yaptığı bir hataya kur
ban olmUJtur. Geriye kalan yüzde bir 
ihtimali sizin gibi talibin sırtına yUk· 
lemekten pek kaçınmıyacağım. N e ya. 
palım, aldanmak imkAnına karşı bir 
de açık kapı bırakmak lizım. 

TBY~I1 

• . lu• öbürü cbiraderh ... O kadar sever ki: c Yarabbi:ıt dedim, ctepemizdeki kayalar• 
Çocuğun manevı tarafını ıhmal etme- 1 t ' .. 

1 
t k 

1 
M 

. . ranın en guze mın a ası o an azen • dan biri kopsa da üstüroüze düpe; aca 
yınız. Onun nasıl yiyeceğine, gıyeceğıne deran vilayetinin Ramser denilen kaplı- ba, aman, derneğe vakit bulabilir mi 
dikkat ediyorsanız etrafından yani siz • ca şehrin.d€ Atatürk i~in bir köşk bile yiz? .• Sen misin düşünen!. Be1 dakik:. 
lerden duyacağı, belliyeceği şeylere de yaptırmıştır. evvel altından geçtiğimiz bir kaya, kıya• 
ehemmiyet veriniz. Unutmayımz ki ç~- Bu havadisi duyar duymaz, hem köş- metler kopararak öyle bir dilltlt dilştü 
cuğun kulağı hep muhi.tindedir. kü, hem de İranın Mazenderan vllAyetJ, ki: Bir sürü amele, ancak Uç gün üç ge· 

Hafızası uyanıktır. İşittiğim kolay ko- Bahrı Hazer sahilinde, arkası sık or - ce sonra yolu açabilmiş .. 
lay unutmaz. İşin fenası bunları çok de- manlarla kaplanmış muazzam dağlarl:i Gene bir uçurum kenarındayız .. TS. 
fa yalan yanlış anlar. fstcr iyi kavrasın, çevrili mümbit, mahsuldar bir mıntaka- derinlerde iplik gibi bir suyun aktı~ 
ister kavrayamasın herhalde çocu~un dır .. Meşhur İran pirinçlerinin en ila - görülüyor .. Benzinini otomoblle koydu • 
rluymaması lazım gelen şeyleri onun i • sı burada yetişir. İranın mahrukat ih - twnuz bir boş teı.~ke elimde kaldı ... Ba• 
şitebileceği yerde söylemekten çok , 3 _ tiyacını burası temin eder. Tah - zı Amerika:ı milyonerler gönüllerini e~· 
kınınız. randan, Hazer sahiline liVtıek tendirrnek için bir otomobill itletirler,, 

için iki §Ose vardır. Bir~ eski yol - uçurumlara doJru salıverirlermif. Bü • 
Yem e lı bahai: dur ki: Şahın doğdu~u Babul gehrlnden yük bir li1r'atle hareket eden arabanı 

geçer .. Bu yolu tercih etmek elbette çok göz önünde, uçup ta yuvarlanı§l, büyük 
Tavuk böregi enteresandı amma, ikinci yol da, cyolcu- gürültüler çıkanp tutuşup yaıun.uı, on ~ 

Uzım olan şeyler: Yarım okka yııfk:ı, luk• san'ati itibarile emsalsiz olduğunu larm vahşi zevkini okşamıı§. Bu eJlen • 
beş yumurta, haşlanrmş sernız bir tavuk duymuştum. Hangisinden vazgeçersjn? ceye ben de imrendim-. Karınca kara .. 
veya piliç, üç kaşık erimi~ yağ, mayda- Hiç birinden!. rmca derler; onların otomobilina muks· 
noz. Öyle ise karar: Yeni yoldan gider, es- bil ben de elimdeki gaz tenekesini sa • 

Semiz bir tavuk veya pilici güzelce ki yoldan dönerim.. vurup fırlattım .. 
haşlıyarak pişiriniz. Kemiklerini etinden Tahranın timaline doAru, bir dostum- - Paldır küldür paldır küldür ... 
ayırınız ve etlerini küçük parçalar halin- la beraber hareket ettik. Altımızda va - Derken teneke gözümden kayboUu 
de didiniz. Üstüne biraz m:ıydanoz kıya- sıta otomobildi. Benim gibı kamyon yol- Biraz sonra ses sada da kesildi. Akan 
rak böreğe iç olarak hazırlayınız. Beş culuğuna alışmış bir insan için otomo - suya ne vakit erişebilecek merakile uçu• 
yumurtayı iyice çalkalayıp tavuğun su- bil, bir tayyare kadar sür'atli ve uçucu rum kenarında tam on dakika bekle .. 
yuna karıştırınız. Bunun içine erimiş jki idi.. alabildiğine gidiyoruz.. ilerlt>dikçe dim .. On dakika sonra kibrit kutusu ka• 
kaşık yağ ilave ediniz. .1 manzara değişiyor. Ovadan sırtlara, o - dar parlak bir şeyin suya girdilini se .. 

Tepsinin altını yağlayınız. Yufkayı iki radan dağlara, dağlardan ormanıara gi- çer gibi olmuştum! Var hayal eyleyin nl 

kısma ayırınız. Her yufkayı tepsiye set- riyor ve çıkıyorduk.. kadar yükseklerde oldugumuzu .. 
dikten sonra kaşık ile yumurtalı t:ıvuk Bu kadar vahşi bir güzelliğe malik o- * 
suyundan inCE inCE üzerine gezdiriniz. lan bir yolu hiç bir yerde görmedim.. Bu, cMazenderan. vilayeti, inkılab · 
Yufkanın bir kısmı bitince iç olarak ha- Geçen sene bütün Avrupayı, Cenubdan dan evvel şunun bunun elirure imtş .. En 
zırlanan eti döşeyiniz. Üstüne gene yuf- gidip, şimalden gelmek şartile taradı - büyük kısmı da o vaktin başvekiline a • 
kaları diziniz, aralarına tavuk suyundan ğım halde, bu kadar enteresan ve bu ka- idmi§. Bütün köyler, şehirler: Birer çift• 
gezdiriniz. dar insana haşyet veren bir manzara UP Uk; köylüler §ehirliler: Çiftlik amelesiY'" 
Mangald~ hazırlanacak hafif ate§te pi- karşılaşmamıştım. miş .. İranın en güzel yerinin böyle şahıs-

firiniz. Altı kızarınca tepsiyi altüst ede- Uçurumlar kenanndan üç bin met - lar üstünde kalması, sonra da bakım .. 
rek üstünü de pişiriniz. Evde mangalda reye kadar yükseldik .. Bu, lafia yapıla - sız bir halde bırakılması mAnasız bir if 
pişirilmesi fırına gönderilmeye tercih e- cak bir şose değildi.. Sarfedilen paranın oldu~ndan Büyük Şehin§ah bunları bit' 
dilmelidir. · ı hesabsız olması lazımdı .. Kilometreler - (Devamı 10 neu ~&yfada) 

Bacaksızın maskaralıkları : Matfaldaki duman 
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Sip ahi Ocağ1 At Yarışlan 

Binlerce kişi yarışları 
heyecanla seyretti 

MussoJini kupası parkurunun eşi olan müsabakada 
Cevad Gürkan birinci, Saim Polatkan ikinci oldular 

( LiG M~ÇLARD ) 
Beşiktaş dün Topkapıya 11 

gol atarak rökor yaptı 
Fen er bahçe Vefa yı, Galatasaray da Süleymaniyeyi ancak 

birer gol farkile ve zorlukla yenebiidiler Dünkü yarışlardan sonra mükafat tevzi edilirken 
Sonbahar atlı mania müsabakalarının 

birincisi dün Harbiyede Sipahi Ocalı sa
hasında yapıldı. Binlerce seyirci yarış -
ları bilyük bir alaka ile takib etti. Ve bah· 
si mü§terekte oynayanlM pek çoktu. 

Dün lig maçlanm 13,900 kişi seyretti 
Dün İstanbul lig maçlarının üçüncii Her iki taraf oyuncuları da ~azı. güzel 

haftası idi. Taksi.mde, Şeref ve Fener - Oünkü maçlarin - numaralar yaptılar .. Fakat verım~ hi~ 
Birinci müsabaka 

bahçe stadlarında maçlara devam edil - • • bir hareket olrnad.ı. De~r~ bu §ekılde 1-0 

di. Bundan başka ikinci küme şampiyo- neticeler' Galatasarayın lehıne bıttı. 

Ziraat Bankası mükafatı olan bt! ya
rışa Sipahl Ocakları ve atlı spor klüple -
rinin Sıası sekiz atla i~tirak ('tti. Neti -
C('de İstanbul Sipahi Oca~ından Cavid 
Doğanla birinci, Hasan Yücesoy Şanla -
yık'la ikinci, Bayan Jale Hacıb('kir Efe· 

n ası da Süleymaniye sahasında oynım - İkinci devrede Galatasar aylılar. saha-
dı. Sabahleyin ise Taksırnde Federasyon Birinci küme: ya adamakıllı yerleştiler. Oyun Süle! ; 
harici klüplerin turnuvası yapıldı Güneş 0 maniye yarı sahasında cereyan et~ ~ 

. 3 - İst. Spor ba§ladı. Fakat on bir Süleymaniyelı~in 
kız'ile fiçüncil oldular. Talıam ataJınJa: G. Saray 1 - Süleymaniye O kaleye yı~ılması topun içeri geçmesme 

F. Bahçe 1 - Vefa G imkan bırakmıyordu. Galatasaraylılar Güneş - Istanbulspor İkinci müsabaka 

Üç haftadır ligin en kuvvetli takım -
larile çarpışan İstanbulsporlular dün de 
Güneşe karşı oldukça Iyi oyun çıkardı • 
lar. Çok genç ve tecrtlbeı.iz oyuncular -
dan müte§ekkil olan Sarı - Sıyahlılar, 

bu şekilde devam ettikleri takdirde lig 
dördüncülUiü için çok kuvvetli bir nam
zed olabilirler. 

Güneşliler rakibierine nazaran bi:' 
hayli usta olduklarından sahaya otur • 
maya, yerleşrneğe başladılar. Bunun ne
ticesi olarak on sekizinci dakikada Mu • 
radın ortaladılı topu Mellh, önü bomboş 
oldu~u halde kaptı. Ve kaleye attı. 

Bu golden sonra her iki taraf da bır 
teyler yapmak için uğraşınağa başladı -
]ar. Gilne§liler ağır oynuyorlar. Galibi -
yetlerinden emin olarak maça devam. e· 
diyorlar. İstanbulsporlular ise mağlubı -
yetten kurtulmak gayretile bocalıyorlar. 
Tecrübe noksanlığı kendini adama~ıllı 
&österiyor. Güneşliler soldan ak~ak ıs -
tiyorlar. Fakat İstanbulspor mudafaası 
Muradı daima ofsayd.e dü§iirmek oyunu
nu muvaffakiyetle neticelendiriyor. o.: 
tuzuncu dakikada tstanbulsporlular mu
him bir gol fırsatı kaçırdılar. ~vut oldu. 
Devre 1-0 Güneşin lehine bıttı. 

İkinci devrede !stanbulsporlular da • 
ha ümidli bir hal almışlardı. Fakat on 
beşinci dakikada bir ceza vuru~unda İs-
tanbulspor kalesi karı§b. Hakkı da ko • 
laylıkla ikinci golü attı. . r 

Oyun bitmek üzere iken Istanbulspo 

1 ild f .. • ska geçmesi Hakkının so m a ıınm ı · 
üçüncü golü atmasına sebeb oldu. 

Nihayet Güneş maçı 3-0 kazandı. 
Güneş: Cihad - Faruk, Hiristo - y~ • 

suf, Rıza, İbrahim • MeHh, Salaha~dın, 
Hakkı, Ömer, Murad. T 

S 'h :ı-İstanbulspor: Saim - All, arnı • 
rık, Seyfi, Enis • İsmet, Enver, Orhan, 
Bahri, Rıdvan. 

Hakem: Ahmed Adem (Kasımpaşa). 

Galatasaray - Süleymaniye 
Şimdiki halde ligin başında olan Ga

latasaraylılar Süleymaniye ile karşıh~ ~ • 
tılar. Stileymaniyelilerin dün gösterdtği 
gayret büyük takdiriere değer. Buna mu 
kabil San. Kırmızılılar da bir hayli ber
bad oynadılar. 

Kaleciye i~ düşmemekle beraber mü -
dafaa bozuktu. Salim ve Lutfü doğru 
dfirüst topa vuramamak hususunda ade
ta yarış ettiler. Solda oynayan CcliU ça
lı~tı. Bedii ile Ekrem bozuktular. Çok • 
tandır oynamayan klübünden ayrılıp tek 
rar avdet eden Necdet antrenmansız ol -
duğu için eskisi gibi dalamadı. Sarı • Kır 
mızılılar gol atamamalarına en biiyUk a
mil Siileymanlye müdafaasından ziyade 

B k 5 HiUil 2 ey oo - büyük bir hataya düşerek oyunu açma • 
Beşikta~ ll - Topkapı O dılar. Şayed açılır kapanı~ bir iistem 

Sübaylardan maada her nevi atlara 
binmiş bütün süvarilere mahsustu. Ya ; 
rışın ismi eMerhum Gülsün İhsan mU -
kafath idi. Cavid Efekız'ne birinci, Ba • 
yan Melahat Akrel'le ikinc), gene Cavid 

ikinci küme: tuttursalardı birkaç gol muhakkaktı. Za· 
K. Giimriik 3 - Anadolu 1 ten bir aralık Süleymanın bir şütti di • Bir bayan binici manicı atlarken. 

günü gene Harbiyede Sipahi Ocağında 

yapılacaktır. 

A. Ilisan 3 _ Davudpaşa 1 re~e çarptı. Ve fırsat tabii kaçtı. 
Kasımpaşa ı Eyüb ı Sıkışık oyun çok heyecan verdi. Fa -
K.Paşa B ı - Eyüb B ı kat güzel olmadı. Neticede Galatasaray 
A.Hisan B ı - D avudpap B 1 maçı 1-0 kazandı. 

Do~anla üçüncü oldular. 

Uçüncü müsabaka Ankarada 
At yarışları 

~iktaş (B.) Topkapı (B ) y e Galatasaray: Sacid - Salim, Lötfü - İş Bankası mUkafatı olan bu parklır 
her nevi atlarla bütün binicilere açıktı. 
Teğmen İhsan Akal hiç hata yapmadan 
Hıncal'la kazandı. Teğmen Salahaddin 
İlal'le ikinci, teğmen A vni Leyla ile U -
çüncü oldular. 

hükmen ga1ib Ekrem, Bedii, CelAl • Necdet, Süleyman, 
Sabah maçlan: Mehmed, Eşfak, Bülend. 

ıBey. Spor 6 - Kurtulu~ 2 Süleymaniye: Muvaffa~ - Ruhi, Bür-
1 han • İbrahim, Orhan, İbrahim - Muzaf

fer, Nedret, Daniş, Nizameddin, Raif. 

Ankara ıs (~.A.) - Sonbahar at yarı§ .. 
larınm üçüncü hafta müsabakaları bugül) 
çok kalabalık bir meraklı kütlesi önünde 
yapılmı~tı: 

Şişli 2 - Arnavudköy 

istanbulspor kaleeLsinin bit kurtarı§ı · 

Galatasaray merkez milhacimi Mehmed 
olmu~tur. Ayakları dolaştı. Eh dola~tı. 
S 1 dolaştı. Ve nihayet kendi dola~tı. 

aç "I · k 1 · K" dü~m olarak Su eymanıye a esı -
•
0
r msıkı bag-ladı Bülend do~ru dürüst 

nı sı · 
bir pas alamadı. 

Maamafih Bülendin karşısında oy • 
an sol muavin İbrahim çok iyi yer 

nay 1 k · · k tuttu. Bütün pasları top ama ıçın a -
bil oldu~u kadar uğraştı. 

Galatasaraylılar on dördüncü dakika -
d b'r gol attılar. Bu gol maçın yegane 
g~lü 

1
oldu. Süleymani~e aleyhine bir. fri· 

kik oldu. Necdet çektı. Sa~ bek Ruhı to-
u kaleden uzaklaştırmak istoo~. Fakat 

fop Süleyrnanın önüne düştü. O da bır 
şl.ttle topu allara taktı. 

Hakem: Kemal Halim (İstanbulspor) 
c. R. Ş. 

F ~n~r •taJınJa: 

Beykoz - Hilal 
Fener stadındaki maçlarıı Beykoz -

Hilal karşılaşması ile ve on üçü yirmi 
geçe Hilalin akınile ba~landı. 

On beşinci dakikaya kadar oyun mu
kabil akınlarla geçti. On beşinci dakika
da Hilal akını Beykoz kalesine kadar 
indi ve Beykoz müdafaası bunu komerlo 
durdurdu. Sağdan çekilen kornerden 
sonra Beykoz kalesi karıştı, bu arada top 
Hilalli Hakkının ayağına geldi. O da bu 
fırsattan istifade ederek takımına bir gol 
kazandırdı. 

Beykozlular fırsat buldukça akın ya
pıyorlarsa da HilAl müdafaasının gay -
reti ve Beykoz akıncılarının anla§ama • 
maları netice alınmasına imkAn verrni -
yor. HilAl yeniden Beykoz kalesini taz -
yik ediyor, 23 üncü da}<ikada bir korner 
kazanan HilAlliler bundan istifade ede • 
rek Mustafa vasıtaslle tkinci gollerini 
yaptılar. 

Bu gole kadar iyi bir oyun tutturarnı -
yan Beykozlular tehlikeyi görerek otp -
;iindılar. Oyun artık Beykoz lehinde in • 
kltaf ediyor. HilAl kalecisi Murad güzel 
kurtarı§lar yapıyor. 30 uncu dakikada 
aaRdan yapılan bir Beykoz akınını HilAl 
müdafaası favulle durdurdu. Beykozlu -
lar bir frikik kazandılar. Frikik atıldık -
tan sonra HilAl kalesi karıştı. Beykozlu 
Said güzel bir şütle takımının birinci go
lfinü attı. Bu gol HilAllileri gayrete ge -
tirdl. Yeniden sıkı hücumlarla Beykoz 
kalesini tehdid ettilerse de artık vnziye
tln ciddi olduğunu anlayan Beykozlular 
işi sıkı tutarak bu akınları neticesiz bı • 
rakınağa başladılar. 37 \ncf dakikada 
Beykozlular yaptıkları bir hücumda Ga
zanferin ayalıile beraberliği temin etti • 
ler. 

Hilalliler yeniden Beykoz kalesine teh 
likeli anlar geçir:ttilerse de ~ir netice a-

Dördüncü nıüsabaka 

Zati atlara binmi§ bütün binicilere 
mahsus olan eSipahi Ocalı müUfath nı 
Galatasaraylı Orhan Aziz Mebruke ile 
kazandı. Gene Orhan Aziz Olga ile tkin
ci, Bayan Melahat Aksel Muradla üçün
cü oldular. 

İlk koşu: Üç ya~ında •e hiç koşu kazan• 
mamış yarım kan Arab ve halis kan Aralf 
ve erkek ve dı.,t taylara mahsustu. Mesare 
1200 metre idi. 
Birincı Oalib Yükselin Ynvuzu, ikinci All~ 

ye Ruşenin Ceylanı ldl. 
İkinet koşu: 1938 senesi zarfında 400 li • 

radan fazla ikramtye kazanmamış 3 ve da4 
ha yukarı yaştaki halis kan İngiliz at 're 
kısraklam mahsustu. Mesafe 1600 metre. 

Beşinci müsabaka Birincı Asım Çırpanın Dcndlsl, Ikinci li'. 

Her nevi atlara binmiş bütün blnici • L. K. Osmanın Şıpkası ldl. 
lere mahsus olan cSüvari binicilik oku - Üçüncü koşu: Dört ve daha yukarı yaş4 

takl yerli yarım kan İnglUz at ve kısrak• 
lu mükafatı, na Avrupada büyük mu • ınrina mahsus olup mesafesi 2600 mctra 
vaf.fakiyetler kazanan sübaylarırnız işti - tdl. 
rak ettiler. Parkur aşağı yukarı Mussolini Birinci Şaban Atıının Nonası, ikinci Fahrl 
kupasının parkurunun eşi idi. Siviller bu ·At~eri~in Ceylanı, üçüncü M. Çelebinin Ol• 

ı . d'l gosu ldı. 
yarış ara gırme ı er. Dördüncü koşu: Üç ve daha yukarı ynş4 

Neticede yüzbaşı Cevad Gürkan Yıl- takJ halis kan İng111z at ve kısraklarmiS 
d ı h. h t d ı d kik 46 mahsus olup mesafesi 2200 metre idi. 
~z a . ıç .a. a ~ap~a an .a a sa- Birinci Salih Temelin Sprlnboardı, ikincı 

nıye ıle bırıncı, yuzbaşı Saım Polatkan A. Atmanın özdemir! geldi. 
Kanadla gene hiç hata yapmadan 1 da - Beşincı koşu: Dört ve daha yukarı yaşıa
kika 53 saniyede ikinci ve yüzbaşı Ce • ki Arab ve halis kan At ve kısraklara mah'<t 

K ı d Y.. . sustu, Mesafesi de 1600 metre Idi. 
vad u a a ustokor adındakı atla ge- rlrinel: Fehmi uralin Al nervl§l, tklncl 
ne hatasız olarak üçüncil oldular. Gallb Yükselln Güveni, üçüncü Avni Hay. 

İkinci yarışlar gelecek hafta Pazar ranimm Dumanı gelmiştir, 

lamadılar ve devre top ortalarda iken 
2-2 berabere bitti. 

İkinci devreye Beykozun akınile 

başlandı. Karşılıklı akınlar oluyor. 35 in 
ci dakikada sağdan yapılan bir Beykoz 
akınında Turan ortaladı. Beykozun sol 
içi KAzım üçüncü golü atarak takımını 

galib vaziyete getirdi. Artık Beykoz va
ziyete hAkim. Hilalliler ara sıra tehlike 
li fakat neticesiz akınlard:ı bulunuyor • 
lar. Beykozlular 16 ıncı dakikada Etem 
vasıtasile dördüncü, 37 nci dakikada da 
Kazım vasıtasile beşinci gollerini atarak 
galibiyeti sigortaladılar. Oyun bundan 
sonra tamamen Beykozun üstünlüğü ile 
devam etti. Neticede Beykozlular saha -
dan 5-2 ile galib çıktılar. 

Beykoz: Safa - Bahadır, Sadettin -
Mustafa, Kemal, Cahid - Türhan, Said, 
Etem, K~znn, Gazanfer. 

Hilal: Murad - ZPynel, Akif • Galib, 

Suphi, Muhsin - Rauf, Mustafa, Namt, 
Hakkı, İlhan. 

Hakem: Feridun Kılıç (Eyüb) 

Fenerbahçe - Vefa 
Oyuna 15 i 4 geçe Vefanın akınile baş. 

landı. Ve top Fener müdafaasında durdu. 
Sağdan bir Fener akını, Naci ortalndı. 
Top Ya§arı buldu, o da Naciyc bir ara 
pası verdi. Naci biraz ilerledi, çok mü .,. 
said vaziyette olmasına :rağmen topu ha .. 
vaya kaldırarak bu güzel fırsatı kaçırdı. 
Vefalılar da mukabil bir akında ayni 'a. 
ziyette ellP.rine geçen fırsatı kaçırdılar .. 
Oyun i\zerinde hiç bir taraf üstünluk ku· 
ramadı. Akınlar karşılıklı \•e tehlikeli o
luyor. Gerek Fenerbahçe kalesi ve gere}( 
Vefa kalesi bir çok tehlikeler savuştı1r• 
dular. Fenerliler her iki açıkları vasıta .. 
sile güzel akınlar yapıyQrlarsa da üç or• 
ta bunlardan istifade edemiyGı·Iar, bu 
den bir çok gol vaziyetlerini' kaçırıyor 
lar. (Devamı 9 uncu sayfada) 
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OTOBüSTEKI GENÇ KIZ 
'"""

1111 
.... Anlatan : Ihrahim Hogl 

Bir kaç ay, idareye hep ayni otobüsle 
gittim. Kö~eyi dönüp te arabanın san ren
gıni görür görmez pergelleri açar, bizim 
saman yemez düldüle atlardım. Içeriye gi
rer girmez de, onu muhakkak ~;urette ta=n 

önde soldaki köşede oturmuş bulurdum. 
O çıtı pıtı bir kızdı .. 17, 18 inde var, ya 
yoktu_. En cazib tarafı da, kocaman, par
lak mavi gözlerile bunlan gölgeliyen k~ 
mür gibi siyah iri kirpiklenydı. 

Iki durak sonra bir kız arkadaşı otobüse 
biner, yanma çökerdi. İşte o zaman bü
t ··n otobüs halkı, onun tatlı, biraz da tiz
d n çıkan sesini dinlerdi. 
Arkadaşının ne söylediğini asla duya -

m z anlıyamazdınız... Hem bunun da 
z rrece eheınmiyeti yoktu. (0) kız, arka~ 
da ına ne anlatır mı idi?_ 

Bir gün bir tedansta (0) na rastlamış- tada 15 lira kazanan bir katibdi zavallı -
tı (0) nun ismi (Edvard) dı. Ve Rober! cık .. 
T lorla, Doryan Grey kırması bir tipte Bir kaç gün sonra g:ıyet mühim bir 
idi. Harikuiade dansederdi, ve konu~ - hadise olmuştu. Sokak kapısına geldikle
ması tatlı, ho~ bir insandı. ri zaman (burada genç kız eğilerek ar -

İşte bu hoş insanla çarşamba akşamı kada~ının kulağına fısıldadı) Edvard, u
bulu mıya sözleşmişlerdi. Fakat mescle zanmış onu öpmüştü, amma ne hoş şeydi 
şurada idi: Acaba delikanl1 gelecek mi bu! •. 

vermi§ler, ve halasının sözüne, düzenle -
rine uymu§lar, ve o heriften sana hayır 
gelmez, parası pulu yok. Vazgeç ondan 
demişlerdi... 

Genç kız, bunları ilk önce gülerek an
latb. Sonra arpacı kumrusu gibi düşün
rneğe geceleri uyuyamadığından şikAyete 
başladı. Ve nihayet aradan bir kaç gün 
geçince de, kız arkadaşına katı kararını 
bildirdi: 

--- Bugün ona artık seninle aramızda 

her şey bitti, bir daha buluşınıyalım ar
tık .. diyeceğim ... Çok feci amma, ne ya -
payım. En doğrusu bu ... Sen de böyle yap 
cicim .. diye söylcndi. Böylelikle o arka -
daşmın da bir aşk macerası olduğunu işit
miş bulunduk ta, kulaklarımıza inanm::ık 
istemedi k. 

Filvaki o pırıl pırıl yanan gözler o giin 
kederli, buğulu ... Yaşlıca bayan bile, bu 
kararı tasvib edermiş gibi, vira başını sal
Iıyordu. 

Pazarlesi sabahı (kaçıncı tanrı bilir) 
inanır nnsınız, otobüse binmetı canım is
temedi vallah .. anuna beri yandan da im· 
zayı kaçırırsam, ckıstelyevm. i düşün -
düm, atıadım arabaya .. genç kız, her za
manki yerinde idi. Neticeyi anlamak için 

yanıp tutuşuyorduk, amma biz alakadar-

idi. G_ünler.den de pazartesi idı. İnanınız Bunu duyan yaşlıca bayan acırmış gibi, 
ki dostlarım, üç gün müdh4 bir kararsız- gazeteli adam düşüne düşüne, talebe ise 
lık içinde bocaladık durduk. Rafakanlar hased ederek gülümsediler. Bana gelince: 
bogdu bizi adeta. Karşımdaki köşede otu- Bırakınız şimdi bunu canım... Neyse, 
ran adam gazetesini okuyamaz oldu. Her ı kahraman kızmuz sevgilisinı ailesine tak- lar birbirimize bakışara k, arkadaşınıı1 
gün dördüncü duraktan binen yaşlıca ha- dim etmiş idi. Delikanlı da işini bilir cin- bineceği durağa kadar sabretmeğc karar 
yana daima yerini veren talebe. bu vazi- sinden annesine bir kompliman. bir kom- verdik. Neyse o da bizi üzmedi, geldi. Ar
fesini - vak'ayı daha yakından ve can ku- pliman, sornıayın gitsin. o kadar ki Teo- kadaşının yaruna oturdu. Genç kız, eldi
lağıle duyabilsin diye- unuttu gitti. Yaş- bald amca bile: venlerini çıkardı ve uzun parmaklarının 
lıca bayan da bu istiskale aldırmadı. Zira _ Doğrusu oğlana kanım kaynad.ı. İyi birinde, bir nişan halkası parıldadı. 
ne de olsa, kendisinin de başından ayni çocuk demiş. Biz de, gün geçtikçe yüzle- Evet nişanlanmışlardı, nişanlısının haf
§Cyler - yıllarca evvel geçmiş, delil mi- rini göremediğimiz, kendilerini tanımadı- talığını arttırmışlardı. Kendisı de 20 li .. a 
dir?.. ğımız aileyi sevrneğe başiadık. Ailede bü- kazanıyordu. Pek güzel idare edebilirler-

Nıhayet perşembe geldi, çattı. Neticeyi yük hala Gertornddan ma:ıda herkes deli- di. Annesi, hatta cadaloz halası bile bunu 
ögrendik: kanhdan ho~ kabul etmişlerdi. Evlendikten sonra gene 

Delikanlı, tam vaktinde randevuya ge]- Gene haftalar g-ti ve Edvardın git - di Ed --, çalışacaktı. Her şeye razı i ·. Tek -
miş, ve genç kıza bir buket karanfil ge- tikçe kendisini sevdirdiğinı çaktık, ve 
ı·r · t' B' likt b' · · vardı kaybetmesindi. Artık. günlerce hep ı lll1§ ı. ır e, ır gazmaya gıtmi~ler, genç kızın saadet ve neş'eden neredeyse 
son otobüsü kaçırmalarııu rağmen, de _ uçacak bir hale geldiğini, gözlerinin pırıl bu müstakbel yuvanın planlarının tclc.r
likanlı kızı evine kadar geçirmişti. pırıl yandığını farkettik. 0 kadar ki, genç ı üatını, düğünü n nasıl olaca~na ~U: he-

İşte üç gün hep bu bii" türlü büip tü - kızın saadetini içimde duya duya otobüs- yeeanlı heyecanlı anlatılan sozlen dınle
kenmiyen, yılan hikayesi gibi uzıyan te- ten inmeğe, idarede onu düşünürken bile dik. 
ferrüatı dinledik durduk. Pazar günü de adeta ferahladığımı hissetrneğe başla _ Ve nihayet te dün evlendiler. 
sinemaya gittiklerini, mevkide elele tu- dım. Fakat, genç kızın talihi döneklik et- Artık, pergelleri daha geniş açıp bir 
tu~arak oturduklarını anladık. Locay!l ti. Ve kızın arkadaşile yaptığı otobüs soh- evvelki otobüse yetişiyo-rum. Esk: otobü
paraları çıkı§mazdı. Öyle ya, Edvard haf- betinden anladık ki, annesi, babası elel'! sümde 17 yaşlarında bir genç kızın aşk 

- Sen çimferdensun? 
- Kimlerden olduğumu ne edecek -

sin? 
-Yok. Haçan 

paa dayi tetun da, 
isteyim oğrenme
ğe hisimluğumuz 
neredendur? 

Torik arkada -
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Devlet Demiryolları va lımanlari işletmesi Urnum iliansı ilanıarı 

İlk elesiltmesi feshedilen 70,000 lira m uhammen bedelli 3 adet 8 tonluk buhar h 
vagon vinci ayni şeraiUe 1/12/1938 Perşembe günü saat HJ de kapalı zarf usulü 

·ile. Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isliyenler 4750 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayiıı 
ettiği vesikaları ve teklifierini ayni gün saat 14 de kadar Komisyon BeillilfM 
vermeleri lAzımdır. 
Şartnameler 350 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde aatılmaktadır. 

(7504) 
iiiWW 

Muhamınen bedeli 576009,93 lira olan 100 kilometrelik takriben 8000 ton ra, 
25/ll/i938 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü lle Aııtarada idare bi.ıJa. 
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 26790,40 liralık muvakkat teminat ile Jwıuııun ta
yin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar KamisyOD Beilli
ğine vermeleri lizımdır. 
Şartnameler 2880 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vemelerinde sablmakbdJr. 

(7342) 

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

- - teabın ia ıDııde 3 kqe lllınabllir. - Illiıli 

Istanbul Sıbhi Müesseseler arttırma ve 
eksiitme komisyonundan. 

Sivas Nümune hastanesine lazım olan 101 kalem ilAç ve sıhhf malzeme açık 
eksiltıneye konulmuştur. 

1 - Eksiitme 19.10.938 Çarşamba günü saat 15,30 da CapiOthmda Sıhbat ,. 
İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komiayonda yapılacllktq 
2- Muhammen fiat: 1050 liradır. 

3 - Muvakkat garanü: 78 lira 75 kııru§tur. 
4 --- İstekliler şartname ve listeyi her gün komisyondan alabilider. 
5 - İstekliler cari c;eneye aid Ucaret odası vesikasile 2490 sayılı bınmda ya. 

zılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbaz veya baıdat mektubu 
ile birlikte belli gün ve saatte komisyoruı gelmeleri. (7054) 

hikayesini dinledim. Bu hikaye sinema -
lar.da olduğu gibi c:mes'ud bitiş ile bitti, 
bakalım bu yeni arabada neler duyaca
ğım?• 

rA.Riltld .lf081LUGZDA: 

Fa:zci Nihad 
Çeviren: um.et HulWi 

-eo-

lardin ortaokul dirlillrUiil 
Mardin (Iiususl) - Açık bulllllaD 

şehrimiz ortaoku) ~rlllifme 
Türkçe öğretmaaı ,. BallııeYi ~ 
kolu başkanı Ziya ~zltl terftan ta
yin edilmiştir. 

Değerli bir öğretmen ve ytilmek bir 
hatib olan KılıpizlüıRbı ortaelmlUIIIB 
direktiörlüğiine ~ Mardin gmçli • 
ğini çok sevindirıaifttr, 

dır çok güzel 1.Jinalar, favrikaıar, •mt _ 
zalar. Bunları gölesiniz lbim. 

- Ne yapalım? İrademiz elimizde 
?.eğil :Voksa biz de isterdik.. Batımızp 
oyle bır iş geldi ki ne siz sorun ne ele 
biz söyliyeliın.. ' 

YAZAN: Ercümend F.Juem Taha 
şına manalı rr~ - ------------------------------------------------------·------------------------------------------

- Süleyin bir, belkim de bulurum 
hangi bir çare. Zere, tanarım burada 
çok kişiler, haçan hepisi de seyerler 
beni 

nalı baktı: -Ha, penum a- şıladı ve gene Fran-
--- Gördün mü? ğuz açtuğum var sızca olarak şu ce -

dedi; herif aksi mi? Klınalıuma ci - vabı verdi: 

- Nafile! Bizim derdimiz büyük; bl· 
kayesi uzun. Baş:ınızı aintmaldan t.t
ka bir şeye yaramaz. mendeburun biri. Al şimdi öelayı, o - reysun. - Buralarda bir 

tur aşağı! - Dinle, beni! çok vapur acenta - - Eh, peki. Siz bilirsiniz. Be!ı ge -
Takvor, muha\·ereyi ileri götür - Fındıklannı sattm lan vardır .. buyu - ne~ derim, kim ki siUemezse dertçee-

mekten vazgeçmişti. Sustu. Lakin bu mı? Cevab ver. run, bir tanesine zinı, bu'Imaz dennan. Haçan gidelim 
sefer de öteki bırakmadı.. -Sana ne, pe u- ~.. birlikte gidelim, şimdik isterseniz o hangi bir aeenteyıe. 

- Ha, te paa, Karat.enuzlu mis un? şak. Sattum, sat - ~ - tahkik edelim. lt renelim var mıdır vapur. 
Ofli ınisun, Hopali misun, Rizeli mi - tum. Satmadum, ~ - Teşekkür ede- - Evet. İyi olur. Gidelim. Eğer zah-
sun, Sürmeneli misun, Palataneli mi - satmadum. Ortak " 1- ; tim, mösyö!. Müsa- met olmazsa ... 
sun, yoksam Tirepuzunun çendisinden mi yukulettuk ta - -: adenizle kendimi ve - Nice ulsun zahmet?' Haçan emşe-
m ·sun?. kayi? arkadaşımı size ta - risiniz, vazfemdir edeyim yardım size. 

Takvor: - Seni şimdi pa- nıttırayım. Ben, - Eksik olmayın, mcı1 bey! 
- Hiç birinden de değilim .. diyecek taklarım, herif!. Takvor Kaşer .. ar - Yürüdüler. Yolda giderken, Takvo -

oldu. Temel gene devam etti: - Penu mu? kadaşım, Necmi To- run gevezeliğt tuttu. Tortk hakkında 
- Oyle isan, Harnsi çoyundensun. - Yok, babamın rik. İkimiz de İs - bay Hlcriye g1lya izahat verme~ kal· 

Suratun paluğa penzeyi. oğlunu. tanbuidan geliyo - kıştı: 
Torik ciddileşti. - Pana ne? Pa- ruz. -Bizim Torik Beyimi.ıi tanı.mazsı, 

-Hey bana bak hem.şeri! dedi; an - taklayacaksun ha - ~ Bu sözleri duyar nız? İsmini işitmemişsinizdlr hiç? O 
lıvorum: Sen, birkaç hafta deniz üstün- çan papanun oğlini, duymaz, mechul a - ise ki literatür de pek menşur olmuş • 
de laf etmeğe brsat bulamadığın için pataklar 1 Rıhtım boyunda, kime başvuracakla- damın gözlerinde bir sevinç şimşeği tur. 
flındi burada acısını çıkarnıağa bakı - 'J.'orik Takvorun kolundan tuttu, sü- rını ta:y in den aciz bir vaziyette gider- parladı. Heyecandan, ağzındaki yanar _ Nesi iledir meş'ur? 
yorsun amma, bizim karnımız tok. o rükledi: !erken, karşılarma şık giyinmiş, bal- sigarayı yere dü.şürdü. Ve, Takvorun _ Pencimek Talu deyi bir yazıcı var-
sebebden biraz çenelerinin cıvatalan - - Haydi biz gidelim. Yoksa belaya mumu re ndeki yüzünün üstünde bir iki elini birden tutarak, Türkce: ~-'tmemi . "~M-? sa, ....,. şm ~. 
n da, soracağım suale kestinne ce- gireceğim. Hem morukla koca karı do- çift iri siyah göz parlıyan bir adam çık- - Sahi mi dersin, be çucük? dedi. _ Bizim Samiın Talu'nun altrabası 
v b ver. kuz doğuruyorlardır. Daha da dünya tı. Bu zatın Fransızcaya aşina olaca • Bilmezsin nice sevindim! Ben de Silt\-

- Ha. ror, soyleyim. kadar işimiz var. ğı Takvorun içine doğmuş gibi ıdi nikliyim. Satarım tütün. İsmim Hicrl-
Hah, gördün mü? Şöyle yola gel! Onlar uzaklaşıyorlarken, Temel ar - Tekmil cesaretini toplıyarak, yanına dir. Götüreyim 1ltzim şimdik sizi benim 

İs edif{im şu.. kalarından seslendi: sokuldu. Şapkasını çıkarıp eline aldı yazıhaneye, gtSMSiniz.. oturasmız.. içe-
- Pen p 'lmeyim ne istediğinu. --- Nereye gideysiniz? ve: siniz birer 8Clo kahvecik. 
- Nereden bileceksin? Bilmezsin - Cehenneme! - Affedersiniz, mösyö! dedi. Biz, Torik bu daveti nazikAne reddetti: 

elbette. Ben söyliyeceğim ki, sana da --- Papana, dedene benden selAm ço- Fr:ansaya hemen bugün, en geç te ya- - Çok memnun kaldık bey ağabey 
ma lım olsun. türmeyi unutmayasm! xın hareket etmeğe mecbur i1d yaban- ama, vaktimiz dar. Bu akşam olmazsa, 

- Hemşerileri soracaksan, sorma. Torlk Takwra dönc:ftı: cıyı. Bizi oraya götürecek bir vapur yarın mutlakavapura binmaliyiL Mü-
. aydur hebeıwn yo~ -Gördün mil Jropoltoğlusunu? Ar- a~or, fakat clil. bilmediAimtzdeo, bul- -uc.&ll&l 

- Hayır. Onu soracak değiliıa kamızdall alay edi1Df' btr de! dedl makta güçlük çekfyoruz. Bize 1fuo acen--
- Ya, ne .-..cağan? So,.._ a! - B~rak, ne .-w .,..._Bil fllıııaıl- ı. a_.. .a. JldalıR-t 
- UlaDJ Buatı.,... IIIUUU ki? -' 

1 

.... Atm • n riliıla ... ,., ıs. llar 

mı? 

- Sanmarn. Salt, adını, ona kaptır
mı.ştır. 

- Çalışır mı tütün, maltfatra üzerin• 
de? 



ı 7 Birincltepila 
• 

Son Postanın tefrikası: 17 

Beşiktaş dün Topkapıya 11 gol 
atarak rökor yapti 

= 

Seıanikte dağa kaldırilan Amerikali (kii' '(Ba~ tarafı 7 inci sayfacla) 
Oyun yava§ yav8§ Fenerbahçenin hfi

kimiyetine geçiyor. ll inci dakikada Fik 
ret vasıtasile soldan yapılan Fener akı
nını Vefalılar korncre atmakin durdu • 
ruyorlar. Fikret korneri çekti. Top or • 
talarda dolaştıktan sonra Saime gel -
di. Bugün iyi bir oyun çıkaran ve 

lı hırpaladılar. Oyun baştan sona kadaı 
~ep Be~taşın hakimiyeti altında geç _ 
ti. Birincı devreyi Siyah • Beyazlılar 5-0 
lehlerine bitirdiler. İkinci devrede de al
tı gol çıkardılar ve maçı 11-0 kazandılar. 

Yazan: Ziya Sakir. 

Karanlikiar içinde yürüyüş Bu maçtaHakkı beş, Nazım dört, Ha
yati ve Rıdvan birer gol attılar. 

-Ben, hazırım. Hadi, telgrafiıaneye şı beyhude değildi. Mis Estonu, bu a-
beraher gidelim. teş çemberi içinden geçirecekıti. Mis 

- ENet.. çok iyıi olurdu, sevgili Hel- Estona tesadüf edecek olan serseri bir 
len ... Yalnız bir şey var. Malum ya, bu- kurşun bütün düşüncelerini bir anda 
ram dağ başı. GörüyQrsun .ki, üç kulü- mahvedebilirdi... Ayrı i zamanda, mü~ 
beden ibaret bir yer, burada telgrafha- saderne yerine kuvvetli bir Türk müf-
ne yoktur. rezesinin yetişmesi, ve kendi çete ei-

Mis Eston, hayrette kaid'i'! radına galebe ederek Mis Estonu elin-
- Nasıl? .. Şimdi, burada telgraf ve den alıvermesi de muhtemeldi. 

posta merkezi yok .mu? Aman AHahım Sarafof, şimdi Mis Estona yalan söy
ne feci şey ... E, ben gazetemenasıl ha- lemişti. Çünkü, Bu}garistana geçilece-
vadis yetiştireceğim?. ğini ondan saklamak istemişti. Onun 

Diye bağırdı. için, ehir Türk çetesi görünmüş. Onu 
Sarafof, gülerek ellerini onun omu- takib edeceğiz.» diyerek, onu bu ha -

zuna dayadı: hane ile oyalamak .. ve cesurane bir ha-
- Hiç merak etme, sevgilim. Telgra- reketle, hududun öbür tarafına ntmak 

fın, telgraf tellerinden daha sür'atle teşebbüsüne girişmişti. 
yerine gidecektir. Bizim teşkilahmız * 
buna muktedirdir ... Sen, ver o yazıları Zifiri karanlık Q)ir gece idi. 
bana. Gündüz, (Usturuma) nehrinin şark 

Diye mırıldandı. sahilinden, (Cınnaihlı.la) istikametine 
Mis Eston, daha hala hayret göster - doğru iletl€yen otuz iöşilik kuvvetli 

mekte devam ediyor; çete, sık bir meşe fundalığı içinde mo-
- Bu, sizin için bir noksanlıktır, la vermişti. 

dostum. Sizin gibi büyük işler deruhde Mis Eston ile Silyanın bindikleri 
eden insanlar, medeni dünyayı birbi- hayvanlar, geri gönderilmişti. Çünkü, 
.rine baglıyan te~g.naf te1lerinden bir bu fundalıkin hududun arasındaki me
karış bile uzak bulunmamalıdır. Ben safe, ancak yanm saatten ibaretti. 
sizin yerinizde olsam, yarın burada bir Sarafof, burada mahirane bir plim 
posta ve telgraf merkezi aç.tırırdım ... hazırlamıştı. Çeteyi, iki kısma ayırmış
Bilir misiniz ki; bu, sizin için çok la - tı. Büyük kısım, tam iki hudud kara -
zımlı bir propaganda vasıtası olacak - kolu arasından geçerlerken, kendileri-
tır. ni Türk nöbetçilerine hissettirecekler-

Diye, söyleniyordu. di. Tabiidir ki, Türk nöbetçller, der -
Bu sırada kapı vurulmuş, içeriye çe- hal bunlara ateş açacak ve milsademe

te efrad~.ndan. bi;i girmiş; Sarafofa bir ye girişeceklerdi. İşte, Türk nöbetçi -
şeyler soyleıruşti ı · · b ı· t' d s · erının u meşgu ıye ı esnasın a ara-

Bu ada~ ~ıkıp gittikten sonra, Sara- fof da kadınlarla 'beraber ileri atılacak· 
fof neş'eli bır surette ellerini birbirine müsademeve tutuşan T"' k "bet ·ı ·' 
sürterek Mis E t lm. " ur no çı e rı

.. giriş 'şt s onun yanına ge ış, nin arkasından geçerek hududu atlıya-
soze mı i : caktı. 

- Sevgilim .. Talibin, o kadar mü -
said ki ... 

-Ne gibi? 

Sarafof, bu plfuunı tatbik etmek için, 
vnktin gece yarısını geçmesini bekle -
mekte idi. 

- İşte, şimdi haber aldık. Arkadaş- Mis Eston, sonsuz bir heyecan içinde 
idi... Gecenin zifiri karanlıkları içinde, 
bütün bu sessizlik.. esrarengiz emirler 
ve hareketler .. derin bir ıSük-ılnet içinde 
beklemeler .. 'bu macera delisi genç ka
dına çılgın bir zevk vermekte idi. 

lar, bu civarda büyük ıbir Türk çetesi 
görmüşler. 

-Ne söylüyorsunuz 
- Evet... Şimdi, o çeteyi takib edi-

yorlarmış. Yerini tesbit edecekler, bi
ze haber verecekler. Sarafof, ona kat'i talimat vermişti: 

-Sonra? 
- Sonra.. müsademeye girişeceğiz. 
-Şu halde, telgrafıma bir fıkra da-

- Sevgilim .. Vaziyet, fevkalade na
ziktir. Küçük bir yanhşlık, hem sizin 
hayatınızı, hem de çetemizin bütün kuv 
vetini bir anda söndürebilir... Onun ha ilave edeyim. 

- Hay, hay .. fakat biraz ça:buk. 
- Demek ki.. müsademeler.. tüfek 

ateşleri .. bomba patlamaları .. boğuş • 
malar .. 

- Ooo .. daha, neler?. 
- Türkler, size yatağanlarla hücum 

edecekler, tl eğil mi? 
- Şübhesiz. 

- Fakat, sizin, çok medeni silahla -
rınız var. Onlardan korkınazsınız, de
ğil mi? 

- Tabii. 
- Resim alabilecek miyiz? .. 
- Artık, işi bilir ... Yalnız, biraz a-

cele ediniz ... Türk çetesini kaçınnamak 
için, derhal hareket etmiye mecbur~z. 

-Ben. tamamile hazırım, demektir. 
BCIŞ dakikada çantaını toplıyabilirinı ... 
Silyaya haber gönderseniz. 

- O da, şimdi gelir. 
- Fakat bu m.esele. size birdenbire 

o kadar heyecan verdi ki. .. 
- E .. tabii değil mi?. 

Beşiktaş klübünün yeni 
idare heyeti seçildi 
(Baş tarafı 1 inci sayfamızda) 

yeti işi nihayet dün iyi bir şekilde hal
ledilmiştir. 

Kongre, dün Akaretlerdeki merkez 
binasında 82 kişiden mürekkeb olan 
müessislerden 44 ünün işHrakile ve 
Erzurum saylavı Bayan N akiyenin re
is liğin de açılmıştır. Gizli ı:eyle yapı -
Ian in.tihab sonunda Sular Idaresi mü
dürü Yusuf Ziya reisliğe, Belediye 
fen işleri müdürü Hüsnü Keseroğlu i
kinci reisliğe avukat Abdülkadir Ziya 
katibi umummğe, fFJlektrik Şirketi 
müdürlerinden Sav:ni, İnhisarlardan 
Sadri Gümrük başmüdür muavini 
RüştÜ, Akay İşletme müdürü İhsan 
özkaya yeni idare heyetin~ seçilmiş -
ıerdir. Reis Yusuf Ziya arkadaşlan na
mına kongreye teşekkür etmiş ve spor
cu arkadaşlarının hariçte çıkanlan de
dikodulara kulak asmamasını ve İda-

heyetinin söyliyeceklerini itirazsız 
re . t' 
kabul ebnelerini rica etmış ır. 

Siyaset aleminde 

Sarafof, hakikaten heyecan içinde 
idi. Çünkü; maksadı, o gece hududu 
geçmek ve Mis Estonu da Bulgaristan 
topraklanna nakletmeM i.... Çeteler 
için hududu geçmek çok mühlm bir iş 
değildi. Uzun tecrübelerden sonra, ge
çid yerleri tesbit edilm~ti. Geceleri, 
çete efradı birer ikişer yerlerde sürü-
nerek buralarda n geçeri erdi. .. Ekseri- (Baş tarafı 3 üncü sayfada) 
ya; hudurldaki nöbetciler, bu gizli faa- behemehal halledilecektlr. Esasen orta • 
liyeti hissederler· derhal ateş açarak lık bu kadar bulandıktan sonra onun he
çetelerle müsadeı'neye girişirlerdi. Bu men durolmasını isternek biraz fazla ta
müsademeler lbazani uzun ıve bazan lebkarlık olur. Şu şartla ki bizzat kendi -
kısa devam ederdi. Ve çok zaman, iki miz vaziyeti bulandırmak istemiyelim. 
tarafın da kanlı zayiatile bitama erer- Şimdi, her şeyden evvel biraz hüsnü ni-
di. yet göstermek lAzımdır. 

fştc, bunun içindir ki Sarafofun tela- Selim Ragıp Emeç 

için siz de benim emirlerime itaat ede- ilk defa Fenerbahçe birinci ta • 
ceksini~. tıpkı, çetemizin bir neferi gi- kımında oynayan Saim (Vehabırı 

Beşiktaş: Mehıned Ali - Faruk, Nuri
Rıfat, Enver, Fuad • Hayati, Rıdvan, Na• 

bi, verılen emri dinliyeceksiniz. kardeşi) güzel bir vuru§la Fenerin yega-
Demişti... Onun için; şimdi, bütün ne ve galibiyet golünü attı. Bu gol Fener

çete efradı gibi, meşe ağaçlarının altı- lileri hızlandırdı. Fakat bir netice yak. 
na boylu boyuna uzanmış olan Mis Es- Vefalılar sert oynama~a başlsdılar. O • 
ton; sivri taşıann kaburga kemiklerini yun gene mütevazin bir hal aldı. Vefa • 
sızım sızım sızıatmasına rağmen, ya- lılar yeniden sıkı alunlara başladılar. 
nında yatan Silyanın kulağına eğiliyor: Fenerbahçe kalesi çok tehlikeli anlar ge-

zım, Hakkı, Eşref. · 
T~pkapı: Abdülkadir- Semib, Saba • 

h~ddin - Hayri, Hakkı, Hamid • Yunus, 
Zıya, Osman, Ktimil, Tahsin. 

. Hakem: Tarık Özerengin (Süleyma -< 
nıye). 

-Ah .. ne saadet, Silya .. hiç bir gn- çir~yor. Esadın, Yaşann, Lebibln gayret
zeteci kadın, böyle bir hadise içinde lerıle bu tehlikeler savuşturuluyor. 
yuvarlanmanuştır. Ne kadar bahtiya- Oyun ortalarına doğ'ru bir Vefa alu • 
rım, bilsen ... Bu heyecanlarımın tas- nmda Vefalılar Fener müdafii Yaşara fa 
virleri gazeternde inti,c;ar ettiği gün .. ~1 .yaptılar, fakat hakem Fenerbahçeye 
artık iben .. meşhur; pek meşhur bir ga- frıkik cezası verdi. Vefnlıla: bunu kul • 
zeteci olacağım. lanamadılar, avut oldu. Yeniden hücuma 

Ankara 
Lig maçları 
Ankara 16 (Telefonla) - Lig maçlanno. 

bugün de devam. edildi. İlk karşılaşmfi 
Harbiye - Güneş maçı 1di. 
Şirlncl devre 3 - ı Güneşliler lehine bitti 
Ildncl devreye başlandığı zaman Harbi-ı 

yelller ma~IQblyetten kurtulmak için atı ... 
neş kalesine tndller. Hablb ve Abdürrabmanl 
vasıtasııe ltı gol daha atarak takımlannı 
mağlftblyetten beraberllğe yükselttUer. oyun1 

da biraz sonra 3 - 3 beraberllkle bitti. 

Diye ~öyleniyordu. geçen Fenerliler çok güzel fırsat kazan-
iBazan da Sarafofa doğru uzanıyor. dılar. Naci kaleci ile karşı karşıya kal • 

Onun kulağına da: dı~ halde topu kalecinin kucağına ata • 
- Nasıl? .. Daha, hücum vakti gel - rak bu mühim fırsatın kaybolmasına se-

medi mi?.. h:_ b oldu. Devre bundan sonra karşılıklı 
Diye fısıldayor .. hayalinde büyüttü- h~c~mlarla geçti ve 1-0 Fenerin lehine 

Galatasaray - Demirspor 
ikıncı karşılaşma Galatasaray - Demir .. 

spor arasında 1d1. Oyun da 3 - ı Demirspo-. 
run gallblyetUe sona. erdi. ğü hadiseleri bir an evvel görebilmek bıttı. . 

için sabırsızlanıyordu. İkincı devreye Fenerin akınile baş • 
(Arkası. var) Iandı. Top Vefa kalesi önlerinde dolaş • 

=========,.,;,.===~= tıktan sonra avut oldu. 

Diğer maçlar 
Öğleden evvel Muhnfız stadında genç tu.., 

kımlar arasında yapılan maçlarda Onla -
tasaray - Demirsporla 2 - 2 berabere kalmış 
ve Güne!}, Harblyeyi 2 - ı mağlub etmiş i 
tır. 

H E R s A B A H Fenerbahçe yeniden hAkimiyeti ala -
rak Vefa kalesini tnzyik ediyor. O kadar 

DAHA GENe ki haflar bile Vefa kalesim şüt yağmu. 
runa tutuyorlar. Bu hücumlardan birin • Deniz lisesi askeri 

Liseler atletizm 
ŞampiJJOnu oldu görünüyor um. 

Pariate ı 

Bayan Grebert diyor ki : 

cUyanır uyanmaz, hemen el 
aynama sarılıyor ve yüzüm
deki buruşuk-
luklarımla ç;z
gilerimin gün
den güne kay· 
bolduğunu ke
mali hayretle 
görüyorum... 

tBir hafta zarfmda nıucize 
denecek bir tarzda gençleşip gn. 
zellcşmeme cidden şaştım. Bü
tün arkadaşlarım buna nasıl 
muvaffak olduğumu soruyorlar 
ve beni candan tebrik ediyor
lardı.» 

Bu usulü tatbik etmiş olan bin
lerce kadınlar, bir hafta zarfm
da birkaç yaş gençleşmiş bulu
nuyorlar. Yüzlerindeki buruşuk· 
luklarla çizgileri tamamen kay • 
betmişlerdir. Aıimler, buruşuk • 
luklarımızın ancak ihtiyarlama~a 
başlndığımızda meydana çıktı~ı .. 
nı keşfetmişlerdir. Çünkü, cild 
ihtiyarlayınca bazı hayati cev • 
herlerini kaybeder, bu cildi besle
yip kuvvetlendirinlz, hemen ta • 
zeleyip gençleşir. !şte, Viyana 
Üniversitesi profesörlerinden 
doktor Stejskal'in şayanı hayret 
keşfi olan ve BİOCEL ttıbir edi • 
len ve genç hayvanlardan istihsal 
edilen cild hüceyreleri hülasası 
bugün pembe renginceki Toka~ 
Ion kremı terkibinde mevcuddur. 
Her akşam yatmazdan evvel tat
bik ediniz. Siz uyurken cildinizi 
besleyip gençleştirir. Ve buru • 
§Uklukları giderir. Bir hafta niha
yetinde on y~ daha gençle~ 
görüneceksiniz. Gündüzleri de 
beyaz rengindeki Tokalon kremi
ni kullanınız. Siyah noktaları e
ritir, açık mesameleri sıklaştırır 
ve birkaç gün zarfmda en esmer 
ve sert bir cildi beyazlatıp yu • 
muşatacaktır. 

de Fenerli Esad önü boş olmasına rağ • 
men topu havaya elikerek fırsatı kaçırdı. 
Oyun yeniden mütevazb bir hal aldı. 
Bu arada Fener merkez mühacimi Yaşar 
sakatlandı. Ve oyunu terketti. Fener • 
liler Fikreti ortaya, N ncı yi sol açığa ge
tirerek oyuna devam ettiler. On kişi ol • 
malarına rağmen Vefa kalesini tazyik e
diyorlarsa da bir çok hrsatlar kaçınyor
Iar. Bilhassa sağ açıkları Salınin orta • 
ları iyi kullarulmıyor. Fenerliler üstün • 
lüklerine rağmen pek çok fırsatları ka -
çırarak galibiyeUrini müteaddid defalar 
tehlikeye düşürdiiler. Gerek müdafaanın 
ve gerek haf hattının Yerinde müdahale
leri bu tehlikeyi hertaraf ediyor. 

Oyunun son dakikalannda V efa ka • 
lesine korner çekildi. Ve nihayet top bir 
mUddet ortalarda , dolaştıktan sonra, ı~o 
Fenerbahçenin galebesile bitt!. 

Fenerbahçe: Hüsameddin • Yaşar Le
b!b- M. Reşad, Aytan, Esad- Saim,' Na
cı, Yaşar, Şaban, Fikret. 

Vefa: Ahmed • Vahid sa· -
Ş~krü. , ım 

u ' L1itfü, Abdüş - Hüseyin, Muhtc -
§em, Sulhi, LAtif, Receb. 

Hakem: Şazi Tezcan (Güneş). 

Niyazi Aydın 

Dün Kadıköy sahasında Askeri Llseler a 
rasındaki atletizm müsabakalarına dev~ 
edilmiştir. Birkaç gündenberi devam eden ve 
aralarındaki puvan vaziyeti dolayısUe bü .., 
tün gayretlerlle çalışan Deniz llscsUe Ku ... 
ıeı!, müsabakalara heyecan veriyordu. 

Maltepe Ue Bursa ise üçüncülük ve dör .. 
düncillük için kendi aralarında çekişiyor -
lardı. 

Denız Llsesi bUhnssa yıırı~larda ve uzue 
atıamadn dereceleri aldılar. 

Dünkü müsabakaların teknik netıcesıı 
şunlardır: 

Üç adım - I - Halid (Deniz) 13 m 64, n , 
Namık CKulell) 13,28, n - Sabahaddln (Boıı. 
sa). 

El bombası atma - I - Halid (Denl.zi 
60,50 metre, n - Reşad <Kuleli) 60 m 30~ 
m - Hamdl (Maltepe) 59 m. 

4 x• 100 -I - Deniz Llsesi (Sermed, Ha .. 
ll d, M eli h, Mehmed), ll - Mal tepe, m .. 
Kulell, 46 sanlye. 

5000 metre - I - Muzaffer 'Kulell) 10.3lt 
n - Necml CDenlz) 10.31 4/ 10, Rahmi (Mal, 
tepe). 

Deniz Llsesi dokuz puvnn farkla Kulellyt 
mağlüb etti ve Askerl Liseler ntıetlzm şam
piyonu oldu. Kuleli ikinci, Maltepe üçüncti, 
Bursa dördüncu gelmişlerdir. 

Beşiktaş .. Topkapı 
Beşiktaşlılar dün çok güzel bir oyun 

çıkardılar. Rakibieri Topkapıyı adamakıl-

lzmirde lig maçlari 
İzmir 16 (A.A) - Bugün yapıla't 

lig maçlarında Ateş, Alsaneağı 2 - O 
yenmiş ve Üçok da Doğansporla 1 - 1 
berabere kalmışlardır. 

Milli tıb kongresi 
bugün açıhyor 
(Baştarafı 1 inci sayfad4) 

~~izdeki birçok doktor ve diş 
tabı~~en kongreye iştirak etmek Uz~ 
re dun akşamki ekspresle Ankaraya 
hareket etmişlerdir. 
Tıb kon:ı:,"l'esi üç gün devam ed~ek 

ve Sıhhat Vekili tarafından son günü 
azalara bir çay ziyafeti verilecektir. 

Japonyada da tek parti 
ihdas ediliyor 
(BCl§tarafı 1 inci sayfada) 

İngilizlerle müzakere 

Tokyo 16 (AA) - Müzakerclerf.. 
yeniden başlanması hakkındaki İngill2l 
teklifi hükumet mahfellerinde tedk.ik: 

edilmektedir. Teklif şiddetli itirazlar .. 
la karşılanmaktadır. 

~ 1111111111111111111111111 ~'!ll flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll flllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
s Tork Hava Kurumu 

! B.UYUii CPfiAIP su 
~ Bırıncı Keşıde: ll 1 İkinciteşrin /938 dedir. 

~Büyük ikramiye: 40.000 Liradır ... 
~ Bundan bqka: 15.000, 12.0l>O, 10.000 liralık ikramiye
S lerle ( ~0.000 .•e 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 
~ :~nı t~rtipten . bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal et· 
5 meyınız. Sız de pıyangonun mes'ud ve bahtiyarlar"' - · · ı " arasına = gırmış o ursunuz. .. 

~!lllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllflfllfflllllflllfllfiJIIIIIIIIIIIJUIUIIJlllllllJlllll 



1 bi.,inciteşrin tarihli 
bilmecemizde kazananlar 

1 Birinciteşrin tarihli bilmecemizde 
kazananlan aşağıya yazıyoruz. İstan -
-bulda bulunan talihli küçük okuyucu -
·larımı.zın pazartesi, perşembe günleri 
öğleden sonra hediyelerini bizzat ida -
-rehanemizden almaları lazımdır. Taşra 
okuyuculanmızın hediyeleri posta ile 
ı:ıdreslerine gönderilir. 

Bir futbol topu 
Kasımpaşa orta mekteb aınıf 3-A dan 351 

dırrı f4ey. 

Bir Cangel kitaba 
Nilde huswıi muhasebe müdürü otlu Sab

ri Hasbay. 

MUHTIRA DEFTERi 
<Son Posta hatırah) 

Diyarbakır Fatihpaşa mahallesi 44 nurna
rada Mevlud, Adapazarı orta okulu sınıf 3-D 
de 197 Mes'ud, Çorum hükumet karşısındn 
tut.ün bayll Sıddık o~lu Mustafa, İstanbul 
Hayriye llsesi sınıf ı de Nejad, İstanbul ü -
çuncü ilk okuldan 618 F. Altındil, İstanbul 
Topkapı Fazhpaşa caddesi 511 de Metin . 

YUVARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ 
, (Son Posta hatırah) 

İstanbul kız llsesinden 722 Şekfıfe, İstan -
bul kız lisesinden 59 Bedia Be~kut, İstan
bul Mahmudpaşa Bezeller sokak 27 nurna
rada Esnd, İstanbul Kumkapı orta okulun
dan 370 Memduh, İstanbul Cataloğlu Nuru
osmaniye caddesi 58 nurnarada Mehmed. 

DİŞ FlRÇASI 
(Son Posta hatırah) 

sıvas Paşabey mahallesi Eskimahkeme so
kak 83 nurnarada Sıtkı, istanbul erkek lise
sinden 803 Nlhad, İstanbul Haydarpaşa ll -
sesi sınıf 5/H da 459 Hüseyin, Konya lise 
orta kısım 3-A da 784 numaralı Necati Erol, 
İstanbul 15 inci ilk okuldan 256 Raif. 

DİŞ MACUNU 
Çatalca Ferhadpaşa mahallesi 15 numa -

rnda Turgud, İstanbul 44 üncü okuldan 255 
Süheyla, Ürgüp İnkıldb llk okulu sınıf 4 de 
66 Nihai Güleç, İstanbul Hayriye lisesi 600 
Ferid, İstanbul Beşiktaş Sinanpaşa Selamlık 
caddesi 14. nurnarada Nazmlye. 

ALOMİNYOM BARDAK 
(Son Posta hatırah) 

İstanbul kız orta okulundan 129 Nerlman. 
İzmit Pazaryolu C!lddesl general Sabri evl 
No. 130 da Mübecceı, İstanbul Davudpaşa 
Sancaktar Hasan sokak 5 nurnarada Gün
gor, İstanbul Bo~azlçl lisesinden 199 Şehim 
Kemal, İstanbul Samatya Ajtaçkakan 17 nu
tnaradn İhsan. 

KOKULUSABUN 
İstanbul Eyüb 36 ncı llk okul sınıf f-C de 

739 Bedia, İstanbul 27 'nci mekteb 174 Fah
rl, İstanbul Beyo~lu Tepebaşı Atıama so -
kak 15 nurnarada Cemal, istanbul Küçük -
pazar 42 nurnarada Kadlr, İstanbul Şl ~ll 
HalA.skargazi caddesi Kamer apartimanı 4 
nurnarada Seniye. 

Al.. BÜM 
(Son Posta hatırah) 

Ankara İnkılflb caddesi Tahtakonak 10 -

tak 18 nurnarada Nerlman, İstanbul Sultan
ahmed Değirmen sokak 35 de Dotan Çatda,, 
Mu~la piyade yüzbaşı Hilmi kızı ÖZden Elçi, 
Antalya İsmetpaşa ilk melı:teb 4 den 46 Gün
gör Öncel, İstanbul Sarıyer Piyasa caddesi 
Mısırlı yalısında Nimet Aytek. 

B9YAKALEMİ 
Malatya lise sınıf 4-A da 185 Şeref Önal, 

İı;tanbul Üsküdar 20 ncı okuldan 160 Ned
ret, Sultanahmed Cankurtaran No. 44 de 
Mürvet, Çorlu kolordu başeczacısı albay 
Cabir kızı Dllek, İstanbul Vefa erkek llsesin
den 386 Kadri, Adıyaman husust muhasebe 
tahsil murettişi Alaeddin kızı Sevim. 

AYNA 
(Son Posta hatırah) 

İstanbul Beyoğlu 4 üncü okul sınıf 4 de 
Sabiha Muh!ddln, İstanbul Aksaray Millet 
caddeal 110 No.da Erdotan, İstanbul Fatıh 
Hayriye lisesi sınır 8 da Hikmet Firat, 

istanbul !'atih Gelenbevt addm 41 numa -
rada Şadi. 

KİT AB 
samsun beledl~ zabıta memuru Fehml 

Aydın otlu Ahmed Hikmet Aydın, İstanbul 
Be.YQilu 31 inci okul sınıf 3 de 205 Mwıtafa, 
İstanbul erkek Usesinde f-L de 4'78 CelA. -
leddln, istanbul e ncı okuldan 188 Ayhan, 
Çankın orta okul auuf 2-B de Cemal, Çine 
Ziraat memuru kızı Ayten, Konya btasyon 
muhabere memuru Osman otlu YQfar, An
kara ftşek fabrikası hesab memuru Cemil 
Biizer otlu Dolan, Giresun aıtırceza mahke
mesi k.ltlbl Haydar elile Leman, Glreson ko
mLser muavini Htkmet kızı Sevim. 

RESiMLI EL İŞİ MODELI 

İstanbul Taksim Zambak sokak 25 numa
rada Ga111e, Eski4ehir Hoşnudiye Sökmen so
kak 10 nurnarada Necdet, İstanbul erkek 11-
se.sinden 724 Ali, İstanbul Kadıköy 'birinci 
orta okul sınıf 2 de Sacid, Bursa Cumhuri
yet caddesi 296 nurnarada All Salb, İstanbul 
Beyoğlu orta okulu sınıf 1-C de 718 Mehıl'ed, 
Susurluk birincı ilk okul sınıf 4 de Cemal, 
Adana eski ıstasyon Necatibey okulu kaıoısı 
f nurnarada Nimet, Adapazarı Meddiye ma-
hallesi Göz sokak 9 nurnarada Pakize, ts -
tanbul Fatih 11 inci okul sınıf 5-A da 20 nu
maralı All, Urfa Vatan Uk okulu sı -
mf 5 de 334 Muzaffer, Konya tümen muha -
sebe mfimeyyizl Tevfik o~lu Fethi, Tekir -
da~ polis memuru Hüseyin Tufan otlu Sami, 
Uzunköprü istasyon hareket memuru Ah
med kardeşi Kemal, Bursa Hlsar ilk okulu 
sınıf 5 de 136 Salahaddin. 

KART 

Kastamonu İsmailbey mahallesi Şekeroğa 
sokak 13 nurnarada Refet, Karagümrük 27 
ine! okul sınıf 285 Yekta, İstanbul erkek ll
sesi 630 Orhan, İstanbul Eyüb orta c,kulu 
sınıf 2-D de 244 Nuri, Zile orta okulu sınıf 
2-B de 53 Faruk, Bursa Meydancık İnclrli 
cadde 5 nurnarada OSman Müeyyed, Zile or
ta okulu .sınıf 2-A da 17 İbrahim, Kayseri 
kor arnbarı müdürü Hulftsi kızı Meliha, Ala
cada bankacı Hakkı o~u Rıza, Ödemiş be
lediye catidesl 15 No.da Ramlz, Ergani maden 
bakır şirket! stajyerıerlnden Niyazi Budak, 
İstanbul 44 üncü llk okul sınıf 5-B de Hay
dar, Bursa hükQmet elvarı Alacamescld ma
hallesi 7 nurnarada Şükran, inegöl Gazipaşa 
okulu sınır 5 de 314 Şadan, Hayrebolu okulu 
5 numaralı Erol Yavuz, Zonguldak Namık 

lternal okulundan 238 Cevdet, Ödemiş orta 
okul sınıf 3 de 390 İ. Şimşek, Ankara Cebeci 
Dlrlm sokak 10 da Muazzez, Gazlanteb se
ferberlik müdürü Ziya kızı Zerrin, İzmir 
Olti llk okulu sınır 5 de Hayrünnisa, İzml!" 
Suluhan elvarı 26 nurnarada Fahrl, Biga M. 
Kemalpaşa mahallesi 54 nurnarada Hurtye, 
Akhisar orta okul son sınıf talebesinden Ce
lll Gfirçay, İstanbul Calaıotıu Hlmayeiettal 
sokak ı nurnarada All, Mardin gümrük ta -
buru satın alma Jromisyonu reisi Halil kızı 

Fahrlye. .............................................................. 

tiöbetci eczaneler 
Ba ıece nöbetçi olan ~uneler .. nlar • 
dil': 
İstanbul cihetindekUer: 
Aksarayda: ( Sarımı, Alemdarda: (Sırrı 

Asım>, Beyazıdda : (.Madorı, Samatya -
da: (Teofilos), Eminönünde: (Amlnes -
ya ı, Eyübde: <Arif Be4ir ı , Fenerde: 
(Emilyadi), Şehremininde: (Nazım>. 

ŞehzadebıuJında: <İ. Hakkı), Karagüm -
rükte: (Keman, Küçülcpazarda: (Yorgil, 
Bakırkoyünde : (Merkez). 
Beyoflu cihetindekiler: 
Tunelbaşında: (Matkoviçl, Yüksekkal -
dırımda: (Vingopulo), Galatada: (Mer
kezi, Taksimde: (Kemal - Rebull, Şişli
de: (Pertev>, Beşikta.§ta: <Süleyman 
Receb). 
Kadıköy, Botaziçl, Adalardakller: 
Usküdarda: (Sellmlye>, Sarıyerde: (Os
man), Kadıköyünde: <Sıhhat, Rifatı, 

Büyükadada: (Halkı, Heybellde: (Hillk). 
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SOLDAN SAOA: 
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ı - Bir .nevi şekerleme. 

' • • • • 
• • • 1-

li 

2 - Matazaların üzerindeki mağazanın 
adı yazılı levha. 

3 - Oenlfllık - Ben detUlm, ben yapma
dım manasma blr tabir - Şart latll-
kası . 

4 - Söz - Nefi Hihikası - Eşya. 

5 - «Efendim.. kelimesinin iki cümlede 
söylenlşi - Finaı~eı. 

6 - Bir çiçek - Serbest bırakma. 
7 - Bir göz rengi - Sonunda bir •R• ol

saydı kışın ya~n - Otomobil. 
8 - Dahi - Ceriha - Almak masdanndan 

emrihazır. 

9- İri at. 
10 - Arada sırada. 

YUKARIDAN AŞAÖI: 
ı - Gelernernek masdanndan mazii §Ü

hudi, müfred üçüncü şahıs. 
2- Boşuna. 

3 - Beygir - Kötü - Sonunda bir cR• 
olsaydı kışın yagan. 

4 - Yol - Nefi lah~ası - Geçen mev -
sim. 

5- Paltom - Eski hAkim. 
6 - İyi odun - Arab!stanlı. 
7 - Göz cengi - Nefi lahikası - Valide. 
8 - Bir nota, sonunda bir 'T" ol•ırsa 

ham petrol - Çok olmıyan. 
9 - Yemek arasında yenllen. 

10 - İstanbul Şehir Operetinin oynadı~ı 
operetlerden biri. 

1 2 3 4 n •· ı s 9 ıo 

Evvelki bulm4camn hallediLmiş 1ekli 

... , .... KatdiQi.ii"in···arkası····· .. 
(Bo.§ tarafı 6 ncı sayfada} 

tapuya bağlayıp, bir fdare eline teslim 
etmi~.. ondan sonra da İranın en nta -
mur ve en medeni bir memleketi haline 
sokmuş .. Bütün köyler, ~ehirler baştan 
ve muntazam bir plan altında yapılmış .. 
Yollar asfalt, binalar kargir, köyler mo
dern bir §Ckilde meydana çıkmış .. Büyük 
limanlar, oteller, plaj binaları, gaz.ino -
lar yapılmış.. Her türlü ihtiyaçlar kar
şılanmış.. Hazerin ucsuz buc.:ıksız kum
lukları dünyanın en güzel sahilleridir. 
Bunlardan istifade etmek için hiç bir fe

dakarlıktan çekinilmemiş ... 
Tahrandan gelen yolcular için ilk mer 

hale .çaıus» şehridir. Baştan aşağı ye • 
niden yapılmıştır. Sahile doğru bahçe i
çinde bir çok köşkler kurulmuştur .. Bun
lar yazlık olarak isteyene kiralanacak • 
tır .. Şehrin kapısındaki otel tam Avru -
pai bir şekildedir .. Müteaddid salonları, 

banyolu en son sistem odaları, gayet şık 
lokanta kısmı: Görülmeğe değer bir hal
dedir .. Burada yer yer tüten fabrika ba
calarına tesadüf edilir. Bizim paramızl:ı 
ehir milyon. liraya mal olan bir Hman 
da yapılmaktadır. 

Bir hayli uzun yolculuk yaptık ... De
niz gözümüzün önünde banyo iştihamızı 
kabarttı .. Soyunup kendimizı suya attılc .. 

~' asfi R. Zobu 

Kuru üzüm 
Kuru kayısı 
Kuru zer.dali 
Kuru Vişne 

İstanbül Belediyesi hanları 
B~her kilosunun muhammen 

bedeli 

25 kuruş 

62 » 

40 • 
40 :t 
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ı 
Kilosu 

- ·-12035 
1825 
600 
50 

Belediye hastanelerile diğer müessese lerce lüzumu olan ve yukarıda cinsile 
mikdarları yazılı bulunan kuru meyva o. çık eksiltıneye konulmuştur. Listesile 
şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesika ve 330 lira 2 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
27/10/938 Perşembe günü saat 14 buçuk ta Daimi Encümende hulunmalıd.ırlar . 

(B.) (7381) 
~ 

Kilo Cinsi Bir kilosunun muhammen bedeli 

4750 
1800 

Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 

50 kuruş 

70 :t 

Belediye hastanelerile diğer müesse~lere lüzumu olan yukarıda cinsile mik· 
darları yazılı bulunan peynir·ler açık eksiltıneye konulmuş ise de belli ihale gü-
nünde giren bulunma.dı~ından eksiitme 24/10/938 Pazartesi gününe uzatılmıştır. 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda 
yazılı \"esika ve 272 lira 63 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile bera
ber yukarıda yazılı günde saat 14 buçukt a Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(İ.) (7478) 

IWW 

Mecidiye köyü için 150 hektar dahilindeki müstakbel planın zemin~ tatbikile 
1/500, 1/1000 ve 1/2000 mikyaslı planlarının yapılması açık eksiltıneye konu! • 
muştur. Tahmin bedeli 4500 liradır. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görüle-

bilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 337 lira 50 kuruşluk ilk te -
minat makbuz veya mektubile beraber 24/10/938 Pazartesi günü saat 14 bu 
çuk ta Daimi Encümende bulunmalıdır lar. (B.) (7309) 

tık okullar için lüzumu olan ve hepsine 2604 lira bedel tahmın edilen defter 
ve matbu evrak açık eksiltmeye konulmuştur. Nümunelerile şartnamesi Le -
vazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 
195 lira 30 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile berab2r 19/10/938 Çar-
şamba günü saat 14 buçukta Daimi Endmende bulunmalıdırlar. (İ.) (7143) 

,-.IZMiR PAM UK MENSUCATI ._ 
T. A. Ş. T ARAFlNDAN 

Ötedenberi sağlamlığile tanınmış- \'e halkımızın rağbetini 
kazanmış olan mamulatımız 

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

4 No. 
4 
5 

T ip Atlı 

aşağıda gösterilmiştir: 

85 S . En 36 Metrelik 

Balıkesir Vilayeti Nafia f\·~üdürlüğünden: 

655 Kr. 
595 :t 

759 • 

1 - Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş iken Ulus gazetesindeki ilinları

nın kanunen muayyen günler arasında neşredilememesiden dolayı ihalesı yapı

laınıyan Bürhaniye hükfunet konağı ikmali inşaatı tekrar kapalı zarf usullle 
eksiltıneye konulmuştur. 

2 - İşin bedeli keşfi (22500) liradır. 
3 - Bu i§e aid evrak: 

A - Projeler. 

B - Fiat bordrosu, mesaha cedveli,keşif hülasa cedveli. 

C - Fenni ve husust şartname. 

D - Nafıa yapı işleri fenni ve umumi şartnamesi. 
E - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
Olup bu evrakı hergün Balıkesir Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 

4 - Eksiitme 18-10-938 tarihinde Salı günü saat 14 de Bürhaniye hükUmet ko

nağında kaymakamlık odasında kurulu Nafıa Komiayonu huzurunda yapılaca

ğından istekliler zarfları bundan bir saat evvel mezkılr komisyona vermelerı . 

5 - İsteklilerin bu işe aid 1687 lira 50 kuruşluk muvakkat teminatı Bürhani

ye mal sandığına yatırdıklarına dair makbuz veya bu mikdarda şayanı kabul 

banka mektubu ile asgari 8500 liralık yapı işini bir defada muvaffakiyeıle başar
dığına dair Balıkesir Nafıa Müdürlüğünden tasdikli ehliyet vesikasını ve Tica

ret Odası vesikasını ve 2490 No. lu kanunun hükümleri dairesinde eksiltml! ko

misyonuna müracaatları. 

• 6 - Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. (7030) 

Beşi de yedi aylık dog-muşlar ve sag-dırlar. Fakat 

gayet narin ve uyıftırlar. Bu kadar nazik ve ince 

cildierine nasıl itina etme! i ? Hangi sabunla yıkamalı? 

Mütehauıalar diyor ki : Saf zeytin yatı ve yalnız 

Palmolive aabunu kullanmalı. 

Çünki, Palmolive'in terkibinde zeytin yatı vardır. 

Hiçbir hayvan yatı ve aun'i boya yoktur. Bunun için

dir lc:i Palmolive'in yatlı köpütü yumuşatıcı ve mini 

alinilerin cildi için gayet faydalıdır. Siı.in ve çoculc:

lannızın gilzelliti için Palmolive'i kullanınız:. 
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ka 
aık romaı 

Tociime eclen: MebruTe Sami 

Napolyonun kararsızliklan 
Öyle demler oldu ki, ona hiç 

aldırmadan da ben yolumda yürü -
mesini bildim... Amma, hayır, bu 
sefer kendim de kararımı v~r -
dım. Benim başka adamlar gibi hisset
rneğe vaktim yok. İmparatorluğu sağ
larolamak için bu talak lazım bize. 
Bu sayede istikbal$:icki kararsızlıklara, 
şübhelere, tereddüdlere bir son vermiş 
olacağız. Elzem ... evet elzem artık bu! 
Acısını dü.şünrnelll€k için de kendimi 
işe vermcliyim. 

İradesinin bütün o barikulade kudre-
tini fuplıyarak sükunetini ele aldı am
ma, dizleri biraz... titriyordu. 

Düro da her türlü ısrarın boş olduğu
nu, böylelikle onun yarasını büsbütun 
kanatacağını anladı. 

Napolyon, şu son kararsızlık günle
rinde, Jozefine aid hatıraları, alı~ık -
lıktan doğma sevgi bağlılıkları ile, öte 
yanda da Mariye karşı duyduğu aş1n, 
dafrıa şimdiden içinde uyanınağa başh
yan vakitsiz babalık şefkatleri arasın
da ne kadar tereddüdle bocaladı ise, 
şimdi de kararını o nisbette kafi bir 
şekilde vermiş bulunuyordu. 

İçi sızlıyor, ıztırab çekiyordu amma, 
artık dönmiyecckti. Fıkr nden caymı-
yacaktı. 

Düro bütün bun!arı se7 di ve sadcc~: 
- Meneva li çağırayun mı? İs tıyor 

musunuz? dcdı. 
- Evet! Tamam! Çağır onu bana. 

retine ne kadar güvenir, ona toz kon· 
durmamak isterse de, halkın hissine ve 
düşüncesine hürmet etmekten de geri 

kalmazdı. 
Ailesinin, bilhassa annesinin ileri sü-

receği ihlilfıf dolu fikirlerden, ancak 
bir prenses karşısında dillerini tutma
sım bilecek olan kız kardeşleri Eliza 
ile Karalinin çaçaronluklarından, ade
ta çekiniyordu. 

Kendinden sonra gelecek neslin te -
melıni sağlam kurmak ve Fransa ile 
bütün dünyanın gözünde, tesir ve nü
fuzunu arttırmak için, elbette bir kral 
kızı, Polonyalı kontese müreccahtı. 

Yalnız, tam on yıldır sade devletini, 
milletini düşündükten sonra, artık bi
raz da kendini düşünrneğe hakkı yok 

muydu? 
İşte bir zaman geliyor ki, nihayet 

cihangirler de düpedüz bir erkek gibi 
yaşama zevkini tatmağa hasret çeki -

yorlar ... 
Kendi kendine sonıp duruyor, tar -

tıyor, biçiyor ... Bazan mecliste veya 
kabul merasimlerinde, dalgın gözük -
tüğü zamanlar, aklı hep Marisinde, dü-
şünüyor ... 

Cok defalar, geceleri, ağır ağır, iş 
odasında dolaşıyor, pencerenin önünde 
duruo, dalgın dalgın, görmez gözlerle 
dşırıya bakıyor ... Sonra da gene elle
ri arkasında yürürneğe koyuluyor ... 

SON POSTA 

BA 
• 

FABRIKASININ HER 
SENE Çh<ARDI~I 
~ODELLER HALKIN 
i~;u: 

&-<AZANM IŞTI_B 

R FABRiKASI 1 
KiB ETTi~i OÜSTUR 

Ah D üro, içimi mi okuyorsun? Doğru
~ lAzım olan bu! «Çalışmak:.; işte be
rum en iyi arkadaşım! Çalışmak, dur -
madan, düşünmeden çalışmak! 

Bu lafın üzerine mabeyn müşürüniin 
yüzünde hafif bir trıknll\ıs belirince: 

-Yok, sen de Düro iyi, hem cok ivi 

Nöbet bekliyen askerler, sokakta du
ran bazı meraklılar, imparatorun göl
gesini, böyle bir aşağı bir yukarı geçer, 
yürür gördükce onun yeni bir zafer 
hazırlığı tasarladığını sanıyorlar ... 

Hayır! O rüya içinde gibi... Bunca 
yılın ezici çarpışmalanndan sonra, ya
nı baŞJna, tok gözlülüğünü, safiyetini 
ve sonsuz aşkını denediği sevgili bir 
kadını oturtınakla kavuşacağı sükfın 
ve huzur dolu ılık h~yatın hülyasını 
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bir arkadaşsını w E D i S O N Miie sesesi 
Dedi ve kalkıp, onu öptü. 

ASLAN ve ESKIHISAR MÜT-Üçüncii kısım 
KARARSIZLIK 

kuruyor ... * TEHİT ÇiMENTO ve SU KIRE-
Fuşe Avusturyanın ~ıtenir gibi ol- Cl F ABRIKALARI ANONIM 

duğu vaziyeti gizlice haber almıştı. Vi- ŞIRKETINDEN Tahttan indirilerı, Jozefinin yerini 
~im alacaktı? 

Bir Rus grand-düşesi mi? 
Bir Avusturya arşidüşesi mi? 
Bir Sakson ya prensesi mi? 

yanadaki Fransız sefiri kont DO Nar -
bonne, imparatora -diğer namzerller 1 L A N 
arasında _ Arşidüşesin de arzedilmesini 27 T . . 1 19 . . · kt b ·· d · ı· eşrınıevve 38 tarıhıne müsadif 
tavsiye yollu bır me u gon ermı~ ı. .. .. 

Zabtiye nazırı bu tezkereyi sakladı Perşembe gunu saat 15,30 da Galatacia 
Tuileri sarayı mensublannın her biri, 

bu üç namzedden birinin tarafını tu -
tarak cüçe» ayrılmışlardı. Bonapartlar, 
rical tabakası, nazırlar. her biri başka 
bir fikirde idi. Amma söylenenler, şim
dilik hep fısıltı halinde geçiyor, gizli 

ve ltıkırdısını ağzına almadı. Onun e - Agopyan hanında §irket merkezinde 
meli başka idi. Fransa tahtına Mari in'ikad edeceği gazetelerle ilfın olunan 
Antuvanetin ( 1) yeğenini çıkartınağa fevkalade hissedaran heyeti umumiye _ 

(Arkası var) sinin, içtimada hazır bulunmak üzere mü-

k 
racaat eden hissedaran adedinin kesr ı· 

apaklı bir şekilden dışarı çıkamıyoF- m Mıı.rle Antolnette: Millet kararlle !dam . . _ e me 
du. olunan taedar kadmlardıındır. İsmi, Fransa bınaen, aynı gun ve saatte Beyoğlunda 

Daha hiç kimse, Napolyona yeni bir lhtllflll tarlh1ne glrnıiş ve ~anı o ı~tllftlln Tepebaşında Belediye bahçesinin karşı _ 
i d' ı:.ı. d t k ı· . .. muzaffer olması uğrunda dokiilmüştur. Bu smdn kiUn C d'İt 1. . z ıvac öl\.Ir ısı e me· cesare ını gos- kadın Avusturya arşldüşeslerlndendl. Babası c asa a ıa, bınasında içti-
tcrememişti. ımpıı.rntor birincı Fran.suva-Françols, nna.sı ma edece~i sayın hissedarann ilan olunur. 

Onun da düşündüğü, bir •eyler he- Maric Thercscdlr. 1755 de d~du, 15 yaşında İstanbul, 14 Teşrinievvel 1938 

sabladığı ve tereddüdler içinde hoca _ tken Fransa vella.hdl Louis Ue ev1end1. Ko-lad • ı.....ı· d beli' 'd' cası 16 ıncı Lul namlle kral olunca, kendisi ................................. Meclisi !dare ıgı ılHl:ın en ı ı ı. de Frnn.sıı. ktallçellğl mevkllne geçtı. 16 •ncı ............................ . 

Sade kendi içinden gelen sesi dinle- Lul, lrades1 gevşek bir adamdı, tarısının nü- • 
se, elbette ki tacı, Marinin güzel başı- !uzu altına glrml.ştl Onun her dediğini ya- Ilan T arifemiz 
na takardı. Birbirlerini ne kadar sevi- pardı. Genç, gllzel, hoppa ve ate~ıı olan Marl 
Yorlardı üst l'k be d' d B _ Anto1nette kocası fizerindeki nütuzu eJnbUdl
d . · • e 1 ge Y ı e. u .. sa ye ğlne sulistimal e ttı. Çılgınca 1.srafiarlle, gizli 
e velıahcli de hazır, veraset muem - ve açık aşk oyunlnrlle, hükümet 1§lerlne mü-

Inen demekti. dahalelcrUe halkın netretını kazanmıştı. 
Gerçi, bu izdivacı da güçleştirecek Hayret verıcı gnr~betler, gülüno ve çh·kın 

bir takım zahiri müşküller vardı amma, snfhnlarla dolu, hayatı bir çok romanlarıı. 
bir k k b mevzu teşkil etml~ olan Mart Antolnette 

er~ o . ararını verecek olursa un- 1793 de, henüz kırk yll§ına varmamışken, gü-
lann hıç bır kıymeti kalmazdı. zelliğini ve şuhluğunu muhafaza ettığl bir 

Yalnız, Napolyon, hakimiyet ve kud- çağda, glyotınle öldürüldü.. 

KONTES VALEVSKA 
iZMIRDE 

K O N T E S V A L E V S K A Filmi 
.GRETA GARBO - CHARLES BOYER 

Önümüzdeki Perşembe akşamından itibaren 

IZMIRDE, ELHAMRA Sinemasında gösterilecektir. 

Tet antun santımı 

BiTinci 8tllıile 
1 kinci 8tllıile 
Vçüncü atıhile 
DöTclüncü ıahile 
Iç ıahileler 
Son .ahil• 

400 kuruı 
250 » 
200 
100 
60 
40 

• • • • 
Muayyen bir m:.idde~ zarfın<Ll 

mi.kdarda ilAn yaptuacak .. 
lar ayrıca teru:ilatlı tari!emizdeıı 
istüade edeceklerdir. Tam, Yarma 
n çeyrek sayfa ilBnlar için ayn 
bir tarife derpiş edil..m1ştir. 

Son Posta'nın ticari flfuılann 

ald i§ler için §U adrese müracaa~ 
edilmelidir. 

tıiııcılık Kollektif Şlrke&l 
Kalırıımanzııdc Haa 

Ankara caddesi 

YAVRUNUN gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen . 

.. 
In hi sarlar u. Müdürlüğünden: 

I Şartname ve projesi mucibince Adanada yaptmlacak t 
müdürlük apartımar.ı inşaatı 19/IX/938 tarihinde ih::ıle . uz ~-~arı ve baş-
den kapalı zarf usulile eksiltmeye k?nrnuştur. edılemeaıgmden yeni-

n- Keşif bedeli 22.917 lira 15 kurul ve muvakkat t . t 1 ruştur. emına ı 718 lira 79 ku ~ 

lll - EksUtmcı 20/X/938 tarihine rastlıyan Per embo - ·· -
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alın K § . V gunu saat 15 de Kaba-

IV Ş ı onusyonundY. yapıla kt 
- artname ve projeleri 115 kuru~ bed ı . . ca ır. 

M .. d .. l"ğü' v e rnukabılınde İnhisarl . u 
u ur u Levazun ve Mübayaat Şubesil Ad ar munı 

rinden alınabilir. e ana ve Ankara Bn~müdürlükle-

_v - Eksiltmeye iştirak etmek istiycnlerin fennt ev . "' . . . 
nunden 3 gUn evvelinG kadar İnhisarlar Umum M-d·~~:-~ .. vesaıkını ılıale gii-
raz ederek .. a~ı~a ehliyet vesikası alınması lAzımdl~. ur ugu inşaat §ubesinc ib-

VI - Muhurh .. teklıf mektubunu kanuni vesaik il y · · 
§aat şubemizden alınacak ehlıyet vesikası ve t>f_ 7 5e .. ıncı maddede yazılı irı-
veya teminat mektubunu ihtiva edecek olan ;:pal. guvflenme p~ası makbuz•J 

t 14 d ı zar arın eksıltm~ ·· ·· 
geç saa e yukarıda adı geçen Alım Komisyonu ba k n1 ğ · gunu en 
bilinde verilmesi I(lzımdır. c7140~ § n 

1 
ma makbuz rnuka-

Cinsi 

Bez cKartabJi için• 
Me§in • ıt 
Pirinç kQ~e 
eKartabii için• 

flltNW 

Mikd'arı Muhammen Be. 
Beheri Tutarı 

L.K.S. L.K. 

1000 metre -.40.·- 400.-
1600 ayak -.37.50 600.-
3200 adet -.10.- 320.-

Muvakkat 
teminatı 

L.K. -30.-
45.-
24.-

~ksiltmc 

sa aU 

-14.-
14.30 
15.-

1 - Nümuneleri mucibince 1atm alınacak k d · . knlem kartabii malzeme 
1 

ık yu an a cıns ve mıkdnrı yazıh 3 
n s ·~ ayrı aç eksiltıneye konmuştur . 
nı- ~':!~en bedellerı)'le muvakkat teminatları bizalarında gösterilmi t' 

- ı tme 19/X/988 tarihine rastlıynn Çarşamba gün- h' 1 § 
11 

saatlerde Kabata§ta Levazım ve Mühayaat Şubesindeki Al~ ıza arı~da yazı•ı 
yapılacaktır. Konusyonunclı 

IV - Nümun~ler hergün sözü geçen §Ubede görülebilir. 
V - İsteklilerın eksiitme için tayin edilen "n ve sa .. 

ralariyle birlikte yukarıda adı geçen Alım K~ . atıerde % 7,5 guvenme p:ı-
mısyonuna gelmeleri ilan olunu:-. 

azcmPekin 
c713f 

Son Postn 1\latbaası ................................ 
Ne§riyat Müdürü: Selim Ragıp Eme, 

SAl:ll.ı LERt: S. Rtı!Jıp EMEÇ 
A Ekrem tTŞAKLIGW 

------------------

ECATi yedir. Bahçekapı SALiH NECATi 

Faz a Yemek 
Bazan insan kendisini tutamıyarak ve yahud bir bayram, ziyafet veya 
dnvütte mutaddan fazla yer ve lçer. Fakat çok geçmeelen vocudda 
a~rlık, MIDEDE EKŞIL1K voya kusma etha!l.l blr keylt bozuklu~u 
btasedilir. O zaman elerhal yarım bardak taze suya bir kahve nşıaı 

MAZON 
Meyva Tuzu 

katarak içiniz; keyifsizlik aıametl . 
·ı ı t . . erı 

zaı o ur. çılmesı gayet ıamttr T .. 
seri, kolay, tabii ve kat'!dir . Me.sırı . . • azoıı 
ısım ve HOROZ markasına dikkaL 
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Türkiye 
Vekili NECiB 

V;G 

ERS ES 

Cl 
· Sağlığinı, aileni, vatan1n1 

FRENGi ve BELSOGUKLUGr 
afetinden koru. 

!{ÖRLER, SAKATLAR, HAPlSHA~ELERl DOLDU· 
RAN KNl'lLLER, TIMARHANbLl<~RDE lNLlYEN DELI
LER, MEZARLARA gtln görmeden gömDlen masumlar 
bUtUn dejenere İNSANLAR ekseriyetle ya kendileri 
tarnfından kazanılan veya ana tıabalımndan miras ka· 
lan bu mel'un hastalıkların kurbanlarıdır. GA YRİMEŞ
RU MÜNASEBETLERDEN çekin. Her gördU~UnU temiz 

liON POSTA 

Galata Sesli han Zülfaruz sokak ve 
Hezıtren caddesı No: ı 2 ı 

sanma ve hayatını kaput dedi~imiz prezervHtiflere teslim etme. Netsine hAkim olamazsan PHOI<'ILAKSIN kullan. 
PROFILAKSIN bUtUn mntemeddln memleketlerde gençlijti yüzde yüz bu bela tufaııından koruyan en bırinci 
silllbtır. Sıhhat Vekaletimizin resmi musaadesini haızdır. Tarzı isthıali kutular Içinıle yazılıdır. Her eczanede 

PROFILAKSIN daima ve her zaman PROFILAKSIN 

NEVRALjl 
GR IP 

BAŞ ve DIŞ 
AGRILARI 

SOGUK AL
GINLIKLARI 

~J ~~ 
'e 

Geçirir. 

SAÇ BOYAlARI .JUVANTiN 
Kumral ve siyah olarak saçiara tabü surette istenilen rengi verir. 

Sabittir. sıhhi ve zararsızdr-

lNGlLlz t<ANZUK ECZA 
Beyoğlu - I.tanbul 

,..~--------------·~ 
Baker mağazalarında 

Erkek ve Kız çocuklarına 

mahsus elbise daireleri tevsi 
edilmiştir. Her yerden mnsuid 
şerait ve iyi fiatlarla rımsalsiz 
ve zengin çeşitler bulacaksınız. 

Sabah, öğle ve akşam 

Her yemekten sonra dişleri niçin 
temizlemek l8z1md1r? 

Çünkü unutmayınız ki: 
Bakımstzlıktan çüriiyen dişierin dif

teri, bademcik, kızamık, enfloenza, ve 
hatta zatürreeye yol açtıkları, fltihab 
yapan diş etlerile l.öklcrinin mide hum
ması, apandisit, nevrestcni, sıtma ve ro
matizma yaptığı fennen anlaşılmıştır. 

Temiz ağız, ve sağlam dişler umuınt vü
cut sağlığının en birinci şartı olmuştur. 
Binaenaleyh dişierinizi muhakkak her 
gün sabah, öğle ve akşam 3 defa - (Rad
yolin) diş macunile fırçalıyarak sıhhati· 
nizi garnnti edebilirsiniz ve etmelisiniz. 
Bu suretle mikrob1 arı imha ederek diş· 
lerinizi korumuş olursunuz. 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. Sabah, 
öğle ve akşam her yemekten sonra dişierinizi 

fırçalayınız. 

Tatlı bir U Y K U temin eder. 

Uykusuzluk -
Sinir ağrılan · 
Asabi öksü. 
rükler - Bay• 

Baş dönmesi • 
Çarpıntı ve si
nirden ileri ge
len bütün ra-

gınhk hatsızlıkları 

iYi EDER iYi EDER 

M 

Her Eczanede bulunur. 

ROMATIZMA 
LUMBAGO 
SIYATIK 

SiL KO 
en çabuk 

ve en emin 
bir surette 
tedavi eder 

Büyük servetierin bir puta sabldı ğı Sibi.-li Köte ••• 
Bu sözde mübalağa yoktur. İş Bankası kar,ısında .... 
LULCEM L GiŞESi 

Binlerce, Ynz binlerce Lira kazanmak ihtimalini vatıındaşlarıııa arzediyor ..• 

BU FlRSATTAN ISTIFADE IÇiN ACELE EDINIZ. 
Biletlerini MALOL CEMALDeN alanlar, isabetli bir q 

yapmış olurlar. Ta§radan yapılacak sipari,ler alır'atle 
mahallerine gönderilir •••• 


