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Kibar kaçakçılar 
•• • • • • • Avru~aya ~ık ~ık gidip _gel_en veya orada ikamel 
ungeceyı çok ıgı geçırdıler. mavsımlerı tes~s ede~ ımtıyazlı tabakanın kolay 

A . b A A ·ı l k 1 loksu haz1n ded1kodulara sebeb oluyor 
fiSa ı araz zaı o ma ; . • * ~ · i Hayır, ~~ktefek hedıyelerden, şu veya bu hizmetle yabancı bir memlekete gidip 

d 
e d lll te kendısıne veya karısına şu veya bu eşyayı getirenlerden değil, döviz ve ticaret 

ereeel ~ın e aza l 1 eşyası kaçakçısı kibar, birinci sınıf halktan bahsediyorum ve kendi kendime: 
..:;, : .. zavallı sıgara ka~ıdı kaçakçısı mahkıim!» diyorum. 

:~--------~~~~--~~==-----
! Yazan : Falth Rıflıı Atay 

i Bu sabahkl. tebtı·g- • o u·· n gee ekı· teblı· n.· = ~:;~:~~a~a~:~\!~~;~~s::~iz .. i 1 H - Bizim paramızla öyle! Fakat Fran-
i sız frankı maaşlada Türk lirası maaşları 

f Riyaseticumhur Umumi Katibliğinden: Riyaseticumhur Umumi Katibliğinden: da mukayese ediyor musunuz? Yunanis-

ol 1 - Reisicumhur Atatiirkün sıhhi 1 - Reisicumhur . Atatürku··n sıhhi tanda yalnız kumaş değn, ücret te ucuz: 

h kk 
Yunan İ§Cisine bizim para. ile 25 kurUJ 

1

1 vaziyeileri a ında müdavi ve müşa- vaziyeileri hakkında müdavi ve müşa- . verildi~ini işitiyorum. 
vir tabibieri tarafından bugün saat . b .bl . ,1 Sonra hatırıma geldi: 
10 da verilen rapor ikinci maddededir: vır ta ı erı tara,ından bu akşam saat -Bununla beraber hakkınıı var. Zan-

! 2 - Geceyi çok rahat geçirdiler. Asa- 20 de verilen rapor ikinci maddededir: nederim beş altı aydanberi Avrupadası-

b 2 - Asa bı"' a""razlarda ha''';', 'akat ıuz .. kaç liralık dövizle gitnlİ§tiniz? 
i Qrazlar zai/ olmak derecesinde aza/- JIJ J Jl Gülümsiyerek yüzüme baktı: 

mıştır. Umum'i hal daha iyi. Nabız aşikar bir iyilik var. Umumi hal daha - 25 lira değil mi? Altı ay 25 lira ile 
1n'l .11 2'n h AT 1no .11. 

2 
geçinmek! Şübhesiz sizin hakkınız var ... 

muntazam, IV~, tene11üs, v, araret iyi. ıvabız muniazam tvo, tene,,üs O, Türkiyede tedavi edilmez hastalıklar, 
derecesi 36.8 dir. hararet derecesi 36.9. yahud, bilmem kaçından sonra oğlun\! 

;................... ; tahsil ettirmek wsilesiylc ve ailece Pa-
·······························································································································································•••••••' riste yerleşmeler, hüliı.sa türkçe kaz«taıp 

Mecll·s Re
1
•
81
• ve fransızca yemek illetleri gittikçe &rtıyor. 

- Ah şu usulü de nereden çıkardınız? 
Yok bütün tekaüdler ınaaş1arım burada 

IAnkaradakl. Vekl'ller =a~~~~ ~~y&~~~~~i§! P~arn b~~im~d~~~~~ (Devamı ll inci sayfada) Falih Rıfkı Atay 

Bir Ingiliz gazetesinin 
mühim ifşaah 

Son siyasi buhrantn ortaya çıkarll9 hakikatler ..,.....,.~. izde Hitlerin Ingiltere ve 
" Ingilterenin müd af ..ıa teşkilatı korkunç bir •urette Ank~ra. 1~ <Huswıl) - Büytık Mil-let 'Meclısi reisı Abdülhallk Rencia ve bu-
hazırhksızdır, DOksanlar bulunduğu kabul ediliyor tt r~da .. bulun~ Nafıa, Adliyc, Maarii, Mil-

. li Mudafaa, Iktısad, Gümrü~. Ziraat Ve-

Londra 19 {Hususi) - cSunoay Ex- Hepimiz de Ö§rendik ki, ~sri toplardan, ldlleri bu .akşa~ ekspresle İstanbula ha-
press.- gazetesi yazıyor: asri harb tayyarelerinden ve hava hü- reket etmışlerdır. 

Son siyasi buhran gösterdi ki, memle- cumlarına karşı korunmak ıçir. lazım o- . ~eclis reisi ve Vekiller istas~onda §eh
ketiıı milli müdafaa teşkila~ı korkunç bir lan teknik teçhizattan mahrum bulunu- rı~ızdc bulunan ~ebuslar, vekaletler er-
surette hazırlıksızdır. Müdafaa tertibalı· yoruz. kanı t~rafından ugurlanmışlardır. 

Fransaya yeni teklifleri 
Almanya eski mustemlekelerini isteyor 

Londr•ya hareket eden İngiliz ·•efirinin Hitlerin 
tekliflerini himil olduğu bildiriliyor 

rnızda ciddi noksanlar bulunduğu resmen Noksanlarımızın ne derece büyük ol- Aynı tı-enle Hava Kurumu başkanı Fu-
kabul d'l kted' (D 11 · ci (-~-) ad Bulca da İstanbula hareket etmi§tir L d 1 . . e ı me ır. evamı ın aay - * · on ra 9 (~ususı) - cSunday Dıs- vasıtasile yapılacak olan bu teklifleria 

D" k A k patch, gazetesınin diplomatik muhabiri ba§lıcaları şunlardır· 
un a şam n aradan Anadolu sür'at bildiri or· · 

katarile saat 19,15 de hueket eden Bü ük . y · , . . . . .1 
- Fransız bududiarının tamamiyeta-

-aır·ıı t M lls' . . M .. Y . Hıtler, Avrupada ) enı bıı nızamın tc- nı mutazammın Hi tl erin bir taahhüdü 
.ıu.ı e ec ı reısı ustafa Abdulhahk .. ·· · · k k d ı· · ı ' Kudüs mahallelerinde 
ftenda Nafıa Vekil' . . essusu ıçın p~ ya ın a ngıltere ve 2- ngiliz imparatorluğunun- bugün-

k ı ı Id 
r V kT "kr" SI Alı _7etınkay~, Ad- Fransaya tekliflerde bulunacaktır. Ber- kü şekil ve hududlarile • Alman menfa-an ı çarpışma ar 0 U ~~ Sa~r:ı' !~ka:, ::ı~o~~d~=:~e~i~ lindeki İngiliz seliri Sir NevU Henderson (Devamı ll inci soyfada) 

Kazım Özalp, İktısad Vekili Şakir Kese· ş h 1 k 1 d k' 1 1 

F'ilistinde suikasdler devam ediyor ~: ... ı;:: ;i:.~~~~ı:1~aı:~~~d:~: e rm api ann a 1 Çirkin manzaralar' 
lu saat 8,35 de Haydarpa~a garına mü va- b 1 b 1 

lııgiliz kıtaatı elki mahalleyi itgal e~ evl~e ~~br- ~~:ı ·~:~:.rd:h,i.:U~:r ~~=.:-:.:~;~ 1 rer 1 rer ortada n ka Id m lacak 
malar yapıldı, Arabiardan 700 k111 tevkıf edıldı Reis Vekilleri, saylavlar, istanbul valisif 

generaller ve polis müdürü ve diğer ze
. vat ve dostları tarafından kar§ılanmıs • 
lardır. ~ 

* Bir müddettenberi Avrupada bulunan 
Maliye -yekHi Fuad Ağralı da semplon 
eksperesıle bu sabah şehrimiz~ gelmiştir. 

Meb'uslar Ankaraya dhmeğe 
başladılar 

Ankara, 19 (Hususi) - İntihab daire
lerinde bulunan mebu.>Jar Meclisin açıl
ma tarihinin yakınla~ması münasebetile 
Ankaraya dönrneğe ba§lamışlard~r. 

Elektrik idaresi 
tramvay şirketini 

icraya verdi 
Filişt~nd~ bırhcıva ecı.ilen bir tren . İstanbul elektrik ida~esi umum mU-

~ondra 19 (Husust) - Hayfadan bil· ği karar mucibi~c~, b~ .sabah Irı~~liz m~f- J dürlü~ü tara~ınd~n, İstanbul tramvay 
diriliyor: Filistin yüksek komiSQri Mak rezeleri, Arab asılerının . taha_wı~ etti~J ş~rket~. aleyhme Istanbul icra dairesine 
Maykıl'ın riyaseti altmda toplanDUf olan KudUsün eski ınahal~el~rıne gırmışlerdır. 1 bır muracaat yapılmıştır. 
aakeri kumandan ve müpvirlerin verdi- (Devamı 11 ıncı sayfada} (Devamı 11 inci sayfad4J 

Yenikapı ve Kumkapıdaki teneke mahallelerden ba,ka 
Balı kb hastanesi ci var• ndaki kulübelerin de iatimlik 

edilip yıktınimaJı kararlaştı 

. - -
Ymtkcıpı ve Kumkapı@ tren güzergdhındaki teııeke ev14r 

(Yaınsı f üaoii sarfad.a) 
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1 Sayfa 

Türkiyenin sesi 

Resimli Makale: 

SON POSTA 

r··················································· ... , 
Hergun bir f1kra 
Sükut istiyorum 

Meclisi mebusanda bir kanunun 
müzakeresi esnasında mebus[arclnn 

bir çoğu birbiri ardına; t'cisten söz 
istiyorlarmış, bu sırada müzakereler· 
de söz istemek adeti oımıllan bir me
bt.LS ta elini kaldırmış. Reis, onun iti-
1/adı hilafına söz istemesini g"rib bul

mU§: 

- Siz de mi söz istil/OTSUnuz?. 

Demiş, mebııs: 

- Hayır, diye bağı:nm~, süktlt isti· 
yorum reis bey! 

"-·····-········ .................... ·····--···· ····-.J 
6 yaşında 
Tahta oturan 
Bir prens 

= Dost sözleri.. = 

Kadınları uyumaktan 
Menetmek Için 
Yaoılan ~let 

Birinciteşrin 20 

Sözün Kısası 

Tarihi burunlar 

ll!. Talu 

M e§hur bir Fransız müverrihi 
der ki: cMısır krallçesi Kleo· 

patranın burnu eğer ba§k:l biçimde olmuş 
olsaym, dünyanın mukadderatı da ba§k3 
türlü olurdu!:. 

Filhakika, rivayete nazaran, Roma im· 
paratoru Antuan'ı bu fettan kraliçeye de· 
li gibi a§ık edip bağlıyan onun burnunun 
güzelliği imiş. 

Bu burun uğrunadır ki, mahbubesinin 
peşi sıra Aksiyama kaçan Antuan rakibi 
Augustus'a yenilmiş, ve delayısile Roma 
imparatorluğunun vahdetine, büyümesi
ne sebeb olmu§tU . 

Ondan sonra Roma, Golunlar memali
kini istila ve fetheylelii. Avrupanın bü-
yük bir kısmında Latin hakimiyeti, hege
monyası teessüs etti 

Tarihte, burnun oynadığı rol yalnız bu 
Kleopatra ve Antuan arasında macera, 
dan ve onun tesirlerinden ibaret kalmaz. 
Fransız tahtını asırla·cca işgal eden Bur· 

bon hanedanının burunları da pek me;· 
burdur. Osman oğullannın içinde de, bu· 
runlarının azameti ile tanınmı§ olanla· 
rın sayısı az değildir. Fatihin, · ressam 
Beliini tarafından yapılmış resminde, bu 
karakteristik burun pek bellldlr. 

İkinci Abdülhaınidin burnu da pek kal· 
lavi idi. Hatta, onün 35 sene süren snl· 
tanat müddetince burundan bahsetmeıi, 

halk için bir cinayet sayıltrdı. Meşrutiye· 
te takaddüm eden senelerde, ilkmektcb, 
lerde okutulan coğrafya kitabiarının ba
zıları, müelliflerinin cebaneti, yahud ki 
hulılskarlığı h:ıscbile burun kelimesini 
ihmal etmişler, meşhur burunları harita· 
larının üzerinde göstermemi§lerdi. 

O zamanlar çalıştığım İltdam gazete· 
sinde, bir gün İzmir Karaburunanda ba· 
tan bir vapura dair taf.silat verirken, K:ı· 
raburun adını olduğu gibi gazeteye derce· 

ı 

New-Yorkta bir ailenin tek çocu~u 14 

yaşında John Englis geçmez bir hastalı· 
~ pençesinde hastaneye yatırılmıştı. En 
nihayet 2 hafta sonra ölecektt. Annesi, 
babası yavrunun son günlerini mümkün 
mertebe tatlı geçirmesini temlne çalışı

yorlardı, bilhassa son arzularını öğrene· 
rek yapmak istiyorlardı. Sordular, çocuk 
meşhur küçük sinemacı Shirley Temple 
ile konuşmak istedi~ini söyledi. Aile kü

çük artistin ailesile temasa geçti, telefon 

muhaveresi temin edildi ve bir gün za • 
vallı hasta telefonda .evdiği kızın sesini 
~tti. 0: 

Bu bir ı1kence ileti midir? Bir güzel- den muharriri matbuat müdürü Ebul· 
Ieşme vasıtası mıdır? Her ikısi de değil- mukbil Kemal Bey eelbederek haşlamıştı. 
dir. Muharrir: 

- Ben Shirley Temple, inşallah yakın· 

da iyile§ir de yeni filmimı görmiye gelir

sin, diyordu. 

retmek kifi değildir. Türkiyeyi alAka • 
dar eden her nevi tktısadi hareketle~· 
hakkında en taze haberleri vermek ve 
en yeni hareketleri canlı olarak etrafa 
bildirmek lAzımdır. Artık, musiki ve 
aan'atm karın doyurmadığını öğreniyo -
ruz. Bunl~. muayyen bir müstEihlikler 
sınıfını tatmin eden teylerdır. Bunlar • 
dan ibaşka ve bunlar kadar mühim olan 
bir şey de i§ hayabdır. Türkiyenin ge • 
ni~liği de radyomuza bu bakundan hayli 
mühim vazifeler yükler. 

* 

Genç kızın boynuna takılmı' olan bu 
Alet, kadınları uyumaktan menetmek ü
zere icad edilmi1 olan yeni bir Alettir. 

Aletin tecrilbesi Nevyorkta yapılacak-
' tır. Ne i§e yarıya~ daha do~ ne-

den kadınlar için böyle bir Alet icadına 
mecburiyet görill~ meçhuldQ.r. 

Kulak rahatsızlıkları nelere 
sebeb olabilir? 

Strasbourg şehrinin tanınmış dok -
tarlarından J. A Bam'nin raporuna 
göre çok ke~ insanlarda görülen kı -
nklıkların, hacaklann zayıflığırun, bu
lantıların, üzüntülerin, endişelerln se
bebi kulakl~ dah!li kısunlanndaki 
lrızalardır. 

Bu doktor bu gibi hastalan bir iki 
günde hU8USI bir tedavi sayesinde ta
mamile iyi ettiğini bildinni~tir. Şimdi 
Strasbourg tıb oemiyeti bu raporu ted
kikle uğra~aktadır. 

1 ST ER 1 ST ER INANMA! 
Dostumuz Nurullah Ataç dün şu fıkrayı yazdı: 
-Br ıddia var: Ben bir zamanlar Yahya Kemalin san'at

karlığına inanmaz, hiçbir şiirini beğenmez.mişim. Bu iddia 
tamamile yanlıştır; dowu olsaydı itiraftan çekinmezdim, 
yirmi iki, yirmi üç senedenberi onun şiirlerinı severek oku
d~ğumu, etrafırnd~kilere sevdirmeye çalıştığıını beni bütün 
tanıyanlar bilirler~ dedi. 

ISTER INA N, 

Dostumuz Nurullah Ataç haklıdır; Yahya Kemalin §iirle
rini csasen say,sı mahdud oldu~u için ezbere bill:, ve vapur
da, ya tn!nde sırası düştükçe okur, zevk duyarak tekrarlar. 

Fakat Nurullah Ataçın Yahya Kemal tarafından yazılnu§ 
olan şiirleri bcğenip beğenmediğinin bütün okuyucuları ala
kadar edecek bir mescle olduğuna: 

ISTER INANMAl 

- Peki, efendim .. ne yazmalı idik? 
Diye sorunca da, müdür: 
- İzmir körfez e~nda demelisiniz! 
Cevabını vermişti. 

Maamafih bu garib imsak Abdülhamiı'..ı 
devrinden önceleri de cari imiş. Bizzat 
Arabların hala burnôti (burun otu) dedik
leri enfiyeye biz asıl Türkler, türkçe a· 
dmı vermekten kocunmuşuz. Zülfıyara 

değil de, enfiyara dokunu:- diye .. 

Amma, bu kocaman padişah burunla· 
rı, kendilerini hiçbir vakit kadren yük· 

seltmedi. Ve nihavnt bir gün geldı ki. " 
burunlar da sürtuldü!. 

...•......................................................... , 
Marmara Ereğlisine yeni 

göçmenler geldi 
Çorlu, (Hususi) - Marmara Ereğ • 

llsine gelen üçüncü göçmen kafilesi de 
evvelkiler gibi müretteb malıallerine 
gidinceye kadar Marmara köyündeki 
göçmen kaınpına yerleştiri~lerdir. 
Yeme, içme, istirahat ve sağııkiarına 
göçmen sevk Arnirliği ve Kızılay teş • 
kilAtınca büyük bir alAka g&terilmek· 
tedir. 
-····-···················--·····························-

TAKVIM 
1 inci T etrin 

Ruaıt MM 20 Arabl eeııo 
lS M U67 - Relllli lellO .cr 7 

1 iııci Te~rln 1838 168 

PERŞEMBE 

GÜNEŞ Şaban IM.SAK 

"· 1). ::i. o. 
6 ı ı:; 25 4 ss 

12 61 ll 14 

Ot le l'ltindi Aqaaı Yataı 

s. D. s.r s. o. s. o. 
E. lt 1)9 ıs oo 17 22 18 153 

z. 6 's ~ 36 12 - ı sı 
tc 
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Japonlarm Cenubi S~~ 

d k . Çinde ileri AL:E ~E 
Avrupa a aynaşma hareketleri agırlaştı •'sp:~!::;md::~ 

lTE.LGRAF HABERLERi =- . . ... ·~ . . 

Orta 
Kral Karol .Bek'le ·yatta görüştü, 
Slovak Başvekili Münih' e, Rütenya 

Başvekili de Peşteye gittiler 
Bütiln temas ve milzakere/er Çek • Macar.ihtilafı etrafında cereyan 
etmelltedir. Bir Slovall lideri de ayni maksadla Varşovl!ga gitmiştir 
Bükrc~ 19 {Husust) - Lehistan harici

ye nazırı Bek, bu sabah Romanya hudu
dunda Rumen hariciye nazırı Konmen 
tarafından karşılanmı§tır. 

İki hariciye nazırı ve diğer Rumen hü· 
kümet erkanı öğleden evvel müzakere
lerde bulunmuşlardır. Öğleden sonra hu
su.si tren ile Bükreşten Galatza giden 
Bek, kral Karol tarafından yatında ka
bul edilmiştir. Kral ile Bek arasındaki 
müzakereler yatta yapılmıştır. Romanya 
hariciye nazırı Komnen de müzakereler· 
de hazır bulunmuştur. 

Bu ziyaretin müstacelen yapılması, 

Polonyanın Macar - Çek ihtilAlında Ro
ınanyanın vaziyetini bir an evvel anla
mak hususundaki arzusuna atfedilmek
tedir. 
Bükreşte şimdiye kadar bu hususta 

pek ihtiyatlı bir ketumiyet muhafaza e
dilmektedir. Matbuat, Bekin ziyaretini 
bir telgrafla ve hiçbir tefsirdc bulunma
dan haber vermektedir. 

Zıyaretin maksadı 
Bükreş 19 (A.A.) - Polonya hariciye 

na~ırı bu gece Lehistana dönecektir. 
Iyi malCımat alan mahfellerden bildi

rildiğine göre, Bekin bu ziyareti, Maca
ristanla Polonya arasında müşterek bir 
hududun, Romanya • Çekoslovakya te
~asını kesmesine rağmen, Romanya için 
bır tehlike te~kil etrniyeceği hususuna 
Romaeya kralını ikna içindir. 

Pettede teıebbüaler 
Diğer taraftan, Bekin kalemi mahsus 

müdürünün <ie Peşteye gittiği haber ve-

rilmektedir. Bu ziyaretin de Çek - Macar 
ihtilafile alAkadar olduğu öğrenilmiştir. 

Slovak Başvekili Münihde 
Prag 19 (Hususi) - Slovak başvekili 

Tiso, di~er bir Slovak; nazırile bırlikte 

bugün Münihe giderek, Alman hariciye 
nazırı Fon Ribentrop i1e Macar metali
batı hakkında görüşmüştür. 

Bir Slovak lideri de Va11ovaya gitti 
Di~er bir Slova'k lideri de ayni mak

sadıa Varşovaya hareket etmiştir. 

Münihde müzakereler 
Münih 19 (A.A.) -D. N. B. ajansı teb

liğ ediyor: Alman hariciye nazırı Von 
Ribentrop bugün Müniht~ Führerbauda 
Slovak başvekili Tissoyi ve müteakiben 
de Rütenya nazırı Badcinskın! kabul et
miştir. 

Öğrendi~imize göre Prag bükilmetinin 
talebi üzerine yapılmakta olan bu müza
kereler Almanya ve İtalya tarafından gi
rişilen teşebbüsün Çekoslovakyadaki 
Macarlar meselesinin sür'atle hallini in
taç edeceği ümidini vermektedir. 

Rutenya Başvekili Peştede 
Bratislava 19 (A.A.) - Rütenya baş

vekili Brodi bugün öğleden sonra oto
mobille Macar hududunu geçerek Buda
peşteye gitmiştir. Orada Macar devlet 
adamlarile görüşecektir. Bu temasın lıir 
malumat edinme mahiyetinde olacağ~ söy
lenmektedir. 

Üçllncn enternaayonalin bir emri 
Roma 19 (A.A.) -Üçüncü enternasyo

nalin gön{!erdiği beyan edilen bir vesika 

Yedinci Tıb Kurultayı 
dün mesaisini bitirdi 

Gelecek kuruilayda spor hekimliği, 

ile İtalyan siyasi mehafili fm·kalfıde me§
gul olmaktadır. Bu vesikaya göre, Rü
tenya komünist partisi memleketın tam 
istikalini temin için emir almıştır. 

Bu vesika da gösteryor ki, Rütcnyada 
komünistlik tehlikesi vardır ve bu ınınta
kanın Macaristana ilhakı Uızımdır. 

Çek - Macar hududu 
Budape~te 19 (A.A.) - Macar ajansı 

bildiriyor: Hudtı<i bölgesinden gelen en 
son haberlere göre, Çek askeri makam
ları Balassagyarmat yakınında hududu 
kapamışlardır. Balassagyarmattan gö
rüldüğüne nazaran, Çekler halkı korkut
mak maksadile yollar üzerinde tanklar 
dolaştırmaktadırlar. Slovak ve Macar 
neferlere, bir isyandan korkulduğu için, 
mühimmat verilmemektedir. 

Beneş Çekoslovakyadan ayrılmadı 
Prag 19 (A.A.) - Eski Reisicumhur 

Beneşin Çekoslovakyadan ayrıldığına 

dair yabancı memleketlerde çıkan haber
ler doğru değildir. Beneş, istifasından 

sonra çekilmiş olduğu Taber civarındaki 
malikanesinde bulunmaktadır 

Resmi te .. liğ 
Prag 19 (A.A.) - Bugün basma aşağı

daki resmi tebliğ verilmiştir: 
Çckoslovak devletinin y<!ni hudurlları

mn çizilmesi hakkında yabancı memle
ketlerle yapılmakta olan müzakereler 
henüz bitmemiş oldujwıdan yenl reisi
cumhur intihabı için milli meclisin ana 
yasada derpiş edilen mühlet zarfında top
lantıya çagrılması mümkün değildir. 

ingiliz işci grupu 
lideri Çemberlaynin 

siyasetini ten ki d ediyor 

M ünih anlaşması mucibince İs
panyadan on bin İtalyan gö

nüllüsünün geri çekilmesi ve hükumetçi 
İspanyanın da bir o kadar ecnebi gönüllü· Kanton 19 (A.A.) -Çin hava kuvvet-
yü memleketlerine iade etmeye hazırlanleri dün ilk defa olarak Kuantung cebhe-

Çinliler 30 )apon tayyaresi 
düşürdüler 

sinde gözükmü~ ve bu sahada ilk muvaf- ması, Avrupanın siyasi durumunda mah
fakiyetini kaydeylemiştir. sus bir yumuşaklık hasıl etmiye ba~la-

Çin tayyarelen Kuantungun cenubun- mış gibidir. Her ne kadar general Franko 
da Japon kuvvtlerinf şiddeth bir rnitral- bir barış için her türlü tavassutu reddet
yöz ateşine tutarken diğer taraftan da 30 mekte ise de ecnebi müdahalesi bertaraf 
Japon tayyaresi düşürülmüştür. olduktan sonra iki tarafın karşılıklı mü-

Japonların sahile çıkardıkları birkaç zakereye giri~ebileceklcrine dair hükü· 
günlük seri ileri yürüyüşlerinden sonra ~:~çi İ~panya başvekilinin ısrarla söyle
vaziyet istikrar bulmuş ve bu ilerleyiş d~~~. nutuklar göze çarpıyor. Böyle bir 
azim ederecede ağırlaşrnıştır. goruşme, her türlü Marksıs! tesirlerden 

Kanton 19 (A.A.) - Japonlar şimdi .azade olmak lfızun geleceğine göre, Bur
Sinşotangda Çinlilerin şiddetli bir mu- g?.s ve Valansiya hükfunetlcri de ecnebi 
kavemetile kar~ılaşrnışlardır. Hava mü- nufuz~nun .d.evamından bıkınış oldukla
dafao bataryaları iki Japon tayyaresi dü- rını hıssettırıyor, demektir. İki taraf 
şürmüşlerdir. kuvvetleri bir hayli yıprannuştır. Taraf-

Hankenden bildirildiğine göre Çinliler lardan birinin bugünden yarına silah 
Hankene 120 kilometrelik mesafede kuvvetile kat'i bir netice alması pek bek
Yangtse n~hrinin sahilinde kAin Şihue- lenemez. Bu vaziyet karşısında akla ge
yno'yu istirdad etmişlerdir. len en rnantıki şey, böyle bir müzakere-

Tokyo 19 (A.A.) - Japon kuvvetleri nin başlaması ve İspanyada, bir an ev
bugün Yangtse nehrinin cenub sahilin- vel, memleketin hakiki menfaatlerini 
de ve Hankovdan 15 kilometre mesafede koruyacak bir bükCimetin teşekküt etme. 
bulunan Huangşikang şehrini zaptetmi~- sidir. Bu ~ekli hal, Fransa ve İngiltere
tir. nin de işlerine uygundur. Bundan dola-

yı, bilhassa Fransanın teşvik ve tervici

ne mazhar oluyor. Fakat İtalya ve Al
manya böyle bir neticenin tahassülünü 
pek istemezler. Nitekim Bay Mussolini 
tarafından nihai zafere kadar faşist İtal
yanın Franko bükCimetinin yanında kar
deşce kalacağını beyan etmesı bunun aşı. 
kar bir delilidir. 

Amerika 
Silahianıyor 

Muhte 'if fabrikalara 9 
milyon dolarlık silah 

ve cebhane sipariş edildi A':upa siyasi durumunun yumu~aklı~ 
~ı bılhassa şundan ileri geliyor ki mu-

Vaşington 19 (A.A.) -Harbiye ne- ~asım taraflar nezdindeki ccnebi kuvvet 
zarcti kırk kadar husust fabrikaya 9 ler azalmakla bunların, taraflar üzerini 
milyon dolarlık silah ve cebhane sipa- yapabilecekleri tesirleri!ı. de hafifliyebi· 
riş etmiştir. Bu siparişlerden 4 milyo- lece~i kanaati kuvvet buluyor ve binne-

. . . tice harici müdahaleyı· ı'cab ttir k 'h nu cebhane ıçındır. Parlamentonun ka . e ece 1 • 

bul ettiği 60 milyon dolarlık tahsisat- tirnaller zayıflıyor. Fakat tavassut arzu
tan 24 milyonu hususi sanayi müesse- lan hS:içte ne derece şiddetlenirse şid
selerine tahsis edilmiştir. detlensın, İspanyada cereyan eden hadi. 

Harbiye nezareti bahri inşaat tez • sat mutedil bir tesviye şeklile işin için· 
gahlarına verdiği siparişler hakkında den çıkılabileceğine müsaade edebilit 
mahimat vermemektedir. mahiyette şeyler değildir. İşin en muva. 

Alman ordusunun 
yüksek kumandası 

Göring' o te vd i ediliyor 
yolu has/alıllları mevzuları 

saf ra 
görüşülecek 

Ankara 19 (A.A.) - Yedinci ulusal tıb lar üzerinde uzun münakaşalar olmuş 
kurultayı bugün profesör Dr. Refik Say- ve neticede ekseriyetle spor hekimliği, 
C:Jamın başkanlığı altında son içtiinaını safra yolu hastalıklan mevzuları ekseri
akdetmiştir. Kurultay sekizinci ulusal yetle kabul edilmiştir. 
.tıb kongresinin gene Ankarada toplan
nıasma ve riyasetin gene profesör Dr. 
Refik Saydam tarafından yapılmasına 

"Çemberlaynin 5 dakika 
için sulh getirdiSiini 

zannetmek manasızdır, 

Londra 19 (A.A.) - Parlamento i§Ci 
grupu lideri Attlee, işci birliği mahfelin
de söylediği bir nutukta demiştir ki: 

Berlin 19 (A.A.) - Havas: Salahiyet
tar mahfeller, Almanyanın bilhassa Bu
enos-Aires, Vaşington ve Roma sefirle
rini geri ça~ıracağı hakkında ecnebi 
memleketlerde ne§fedilen haberleri kat'i 
surette tekzib etmektedirler. 

fıkı tara~ardan birinin kat'i galebesidir. 
Bu takdırde, muhalif taraf ortadan sili
neceği için, galebeyi kazanan taraf, tesis 
edeceği rejime istedi~i şekli verebilir. 
Fakat dünya ölçüsü bakımından en mu
vafık şekli hal işin müzakere yolile hal
lidir. Çünkü bunun neticesinde İspanya. 
da kurulacak olan büktirnet haricin si
yast .rekabetini uyandırmıyacağı için da
ha zıyade rahat çalı~abilir bir teşekkül 
olacaktır. Bundan dolayı orta bir şekli 
hal temenni etmek, en muvafık dilektir. 

Selim Ragıp Emeç 

karar vermiştir. 

Kurultay kapanış kararını vermeden 
evvel Ulu Şef Atatürke olan sonsuz t:l· 

zim ve bajlılılmı tezahürlerle izhar et-
Gelecek kurultayın görüşeceği mevzu- miştir. 

Çemberlaynin bütün bir nesli ve hat
ta be~ dakika için sulh getirdiğini zan
netmek manasızdır. Milli fedakarlık mil
leti esaret altında tutmakla tahakkuk et
tirilemez. Bütün erkeklerin, bütün ka
dınların samimi teşriki mesaisi Iliızım
dır. Asıl zorluk hükümetin milleti idare 
etmek istememesindedir. 

Mussolininin Frankoya 
telgrafı 

Roma 19 (A.A.) -Mussolini tara
fından General Frankoya gönderilen 
bir telgrafta ezcüm.le şöyle denilmekte
dir: 

«Faşist İtalyanın istihsal edeceğiniz 
zafere kadar size kardeşce bağlı kala
cağına sizi temin etmek isterim.» 

Almanyanın bugünkü 
nüfusu: 78. 700.COO 

Berlin 19 (A.A.) - Virtschaft und Sta
tistik mecmuası - ki Alman istatistik o-

. fisinin gazetesidir - Almanya ile ilhak 
olunan Südet romtakasının 28193 kilo
metre murabbaı ve nüfusunun da üç mil
Yon 593 bin ki~i oldu~unu yazmaktadır. 

Bugün Alman topraklarının mesahai 
sathiyesi 583 bin kilometre murabbaı ve 
nüfusu da 78 milyon 700 bindir. 

Büyük faşist meclisi 
Roma 19 (A.A.) - Saat 22 de B. Mus

solininin riyaseti altında toplanmış olan 
büyük faşist meclisi, saat 1.15 de mesai
alni ikınal etmiştir. 

Büyük faşist meclisi, 25 ikincite~rindc 
yeniden toplanacaktır. 

Beriinde İngiliz 
müsadere 

gazeteleri 
edildi 

Berlin 19 (A.A.) -Bu sabah Al -
manyaya gelen Times gazetesi ile di -
ğer İngiliz gazeteleri ınüsadere edil -
miştir. 

Bu tedbirin, bu gazetelerin Nev -
yorktaki casusluk davasına aid neşri -
yat üzerine ittihaz edilmiş olduğu tah
min olunmaktadır. 

ltaly:da Yahudi. ideti 
üz~rine hayvan 

kesilmesi yasak edildi 
Roma 19 (A.A.) - Gazete Del Popolo

nun yazdı~ına göre, hükUmet bütün vila
yetlere yaptı~ı ~ir ta~i~de . bugünden 
'tibaren Yahudi adetlen uzerıne hayvan 
ı işti' kesilmesini yasak etm r. 

Taymis'in cevabı 

Londra 19 (A.A.) -Times gazetesi, Çem
berlnyn 'e kar.,ı yapılan tenkldleri bir kere 
daha reddetmektedlr. 

Gazete, bu tenkldlerl üç sınıfa ayırıyor: 
Birinci grup tenkld, tahaffuzt bir harb 

lehlndedlr. Gazete, bu sınıfın 1914 den 1919 a 
kadar devam eden harbden hiç bir ders al
mamış oldu~unu kaydediyor. 

İkinci grup, kuvvet ve prestiJ prensipleri
nı temsil ve Münih anlaŞnasını tehdld ö • 
nünde tesilm olmak şeklinde tefsJr etmekte
dir. Versayda Almanyaya kar.,ı yapılan ha
tayı sa.dece Almanya lruvvetıendi~i Için red
detmek, Avrupanın lstlkballni daha ziyade 
tehllkeYt! düşürecektlr. 

Üçüncü grup, uzlaşma polltlkasının fngll 
tere lle Fo.şlst memleketler arasında Sovyet-
ler Birll~l aleyhine bir lttlfakıı. 
do~ru sevtedeeetını blldlrmekte ve 

ı ı Mtinlhte Sovyet hütQmetJnln mü -
Ingiliz • talyan an aşması ıaıeası soruımadı~ına ı.,aret: etmektedir. 

Times, Sovyetler Birll~lnln Çek lhtllll.fına 
Londra 19 (A.A.) - Bazı gazeteler, karı.,tırılmadıtını, çünkü Çemberlayn'in 

İngiliz • İtalyan v~~~~.şn:asını~ yakın • Veraay ve Almanyanın çevrUmesi politıka • 

d t di
k edilecegını umıd edıyorlar. sından dolan meselelerle meşgul olmuş bı:-

a as . b d' v lundutunu kaydediyor ve: 
Daily Ekspres gazetesddı?. unu~ ~~:r a:Teslrsizlltl artık her tarafta tesilm e • 

"h' kararlara teka um e en ır dllmekte olan bu sl.tteml ldame etml• olan 
mu ım ·ıd· . t y merhale olduğunu bı ırıyor. ngııtere de~lldlr.:. diyor. 

Ordllda yapılacak değişi.kli.~e gelince, 
bütün Alman kuvvetlerinin yüksek ku
mandasının Mareşal Göring~ tevdi edi
leceğinden çoktanberi bahsedilmektedir. 
Bu projenin bir gün tahakkuk etmesi ili
tirnalden uzak değildir. Bununla beraber 
saluhiyettar mahfeller, bu meselenin ye
ni bir şey olmadığını beyan etmekte -
dir ler. 

Fransanın yeni 
Ankara sefirl 
Ankara, 19 (Hususi) - Fransanın An

kara büyük elçisi Ponsot tekaüde sevkc
dilmiş, yerine Fransa hariciye nezareti 
§ube müdürlerinden Massigli tayin edil
mi~tir. . ............................................................................................................................ . 

Sabahtan abaha : 

Çıplak İstanbul 
Kalabalık §ehirlerl:ı bulanık havasından zarar gören halka deniz, daj ve 

orman gezintilerini kolay ve ucuz yaptırmak yeni ,ehircilik sisteminin bi
rinci maddesi olmuştur. Paris gibi dört milyon insanın kaynaştıjı büyük bir 
§ehrin içinde ve etrafınd~ umumt bahçeler, parklar, ormanlar 0 kadar çok
tur ki şehrin dar, havasız yerlerinde ·bütnn gün çalışanlar akşam olunca bu
ralara iltica edip temiz hava alabilir~er. Bulonya, VeDBOn ormanları Paris 
halkının yeşillik ihtiyacını bol bol temin ederler. Hele pazar günleri Fon
tenblöye kadar bütün ormanlar ve çayırlar insanla dolar. 

Bu bir ihtiyaçtır. 

Biz İstanbul halkı bu ihtiyacı ne külfet ve ne zahmetle temin edebiliriz. 
İstanbul e~er tabiatin güz.el denizin den de mahrum olsa medeniyet dünya
sının belki en çorak bir §ehri olurdu. İstanbulu çeviren bütün dallar öyle çıp
lak kalmıştır ki §Öyle ye§il bir ajag kümesi görebilrnek için Belgrad veya
hud Alemdağı ormanıarına kadar u~ak lAzımdır. Bo~azın, Çanılıcanın ve 
Şişli tepelerinden Yedikuleye kadar İstanbulu çeviren saha ne kadar bo§tur. 
Avrupanın İstanbul kadar eski bir merkezi olan Viyanada bile §ehir içinde 
(prater) denilen bir sun't orman yapılmıştır ki bugün tabii ormanlar kadar 
güzel olmuştur. 

Eger on, on be§ yıl evvel İstanbul etrafını ağaçlandırrna~a başlasaydık bu
gün gözümüze batan çıplak sahalar birer yeşil orman haline gelirdi. Muhak
kak ki daha dün kıraç tepelerde kurulan Ankara İstanbuldan daha yeşildir. 

Bürhan Cahid 





20 Birincit ... s 
SAyfa 

Edirne turing ve otomobil klübünün Si~~!~a ~=~~ir 
Trakyada tedkik gezisi Hattan arabasi!e ieçen bir 

Cenubi Anadolunun 
güzel bir n ahiyesi : Erzin 
~ Erzin yavaş yavaş bir portakal merkezi olmağa 

başladı. Bu büyük nahiJe hergün 
daha mamur ve muntazam bir hale konuyor 

. . . i Kırklareli, Kaynarca, köy!ü lokomotifin 
Çok güzel ve ıstifadelı geçen gez d tf çarpmasıle hurdahaş oldu 

·Pı narhis ar üzerinden Vize ye kadar evam e ı 
• Sivas 16 (Hususi) - Bugün Yıldızeli 
kazasının Demircik köyünden Osman is
minde bir köylü arabasUc tren yolundan 
geçerken araba bir katada çarpışmış ve 
parçalanmı§tır. Osman lokomotifin te -
kerlekleri altında kalarak hurdaha~ ol
muştur. Kazanm nraö:ıcının uyumalrta 
olduğu bir sırada nrabamn tren yolundan 
geçmesi ve Osmanın trenin geldiğini 
görmemesinden ileri geldiği anlaşılmı~tır. 

Karabükte feci bir kaza 
İngiliz münakalat amiri bir Erzin narenciye 7tÜmune bağı 
v:nç altında kalarak öldü Erzinden yazılıyor: Takriben iki tanzim ve tesviyelerine çalışılmakta 

.. • . yüz sene e~·el kurulmuş olan Erzin dır. Tun·ng ve otomobil klii bü azalan gezide Karabuk (Hususı) - Fabrıkada ça- 1323 ta .h. d 
1
. k .. d. M·· ı 

. . . .. rı ın e n·a mer ezı ı ı. u - Merkez halkı umumiyetle Türk kii i-
Edirne (Hususi) - Trakyanuzda Vize Trakyamızın bayındırlık hu - ı:şaı: I?~ılız uzmanıa:ında~ munaka -: ki teşkiHit üç sene sonra değişmış ve türüne bağlı göçmen ve yerli ahalielen 

fiok gu··zel gu··ne~ıı· geçen sonbaharın bol susunda en ileri giden kazalannda. n lat amırı B. Menet; ıdaresınde hata mutasarr fhk Ceberbe ek t am·ıe Os- .. kk bd. K .. 1 G .. d R 
t""' Y k E le gördüğü vincin üstüne çıkarak tashLlıe . ed 1 te .. ı : . e nS ı 

1 
mure e ır. oy ere ırı • oman -

Yesillikleri arasında bütün halk kırla - birisidir. Kaza kayma arnı nver ! 1 k k. . d . . . manıy e essus etmıştır. onra arı ya ve Bulgaristandan geleR vatand ı ~-
ra ·bahçelere do··ku .. lürken, c:ehrimiz Tu- Belediye Reisi misafirle.ri K. ayn .. a.r.ca - ça ışır en ma ınenın evrılmesı netı - h. k · h r k lbed.l E larımız yerlec:tirilmi.s,tir. Kültür ha -

Y cesi altında kalarak ölmüştür. Cenaze- n~ .ıye m.~r ezı .. 8 .~ne a ı en r - -t 
ring klübü de çok istifadeli bir tedkik aan karşılamışlardır. Vı.z~nın g~:uıe - . 1 k tt k. b .. 1.. ı· .1. . e zının bugun on koyu mevcuddur. Ama- reketleri bilhassa canhdır. Merkez hnl· 

. 1 1 b lgede sı mem e e e ı u un ngı ız, ışyar v _ . İ 
gezisi hazırlamış, ve bu gezi geçen pa - cek eski ve yenı eser erı ı e 0 

• . .1 . . ı· k'l b.. ..k b. t ·· nos dagları eteklerınden başlıyarak s- kının yüzde 85 i ve köylülerin yüzdıt 
k f • ışcı erın ış ıra ı e ve uyu ır oren- .. . ıar günü otobüslerle yapılmıştır. Kır - örnek olacak derecede güzel ve ennı Je kaldırılarak Londradaki ailesinin kenderun korfezıne kadar uzanan n& - 35 i okur yazardır. Erzinde beş sın • flı 

lareli. Kaynarca, Pınarhisar üzerin - tavuk, tavşan, arı istasyonları, fidan - muvafakatile gömülmüştür. Fabrika, hiy~nin bugün iş~al ettiği topra~lar ü- bir ilk ve Başlamış köyünde üç sın ı flı 
den Vizeye kadar devam eden bu ge - lığı, Meriç, aşım durağı gezilmiş ve hastane istasyon ve işci teşekkülleri zerınde paranın ıdare merkezı alup ~ir köy okulu mevcuddur. ~ahsil ça · 
1.iye Edirneden münev,•er ve güzide yeni yapılmakta olan halkevi binası i- .1 •• 'r .d t· .1 uhteıı·f bu Büvük Iskender tarafından tahrib e - gında olan çocuklardan Erzınde bulu-b kk b b. h ı e mun erı en ge ırı en m - J • •• , 
ay ,.e bayanlardan müre e ır ey- le burada çıkan Bizans devrine aid ga- k tl 1 .. 1 ·r kur _ dilmiş meşhur Isus şehri harabeleri ve nanların yuzde 60 ı ve Başlamışlı ıa"ır. 

et . . k . e er e mezarı sus enen vazı e .. d 
30 

kt b' b. . . f ıştıra etmiştır. yet kıymetli mozayikler görülmüştür. banı B. Menet'in hazin akibeti muhit- muazzam su kemerleri, sahilde gene yuz e u me e ı ıtırmış ır. 
Gezenler saat 8 de Edirneden ha - Bundan sonra Türk !~rih Kuru~u a - 1e çok derin teessür uyandumıştır. Ka- meşhur Bornar limanı vardır. Umumi harbin meydana getird:~i 

reket ederek 1 O da Kırklareline var - dına Doktor Arif Mufıd Mansclın baş- rabük matemli bir gün yaşamaktadır. Aman os üzerindeki Dazdağın irtifaı !rengi burada da tesirini yapmışsa ri<ı 
mışlardır. Kırklarelinde karşılanarak kanlığında yapılmış ~an Trakya hö - Törende, fabrikalan gezmek üzere 1 SOO metreyi bulmaktadır. Nehir ve alınan tedbirlerle nisbeti yüzde 80 d li-Ynrım saat istirahatten sonra Kayııar - k h f 1m 14 k t ı ·· d · HAl k tl 
c k.. ·· ha . .. - yükleri kazıları da gezilere a rıya - gelen Konya saylavı B. Mustafa da bu- gölleri o ayıp ilometre u un e şürülmüştiır. a E>n en ço ras anan 
n a1 - ?Yı:Kme reketk· :ın:.ış~.e~. ve ogle Y: tın mimarlığını yapan mimar Mazhar lunmuştur. bir sahil ovası ve dört bin metrelik bir hastalık sıtmadır. Sı tınalılar sağ lt k me egı aynarca oylusunun ısrarı u· d · 1 l 
zerine köyde güzel pınarlar başınca Altan tarafından izahat alınmıştır. . ~.za ha!tkı?~a _tahkika.tta .bul~dn .. - mecra çizen Bornar çayı ve Arnımos - mukrları. tardafında~ tde tavık.al/tınha at m

1 
••• -

yenmiştir. Kaynarca köyü me§hur Da- Misafirlere Vizede akş~ bel~dıy.e ~ak uıe~e Ingılız ınşaat şırket~ mu u- larda Karıncalı, Karaoluk, Bağrıaçık ~n ta ı~e e: ı:ıe\ cu eş ı a. as a r,ı 
ranm bu havaliden geçerken çok he _ !arafından belediye bahçesınde bır .zı- ru Hopkınson buraya gelecektır. ve Kumluca gibi yaylaları vardır. İk - gıdermege kafı gelmemektedır. 
ğendiği ve hatta rivayete göre güzel yafet verilmiştir. Ve saat 7 de Vize hal limi sıcak, suları kireçlidir. Havası iyi İmar hareketleri kayda bilhas::;a şa· 
b~r ~ş~e de yaptırmış olduğu tarihi kının coşkun tezahüratı arasında E - Edremldin modern ise de sahile yakınlığı itibarile ratıh ve yandır. Büdcesini on dört bin liraya 
~ır yerdır. Ve çok güzel bağlık, bahçe- dirneye hareket etmi§lerdir. Yurd :çin- Bir kiJyü "Avcılar, bu kısım tamamen sıtma ınıntakasma çıkaran belediye ~ehri imar için hum
lık, marnur 2500 nüfı;ıslu bir kö~dür. de yapılan ve çok iyi neticeler veren bu Edremid (Hususi) _ Edremid bu _ dahildir. Ancak altmış metre rakıma malı surette çalışıyor. Yukarıda işaret 
Buradan sonra Pınarhısar ve Vızeye gezilere bundan sonra her hafta de - günlerde emsalsiz bir surette on be _ malik bulunan kasaba şimal ve cenub ettiğimiz vechile Erzin daha ilk nazar -
hareket edilmiştir. vam edilmesi kararlaşmıştır. şinci Cumhuriyet bayramına hazırlan- rüzgarıarına maruzdur. da modern bir kasaba intıbaı hasıl edi-

Dirikipor - San'at okulu maçı maktadır. Yeni kaymakam Şadan Al - Sathi mesahası 640 kilometre mu - yor. Bir çok kazalarımızdakilerden çok 

Dün Dirikspor ile 
~rın'at okulu ta • 
k mları arasında ya
rıı.lan samimi ve he-
~·r·eanlı futbol ma -
~ .,d cı 3-1 sayı ile 

'·spor galib gel-
ir. 

lrik sporlular 
, :ın lı ve güzel 

. • rı.~ un göstermiş • 
tcrdir. Resim Dirik-

culannı bir ara-
cı l a .. t . f Bayram için şehirde yapılacak tez-..,os erıyor. . .. 

Ka.raajaç Eğitmenler kU1'5u yinat ve tenvırat ıçın hazırlıklara baş-
- •tm 1 k un lanmıştır. . Karaağ~taki Egl en er U?un . • ........................................................... .. 

ıkınci devre tedrisatı bu ayın yırmı ı- ( H b 1 · ) 
kisinde sona erecektir. Kursu bitire~ek Küçük Memleket a er ert 
Eğitmenler 23 Teşrinievvel pazar g_ü • Bipda &anan bu~ toplandı 
nü merasimle okuldan ayrılarak köy - Bu sene köylere gönderilen seyyar elbayct. 
lerine döneceklerdir~ memurları tarafından külliyetli mikdarda 

K · d 250 kadar E- toplanan uçalı: buldayları peyderpey gelmek-
. ursun bu devresın e te ve satılarak paraya çevrilmektedlr. Şu 

~ıtmen köy kültür hayatımıza ışık ver- aralık bulday plyaaası düşük olm8.3ına ra~-
ITıek üzere Trakya bölgesi köylerine men bunların satıtından bir mlkdarı m.:: -
dağılacaklardır. murlara verildl~l lullde gene binlerce lira 

C mh · t b hazarhk Istifade edileeeti ve clbayet memurlanndan 
u urıye ayramuıa d ö Uleceıw anlaşılmaktadır. 

C . h . b on be - ray a g r a• 
. um urıyet ayramımızın . Deuhlide 6umharlyet bayrama h:ı:urlıkl:ıra 

Şınci yıldönümünü kutlulama komıte- Denizilde cumhuriyetin on beşinci yıldöııü
&i bugün Vali Niyazi Mergenin başkan- mu bayramını geçen yıllardan üstün, c!lııh 
lığında son toplantısını yapmış ve prog ve mrtnalı btr surette kutlulamak için hum-
tam h 1 t malı bir çalışma bal}amıştır. ı azır amış- ır. 

tınok Edremidin imar ve terakkisi için rabbaı olan nahiyede yedi bini müte - daha mükemmel caddeleri, geni~ so -
gece gündüz çalışmaktadır. caviz nüfus vardır. Merkezdeki nüfus kakları, iki katlı kargir binaları ve sa

Edremide merbut Avcılar köyü de 2112 si kadın olmak üzere 4250 d~r. hilde dünyanın pek az şehirlerine na . 
muhtar Ahmed Altayın çalışması sa - Erzinde (orman v~ fidanlıklar dahil) sib olmuş güzellik ve tabiilikteki plA
yesinde günden güne terakki etmekte- tahminen 62.000 hektar arazi mevcud jile geleni kendisine çeke.n Erzin, ala-
dir. Bu köy pek yakında yurd ıçinde olup bunun 3703 hektarında zeriyat kadarların gayretile medeni bir kac;a -
tamamile modern bir hale gele - yapılmaktadır. ba olmağa yüz tutmuştur. İstanbultın 
cektir. Cesim Kazdağı ormanlarının Pamukculuk son yıllarda oldukça işgalinde Fransız harb divanınca on c;~=>
emsalsiz güzellikleri arasında sahile inkişaf eylemiştir. Çiftçilik durmadan ne küreğe mahkum edilerek hu mürl -
iki kilometre mesafede bulunan köy i- fennileşmekte ve sapanın yerini maki- rleti Guyan müstemlekesinde ve Şey -
çin Güzel San'atler Akademisi profe - neler tutmaktadır. Meyvacılığın Na - tan adalarında geçiren eski polis me -
sörlerinden Nejad Sirele yaptırılan . E · murlarımızdan Bay Cemil Eryürcrrin renciye kısmı terakki etmıştir. rzın n 

Büyük Atatürk'ün büstleri on beşinci k 1 k · hamunbavlıg-a tavininden sonra Erıin tedricen mühim bir porta a me: ezı J J 

Cumhuriyet bayramında müzeyyen bir daha büyük bir sür'atle inkişafa baş -· · ı k k halini almaktadır. Başlamış köyünde kaide üzerıne merasım e onaca ve Jamıştır . 
açılacaktır. Köyde şimdiye kadar asri krom ve ~anganez madenierine rnst -
mezbaha, asri kabristan, okuma salo - !anmış, bunlardan manganezin imtiya
nu, konferans salonu. son sistem filt - ıı bir Türke verilmiştir. Eskiden kes -
relerle mücehhez içme suyu deposu ya- retle yapılagelmekte olan kereste ve 
pılmış, günden güne artan nüfusun faz- ipekli mensucat kaçakçılığı bugün he
lalığından halihazırdaki mekteb gay - men tamamile durmuştur. Yol işine 
rikafi geldiğinden tam teşekküllü bir büyük bir ehemmiyet verilmiştir. Na
ilk mektebin inşasına da başlanmak ü- hive merkezindeki caddeler insana yek 
zeredir. . nazarda bir plan dahilinde yapılmış 

Cumhuriyetin ilanından beri şimdi- hissini veriyor. Nahiyeyi kOylere ve 

Çorluda belediye seç!mi 
Çorlu, (Hususi) - Belediye intj 

habı 15/101938 günü bitti. Ayni ıjünrle. 
rey sandığı merasimle açılarak tasnife 
başlandı. Partinin gösterdiği cı:44» nam 
zedin 22 s i asil ve 22 si yedek olmak 
üzere belediye azalığına seçildiler. Re
is seçimi İkinciteşrin iptidasında yapı

ye kadar köyde yapılan kalkınma ha- civar kasabalara bağlıyan yolların 

re~l~~~~rirfu~~w~fi~=~======~~==~=~==============~= 
ierle gayet nefis bir albüm de tab'edil- Tarsusta bu yıl 15 köy mektebi yapıldı 

lacaktır. 

miştir. 

Albüm J\.tatürkün büstünün resmi 
küşadında büyükleriınize birer hatıra 
olmak üzere gönderilecektir. 

Pazar Ola Hasan Bev Divor ki: 

- Hasan Bey bizim evdeki 
Socuklarda birdenbire bir de
tişiklik h asıl oldu ..• 

... Karım elbıselerini mo
dası geçmiştir diye giymiyor .. 

. . . kızlarım saçlarını yeni
den yaptırıp yeni bir tarzda 
boyanınaya çalışıyorlar .. ak
lım errnedi gitti, bu deli§rne 
neden icab etti" 

Hasan Bey - Tabii .. yahu, 
yeni mevsimin lilmleri göste
rilmeye başlandı. 

Tarsus, (Hususi) -Tarsus, kaza itibarile mektebi en çok olan bir kasaba
mızdır. Merkezde bir orta, beş ilk okul, bir Amerikan kolleji Ye üç biçki yur
du vardır. Otuz iki köyde mekteb açıl m~tır. 

Bu sene on beş köy daha okula kavuşturulmuştur. Yukarıdaki resım Y<'
nl kurulan on beş köy okulwıdan birisini gösteriyor. 



~ . 

L Htdiaelu Kartuacla J 
EVVELA CANAN 
E vveld can, sonra canan, derler, 

fakat J:>iz evveıa cananı dü

§iindük ve cananın işini henüz Iayıkile 
halledemediğimiz için daha canı düşün
meye sıra bulamadık. Fakat canı dü§ün
meye sıra buluncaya kadar galiba canı
nuza tak diyecek. 

Çorap işinden bahsetmek istiyorum. 
Kadınlarm çoraplarile hepimiz alakadar 
olduk: 
, - Çürüktür! 

Dedik. 
- Pahalıdır! 
Dedik. , 
- Bir gün bile dayanmıyor, hattA ek-

serisi giyilirken yırtılıveriyor. 
Dedik, dedik, dedik.. ve nihayet: 
- Bu i§ halledilecektir . 
Denildi. 
- Ha bugün halledildi, ha yarın ha1-

ledilecek! 
Diye bekledik. Cananın l§ile uğra§ır

ken canı unutuverdik. 

* Geçen gün bir dostumla beraberdim: 
- Ayakkabı alacağım, üç gündür ni

yet ediyorum. Bir türlü alamadım. 
• Dedi. Sordum: 

-Neye alamadm? 
- Ayakkabıcıya karşı mahcub olmak-

tan korkuyorum da. 
- Ne münasebet, neye mahcub olasıni 
- Çorabım deliktir de. 

- Sen de delik çorap giymezsin. 
.,.. 

- Delik çorap giyen kim? Her sabah 
evden çıkarken yeni bir çorap giyiyorum. 
Eve döndüğüm zaman bakıyorum.. çora
bım delinmiş; kaç saat giyildikten sonra 

delindiklerini bilsem iyi, delinecekleri 
zamana kadar, ayakkabıcıya gider, ayıık
kabıyı alın.m. Ya giydikten beş on daki
ka sonra delinlverlyorlaTsa. 

Dosturnun hakkı vardı. Kadın çorap
larından daha çürük olan erkek çorapln
rı bir gün değil belki birkaç saat sağlam 
giyilemiyorlardı. 

* Evvelki akşam Jyi bir lokantaya gir-
miştim. Lokantada bir masa ötemde otu
ran gayet şık erkek yemeğinı bitirmiş, 

gidiyordu. Bir başka masada oturan iki 1 
kadın, o giderken bakıp güldUler, ben de 
baktım. Neye güldüklerlni anladım. Şık 
erkeğin çoraplarından biri arka tarafm
dan yırtıktı. 

Gülüşen kadınlar birbirlerine bir şey
ler söylediler. Ne söylediklerin, duyma
dım amma hissettim: 

- Ayağına bir çift çorap alsa! 
Diyorlardı. Yanlarına gitmek, ve onla

ra anlatmak istedim: 

- Hayır bayanlar, ayağına bir çift ço
rap alsa değil, sattı~ çoraplar bir gün 
olsun dayanan insaflı bir çorapçı bulsa ... 

lsmet Rultlsi 

C Bunrarı biliYor mu idiniz? =:J 
Ağlıyan prensesin oulls.r• 

Kanada hükfı-

meti bundan bir 
müddet evvel yeni 
bir seri pul bastır
mı§tır. Bu pulla
rın üzerinde İngi
liz kralının büyük 
kızı ve veliabd 
mevkiinde bulunan küçük prenses Eli
zabetin resmi vardır. Fakat bir tabı ha
tası yüzünden küçük prensesin gözü al

tında bir ufak leke hasu olmu§tur. Bu 
sebeble Kanadalılar bu pullara cAğlıyan 
prensesin pullarb adını koymuşlardır. 

* 
Donyanın en buyuk yazı makinesi 

Muhtelif milletierin yaz1 usulleri 
Biliyor musunuz 

ki eski YunanHer 
sağdan sola doğru., {:;;;;;;;;;;;;:\ 
yazar ve ilk satırı 
yazdıktan sonra 
müteakib satırı 

soldan sağa yazar
lardı. Böylece sa
tırlar arasında hi9 
bir fasıla bulun-
mazdı. Sonra bu 

... 
usulü değiştirmiş ve münhasıran soldan 

sağa do~u yazmışlardır. Japonlar ise 

yukarıdan a§ağı doğru yazarlar. Çinlilar 

sağdan sola yazdıkları halde soldan sağa 
okurlar. Eski Meksiltahlar a~ağıdan yu-
karı yazarlardı. Nitekim ibranice, Gel-

SON POSTA 

~ 
En son moda 

renkler ve biçimler 
İki kişilik çay t~kımı 

Krem keten üstüne ya renk renk, ya 
da bir renk i~lenir. Tepsi örtüsünün dört 
köşesinde, çaylık örtüsünün iki yüzünde 
birer motif var. İkisinin de kenarına 
bir sıra renkli zikzak yapılmı~. 

Bu mevsimde 
neler yaptırılabilir? 

Birinciteşrin ZO 

Bir dolandırıcı parayı 
alırken yakalandı 

Marangoz Pavliyi 20 liraya mukabil askerlikten kur· 
taracağını söylemiş ama işin sonuou getiremernil 

Bir dolandıncılık suçlusu aleyhinde 
adliyece yapılmakta olan tahkikat ne
ticelenmiştir. 

Hadisenin mahiyeti §Udur: 
Suçlu Şadi, marangoz Pavllnin dük

kanına giderek, kendisine: 
- Senin askerlik zamanın geldi. Şu

beden çağırıyorlar, çabuk git demiş, 
Pavli de bunun bir müddet için, tehiri 
mümkün olup, olamıyacağını sormuş -
tur. 

ra değerinde yatak takımmı, bir kol • 
tukçuya 5,5 lira mukabilinde satan; 
Mehmed isminde bir hamalla malı sa~ 
tm alan Haydar adliyeye verilmişler • 
dir. 

Her iki suçlu da, Sultanahmed 1 in• 
ci sulh ceza hakiminin kararile, tevki.t 
edilmişlerdir. 

Bir eroin kaçakç1s1 9 ay 
hapis yafacak 

Bunun üzerine, suçlu: 
_ Eğer, 20 lira verlrsen, senin bu i- . Eroin kaçakçı~ığı yapmaktan suçlu 

şin halledilir cevabını vermiştir Arıf Hikmet, Asliye 5 mci cezada ya• 
Pavli çık~p 1 o lira ve~,· diğer pılan muhakemesi Asonunda, 9 ~y mfid- . 

1 O lira · bil u- ;ıw .... t •• det1e hapse mahkUm edilmişhr. 
yı ıse, cware verecefS.U..... soy -

lemiştir. BilAhare Pavli işi tedkik ede
rek, dolandırıldıAım ani~, polise 
müracaat etmiş ve suçluyu diğer 1 O li
rayı alınağa geldiği zaman, yakalat -
mıştır. 

Polis te: 

Samatyada bir kadın pencereden 

d ii~ tü 
Müddeiumumiliğe sevkedilen Şa - Dün Bamntyada feci bir kaza olmuş, 85 

di hakkındaki iddianın hilMı hakikat yaşında bir kadın oturdu~u evin pencere • 
' w •• • sinden sokağa düşerek a~ır yaralanmıştır. 

oldugunu soylemıştir. . V. Cami soka~nda 22 numaralı evde otu .. 
Fakat, sorgu hAkimlıgınce yapılan ran V1rJ1n dün sabah odasında temlıllk yap 

tahkikatı müteakib, .suç sübut merte - mak ıstemiş ve ikinci kat peneere camlan .. 
besinde görülerek, Şadi Asliye 2 .tnci nı sllmeğe çal~ırken birdenbire müvazene .. 
ceza mahkemesine verilmiştir sini kaybederek 8 metre irtlfadan aşağı dü~ 

• · müştür. Zabıta tarafından ça#ırılan sıhht 
Eviert taşliyan Uç çocuk lmdad otomoblU lle Balıkil Rum hastane • 

k 1 d sine kaldırilan yaralının sıhhl vaztyetl çokı 
ya a an 1 a~dır. İfadesln1 almak mümkün olama. .. 

\ 
Burgazadada, binaları taşlıyan üç mı~ır. 

yaramaz yakalanarak, dün adliyeye Bir seyyar satıcı takalatırken 
verilmişlerdir. yaralandı 

Andan lle iki arkadaşı binalan taş- Tepebaşmda oturan Yataklı Vagonlar 4fr~ 
ketinde bagaj memuru Hikmet Ue o civarda; 

Jibe giderek: seyyar satıcılık yapan Yoııgi şakalaşırken 
bir kavgaya başlamışlardır. Bir aralık Hik • 

- Koş, bazı kimseler evleri taşlı - met elindeiri va.gon anahtarını Yorginin ba• 
yorlar, demişlerdir. tına vurarak sol gözünden yaralamış ve ya• 

Bekçi, hAdise mahalline gelince, bir kalanarak tahklkata ba~lanmıştır. 
torbaya talruılan doldurup, Uzerine bir Bir marangozun parmaklan 
insan resmi çizmişler ve bekçiye: doğrandı 

1 - Bak, ~ taşlan atan buydu, diye Şi~hanede bir marangoz fabrikasında ça .. 

1 şakaya başlamışlardır. Iışan Nasuh kazaen elini bıçtı maklnesıne 
J Üç suçlu, adliyece yapılan tahkikat kaptırmış ve parmakları do~anmıştır. Ya• i! sonunda, Asliye 4 üncü ceza mahke - ralı Beyo~ıu hastane.slne kaldırılmıştır. 

/ ~.,~d/! ....__ mesine verilmiftir. Afyon tiryakisi bir tabıkab 
Dünyanın en bü

yük yazı makinesi 
§imdi Şikagoda 

bulunmaktadır. Bu 
makin~ ile büyük 
duvar afi§leri ya
zılmaktn ve maki· 
ne bir motörlc ha
rekete getirilmek

C Kaymbiraderini öldUren yaralt yakalandı 
dani ve Asuri dilleri, arabca, eski türkçe Arl"f de öldO Müteaddid hırsızlık suçlarmdan dolay1 

~d Solda: Abfyye bir model istiyorsanız zabıtaea takib edllmekte olan ve diln ikincı ve tatarca sa6 an sola do~u yazılır, bu- I~e·. Bordo rengı·, anioraze ile süslü bjr 
i• BirkaP gün evvel Topkapı dışında tube memurları tarafından yakalanan ine· na mukabil eski latince, garb lisanları, tavvıtr. Y 

,J ,J v feci bir cinayet olmuş, Hakkı Arif is- bolulu Mehmed emniyet müdürlü~üne ge .. 
Avrupat lisanlar ve habeşçe soldan sa~a Sağda: Öğleden sonra için şu da çok gü- minde biri kayınbiraderi Neş'eti öl _ tlrllerek üstü aranmış ve cebinde bir mik .. 
yazılır . dar afyon bulunmuştur. 

* Petrol aşk1 
tedir. Makinenin yazdığı en küçük harf
lerin hacmi (80) santimdir. En büyüğü 
de (3) metredir. Bu makine için hususi 
(60) metre yüksekliğinde bır bina yapıl
mıştır. 

Dünyanın beş memleketinin pulları ü
zerinde petrol kuyularının resimleri var
dır. Bu memleketler: Irak, Peru, Kolom
biya, Azerbaycan ve Romanyadır. Buna 
petrol sevgisi mi demeli! 

L SLER 
Bir kalbde 
Iki sevgi 

Bir okuyucum bana 
mektubda: 

d 

yolladığı 

- Ayni zamanda, ayni kuvvetle 
iki genç kızı seviyorum, diyor. iddia 
karşısında: 

- Mümkün değil, yanılıyorsunuz, 
diyenler olabilir. Fakat ben bu im • 
kam kabul edeceğim. 

- Olabilir, diyeceğim. Fakat içi -
nizde duyduğunuz his sevgi değil -
dir, zira sevgi.. chissei şayia• dan 
hoşlanmaz, tecezzi kabul etmez. Duy 
duğu his sadece cistek:a dir. 

Benden: 
-Aralarında elbette bir fark o -

lacaktır, bunu nasıl bulayım? diye 
soruyor. Bu, hakkında bilgiye malik 
olmadığım bir bahistir. Ehline mü -
racaat etmesi lazım. 

'1C 
Etycmezde Bayan (J. F.) ye: 

- Seven erkek nasıl anlaşılır, di
yorsunuz? Gözrerinc bakmak hiç hatı-

d 

rımza gelmedi mi? İnsanın duydu ~ 
ğu bütün göz bebeklerinde temer -
küz eder. Okuması da güç değildir. 
Bakınız, anlarsınız. Yalnız onun si
ze baktığı, fakat sizin tarafınızdan 
da tedkik edilmekte olduğunun far
kına vannadığı bir zamanı kolla -
mak icab eder. 

* Mecidiyeköyünde Bay (N. M.( e: 
Kanunda csüb meselesinin yer 

tutmuş olduğunu hatırlamıyorum. 
Fakat örf ve adet de ihmal edilecek 
bir kuvvet değildir. 

* Lilelide Bayan (A A.) ya: 
- Yazıyı matbaaya bizzat geti • 

riniz, fotograflı hüviyet varakanızı 
da üzerinizde bulundurunuz. Basıl-
ması ancak bu şarta bağlıdır. 

Biliyorum, niçin diye soracaksı -
nız. Söyliyeyirn: 

- Sizin imzanızı kullanması muh 
temel olan bir arkadaşınızın latife -
sine maruz kalmaktan korkuyorum 
da ondan. TEYZE 

zel: Siyah tayyör, astrakan süs. dürmiıştü. ! D nk b'l b k 1 
Ölmeden evvel, tabancasını can hav D n otomo ı ve ara a aza an 

Her kadın bilmelidir: 

Muhtelif lekeler nasıl 
temizlenir? 

Bira lekesi: !lık su ile temizledik
ten sonra kumaşı ters tarafından ütü -
leyiniz. 

Mwn lekesi: Sıcak iken; mum yeri· 
ni kazıymız ve hemen kurutma kağıdı 
arasında ütüleyiniz. Lekenin yerini de 
benzin ile siliniz. 

I.:eke soğuk !ken; üstüne 90 derece
lik alkol dök~nüz ve alkolü tebahhür 
etmek üzere bir tarafa bırakınız. Sonra 
da lekeyi kazıymız. 

Makine yağı: Lekesi; lekeli yeri bir 
kaç defa kaynar süte batırdıktan son
ra trebentinle ovunuz. Üstünü talk'la 
örtünüz, birkaç saat bekleyin. Leke çı
kıncıya kadar bu usulü tekrarlayınız. 

lile ateşliyen Neş'et de, Arifi ağır su - Şoför Todorlnln Idaresindeki 2833 numıı. .. 
rette yaralamıştı. · ralı otom?bll Galatada Rıhtım caddesinden 

• - •• ı geçerken lbrah1m isminde blr ~ahsıı. çarpa .. 
Arif de, dun hastanede olerek, ha - rak bqmdan yaralanmasına ve lkl dişlnlni 

dise etrafındaki tahkikat ortadan kalk- kırılınasma sebebiyet vermlftlr. Yaralı te .. 
mıştır. davl altına alınmış, şoför yakalanarak tah• 

1 k h b• b k kikata başlanmıştır. ki urşun lrSIZI Ir uçu * Şoför Antrenik tarafından Idare edllen 
ay hapse mahkOm edildiler 2659 numaraıı otomobıı, BeyoRlunda Tozko

paran caddesinden geçerken Beli isminde 
Mimar Sinan caddesinde bir medre- birisine çarparak baca~ından yarıı.lamıştır. 

senin damından kurşun çalan Ahmed Suçlu yakalanmıştır. 
H · · · d ik. k. · k 1 k * Sürücü Mehmedin idaresindeki yük ara• 

ve ayn ısn_ıın. e ı ışı ya a ana ra bası, A~ahamamı caddesinden geçerken o 
adliyeye venlmışlerdir. elvarda oturan Jozefin kızı 4 yaşında Yük • 

Sultanahmed 2 .Inci sulh ceza mah- seıe çarparak vilcudUnün muhtelif yerle .. 
kemesinde yapılan duruşmaları so - rinden yaralamıştır. Yaralı tedavi altına a• 
nunda her iki suçlu da birer buçuk ay Iınmış, Me~ed· yaknlanmıştır. 
hapse mahkUm edilmişlerdir. lkı esrarkeş yakalandı 
E t al satan Ve alan iki Bir hırsızlık meselesinden dolayı karako• mane m 1 la geUrllen ve Şehremininde oturan Süley '" 

kişi tevkif edildi ı manın üzerinde 65 gram esrar bulunmuş .. 
tur. Süleyman esrarları Fatlhte oturan aü .. 

Beyoğlunda Halil isminde bir yor - pürgecı Halilden aldı~ını söylemiş, Halll df 
gancının kendisine emanet etti~ 72 li- yakalanarak tahkikata başlanml§'tır. 

L-_B_a __ c_a_k_s __ IZ_I_n __ nn __ a_s __ k_a_r_a_l_•k __ Ja_r_•_: _______________ K_ü_ç_ü_k_h_z_rs_zz_l_a~r_l 
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- Şimdi odamda fı.rçayı yere düşür • 
'lltüştüm, gürültikii.nden uyanıp ra -
lıatsız almadınız ya? .• 

- Piyangoda kazandığı-:ıız iki yüz bin lirayı nasıl sarfedeceksiniz? 
- Evvela evleneceğim: sonra ... 
- Kafi, daha fazla saymıya lüzum ~ok! 

· 1 Hoş sözler ::ı 

Her salı 
Borcunuzu ne vakit ödiyeceksiniz, 

her gün bunu sorrnıya sıze gelecek deği • 
Um ya?. 

- Sizin için ne gün rnünnsibsc o gün 
gelin! 

- Salı, öğleden evvel. 
- Öyleyse her salı, öğleden evvel ge-

lin. 

* 
Veli 

Mekteb müdürünün yanına girdiler: 
- Çocuğurnuzu rnektebe yazdıracağız. 
- Hay hay velisi kim olııcak.? 
- Annesi olabilir mi? 
-Olur. 
- Büyük annesi? 
- O da olabilir. Yalnız o:ı sekiz yaşını 

lkınaı etmiş olması lazım. 

* 
N~ düşü üyorsun ? 

Çocuk sordu: 
- Baba, sen nerede doğdun? 
-Konyada .. 
- Annem nerede doğdu? 
- Edirnede. 
-Ya ben? 
-Ankarada ... 
Çocuk dii§ündü. Bu sefer b:ıbası sordu: 
-Ne düşünüyorsun? 
- Üçürnüz birbirimizi nasıl bulabildik, 

41\U düşi.inüyo_rum. 

* 
Eakkal1a doktor 

Maha1ledeki doktor, mahalle bakkah .. 
nın önünden geçiyordu. Bakkal, doktoru 
göı:ünce suratını astı, başını çevirdi. Bak
kalın dükkan komşusu hallaç merak etti: 

- Doktora neye selam vermedin? 
-Ne diye selam vereyim, benden heı 

~n yarım kilo rakı alan rnüşterime, ma- l 
Clen suyundan başka bir §ey içrnernesini 
tavsiye etmiş. 

* 
Fen kurbanı 

Hırsız, hapishanede arkadaşile konuş
tu: 

- Ben bir fen kurbanıyım? 
- ????? 
- }i"en ilerlemerniş, parmak izlerinin 

tesbiti meçhul kalmış olsayd:: beni ya • 
kalayıp buraya getiremezlerdi. 

* 

- Gözlerinin hiç görmediği muhak

kak .. 

- N ereden anladmr 

- Sen sadaka verince, cAllah ra<ı 

olsun güzel bayan» dedi. 

Köylü - Bu kolu çevirinc.:! buz g~bi 

su çıkar. 
Şehirli - Oteki kolu çevırince de sı

cak su çıkar değil mi? 

- Kızımı kurtarmak için kendinizi 
tehlikeye attınız/ 

- Ben mi, asla.. Bekar değilım ki 

bayan! 

- Kocam çok hassastır, acıklı bir 

filmde hemen ağlaywerir. 

- Benim kocam daha hassc~tır .. A -

cıklı bir film olursa dahıı bilet alır -
kPn ağlamtya ba§lar. 

- Fırından ekmeği ~en mi ahyorsun? 
- Ne yapayım. Karım almıya gider-

se; sokakta rastgeldigi tanıdıklarile 

gevezeliğe dalıyor, ekr.v.!ği bayatla

mı§ olarak eve getiriyor. 

Dü,.:incesiz 
- Ben bütün düşündüklerimi söyle ·ı ı~~!~i~i~~~~~~~ elim. 
- Belli, hiç geveze değilsin .. 
- ?????? 
- Pek fazla düşünrnezsin de .. 

_ Çok şükür bir kaç gündür kayna

~am çenesini açıp bir §ey SÖ!Jlemiyor. 

. kek kendisiZe evlenınem 
- Beni de istiyenlcr oldu. Hatta geçende genç bır er . 1 ka~-
. . . G . l numara çevırmış, . ~-· 
ıçın telefonda tam bır saat yalvardı. erçı van ı§ 

sına bcıı çıkmışım nmma; bunun ne ehemmiyeti var kil .. 

1-Güzel f•kralar ::ı 
,.. 
Adet olmamış 

Bir çok güzel kitabiarı olan kitab 
meraklısının bu kitabiarı koyacak bir 
kütübhanesi yoktu. Bir arkaaaşı: 

- Bir de kütübhane alsan? 
Dedi. Öteki cevab ver1i: 
- İmkfın yok; okuyayım, iade ederim; 

diye bir tanıdıktan kütübhane isternek 
adet olmamış. 

* 
Yanlış 

Yaşlılar arasında: 

- Dün senin eski bir mekteb arkada· 
şmla tanıştırn. Uzun boylu kır sakallı. 

- Yanlı~ olmasın? 

- ????? 
- Biz rnektebde iken, aramızda kır sa-

kallı kimse yoktu. 

* 
Yüz lira 

Bir köşeye çekilmiş arpacı kurorusu gi-
bi düşünüyordu: 

- Ne düşünüyorsun? 

Dediler, ccvab verdi: 
- Ben düşünmiyeyiın de kimler dü -

şünsün, kumar oynadım, yüz lira kaybet
tim bu bir, karımdan korktum; yüz lir~ 
knybettim; diyemedim; yüz lira kazar. -
dım; dedim bu iki; karım, kazandığım 
yüz lirayı kendisine verınemi istiyor, bu 
üç! 

* 
Yaş b.,hsi 

Orta yaşlı kadın, bir iş için karako1a 
gitmişti. 

- Karakolda yaşımı sordular, dedi, o
tuz altı yaşımda rnıyım, yoksa otuz yedi 
mi, birdenbire hatırlıyamadırn. 

- Ne dedin? 
- Yirmi beş, dedim. 

* ls lık 
Erkek, radyo dinlerken, arada sıra

da ıslık çalıyordu. Karısı gördü. Sordu: 
-Neye ikide bir ıslık çalıyorsun? 
- Beğenmediğim parçaları da al -

kışlayacak değilim ya. 

* 
Dördüncü 

Apartım.an kapıcısının oğlu tarihe 
çalışıyordu: 

- Dördüncü Murad .. 
Kapıcı başını kaldırdı: 

- Yani~, dördüncü katta oturanın 
adı Murad değil, Hüsameddin! 

-Hırsız köpeği peşine taktı götürü
yor. 

--- Kendine güveniyorsan ka festen çık 
ta karşıma geU 

Snfa 1 

C EDE~ÖVAT =ı 

lnkılib edebiyatı 
Yazan: Halid Fahri Ozansog 

Kelime derindir, şümullüdür ve çok 
defa muhtelif şekillerde tefsir olun -
muştur. Bazılan için inkılab edebiyatı, 
yalnız milli zaferden ve inkılab ham -
Jelerinden bahseden edebiyattır ki, 
rnevzuları muayyen bir daire içinie 
topluyor demektir. Diğerleri ıçınse, 

inkılab edebiyatı, milli zafer ve onu 
takib ed~n tekfunül hızları ve safhaları 
ile beraber, bu devre içinde bütün halk 
kütlelerinin maşeri ve ferdi hayatla
rını içine alan edebiyatı ifade etmek -
tedir. Ve öyle sanınz ki, bu ikinci tef
sir, birincideki inkılab edebiyatı çer -
çevesi içine giren bütün milli mevzu
larla beraber bunlara ilave olarak di -
ğer geniş mevzuları da bağnnda top -
luyor.dur. 

Bu genişlik, hiç şübhesiz. inkılabın 
da edebiyattan beklediği zenginliktir 

Cumhuriyetin ilk gününden bugüne 
kadar yazılan bütün eserleri tedkik 
edelim. Görürüz ki, bir kısım şair, 
romancı, hikayeci veya temaşacılar, 

her Türkün göğsünü iftiharla kabartan 
zafer, kahramanlık mevzularını hadi
selerin canlılığı içinde heyecanlarının 
kuvveti ile mütenasib bir şekilde yaz-
mışlar, terennüm etmişler ve 
yann da yazıp terennüm c -
de:eklerdir. Çünkü bu yüce kurtulus 
destanının şerefli hatıralan yazmakla 
tükenmez. Ayni zamanda hayattaki de
ğisiklikler ve göz kamaştırıcı tekfunül 
hatveleri de, gene müşahedelerin ,.e 
gittikce açılan, büyüyen, renklenen hl· 
tıraların yardımı ile dünkü ve bugün
kü birçok muharrirlerimizin eserlerine 
aksetmektedir. Bu eserlerde gördüğü
müz hayat da, inkılabın her sahada or
taya koyduğu büyüklük ve yenilikle -
rin, derece derece artistik görüş ve rlu
yustarla şiir, roman ve diğer edebi ne
vil~r dahilinde tesbit edilişidir. İşte 
yeni hayatın cevherleri de, ilerde bil -
hassa bu nevi eserlerin içerisinde ara
nacaktır. Eskimiş, yıpranmış bir rejim
den bu parlak yeni rejime geçen her 
sınıftan halk kütlelerinin bu 'inkılab 
hayatı içindeki :rolleri de tabiatile bu 
tasvir, tahkiye ve tahlillerden aniaşı -
lacak ve gelecek nesillere böylece tari
hin şerefli sayfalan ile beraber intikal 
edecektir. 

Vaktile binbir zulürnle ezilen Türk 
köylüsünün hayatı ile, bugünkü Türk 
köylüsünün gerek ya.şayış, gerek ka -

zanış ve kazandırışı arasındaki farklar 
nelerdir? Vaktile eş.rafın tagallübü al
tında ezilen bu vatandaşların bugün 
dünden parlak ve mes'ud ve yarın bu· 
günden de müterakki varlıkları onc~ık 
inkılab edebıyatı içinde tahlil edile e
dile hayatta olduğu kadar eserde de 
kuvvetli bir realite halini almak ndır 
ki bunu teyid edecek misaller son yıl
ların eserleri arasında (bilhassa roman 
ve hikayede) oldukca bir yekun tuta
biliy9r. Nitekim gençlerden Sahahad -
din Alinin ve eskilerden Akagündlizim 
roman ve hikayelerini bu mevzula,..da 
birer misal olarak gösterebiliriz. 
Diğer taraftan, zengin, fakir, memıır, 

esnaf, her yaşta ve her seviyede halkın ' 
umumi ve ferdi hayatlarındaki ist:ha
leleri gösteren eserlerin de, son on beş 
yılın edebi örnekleri içinde sayıinn ait 
tikce ziyadeleşerek vücud bulabilm;şfir. 
Neş'eden ıztıraba, ıztırabdan ne~·e e 
bütün geçişler, her ictirnai hayat saf
hasında muhakkak ki derin izler bıra
kır. Bilhassa, inkılab devrinde ilk za -
manların baş dönmeleri kadar, tcdriç 
ile istikrar buluşlar da inkılab ede!Ji -
yatının tedkik mevzuları dahilinde -
dir. 

O halde, son devir edebiyatımız. bu 
cebheden de hiç fakir addedilemez. 
Manmafih Türk inkılabını, bütün mü -
esseselerindeki ileriye atılışlarla kiil 
halinde cild cild ortaya koyan çok 
kun•etli bir edebiyatcımızın henüz ye
tiştiğini de iddia edemeyiz. Ancak o 
yolun üstündeyiz ve yarın bu şanlı dev
rin bu büyük edebiyatcısını da yetiş -
tireceğimize şüphe yoktur. İşte o za -
man inkılab edebiyatımız kendi hudud
larımızdan da ta~arak dünya edebiyatı 
içinde layik olduğu mevkie bütün p:ır
lakhğı ile kavuşacaktır. O güne :n::ım
yoruz. Ve edebiyatımız için o günü ne 
bütün zaferlerimiz gibi heyecanla bek· 
!iyoruz. 

Halid Fahri Ozansoy 

Haliçrie bir sandal battı 
Hal 13keleslne bajtlı 489ı numaralı na . 

sanın lı:ullandı~ı sandal, içinde bir yolcu ve 
bazı euaıar oldulu halde Galata köprüsü -
nnn gözünden geçecetı esnada, bir romor • 
körün yedegıne ba~ı olarak giden mavna -
ların arkasına. çıma atmış, muvaffak ola -
mıyarak devrlllp batmı.,tır. Bandaıcı Ha -
aanla mO.şterl ve eşyalar denize dökillmfi~e 
de etrartan yet~enler taraf'ından kurtanı -
mı§! ardır. . ............................................................................................................................ . 

Himage bekligen 
Oç çalışkan talebe 

Dün okuyucularımızdan blrlnden bir 
mektub aldık. Mektubda acı bir llsanla 
bahls mevzuu edilen hldlse §udur: 

Haydarpaşa llsesinin ll inci sınıfında 
Alll.eddln'le Balahaddin ve Üskudar Sul -
tantepe orta mekteblnde Fuo.d isminde 
üç .karde§ :vardır. Her üçü de her yıl im
tlhanhırını parlak bir ~kllde venneltte 
ve s· arını böylece geçmektedirler. Bu 
yıl da uç karde~ ayni muvaf!aklyeti gös
termiş, bl.r çok kimselerin takdirlerini ka
zanmışlardır. 

Fakat ne çare ki §imdi bu Uç kardeşin 
tahsillerine devam etmelerine imkAn yok
tur. Çünkü Üsküdar Sultantepe Ha.cı 
Hasnahatun camll sokaRında oturan ço
cukların babası Mustafa malül, fakir bir 
adamdır. Yavrularını çıok güç geçindir -
mektedlr. 

Tahsll1eı1ne çok ba~lı olan bu üç genç 
de şimdi kltabsızhk, ve yoksulluk yüzün
den mekteblerini bırakmış, malızun ve 
ınükedder blr haldedirler. 

İstanbul Maarif Müdüriü~ünden bu üç 
gcnçle alakadar olunmasını, resmi bir 
to.bklkatı müteakib ders kitabiarının 

mcccanen temin edilmesini bekliyoruz .•• 

* Vaktinden evvel kapauan 
Iüzmnlu biT yer 

Okuyuculamnızdnn Beyazıdda Ordu 
caddesinde Flkri yazıyor: 

c- Belediye, Beyazıdda Ordu caddesin
de, tramvay durağında bir aptcshane 
yaptırmı.Ştı. Evvelce bumnın temlzllglne 
ve açılıp kapanma işlerine bakan lkl n
mele olduğu halde bunlardan blrl çıkanl
dı v~ şimdi burası sabahları yedlde açı
lıp ak§amüzerl 18 de kapanıyor. Bu hal 

bu elvardald bütün dükkln Ye iş aahlble
rtnl ve halkı büyük sıkıntılara utratıyor. 
Ayni zamanda buranın elektrik tesisatı 
da bozuktur, bu da ayrıca müşkülltı nr
tınyor. Bu müşkülll.tın 1zalesi lfı.zım ol
du~ meydandadır .• 

* Çok çocuklu aiJelere verilecek 
ikramiye 

Okuyucularımızdan Üsküdarda Tuııus
bağı caddesinde Bayan Retika yazıyor; 
•- Altı çocuklu olduğumU?; ve ellmlz

de vesalk bulundugu halde lkramlye ve· 
rllmeylp madalya ile talt!f edileeeğımlı 
blldlrildl. 

Madalya almak Jçln muhtelif makama· 
ta müracaat ettlkse de bunun hakkında 
da bize kat'i bir malümat veren olmadı~ı 
için gazeteniz vasıtas!le altıkadar maka • 
mat.ın nazarı dikkatini celbe karar ver· 
dim. 

Verllecek madalyaların Cumhuriyet 
bayramında dagıtılması suretllc çok ço
cuklu ailelerin savindirilmesi herhalde 
muvafık olur, zannındayım .• 

* Radyo programından şikfıyct 
Ankara okuyuculanmızdan S. Örsal 

yazıyor: 

«- Yeni Ankarn radyo Istasyonunun 
açılmasını herkes git>! ben de sabırsız· 
lıkla bckllyordum. Fakat şu günlerde ya
pılan tecrübe programı pek bozukLur. 
cŞ!mdl fUiincnnın falfın şarkıslnı dini!ye
cekslnlzıo diye blr plik çalındıkt.tın sonra. 
tckrcr «'Şimdi dinlediğiniz plak !Ulinc:ı
nın !al!i.n şarkısıdır• diye tekrnra ne Iü
zum var? Ondan sonra boyuna alafl'nnga 
muslkl. 

Bu vn.ztyet ka~şısında biz de düğmeyl 
çevirip ıtalyada, IngUterede, ;r.ıısırda, hu
ldsıı nerede Türk muslklslnc dnlr neşrly:U 
nrs:ı onu arnma~a koyuluyoruz.ıı 



a Sayfa SON POSla 

Tarihi tedkilıler: 

Türkiyede ilk gazetenin 
ilk başmakalesi •.• 

Gramofon, Irilider 
ve asansörlü 

asri türbe 

"Son Posta, n1n ·Amerika mektublar1 

Nevyork sergisine iştirak 
etm~kle ne kazanacağız? 

... * * 
Gazetenin en mühim vazifesinin vak'alan günü rününe yazarak bir tarih Du Pont de Nemours Amerikanın 

en eski ailelerinden birinin ismidir. 
Bundan pek az zaman evvel Amerikan 

Amerika gaz~teleri pavyonlarımıza aid planlan yapan 
Türk •an'atkirlarıDdan sitayi,Ie babaediyorlar 

vücucle getinnek olduğu yazılıyor; vak'alar sıcaiı sıeajma yazılmazsa unu
tulacaiı, yanhtlara sapılacaiı, hakiki sebebierin meçhul kalacaiı, 1m halin 

halk arasında karcqalıklar ve Iii zumsuz dedikodular çıkaraca(l 
ilave olunuyordu. 

Cumhurreisi Roosevelt'in oğlu Frank
lin Roosevelt Mis Ethel du Pont de 

1 Nemours ile evlenmiştir. 
Y aan: Kadircan Kallı MissEthel du Pont de Nemours 1935 ] 

senesinde ölen Alfred du Pont'un kı -
zıdır. Bu adam oğluna ve kızına 200 
milyon dolar nakid, bir o kadarlık da 
emlak bırakmıştır. 

cLU.tfi tarihi~ nde 1247 hicri ve ı 831 
miladi senelerine aid vak'alar kazılU' -
ken şu satırıara rastlıyoruz: 

cUsuli medeniyete teşebbüs olundu
ğu sırada malumatı zamaniye ve vu 
kuatı earlyeden halkı haberdar etp-ıek 
ve seneliği yüz yirmi kuruşa verilmek 
üzere cTakvimi Vakayi• namile hafta
da bir defa Türkçe bir varakai ha\'a -
dis neşrine ibtidar olunmuştur.» 

Gene Lutfi tarihinden anlıyoruz ki 
Türkiyede çıkan ve devlete aid olan ilk 
gazetenin adını ikinci Mahmud koy -
muştur. Şimdiki Üniversite civarında 
eski Devlet matbaasının yanında ve 
köşe başında olan konakta yeni b!r 
matbaa kurulmuş ve buraya da cTak
vimhane» denilmiştir. Konak kapıcı -
başı Musa Ağanınmış, beş yüz keseye 

, • iki bin be~ yüz altın lira - satın alın
lllJJl. Müdürlük vazüesi cTakviınhane 
nazırı• adı altında vak'anüvis Esad E
fendiye verilmiş, tashihlerine devrin a
limlerinden Karsh oğlu Cemal Efendi, 
iç haberlerin yazılınasına SArım Efen
di, askerlik haberlerini yazmıya da 
Hüsrev Paşanın katibi Said Bey me -
mur edilınişler. 

Takvimi Vakayi her hafta~ bin ta
ne nasılır, vezirlerle alimlere, yüksek 
memurlarn, vilayetlerdeki tanınm~ a
damlara ve ecnebi sefirlere parasız da
ğıtılırnuş. 
Devrimizde gazetecilik epeyce ileri e- 1 

ai. Satış sayısı itibarile değilse de tek
nik cebheden Balkanlardan ileri gö -
ri.indüğümüz taraflar vardır. Her sene 
bir iki gazete ve bir çok mecmualar çı
kar veya batar. Bunların hepsi de ilk 
sayılarında, maksadiarını anlatmak 
için bir yazı bulundururlar. Bu yazı -
larla, çoğu pek yüksekten atarlar ve 
bol bol vadierde bulunurlar, bazılan 
da ya maksadları hakkında açık bir 
,ey yazmazlar, yahud mütevazi davrıı
nırlar. Buna mukabil Türkiyede çıkan 
ilk gazetenin başmakalesi çok ağır baş
lıdır. Ş"ôyle başlıyor: 

cÇünkü tarih denilen fenni cem, 
kargahı alemde vuku bulan ahvali 
vaktü zamanivle zabtü beyan etmek -
ten ibaret ve vseleften halefe hisse ala
cak bir yadigAr bırakmaktan kinayet -
tir ve bu fennin faydası kati çok olup, 
hatta bazı ülema, ilmi tarih devletin 
hıfzı kanununu mucib ve milletin rab
tı ahvalini müstevceb olduğu için vü
cup derecesine yakın olduğunu tasrih 
etmişlerdir. Meşahiri müellifinden 
cLamive• Şarihi cSafdbnin zikrettiği 
bzere ~evleti Abbasiyede hicretin dört 
yüz yirmi ikinci senesinde halife olan 
cKaim Abbasi» zamanında ... • 

Diyerek devam ediyor. Anlaşılıyor 
ki takvimi vakayiin en milhim vazifesi 
haftalık vak'aları yazmaktan. yarın 
için hakiki bir tarih bırakmaktan iba
rettir. Makalede tarihin ehemmiyetini 
ispat için bir misal zikrediliyor: 

Halife Kaim zamanında Hayber ya
hudilerinden bazıları divana gelerek: 

- Hayher kalesi fetholunduğu za -
man Hazreti Ali bizi haractan affetti. 
İşte elimizde kağıd var. Bu kağıd soy
dan soya geçmiştir, bu imtiyazın bi -
zim için de kabulü lazım gelir, zira on
ların torunlarının torunlarıyız! 
Demişler. Bir kağıd göstermişler. Bu 

kiığıddaki yazı gerçekten Hazreti Ali 
nin el yazısına benziyormuş. Altmda 
da onun arkadaşlarından cSaad ibni 
Muaz• ve cMuaviyeı.nin şahidlikleri 
de varmış. Halife kağıdı görünce ya -
hudilerin iddialarını kabul etmek iste
miş. Fakat vaktin hariciye nazırlığı 
meVkiinde olan Ebülkasım ismindeki 
adam şüphelenmiş. Devrin tarihçilerin
den Hatip Bağdacfiye gidilmiş ve kağıd 
ona gösterilmiş. Tarihçi tedkik etmiş 
ve şu hükmü vermiş: 

-Bu sened sahtedir. Çünkü Hayher 
kalesi hicretin yedinci senesinde alın
dı. Muaviyenin islamlığı kabul etmesi 
ve peygamberin eshabı arasına girme-

Alfred du Pont bıraktığı vasiyet -
narnede kendisine dünyada mevcud en 
orijinal türbenin yapılmasını istemiş -
tir. Öyle bir türbe ki ziyarette buluna
caklar muhakkak bir dühuliye ücreti 
verecekler, bu para ile fukaraperver 
cemiyetlerine muavenette bulunula -
cak tır. 

Müteveffanın oğlu Alfred Victor 
babasının vasiyetini yerine getirmeği 
Uzerine almış ve Wilmington'da sahib 
bulundukları arazide bir türbe yaptır
mağa başlamıştır. 

Halen inşasile uğraşılan bu türbe -
nin irtifaı tam 75 metre olacaktır. Üze-

1 rinde bir kule bulunacak ve bu kuleye 
dünyanın en güzel sesli çanları takıla - Türkiyenin Nevyork ~ergısine ı§tirakını temin eden mukavelename imıalcınırken 
caktır... (Solda VO§ington sefir~miz Münir, orta da sergi umum mildüriı Grevor A. 

Bu barikulade türbede modern tek- Whabn, sağda sergi ko miserimiz Suad Ş ak ir) 

niğin en yeni usulleri tatbik edilecek - New- York, EylUl -İki senedenberi sizin gibi beyaz tenli midirler?• cümle .. 
tir... New-Yorkta hummalı bir faaliyet lÇin- si olur. 

Altı katlı olarak inşası kararla~tı - de kurulmakta olan beynelmilel büyük Türklerin Amerikada yanlış tanm .. 
nlınış olan bu türbenin her bir katın- sergiye Türkiyenin de pek zengin ve ınış olmalarına bir taraftan Enneniler, 
da bir laılıid bulunması tekarrür et - şumüllü bir programla iştirak etmesi diğer taraftan da misyonerler sebeb ol
miştir. Fakat kendilerine müracaat e - gerek sergi mehafilinde, gerekse Ame- muşlardır. Bu iki unsurun Amerikada 
dilen de Nemours ailesi azalan öldük- rika matbuatında çok iyi tesirler yaptı . Türkler aleyhine yapmış olduklan 
ten sonra bile yapayalnız olarak yat - Sergide vücude getirilecek olan Türk propagandanın tarihçesini yazmak için 
mağı göze alamamışlar, yanlarına pavyonlannın planlarını New - Yor - insan seneler sarfetmelidir. Bu pro .. 
cbirer refiki ahireb istemişlerdir... ka get1ren sergi baş komiseri Suad pagandalar Amerikalılar üzerinde çok 
Bundan dolayı ikişer kişilik yerler h&- Şakir Kabaçtan aldığım malumata gö- derin ve fena tesirler yapmıştır. Mese-, 
zırlanmıştır... re, sergi idaresi Türk pavyonlarırun la İngiliz lisanında büyük bir otorita 

cTakvimi Vakayi~ in ilk başmakaıest 

si bicretin dokuzuncu yılındadır. Saad 
ise hicretin beşinci yılında ölmüştür. 
Biri ölmüş olan ve diğeri henüz islam
lığı kabul etmemiş bulunan iki kişinin 
böyle bir senede ayni zamanda şahid
lik etmelerine imkan yoktur. 

Roosevelt'in oğlu Franklin ile karı- planlannı çok beğenerek kabul etmiş, olan meşhur Amerikalı Webstcr'in 
sı da şimdiden yerlerini hazırlatmı~ • Amerika matbuatı bu planları meyda- diksiyoneri Türkü tarif ederken şu he• 
lardır... na getiren Türk san'atkarlanna dair zeyanları yazar: cZalim, iki yüzlü, şch• 

Türbenin muhtelif katları arasında ··ı 1 d ı ·· ı ı su un ar o usu guze yazı ar yazmış - vctperest, kaba, v.s.• 
asansör işieyecek ve bu asansör kule - lardır. 

Yahudiler bu sözler üzerine hiç bir 
şey söyliyememişler, hatta senedin 
gerçekten sahte olduğunu kabul ve iti
raf etmişler.• 

Makalenin bundan sonraki kısmını, 
kısaltarak yazıyorruz: 

c Bu riva~t tarihin ehemmiyetine 
kuvvetli bir misaldir. Eski devirlerde 
islam memleketlerinde bu ilme çok 
ehemmiyet verilmiştir. Yüksek zek&lı, 
alim adamlar bir çok tarih eserleri 
yazmışlardır. Osmanlı devletinde de 
tarih yazılmasına dikkat olunmuştur. 
İlk zamanJa'rda cŞehnamehan•, daha 
sonralan cVakayi nüvis• adı altında 

tarih yazmak üzere adamlar memur e
dilmiş, 20, 30 sene içinde biriken yazı
ların neşredilınesi uzun zamandanberi 
adet olmuştur. Naima, Raşid, Suphi, 
Vasıf tarihleri buna şahiddir. Fakat 
vak'alar sıcağı 6ıcağına yazılmazsa se
bebler unutulur ve bir takım tahmin- ' 
ler yapılarak yaniışiara sapılır. Bu hal l 

Franklen Ruzvelt ile zevcesinin bir 
Avrupa seyahati esnası.ndıı alınmıp 

resimleri 

halk arasında kargaşalıklar, li.izumsuz l Y~ kadar çıkacaktır ... Bu kulede daim~ 
dedikodular çıkanr. Bunlara meydan bır papaz bulunacaktır. Papazın ellı 
verilmemesi için içeride ve dışarıda ı sene ifayı vazife eylemesi kararlaştı -
olan vak'aları hemen yazmak ve haki- ı rılrnıştır ... Müteveffa Alfred İr~nee pa
ki sebeblerini hemen halka bildirmek paza verilecek aidatın tedartki cihetini 
muvafık görülmüştür. dahi temin eylemiştir ... 

Bundan başka güzel san'atlere, yi - Bu papazm vazifesi basittir. İcabm-
yecek, içecek şeylerin fiatlarına, tlca- da bir düğmeye- basacak ve bu suretle 
ret işlerine dair haberler de bulunacak- otomatik gramofon işlerneğe başlayıp 

tır. dualar okuyacaktır ... Devri senevtlerde 
Ancak bunların hergün kalemle ya- kuledeki çanlar gene otomatik surotte 

zılarak ilanı pek güç olduğu için mev- çalacaklardır ... 
cud matbaadan başka bir diğer cbas- Tamamile betondan yapılmış olan 
mahane - matbaa• daha kurulması, bu türbe çok kızgın güneşe maruz bJr 
günlük vak'aların orada muhtelif diller sahanın tam ortasında yapılacaktır ... 
üzerine dizilerek ne~redilmesi takarrür Mimar ve mütehassıslar mi.itevef -
etmiştir. Böylelikle bir çok yanlışlıkla- fanın oğluna ve kızına müracaat ede -
rın önü alınacaktır. Bu iş için başka rek bu güneşli yerde ölülerin muhafa
diller bilen, dürüst ve kendisine güve- za edilemiyeceklerini ileri sürmüşler -
nilen bir adamın seçilmesi kabul edil - dir. Buna bir çare bulmuşlardır: O da 
miştir.• türbenin her tarafına frigidaire boru -

Bundan sonraki satırlarda yeni mat- larının tefrişidir ... 
baa için satın alınan binadan, burada Türbe tam ı 2.000.000 liraya mal o
kurulan matbaanın cTakvimi vakayi - lacaktır ... Müteveffanın oğluna göre 
narneyi amire~ diye anılacağından, bu alınacak dühuliyelerle bu para iki se-

(Devamı ll inci ıayjada) ne icinde itfa edilebilecektir ... 

Amerikanın ve bir çok ecnebi mem
leketlerin bu sergiye verdikleri büyük 
ehemmiyet nazarı itibare alınırsa, biz 
Türklerin de böyle beynelmilel bir kıy 
meti haiz büyük bir sergiye Türkiye 
Cumhuriyetinin şanına yakışır şe -
kilde iştirak etmemiz her Türkü mem
nun edecek milli bir hadisedir. 

New-York sergisine verilecek ehem
miyet iki büyük maksadı istihdaf eder. 
Bunların 'biri iktısadi, diğeri milit ve 
siyasldir. İkt:ısadi noktai nazardan me
seleye verilecek ehemmiyetin sebebi 
Amerikanın Türk ihracat malianna 
Alınanyadan sonra en büyük b ir müş
teri olmasıdır. Arnerikaya bugün gel
mekte olan muhtelif Türk malları ara
sında en büyük yeri alan Türk tütü -
nüdür. Vasaıt olarak Samsun ve İzmır 
limanlanndan Arnerikaya senede 30 
milyon libre tütün gelir. Bir zamanlar 
tütünden sonra Amerika piyasasında 
İzmir incirleri de pek mühim bir yer 
tutardı. Fakat Hoover hükfuneti dev-
rinde Türk incirlerine Amerikanın tah
mil ettiği yüksek gümrük bu ticareti 
bugün hiçe indirmiştir. Bununla bera
ber New-York sergisine iştirak etmek
le hasıl olacak yakın temastan her iki 
memleketin tican münasebatının bü -
yük istifadeler göreceği şübhesizdir. 

Milli ve poletiki noktai nazardan dü
şünürsek Türkiyenin New-York sergi
sine .şümullü bir hazırlık ve esaslı bir 
programla gelmesindeki isabeti daha 
iyi anlarız. 

Amerika Türkleri pek yanlış tanır; 

daha açık söylemek lazım gelirse bu 
vaziyet pek fecidir. Amerikalılann 
pek mühim bir kısmı Türklerin beyaz 
insan olduklarını dahi bilmezler. Hay
ret etmeyin Amerikalıların bu cehaleti 
yalnız kenardaki, köşedeki cahil halk 
tabakaları arasında değil, New-York 
gibi kozmopolit bir şehirde görülür. 
Amerikada bulunmuş olan Türklerin 
hemen hepsi bir Amerikalıya takdim 
edildikleri zaman daima: cAma siz bir 
Türke hiç benzemiyorsunuz• hitabı 

karşısında kalmışlardır. Buna karşı 
cNeden Türke benzemiyorum?• derse
niz, alacağınız cevab daima« Türkler 

Amerikada Türkleri tanıtmak için 
yapılacak propagandaya sarfedilecelf 
emeği hiç esirgememeli, ve bu işi Ame-

' r ika zihniyetine göre yapmalıdır. 

Bu hususta hükümetin aldığı tedbir 4 

ler tebriğe değer bir şekilde esaslıd : r. 

New-York sergisinde Ttirkiyenin ik1 
pavyonu bulunacak, bunların biri dev· 
let pavyonu olacak, diğeri Turkish City. 
(Türk şehri) ismi altında ve bir isti .. 
rahat salonu, bir lokanta, bir bahçe, \' ı! 
bir kütübhaneyi ihtiva edecektir. 

Ticari malların teşhiri de bu Turkisli 
City pavyonunda yapılacak, bakır, gU• 
müş, sedef, oyma tahta, kehribar, fi} 
dişi, ve lüle taşı üstüne çalışan Tür14 
ustalar burada hali faaliyette gürü• 
lecektir. 1 

Devlet pavyonu cumhuriyet rejimi
ne, Türk kültür, san'at, edebiyat \'C ii"" 
fanına aid eserleri teşhir edecektı r. 
Bu pavyona kapısından girildiği zamnn 
karşınıza Hall Of Honor çıkacak ve bu~ 
rada Atatürkün camdan yapılmı~ bi~ 
heykeli görülecektir. Bunun duvarları 
zümrüd çinilerle tezyin edilecek ve bu• 
rada Atatürkün heykelinden başko bit 
şey görülmiyecektir. 

Devlet pavyonunun tarihe aid kıs • 
mında, 3000 senelik Türk tarihi lcvha• 
larla gösterilecek, ve bu salonun Ol'ta • 

sında mavi çini döşeli bir derede şe • 
lale şeklinde bir akar su bulunacaktı r• 
Archeologie, Tourism ve üç dört mq • 
yon dolar kıymetinde asarı atika. H itii 
eserleri de bu pavyonda teşhir edile -
cek tir. 

Görüş, düşünüş, ve anlayışları l ~ ,_ 
lerden pek bambaşka olan Amcı ik~ 
dünyasında bu muazzam progrn'1ıı1f 
tatbiki için iş başına Suad Şakir ıbJ 
enerjik ve anlayışlı bir zatın geti ı i ı1 
olması muvaffakiyetİn ilk müjde rv 
teşkil etmektedir. 

İ. Sn,.3. 
···························································· 

Boyabad mUddeiumumisi 
hastalan di 

Boyabad, (Hususi) - Kazamız Cuf11 
huriyet Müddeiumumisi Kadri Ozill 
vazife başında ani olarak hastalann11f 
ve tedavi altına alınmıştır. 
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C: DENiZCiLIK BAHiSLERi ::J 
Deniz ve hava fifolarının 

. müşterek çalışmaları 
lstikbal barbierinde müstakil hava 

kuvvetlerile beraber har be hazırlanmış 
donanmalar galib geleceklerdir 

•• 
U ni ver si t~li gençlerimiz 

arasında bir anket 
Gençler iiniveraitenin altıncı tedris Jılına ba,Jadıfı ' 
rünlerde derdlerini, ihtiyaçlarını, arzularını anlatı~ o ~ar 

Her yeni icad edi
len silah ıibi tay. 

yareler de, ilk deh 
uçtukları zaman, ef· 

karı umumiyeye bü· 
yük bir dehşet saç• 

mışlardı. Bu deh§e • __jt_ 
tin en had zamanım -
biz 1920 sulannda 
gordük. O zamanlu 

hava s\lahının misli 
bulunmaz bir kuv .. 
vet olduğunu, bunla. 
rın, karşısını:M nt 

kara ve ne de dendi 
kuvvetinin barınabi· 
]eceğini, istikbalde 

tayyare filolarının 

bütün bir memleketi 
ba§tan 8§ağı harabe-

ye çevireceğini, in• 
sanların yok olacağı· 
ru iddia edenler pek 
çoktu. 

Evet, tayyare yenı 
bir sililhtır. Onun 
meydana gelmesi ge
rek kara ve gerekse 
deniz harb sevk ida~ 
lesinda mühim deği
liklikler meydana ge-
tirmiştir. Fakat bu 
değişiklikler diier 
kuvvetletden taına~ 

mile sarb nazar ede- . . 
b .. tU di Deniz ve hava kuvvetten bır arada rek u n mevcu -

yctt tayyareye ba~lıyacak kadar geni~ 1 tecrübeye istinad eder. Ben burada .. ~u du. Malumdur ki Çuşimada olsun, İska
değildir. Hiç bir devlet hava filosu ol -ı tecrübelerin neticelerini yazacak degı • jarakta olsun muhareb~. dü§manın kru
madan Y8§ıyamaz. Bununla beraber bü- lim. Yalnız §WlU tebarüz ~ttirmek ist~ • vazörler tarafından görü!mesile başla -
tün kuvvetini havaya hasretıni§ memle • rim ki hava kuvvetleri denız kuvvetle.rı?i rnı§tır. 
ketler de ölüme mahkumdurlar. Bunun değiştiremez. Yalnız, deni:l kuvvetlerınm Fakat bugün telsiz telgrafın teka -
ikisinin ortası nedir? Işte yapacağımız müsbet bir kifayetle çalışmasım temind.e mülü ve hava kuvvetlerinin çokluğu sa
tedkiklerle buraya vasıl olmak ernelin _ birinci mevkii alır. Mü:>takil bir hava fı. yesindc, keşfin daha ziyade tayyarelerle 
d · losuna malik olmıyan ve donanmasını o· yapılması icab eder. Bunun iki mühim 
eyız. · d f d d * nunln birlikte çalı§tırmıyan bır onan " ay ası var ır: 

Büyük harbe hava kuvvetlerinin mü
essir bir tarzda iştiraki kabil olamamış
tır. 1914-18 arasında tesadüi edilen hava 
vak'aları, daha ziyade cebhe gerisindeki 
halkı tedhiş edecek, ufak hareketler ma
hiyetindedir. Büyük harlıden sonra yapı
lan manevra ve tecrübeler ise deniz kuv
vetlerinin lehine bir durum arzetmi§tir. 

Yalnız hava kuvvetlerinin kara tesisle
rine olan tesiri daha fazladır. Bunun için
dir ki donanma harb limanları olsun, sa
nayi merketleri olsun, daha iyi müdafaa 
edilmek zarureti ka11ısındadırlar. 

Bu iki hal hava kuvvetlerinin donan
ma ve donanma harb lirnanlarınll olan 
tesirinin ayrı ayrı müt!l!ea edilmesini 
icab ettirir. 

* Bilcümle harb gemileri, bilhassa son 
yapılanlar, çok mikdarda tayyar~ topu ile 
techiz edilmişlerdir. Bu topların gerek 
adedi ve gerekse dakikadel attıkları mer
ınilerin yüzlere baliğ olması hava kuv -

ma komutanı muvaffak olamaz. 1 - Görüş mesafesi artar. Düşman da-
İstikbal barbierinde de müstakil deniz ha evvel haber alınır, bu suretle kuv • 

hava kuvvetlqrile beraber çalışmış veı vetler daha müessii surette sevk ve ida
harbe hazırlanmı§ donanmalar galib ge • re edilir. 
lecektir. Bize bu sa~lam fikri veren ec • 2- Tayyareler düşman tarafından gö
nebi donanmalarda gördüğümüz te§kilfıt rülemez. Bu suretle keşif, her hangi bir 
ve çalı§IDalardır. istinad kuvvetine lüzum hasıl olmadan 

Bugün İtalya, Almanya, İngiltere, Fran yapılır. 
sa, Japonya gibi büyük devletlerin hava Bu iki hal 
teşkilatında müstakillen donanma ile ça- edilemiyecek, 

deniz kuvvetlerine, inkar 
bir varlık teminedcr. 

lı§an büyük filolar vardır. Maksada çok 
uygun görülen bu teşkilatın ufak bir 
bahriyeye malfk olan memleketlerc de 
teşmil edilmesi bir zaruret halini al'llış

tır. 

Kuvvetlerin sulh zamanındakı çalış -
maları, ne kadar harb durumlarına uy -
durulursa, müstakbel harblerde muvaf -
fakiyet ümidi o kadar :!azla olur. Bunun 
gibi bir kısım hava kuvvetleri, istikbaldc 
beraber çalışaca~ı donanma ile birlikte 
çalışmak üzere, onun emrine verilme • 
li dir. 

* Hava kuvvetleri donanma ile nasıl ça
Jışacaklar? Bu vazifeler mütenevvi ol -
makla l!eraber şu esaslar etrafında top
lanabilir: 

ı _ Keşif vazifesi: Düşman donanma 

* İkinci mühim vazife bomba vazifesi -
dir. İstikbal harblerind~ muharebelerin 
gayesi şu olacaktır: Denız, denizaltı ve 
hava kuvvetlerinin düşman üzerinde, ay
ni zamanda, mü§terek bir tesir hıisıl et
mesi ... Bu gaye kolay1ıkla ulaşılabilecek 
bir yol değildir. Bu kuvvetlerden bir ve
ya iki tanesi, düşmanın seyyal olması do
Jayısile, muhakkak surette teahhür eder. 

O halde hava kuvvetleri ana filo 
düşmana yaklaşırken veya dü§mar. mu • 
harebeden dönerken hücum fırsatları el
de edeceklerdir. Hava kuvvetleri buıflar
dan birinci yolu takib ederse dü§manın, 
ana filonun kar§ısına, bırpalanmış ola
rak çıkmasını temin eder. İkinci yolda 
ise, dü§man topçu muharebesile hırpa • 
!anmış olacajı için, hava hücumunun 
muvaffakiyet ihtimali fazlala§ır. 

*. 

V'niversiteZi gen çle~· arasında 

Üniversitenin altıncı tedris yılına zerinde fikirlerini sorduğunuz arka • 
başlaması münasebetile g€nç üniver- daşlar uzun uzun cevablar verd:ler, 
siteliler arasında bir anket yapmış, ye- Mademki, lisan kurlarını ancak geç va
ni tedrls yılının kapısı eşiğinde yüksek kitJere koymak mecburiyeti var. Şu 
tahsil gençliğinin derdlerjni, arzuları- halde rektörün açılış nutkunda işa • 
nı, ihtiyacıarını sormuş, bunları tesbit ~et etmiş olduğu gibi bunları ihtiyari 
etmek istemiştik. Aldığımız cevabları yaptıi·mak daha iyi olacak. Zira devam 
evvelki sayılarımızda neşrettik. Bugün ile devamsızlık arasındaki fark mu~~ -
de anketimize ve'rilcn son ccvabları ko- limin k.Prşısında beş yerine on talcbe 
yuyoruz: Görülüyor ki, gençlerim:zin bulmas•ndan başka bir şey değildir. 
derdieri ve dilekleri bir iki nokta üze- e Yüksek muallimden Tahsin: 
rinde toplanmaktadır : - Kahve kö~elerinden kurtarılma -

Bugünkü cevabiarın ihtiva ettikleri mızı temenni edeceğim. Üniversite 
derd, ihtiyac ve arzulan da tesbit ettik-I gençlerinin ders saatlerinin dışında va
ten sonra üniversite rektörile gençle- 1 kit geçirebilecekleri hiç bir yer yoktur. 
rin bu cevabları üzerinde ne düşündü- Görüyorsunuz ya kahve köşelerinde 
ğü hakkında bir konuşma yapmak ta- tavla, iskarnbil oynıyarak vakit gcçiri-
savvurundayız. yoruz. Yahud sinemaların vefalı birer 

Cevablar müşterisiyiz. Okuma salonlarımız yok-
.tur. Olanlar da ihtiyaca kafi değildir. 

e Tıb fakültesi talebesinden Mithat: Ders saatlerinin dışında İstirahat za -
- Üç temennim var: manını bir genç elbette okumakla ge -
1 - Lisanın ihtiyari olması.. sene so- çirecek değildir. Onu eğlendirecek \·e 

nunda imtihan şartile! dinlendirecek vesaite malik yerler te~ 
2 - Bir üniversiteliler. yurdu tesisi. sisi hepimizin dört gözle bekledi~imiz 
3 - Fakir talebeye mümkün olduğu bir şeydir. 

kadar fazla vardım. e Hukuk fakültesi ikinci sımrtan 
İşte söyliyeceklerim bundan ibaret. Ali: 

e Fen fakültesinden Hulki: - Askerlik derslerinin yalnız naza
- Üniversitede spor yoktur. Eence ri olarak yapılmasını doğru buluyo • 

en sakat tarafımız budur. Bir gençlik rum. Çünkü nasıl olsa sene sonunda 20 
yuvasında spor olmaması cid~en tees -ı giin gibi hiç de az olmıyan bir müddet 
süf edil~cek bir haldir. ~n.iversite ve sıkı bir şekilde kamp yapıyoruz. Bu
merkez bınasının etrafında vası mey - ı nun için yaıfuğımız dcr~c;ılerin yalnız 
danlar var. Buralara yapılacak futhol. nazari olması daha doğru olacak gibi 
volerbol, basketbOl sahaları gençliği geliyor. Bugün için müsaid olmıyan 
spora teşvik edebilir. Yalnız kafasını talim taburu binasında asker clbi~cıe
değil, ayni zamanda vücudi.inü de iş - rini giyip çıkarmak güç bir mesele. Bir 
!etmesini mümkün kılar. Sizin gazete- saat için değmiyen bir külfet. Bunu 
de okudum. 200 bin lira sarfile bir spor bilfiil kampta yaptığımız düşünüliirse 
meydanı yapılması için rektörlUk ted- derslerin yalnız nazari olması temen~ 
kikat yaptırıyormuş. Bu tedkikatın bir nim yersiz gözükmez. 
an evvel ikmal edilmesini ve derhal fa- e Hukuk fakültesinden Huliisi: 
aliyete geçilmesini temenni ediyorum. - Kitab derdi. Birinci ve en büyük 
Spor faaliyetleri, bugün rnevcud ol - mesele. Kiltablar geç çıkıyor. Bazan 
mıyan üniversite muhitini de yarata - imtihanlara yetişmiyor. Onlar imti-
caktır kanaatindeyim. hana yetişmediği gibi bizim de kesemiz 

eHukuk fakültesinden Meliha: almağa yetmiyor. Çünkü çok pahalı • 
- Rektörüroüzün gazetecileri davet dır. 

ettiği zaman verdiği izahat arasında İkinci derd: Lisan çok belimizi bü • 
gözüme ilişti. Beş bin talebeden ancak ki.iyor. Dersler öyle saatiere konuyor 
bin küsuru para ile okuyormuş. Bu ki.i- ki, mesela ben öğleden sonra ders ol· 
çük rakamın temin edeceği hasılat her- rr.adığı için lisan saatine kadar sokak
halde fevkalade olmıyacaktır. Binaen- larda dolaşıyorum. Bir de dışardn i~
aleyh üniversite tahsilini büsbütün be- leri olan talebeyi göz önüne getiriniz. 
dava yapmak güç olmasa gerektir. Nasıl yetişsin! En iyisi lisan kurlarına 
Yani fakir talebeye fakrühal mazha - devamı ihtiyari yapmah. 
tası çıkartmak ağır geliyor Genç üniversiteliler arasmda yaptı-

e Edebiyat fakültesinden Halid: ğımız anket burada son bulmaktachr. 
- Lisan kurlarının listeleri asılch. Bunları üniversiteınİzin nazarı dikka

Gene dersler akşam geç vakitlere isa- tine vazediyoruz. 
bet etmektedir. Bunun fa~·dasızlığı ü- Nu·Sa-Co 

pek az isabet ihtimali göstermesine, 1 denizaltı üssünde tahtelbahirlerin sı • 
raRmen, harb limaniarına olan tesiri çok ğınması için beton siperler yaptığını gör
fazladır. Bu tesir iki sebebe istinad eder. dük. Fakat bugünkü fevkalade artmı~ ha-

vetlerinin hücumunu önliyecek bir ma • 
hiyet arzetmektedir. Bu kadar siHih, tay· 
yareleri düşünnese bile, hücuma gelen 
hava filosunu arzusundan vazgeçirmeğe 
kafidir. Bahusus son zamanlarda bü
yük kifayetle çahşan otomatik makineler 
topların isabet mikdarlannı çoğaltmıştır. 
Denizcilerimiz bu §ekildeki müdafaaya, 
Yani tayyare hücumunun top ateşile de • 
fedilmesine (aktif müdafaa) diyorlar. 

ve hazırlığından haber alma ve donan • 
manın güzel bir harekat planı yapma • 
sında müessir olma.·· Hava kuvvetlerinin en ziyade mües

sir olduiu deniz vasıtaları bir arada top
lu olarak seyreden ticaret gemisi ka • 
fileleridir. Bu gemilerin gerek az top:ı 
malik olmaları, zırhları olmayışı ve ge
rekse manevra imkanlarının, harb fHo -
larına nazaran, fena olması onları tayya
relerin pençesine kolaylıkla atabilir. İ§te 
bundan dolayı sahili olan memleketler 
deniz hava kuvvetlerine ehemmiyet ve
rirler. 

l - Te§kilatın çok geniş olması. va fjloları karşısında bütün dritnot, kru-
2 - Depo, fabrika ve hatta limanda ya- vazör ve mürettebleri saklıy:;cnk beton • 

tan gemilerin sabit olması. ların inşası kabil değildir. Da-

Bir de bunun (passif) olanı var!.. Ya
ni tayyare bombalarına karşı zırh müda
faası ... Bilhassa son gemilerde çift ve ka· 
lın zırh perdeler yapmakla en ağır bom-

baların dahi geminin hayati kısımlarına 
ııüfuzu menedilmiştir. 

Bu mütalea, deniz kuvvetleri lehine bir 
tarafgirlik olsun diye yazılmaktan daha 
Kiyade, ·1918 den sonra yapılan yüzlerce 

2 _ Bomba vazifesi: Düşman filosunu 
muharebeden evvel veya sonra bomba -

lama. 
3 _ Mayın vazifesi. 

4 _ Düşman ticaret gem! kafilelerine 

taarruz. 
5 _ Düşman harb ]imanlarına taarruz. 

* Keşif hizmeti, tayyarelerin tekamü • 
Iünden evvel, bu maksad için yapılmış 
hususi kruvazörler tarafınUn yapılıyor- Donanınaya kup hava kuvvetlerinbı 

ha uzun sene!er donanmaların 
Bu yüzden bütün depoların toprak al- kara tesisleri hava kuvvetlerinin 

tında yapılması gibi büyük bir külfet ih- müessir taarruzlarına hedef olacaktır. Bi
tiyar edilmektedir. Fakat ne de olsa, en 
zengin memleketlerde bile, bütün mües
seselerin toprak altına alınması kabil o-

lamamaktadır. Çünkü en büyük tayyarc 
bombasının tesir edemiyce~i 12 metre ir
tifaındaki toprağı maksada uygun bir 
tarzda hazırlamak, betonlamak hakika -
ten meseledir. 

Almanların büyük harbde (Zebruge) 

naenaleyh bu gibi mıntakaların en kuv
vetli bataryalar tarafından müdafaa edil
mesi bir zaruret halindedir. Biiyük dev~ 
Jetlerde vbi haber alma merkezlerinin 
inşa edilmesi sure'tile hava hücumla • 
rmdan vaktinde haber alınmakta ve bu 
suretle bir dereceye kadar felaketin (5nU
ne geçilme«tedir. 

A. T. 
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Mari Valevska 
un aşk romana 

Tncllme edeni Mebrur• Sami 

Zabtiye nazırının döktüğü diller 
Arada Mariye yaklaşıp bir ,eyler söy-1 birlerile çarpı§tıklan kısa ve acele bir kulncak bir şey de yok. Size göz göre göre 

Liyebilmek anını da, gözleyip duruyor - konuşma idi bu. apaydınlık ve aşikar bir surette taht tek· 

du. Fu§e bir an nefes aldı. Marinin bu ha- lif ediliyor ve siz bundan uzaklaşmakla, 
Onunla kat'i bir konuşma yapmanın line inanmıyordu. Onun fikl"ince, bütün 1 biJiniz ki, eviadınızı da tnlihinin parlak, 

sırası gelmi;ti artık. Bir gün daha geçer- bunlar bir komedyadan ibaretti. Kendisi- ve harikalar dolu yolundan uzaklaştırı -
rte belki geç kalmış olacaktı. ni tongaya bastırmak istiyordu, öyle mi? yorsunuz ... 

Sade (Fu§e) değil, 0 akşam kontesin Onun gibi bir adamı aldatmağa mı kal - _ Evladımın, mes'ud olmak için, bir 
evin.de bulunanların hepsi de ( yalnız kıflnıı:tı? Buna imk~n mı vardı?. Hemen k k ' r··-,. " irnparatorluğa ihtiyacı yo ı ... 
Marinin kendisi müstcsna) Napolyonun yenı' baı:tan so-ze atıldı.· N b' 

ıı - Amma da ettiniz kontes: e ayı . 
bu ziyaretindeki ve halindeki apaçık ma-

l - Kendi namımza böyle bir vaziyeti Ne kadınca bı'r du" ciinüş 
nayı sezmi§ vaziyette ~diler. mparator - ıı- • 

kabul etmiyesiniz,· haydı' bunu bir dere- Hayır mo"syo" sadece bır' ana düc:ü -
Marı· Valevska ilc ev)enecekti. Binaena- - • :. 

cey~ kadar izah edebilir ve menfaat duy- nüşü bu! 
leyh (Fuşe) onu borclu mevkiine düşü-
rer ek bir an evvel müstakbel imparato- gusundan tamamen uzak kalan hisleriniz - Peki, ya sizin bu manasız taannü -
r içenin gözüne girrneğe, el birliğini te _ karşısında hayranlıkla eğilebilirim ... Fa- dünüz uğruna, N apoiyon bir ba§kasil·~ ev
mine bakmalı idi. kat ortada, doğacak bir çocuk var. Kız lenirse? Sizden ayrılablleceğin:, soğuya-

Bu fırsat umduğunda:ı evvel çıktı. veya erkek, onu dünyanın en barikulade cağını düşünmüyor musunuz? Göz göre 
Konteslc bir kenara çekileliden - bir mirasından mahrum etm~ olacaksı - göre, kendinizi, onu tamamen kaybetmek 
beri toplantının şevksizlenmeğe baş- nız. Buna hakkınız var mı? H('m bu se - tehlikesine atıyorsunuz ... 
ladığını gören imparator, Mari • fer, bahsimizin mevzuu, göze çirkin ge- - İmparatora imanım var benim! 
ye usulca bir iki kelime söyledi ve len tehlikeli bir hile de değil, ortada kor- ( Arkan var 1 

sonra da mede~u~nlırahüa~n o mra ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
pek 'revacda olan tombola oyununu hep 
birlikte oynamağı teklif etti. · 

İsteklileri bir araya getirdi: Madam 
(dö Rovigo) yu, prenses (Jablonowska)yı 
(Polin Borgez)i, (Korvizar)ı, (Ornano) yu 
etrafına toplayıp odadaki en büyük ma
sanın başına geçti. 

Mari özür dilemişti. Oturduğu o loş 

köşenin sükunu içinde kendini dinlemek 
istiyordu. 

Çok geçmeden (Fuşe)nin o tarafa doğ
ru geldiğini gördü. Canı sıkıldı ama, 
mecburen nezaketle yanında yer açtı, 

buyur etti. Napolyon uzaktan, ona bakıp 
gülümseyordu. 

(Dük d'Otrante) kahve rengi elbisesi
nin eteklerini ihtin~amla toplayıp otura
rak: 

- Eh kontes cenabları, diye mırıldan-

dı, dostunuz ve bir bendeniz olmakla te
fahür edenlerin hepsi de yakın bir günde 
tebaanızın hürmetkar ferdieri olmak se-
vincini tadacaklar, dedi. 

-Ne demek istediğinizi anlL"'lıyorum, 
mösyö (lö Dük) . 

-Daha çok geçmedi, bana hülya ku -
ruyorum diye darılıyordunuz. İşte bu 
hülyalar hakikat olmak üzere. 

• Mari Valevska -nın. usulca söyliyece
ği bir c peki:ıı tarihin onu bir başka isimle 
anmasına kafi gelecek. 

Mari hiç sesini çıkarmadt ve bu ke
mikli suratın kendi yüzünl.! doğru yak • 
laşmasile adeta bir korku anı geçirdi: 

- Ne ismile diye sormıyorsunuz? İm
paratoriçelik ismile! 

- Ne demek istediğinizi hali anlamı
yorum mösyö. 

Zaptiye nazırı manidar bir tebcssümle: 

- Sahi mi efendimiz? Anlıyamıyor mu
sunuz? dedi. Öyle ise müsnade ediniz de 
bari ben anlatayım. İmparator sizi, yani 
\'arisinın anasını tahta çıkarınağa hazır 
bulunuyor. Ben buna pek fkzla sevini -
yorum, zira Napolyonun bu kararı ver • 
mesi b'raz da benim eserimdır. 

Mari sinirli bir sesle: 
- Bütün bu yaptıklarınızın, um.duğu

nuz neticeyi vermiyeceğini maalesef size 
söylemek mecburiyetindeyım. Ben n<! 
isem o kalmak azmindeyım. Size sebeble
rini anlatmıştım ve o gündenberi de bun
Ian ka'('iyen değiştirmedim. 

Dük d'Otrante adeta yerinden sıçradı: 
- Ne diyorsunuz? Napolyonun böyle 

bir teklifini red mi edec~ksiniz': 
- İmparator, eminim, ileri S":ireceğim 

sebebl e>ri haklı bulacaktır ... 
- Bütün düşmanlarımzı, güldürrneğe 

mi n iyet ettiniz? 
- Bilmiyorum! Şaved dücşmanlnrım da 

varsa, bu hareketimin karşı sında silah -
larını atmağa mecbur kalacak1ardır, öyle' 
değil I'Yli? 

- Butün dostlnrmızı, sizin için durma
dan didinmiş, uğraşmış olan dostlarınızı 

tam e'l büyük emeller ine kavuşacakları 
bir dakıkada rnüdhiş bir acıy::ı uğratacak

sınız ... 
- B n dostluğa çok kıymet veririm, fa

kat b i'lt!issa, beni zorl;ı yükseltmek men
faatirı• ~dmiyen bir dostluk hissine: .. . 

S orgularla cevabların, iki kılıç gibi bir-

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
'' S•·rop Pectoral " Eski Ye yeni biıtiin öksürükleri geçirir, balgam söı<türfir, bron§lan 

temizler, ne%le ve gripten korur, göğüsleri zayıf olanlara biliıassa 
tayanı tavsiyedir 
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INGILIZ KANZUK ECZANESI 
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BIRIKTIRIR5EN EL 
ATAMAYACAt; IN 
YOKTUR 
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Birinc:iteşrin 20 

1 Emlik ve Eytam Bankası Istanbul Şubesinden J 
İcra Dosya No. Nev' i -3454/938 Bır mağaza 

Gayrimenkulün yeri. Hesap No. 

Çakmakçılar es~ Mercanağa 965 
yeni Dayahatun mahallesi TıR-
cılar sokak eski 13 yeni 15/15/1 
No. lu. 

Bankamıza ipotekli olup İstanbul Dördüncü İcra memurlulunca yukarıda 
numarası yazılı dosya ile 26/10/938 Çar şamba günü açık artırma ile satılacak 
olan gayrimenkulü alanlar arzu ederler se Banka bu gayrimenkule mevzuatı 

dahilinde kendilerine para ikraz edebilir. 

İcra Dosya No. Nev' i Gayrimenkulün yeri. Hesap No. 

35/1134 Kargir iki ev. Galata Sultan Beyazıd mahal- 1211 
lesi Karaoğlan sokak eski 19, 
15 yeni 19, 23 yeni tahrire göre 
19, 21, 23 numaralı. 

Bankamıza i potekli olup Istanbul Dörd üncü İcra memurluğunca yukarıda nu
marası yazılı dosya ile 26/10/ 938 Çarşamba günü açık artırma ile satılacaktır. 

~ 

İcra Dosya No. Nev'i Gayrimenkulün yeri. Hesap No. 

37/3454 Galata Kemankeş Karaınusta- 966 
fapaşa mahallesi 81/83 No. hı 

gayrimenkulden 69 No. lu başçı 
dükkanı mülk ve gediğinin nı-

'ı>ıf hissesile 71 numaralı bila-
gedik açıklık mahallin dörtte 
bir hissesi. 

Bankamıza ipotekli olup İstanbul Dör.düncü İcra memurluğunca yukanda nu
marası yazılı dosya ile 26/10/938 Çar§am ba günü açık arttırma ile satılacaktır. 

İcra Dosya No. Nev' i -37/3454 

Gayrimenkulün yeri. Hesap No. 

Hasır iskelesinde Ahiçelebi 963 
mahallesi, Limoncular cadde-
sinde 14, 16, 18, 18/1 No. lu 
dükkanın nısıf hissesi. 

Bankamıza i potekli olup Dördüncü le ra memurluğunca yukarıda numarası 

yazılı dosya ile 26/10/938 Çarşamba günü açık artırma ile satılacaktır. 

ı Istanbul Eelediyesi Ilanları ı 
Keşif bedeli 3165 lira 50 kuruş olan Acı badem - Küçükçamlıca yolunun tamiri 

pazarlıkJa yaptırılacakt.ır. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 

görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka en az iki bin 
liralık bu işe benzer iş yaptığına dair N:ıfıa Müdürlüğünden alacakları fen ehli 

yet ve 938 yılına ai d Ticaret Odası vesi kasile 237 lira 41 kuruşluk ilk teminat 

makbuz veya mektubile beraber 1/11/93 8 Salı günü saat 14 buçukta Daimi En· 
cümende bulunmalıdırlar. (l.) (7558) 
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ASLAN ve ESKlHlSAR MOT .. 
TEHlT ÇIMENTO ve SU KIRE· 
Cl F ABRIKALARI ANONIM 

ŞIRKETiNDEN 

1 LAN 
27 Teşrinievvel 1938 tarihine nıüsadit 

Perşembe günü saat 15,30 da · Galatada 

Agopyan hanında şirket merkezinde 

in'ikad edeceği gazetelerle ilan olunan 

fevkalade hissedaran heyeti umumiye -

sinin, içtimada hazır bulunmak üzere mÜ· 

racaat eden hissedaran adedinin kesretine 

binaen, ayni gün ve saatte Beyoğlunda 

Tepebaşmda Belediye bahçesinin karşı • 

sında kam cCasa d'İtalia, binasında içti· 

ma edeceği sayın hissedarana ilan olunur 

İstanbul, 14 Teşrinievvel 1938 

Meclisi İdare 

İstanbul 4 üncü İc:ra Memurluğundan: 

Bomonti, Silahşor sokak ·g No. da mu

kim Neşete: 

İş Bankasına 11/7/935 tarihli bir kıt'a 

emre muharrer senedie borçlu bulundu
ğunuz 393 lira 2 kuruşıın, 10/10/ 935 t::ıri· 

hinden itibaren % 12 faiz ve f:J 2,5 mua· 

mele vergisi ve 40 lira avukatiık ve icra 

masrafile birlikte tahsili için aleyhinjze 

çekler yolile dairemizin 937/6 No. lı dos

yasile yapılan takipte herayı tebli~ gön· 

derilen ödeme emrinin, ikametgAhınızıl'! 

nıeçhuliyetine binaen bilatebli~ iade edil

mesi sebebile tedkik merciince ödeme 
emrinin 20 gün müddet!e ilaneo tebliği

ne karar verilmiş oldugundan tarihi ilan
dan itibaren 20 gün içinde bir itirazınıs 
varsa istida ile dairemize bildirmeniz iti· 

raz etmediğiniz takdirde ayni müddet 

zarfında borcu bütün teferrüatilc öde
meniz ve keza ayni müddet içinde mal 

beyanında bulunmanız mal beyanında 

bulunmaz veya hilafı hakikat beyandJ 
bulunursanız hapisle cezalandırı1acağmız 

malılm olmak ve ödeme emri m:ıkamın:ı 

kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

(11285) 



Kudüs mahallelerinde 
kanlı çarpışmalar oldu 

Bir ingiliz gazetesinin 
mühim ifşaati 

(Baş tarafı 1 inci sayfamızda) 
duğunu, en salahiyettar bir şahsın şu be
yanatından anlıyabiliriz. 

Hava hücurnlarına karşı kendimizi ko-
. . 1 Kudüs 19 (A.A.) - Kudüste birçok rurnak için lazım olan asri siHi.hların an-

(BCJ.§taTafı 1 ıncı sayfada) afa 'a bir Arabın k 
Müfrezeler hafif bir rnukavernete ma- mağazalar kapalıdır. Y asah"b ölerek ca 50 de birine malik bulunuyoruz. 

. b b tlarnış evine bomba atılmış ve ev ı ı • Silfıhlanmızm beşte dördü eslti zarna-
ruz kalrnışlardır. Bırkaç om a pa di" ik" k" · a~ır surette yaralanrnıştır. na aid bulunuyor. Bunlann yansı da, se-
ve bazı siliıh sesleri işitilrniştir. ger ı ı~ı y h d' d 1 ti ferberliğin keşınckeşi içlnde muhtelif ha-

İngiliz askerleri, mahalleyı tamamen Ara • a u ı :v e 
işgal etmiŞlerdir. Bütün evlerde sıkı bir Londra 19 (A.A.) - Daıly Telegraph sarata uğrarnıştır. 
ara§tırma yapılmıştır. Şimdiye kadar 700 gazetesi, Woodhead komisyonunun, Fı- dDüirna; tayy~r~ler!nin mevki.ini tarn 
kişinin tevkif edildiği bildirilmektedir list'nin taksimi planının tahakkuku im- e ece 0 an sesı ay eden rnakıneler erı 

· f d k' t k~ ı ldugu~ neticesine varmış olduğu- ancak birkaç düzüne bulunuyordu. Hal-
Asiler, dün gece de Hay a a ı pos a: ansız o . b ki b n1 d b" 1 . • 

telgraf binasını basmışlnrdır. Bu sabat1 nu bildiriyor. Buna binacn, Ingiliz hükı1- u u ar an. ı.n er~ye ~tı!aç vardır. 
şehir polis kordonu altına alınmış ve bü- meti taksim projesinden vazgeçerek Fi- Ba~o~ - baraJ ~ıste~ı de ıhtıyacı~ al~ı
tün şübheli evler araştırılmıştır. listinde Arablarla Yahudilerin büyük da bırıne. te~abuı .. edıyo~u. Pro!e~tor 

B · ı yanın idaresinde birlikte yaşıya- mevcudu ihtıyacı uçte bırı kadar ıdı. 
Diğer şehirlerde ~ı 3~ bir Arab _ Yahudi de,•letinin ku- Ayni saH1hiyettar şahsın kanaatına gö-

l} da ca a t ·ıı · -d f · · ~ Hayfa, Yafa, Kudüs, Nasr-ı yo arın lrn""ını tecrübe edecektir. re, ngı erenın mu a aası ıçın lazım olan ru ,.., ·ı:.ı..1 d . . 
kuvvetli İngiliz müfrezeleri devriye gcz- Müstemleke nazırı Makdonaldın bugü':l sı wuar şun an ıbarettır: 
mektcdirler. kabineye bu maksadla tekiifte bulunacağı 3000 aded 3.7 lik top, 2000 aded birinci 

Bu sabah Kudüste asi.lf:'!'e karşı yapı- haber verilmektedir. sınıf harb tayyarcsi, 2000 aded bombardı-
lan harekat esnasında 9 Arabın öldüğü l F' . . man tayyaresi. 
ve 18 inin de yaralanmı~ oldu~u tesbit ngiliz kabinesinde ılıstın İngiltere bu siltibiarı en kısa bir za-
edilrniştir. meselesi görüşüldü manda imal edecek vaziyettedir. BükU-

İngiliz askerlerinden a.: iki kişi ölmüş- Londra 19 (Hususi) - Başvek.il Çem- metin hazırlamış olduğu yeni siliıhlan-

t .. berlayn bu sabah İskoçyndan dönerek, ma programı bu gayeyi istihdaf etmek-ur. 
Karlüsteki asilerden blr kısmı yeraltı kabinenin haftalık rnutad toplantısına ri- tedir. 

dehlizlerindcn kaçmaya muvaffak ol- yaset etmiştir. 
muştur. Toplantıda bilhassa Filistindeki vazi-

Bütün Filistinde şiddetli heyecan de- yetin görüşülmüş ol(iuğu anlaşılmaktadır. 
vam ediyor. Birçok suıkasdlcr olmuşt1Jr. Başvekil öğleden sonra ayrıca milli 
Birkaç ölü ve yaralı vardır. müdafaa nazırı Tomas 1nslrip: ve hava 

Arab komitesi, İngilizler tarafından n- nazın Sir Kingzli Vudu ile bir müddet 
lınan istisnai tedbirleri protesto için, bü- görüşmüştür. 
tün Filistinde umumi münakalat grevi Bilahare Bukingharn sarayına giden 
ilan etmiştir. başvekil kral tarafından kabul edilmiş

Londra da 

Londra 19 (Hususi) -Dün akşam kral 
tarafından kabul edilmi§ olan müstern
lckat nazırı Malkoro Makdonald, bu sa
bah da kabine toplantısından evvel ha
riciyc nazırı Lord Halifaks ve başvekil 
Çemberlayn ile görüşmüştür. 

Filistindeki vaziyetin bu görüşmelere 
mevzu teşkil ettiği anla~ılmakt~dır. 

Taksim projesi tatbik edilmiyor 

Diğer taraftan Filistinin taksimi hak
kında hazırlanmış olan projenin de tat
bik edilmiyeceği öğrenilmiştir. 

Yeni esnslara müstenid bir proj(' ha
zırlanacası ve bunu derhal tatbik mev
kiine konacağı söylenmektedir. 

Filistinde tedbirler 
Kudüs 19 (A.A.) - İngiliz fevkalade 

korniserinin, Filistindeki İngiliz kıtaatı 
kumandanına Filistinde askeri bölge ku
mandanlıklan ihdası için saHihiyet ver
diği bildirilmektedir. Bu kurnandanlar 
müdafaa ve emniyet için icab eden ted
birleri alacaklardır. 

tir. 

Hillerin ingiltere ve 
Fransa ya yeni teklifleri 

(Baştarafı ı inci sayfada) 
atıerine uygun olduğuna dair Hitlerin 
bir beyannamesi. 

3 - Almanya ve İngiltere, Alınanya 
ve Fransa arasında hava silahlarının tah
didine müteallik anlaşmalar akdi. 

4 - Sovyet Rusya ile herhangi bir an
laşma yapılrnıyacağma dair Almanya, 
Fransa ve İngiltere tarafından teminat 
verilmesi. 

5 - Şarki Avrupada Almanyanın ha
reket serbestliğinin Fransrt ve İngiltere 
tarafından tanınması. 

6 - Halen Fransa ve İngillereye geç
miş olan eski Alman müstemlekelerinin 
iadesi. 

Berlin 19 (A.A.) - Nevil Henderson, 
dün ingiltereye gitmek üzere Berlinden 
ayrılmıştır. Mezuniyetinin iki üç ha~ 
devam cdece~ zannedilmektedir. 

Kibar kaçakçılar 
(Baştarafı 1 inci sayfada) yanında, tanıdıklarımdan biri şu vak'aya 

ğil mi? Bırakınız, Ber!ltta yiyeyim! Be- şahid olmuştu: 
nim yüz elli liraını bırakmıyorsunuz da - Müdür küçük memura tabakasını 
yazlarını veya kışlarını sürü sepet Avnı· uzattı, doldurmasını rica etti, memur ta
pada geçirenleri görmüyor musunuz? bakayı doldurdu ve sigara adedin<! göre 
Dahası var: Bir hanım, atkada§ının pek bir bandrol kağıdı da koparıp yırttı! 

T ariht tedkikler 
(Baştarııfı 8 inci sayfada) 

iııi idare ebnek üzere Esad efendinin 
tayininden bahsediliyor. 

Daha sonra şu malfımat var: 
«Basılacak işler iki kısımdır. Bir 

kısmında devletin iç vak'aları buluna
cak, diğer kısmına da resmi olınıyarak 
dışarıdan alınan ve duyulan bazı vak
alarla, okutma, okuma, güzel san'atl:ır, 
ticaret usulleri, faydalı bilgiler, nafıa 
işleri ve dünyada olup biten vak'a!ar 
yazılacaktır.» 

Bu gazete, Osmanlı imparatorluğun
da birbirinden, Çin duvarlarile aynlmış 
gibi y~ıyan halk ve hükO.met arasın
da pek kuru ve eksik bulunmakla be -
raber ilk haberleşme vasitası olmuştur. 

Makalenin sonunda gazetenin hafta
da bir gün basılıp satı1acağı, zaruri 
masraflara göre senelik abonenin yüz 
yinni kuruş olarak tayin edildiği yazl
larak şöyle bitiyor: 

c Talib olanlar yılda bir defa yüz 
yirmi kuruş verip ismini tabıhane def
terine kaydettirerek müddeti hitamı -
nadek anin için basılan evralo nlmak 
üzere keyfiyeti bey'i dahi sf.tret bul -
muştur.» 

---------------------------
Elektrik idaresi tramvay 

şirketini icraya verdi 
(Baştarafı ı inci sayfada) 

Hudisenin mevzuu, tramvay şirketinin 
cereyan bedeli olan 300 bin lirayı, elek
trik idaresine ödememiş bulunma51 ve 
bu yüzden hasıl olan ihtiHi.ftır. 

Elektrik idaresi bu paranın şirketten 
tahsilini ve bu işin mahkeme, yahud icra 
kanalile hallini istemektedir. 

Tramvay şirketi evvelce noter vasi
tasile yapılan tebliğata olduğu gibi bu 
müracaate de henüz cevab vennemiş -
tir. 

~--İn_h_is_a_r_la_r __ U_._M __ ü_d_ü_rl_ü~ğ~ü_n_d_e_n_:_l 
I - Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacak 90.000 metre kırmızı çiz. 

gili kanaviçe 3/X/938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ve pazarlık 

usulile ekssiltmeye konmu§tur. 

II- Mubarnrnen be::leli 9,25 kuruş hesabile 8325 lira ve muvakkat teminatı 

624,38 liradır. 
m - Eksiitme 21/X/938 taribine rast lı yan Cuma günü saat 15 de Ka bataşta 

Levazım ve Mübayaat Şubf:'sindcki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnarneler parasız olarak he::: gün sözü geçen şubeden alınabileceği gi· 
bi nümunc de görülebilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7~5 güvenrne para-
larile birlikte yukarıda adı geçen kornlsyona gelmeleri ilan olunur. c7433, 

~ 

I- Tefrişi takarrür eden Balıkesir, Bursa, Edirne, Erzurum, İzmir, Konya, 
Akhisar, Afyon ve Yalova idareleri için idaremizce kabul edilen tipler dahilinde 

ve şartnarneleri mucibince yaptırılacağı ve 22/VIII/938 tarihinde ihale edilece
ği evvelce ilan .edilen 1348 parça e§ya ihale edilemediğinden yeniden kapalı zarf 

usulile eksiltıneye konmuştur. 

II - 1348 parça eşyanın muhaınmen bedeli c30776, lira c6h kuruş ve mu
vakkat terninatı c2308,25, liradır. 

m- Eksiitme 1/XI/938 tarihine rastlıyan Salı günü saat cl5~ de Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat 'Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - 1348 parça eşyayn aid yeni müfredat listeleri ile şartname ve resimleri 

153 kuruş bedel mukabilinde İstanbulda adı geçen komisyondan Ankara ve İz

mir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - 1348 parça eşya eksiltınesine iştir ak etmek jstiyenlerin bir defada asgad 
20,000 liralık böyle bir işi muvaffakiyeıle yapmış olduklarını gösterir vesikayı 

İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca bir fenni chliyet ve eksiltıneye 
iştirak vesikası almaları lazımdır. 

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

İnşaat Şubemizden alınacak eksiltıneye iştirak vesikası ve % 7,5 güvenme para

sı makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflann 
ihale günü en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Baş .. 
kanlığına makbuz mukabilinde verıneleri lazımdır. c7438~ · 

Cinsi Mikdarı 

-

~ 

Muhamm en bedeli 
Beheri Tutarı 

Lira Kuruş Li. Kr. 

Muvakkat 
terninatı 

Lira Kuruş 

Eksiitme 
saati 

Elektrik matörü 14 aded 40 560 - 42 15,30 
Firezeli el traktörü 1 » 750 - 56 25 16-

I - İdareınİzin İzmir tütün fabrikası sigara paket makineleri için clh aded 
elektrik rnotörü ile Maltepe Enstitüsü için ch aded firezeli cl traktörü şnrtnac 
rneleri mucibince ve ayrı ayrı pazarlık usuliyle satın alınacak-tır. 

II- Mubammen bedelleriyle muvakitat teminatları bizalarında gösterilmiştir. 
ID - Eksiltın e 5/XII/938 tarihine rast 1ı1an Pazartesi günü hizalarınd<ı. yazılı 

saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübaya at Şubesindeki Alım Komısyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir . 
V - Eksiltıneye iştirak etmek istiyen lerin fiatsız teklif ve kataloklarmı ek

siltrne gününden c3, gün evveline kadar İnhisarlar Uurnum Müdürlüğü Tütün 
Fabrikalar Şubesine vermelerı lfızımdır. 

VI - İstekliler.in eksiitme içtn tayin edilen gün ve saatlerde 5(. 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelroleri iilln olunur. ...7701» 

Beykoz deri ve kundura 
Fabrikası T. A. Şirketinden: 

Fabrikamız Istanbul Büro ve ardiyesi 
Sirkecide Köprülü handa 3 ve 52 numaraya 

na&ledllmlştlr. 

Gazi terbiye enstitüsü Direktörliiğünden 
1 - Enstitü beden terbiyesi §Ubesine leyli kız talebe alınacaktır. 
2 - Şubenin okuma müddetı üç yıldır. 

J - Seçme sınavları Ankara (Enstitüde), İstanbul, İzmir, Adana, Konya, Sıvas, 
Erzurum, Diyarbakır, Edirne, Trabzon, Bursa, Balıkesir Kültür Direktör
lüklerinde l/11/938 S!ilı günü yapılacaktır. 

ucuza bir kürk aldığını anlattı: Çünk-ü bu ecnebi devletini çalma~ı ak-
- Bu fiata nasıl olabilir? lma bile getirrniyordu. 

Bu vaziyet karşısında elektrık idaresi 
trarnvay şirketine aid bütün binalardaki • - Umumi §artları öğrenmek için Kül tür Direktörlüklerine, imtihana girrnek 
cereyanı kesmiş ve yalnız §ahir halkının için de en son 28/10/938 Cuma akşamına kadar adlan yukarıda yazılı Kül-

_ A ... Yoksa bilmiyor musunuz? [Bu- Bir taraftan sıkı tedbirler, ve diğer ta-
rada mes1P-k adını gizlcrnek istiyorum] raftan terbiye ve telkin! Sokak afi§lerine 
•.. ci ... nin getirdiklerinden! Her sene kadar her türlü vasıtalarla telkin! 

Hatta şu pahalı ucuz mest!lesinin haki
bir iki defa Avrupaya gitmiyor mu? Bir kati üzerinde bile mukayeseli bir yazı, 
iki defa bavulunda kendisinin kürkünü bir izah çıktığını, para ve fiatlar mese-
gctiremez mi? Tanıdığı ve başka bir ha-. ? lesi hakkında vatandaşlarm tenvir edii-
nıma kendi kürkünü saıamaz ını diğini görüyor musunuz? 

Ufaktefek hediyelerden, şu veyn bu Ankarada iken tanıdığım bir İngiliz, 
hizmetle bir yabancı memleket~ gidip te Lon~rada esvablann çok ucuzlamış ol
kendisine veya karısına şu veya bu eşya- duğunu söylediğim vakit: 
yı getircnlerden, zaruri ihtiyaçlar. için _ Evet, size göre! diye cevab verdi, 
alışveriş edenlerden bahsehr.iyorum. E- çünk-ü İngiliz lirası Türk lirasına naza

sascn usullerin de bu hususta bir takım ran kıymetinden yüzde eliiye yakın kay
tabii müsamaha hadlerı var. Hayır, bun- betti. Fakat ben eski aylığıriu alıyorum. 
lardan değil, döviz ve ticaret eşyası ka- Benim için esvab hilla 12 İngiliz lirası! 
çakçılarından, ve kibar, birinci sınıf halk, Hatta bazı eşyada fiatlar da farketti. 
üst tabaka kaçakçılarından bahsediyo- Yani bu İngiliz vatandaşı, bizzat, bir 
rum. Ve kendi kendime: İngiliz Urasının 10 lira ettiği ve bir esva-

- Zavallı sigara kağıdı kaçakçısı! Hu- bın bize Londrada 120 liraya maloldui{u 
dud dağlarında bir heybe şeker kaçır- şartlar içinde idi. 
mak için beyninden kurşun yiyen biçare Yalnız şurası var ki Avrups ile müna· 
serseri! Belkemerinde sakladığı birkAç sebetlerl olan, yahud sık sık gidip gelen, 
altından dolayı hapiste çürüyen bedbabt veya orada ikamet mevsimlerı tesis eden 
sabıkalı! diye söyleniyorum. imtiyazlı tabakanın kolay lüksü, hazin 

dedikodulara sebeb oluyor! 
Bu seyyiatla yalnız devlet değil, cemi-

yet de mücadele eder. J'ğer bir cemiye- _______ [F_._R_._A_T_A_Y __ u_ıus_l_ 
tin ahlak müsarnahası çok geniş olursa, 
devletin ne kontrolü, ne kanunları, ne de 
ceza tehdidieri tam semeresini verebılir. 
Bir ecncbi tütün fabrikası müdürünün 

ZAYi: Selanik Sultanisinden aldı{;ım tn.o;
dlknamemi zayi ettim. Yenlslnl çıkartnca -
~ımdan esldslnln hükmü yoktur. 1~73 

Alemdaz nüfus -'emuru Fehmi 

• 

mühim bir nakil vasitasından mahrum tür Direktörlüklerine müracaat edilmesi lfizırndır. (4179) (7236) 

kalarak müşkülata uğramarnalan içirı ~IIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIJII 
traınvay arabatan için muktezi cereyanı §_- Türk Hava Kurumu · 
vermekte -devam etmiştir. 

şi!~t~::kai~e:~;:n~i:~~;e;ir~:;i~a~;~~i ====== B u .... yu· ... Ka 6 c IP·I·Tye RAT INP Go s u 
hamndaki dördüncü ve beşinci katlarile 
Şişli, Aksaray ve Beşiktaş depolan ve 
planton mevkileridir. 

B_u. tedbirleri m~teakip tramvay şir - ~ E irinci Keşide: 11 1 İkincileşrio /938 dedir. 
ketının borcunu odeyerek ve elektrik = 
idaresile anlaşarak cereyanı açbracağı E Büyiik ikramiye: 40 000 Liradır ..• 
beklcnirken şirket bu maball('rdeki ten- = • 
viratı aldığı rndyom lambalarBe temüı § Bundan batka : 15.000, 12.00!), 10.000 liralık ikramiye
etmek gibi bir tedbire baş vurmuştur. § ler le ( 20.000 ve 10.000 ) liralık iki adet mükifat vardır ••• 
. Tramvay şirketi bir müdde-ttenberi va- ~ Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal et-

rkıdatının azaldkığıb~ı hve hatta masrafını := meyiniL Siz de piyangonun me.s'ud ve bahtiyarlan aruına 
oruyamıyaca ır ale düştüğünü ileri := . · 1 

~~~~~~i~:~ =~~~:r:~s~~k:~~~~!i:a~~ ~uuiOOıirıiii~IH~;IiıiıiliiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJIIIIIIIII 
hatta tramvay şirketinin vnridatının art- # • Doktor 
tığı neticesine varılmıştır. i b ah ·m z 11 Ouet 

Elektrik idaresi tramvay §irketinden BAYANLAR IÇIN YÜNLÜLER r. l a 
matlfıbu olan ve 300,000 liraya yaklaşan Yüktek Fantazi ve Eelediya karşısında, Piyerloti 
paranın ödenmesi için icra dairesi vasi· PARis " LONDRA'nın (addesinde 21 nurnarada hergna 
tasile yaptığı müracaat tekernmül ettik- en meşhur fnbrihlarınılan gelme Uı'!leden sonra hastalarını kab~1 

yünlü kuuıa,lar. Oaeu ve ciıuleri 
ten sonra tramvay şirketi b'>rcunu ver - yıılnız BAKER MAÖAZALARINA ...._,._••••=•• eder. 
mediği takdiNle gene kanuni e_şkfil Vt.' münbuırdtr. Her yerden ucuz 
merasim dairesinde alacnğının tahsılini şartlar ve fiatJarla a:ıtılmaktadır. 500 I.İRA YENİ DİŞÇİ KOLTUK -

Mod. Schneıdcr Atlımtik 425 Uraya satı • 
lık. Beyo~lu Nuri Ziya (sabık Polonya) sok. 

~--•••••••••••ri 43 apart 4. saat birden ikiye kadar. 

İstiyecek ve idarenin rnatlı1bu hacıtın 
tahsil edilecektir. · 



"Son Posta, ~1n · Hikayesi Nafıa V.ekiletinden: 
Eksiltıneye konulan iş: UZUN ·DIL 1 1 - Ankara Devlet mahallesinde yapılacak sulama işleri işletm~ merkez bına

sı keşif bedeli c219 337~ lira c4h kuruştur. 

== 
Yazan: A. Çehov - Çeviren : H. Alaz ...... 

Genç bir kadın olan Natalya Mihayl~v- den fırladı. Korkmuş gözlerile yarım da- dasındaki ilaçları getirmemi:: için yal • 

2 - Eksiitme 9/11/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat cl5t de Nafıa 
Vekaleti Sular {.!mum M:_jdürlüğü Su eksiitme komfsyonu odasında kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

na henüz 0 sabah Yaltadan gelmişti.. Ö~- kika kadar kocasının yüzüne baktı. Son- varmağa başladı. 
le yemeği devam ettiği müddetçe, hiç ra her kelimeyi uzatarak: Kadın sözünün burasına gelince, ko • 
durmadan Kırımın güzelliklerinden bab- - Vasöçka, dedi, ne ahlılk.sız kadınla - cası alnını kaşıyarak: 

3 - İstekliler eksiitme şartnamcsi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fenni şartname ve projeleri clO• lira c97~ kuruş mukabilinde Sular 
Umum Müdürlü~ünden alabilirler. 

setti. Karısının gelişinden sevinmi§ olan rın bulunduğunu ben sana anlatayım.. - Fakat müsaade et, diye karısının sö
kocası muhabbetle karısının heyecanlı yü Ah, ne ahlaksız kadınlari. Hem de aşa~ zünü kesti. Sen biraz önce şu rehberleri 
züne bakıyor, anlattıklatını dinliyor ve veyahud orta tabakaya mensub kadınlar ancak uzaktan gördüğünü söylemiştin!. 

4 - Eksiltıneye girebilmek için istekUlerin cl2 217• liralık muvakkat teminat 
vermesi ve eksiitmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel ellerinde bu· 
lunan bütün vesikalarla birlikte bir istıda ile Vekalcte müracaat ederek bu işe 

arada sırada ona s·ualler soruyordu.. olsa bari, gene neyse .. Şu kurumlarından Halbuki şimdi ise rehberinden bahsedi-
Lar arasında: geçilmiyen aristokrat kadınlardan bahse- yorsun? 

mahsus olmak üzere vesik:ı almaları ve b~ vesikaları ibraz etmeleri şarttır. Bu 
müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksi1tmeye iştirak edemezler. 

_ Diyorlar ki Kırımda hayat çok pa • diyorum .. Müdhiş bir şey ... Adeta gözle- Natalya Mihaylovna bozularak suratı-
halı ımiş! Doğru mu?. diye sordu. rime inanmak istemedim .. Ölsem bile ge- nı ekşitti: 

5 - İsteklilerin teklif mcktublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev
veline kadar Sular Umum Müdürlüğiinı.: makbuz mukabilinde vermeleri lü-
zımdır. _ Bilmem ki sana nasıl cevab vere - ne hatırımdan çıkmaz.. Insan bu kadara Aman sen de, gene kelimelerin üze-

yim?. Bana kalırsa o_radaki hayat paha - 1 kadar k_~ndisi~~ nasıl unutab.ilir bilmem?. rinde duruyorsun!. Hakkımda şübhe c
lılıgmı biraz izam edıyorlar .. Şeytan, onu A. Vasoçka soylemekten bıle sıkılıyo - dilmesine kat'iyyen tahammül edemem!. 
tasvir ettikleri kadar korkunç değildir. rum .. Mesela benim oda arkadaşım Yüla Hayır, asla tahammül edemem .. bu, düpc 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c4258• c7367:t 

Mesela ben, Yüla Petrovna ile müştere - Petrovnayı alalım.. Bunun fevkalade iyi düz budalalıktır. 
k n, geccliği yirmi rubleye her türili kon· ve güzel bir koca$ı, iki de çocuğu var.. - Ben kelimelerin üzcrind'! durmuyo
foru haiz bir oda tutmu§tum. Yavrucu- Kadın iyi bir aileye nıensub .. Bir gün rum .. fakat ne diye yalan söylüyorsun"!. 
ğum, her şeyi, yaşamasıııı bilrneğe bağlı-ı ne olsa beğenirsin?. Fakat sevgiJim bu Rehbcrlerle dağlara çıkmışsın; peka13 .. 
dır. Tabii, dağlara falan, mesela Ay-Pet- aniatacağım şey aramızda kalmalıdır. fakat yalan söylemene ue lüzum var?. 
rie gitmek istersen, o zaman iş başkala - Kimseye söylemlyeceğinc dair bana na - Kadın daha fazla bozularak: 
şır .. Beygir ki~alamak, rehber edinmek mus sözü verir misin?. - Himm .. dedi, işte bu tuhaf!. Rehberı-
icab eder. O zaman müdhış tuzluyci malo- - Allah Allah!. Tabii canım kimseye mi kıskanıyorsun!. Yanında rehber olma
lur. Fakat Vosöçka biliyor musun, orada söylemeın. dan oradaki dağlara nasıl tırmanabilece
ne enfes dağlar var!. Yüksek, yüksek, ki· ı - Nariıusun üzerine söz veriyorsun? .. ğini düşünmüyorsun .. Madem ki oradaki 
liselerden binlerce defa yüksek dağlar.. Amma dikkat et! Benim sana itimadım şeraiti bilmiyorsun, sus bart!. Sus ve sus ... 
Bu da~ların tepeleri, dliman, düman, baş- var. f insanın yanında rehber olmadan orada 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, k~rıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

tan baıta duman.. Eteklerinde kayalcrr, Kadın elindeki çatalı bir kenara bırak- adım bile atılmaz! .. 
Icabında günde 3 kate alınabilir. - -

kayalar, sonsuz kayalar .. Ah hatırlamak tı, yüzüne esrarlı bir ifade vererek fı • - Allah Allah!. dim .. Mesela dağlara veyahud Uçan-Su 
bile hoş... . .. . sıltı halinde anıatmağa başladı: - Rica ederim, öyl~ budal&. budala şelalesine gittiğimiz zaman, ben ona dai-

- Ha, bak, hatırıma gelınışken soyh- -Biliyor musun ne göröiim? .. Bir gün gülme!. Ben Yüla Petrovna değilım ... Ben ma: cArkamdan yürü!• tenbihindE: bu • 
yeyim ... Sen yokken ben bunıda mec • bu Yüla Petrovna dağlara gitmist· o onu hiç te mazur görmüyorum Viı.kn 11 d 1n d · 
OlUalardan birinde oradaki Tatar rehber- gün hava harikulade güzeldi Ark~d·~·sım ben de melek değilim amma on~~ kada:· lunurdum .. ı·zad~ahı tat• arnEca&h·~ _aıma ar-

kında olmadık. Derken kapı açıldı. içeri 
Yüla girdi.. ikimize birden çullanmaz 
mı?. İşte ben bunu.bir türlü kabul ede -
m em!. 

. k d B ı · "' · l ' karndan ge ır ı.. a a... ~n ıssı zaman • 
ler hakkında bır yazı o u um. un ar Yüliı Petrovna rehberile önden gidiyor- da kendimi unutmuş deg~dim Benim d b'l k'. · ı · · · · · ' 1 ... lar a ı e ona mev ıım ve sosya vazı -
mudhış edebsız adamlarını~ .. Kuzum na du. Ben de ufak bir fasııa ilc onları ta • rehberim hiç bir vakit huctud\l tecavü7. j . . . t k · d d 

. . . : . . .: . . • · yetını ıhtar e me ten gen urmaz ım .. 
bıçım ınsanlar bunlar? .. HususıyetJer. ne kıb edıyordum. Üç dort verest kadar etmemıştır. Hayır .. mesela onun rehberi H h h ı 

Vasöçka öksürdü, kaşlarını çattı ve o

danın jçinde dolaşmağa ba§ladı.. kötü 
kötü gülerek: 

ı a a a ... 
bunların?. :- ; ~ya y~rüm~_ştAük, ya yürümerr.iştik, bir - sabahlara ~adar Yül~nın yanında ~aldığı Kadın uzun bır kahkaha koyuvedi!i. _ 

Natalya Mihaylovna istihfafk•r br §e- denbıre Yula Petrovna baykırma~a ve halde, benım rehberım saat on bır olur t nra sür'atle etrafına bakındı ve 

- Anlaşılıyor ki, derli, orada oldukç1 
neş'eli bir hayat sürüyormuşsunuz! .. 

kilde yüzünü buruşturdu. Ba5ını sallı - göğsünü_ tutma~a başladı. Arkadaşım düş- o_lma~ e~ine. giderdi.. Rehberim çok ha- ~~ü~: k~rkmuş bir ifade vererek fısıl • 
ynı-ak: . mesin diye rehberi onu belinden yakala~ sıs,_ cımrı bır adamdı. Para bahsi a.;ılır d d . · 

Natalya Mihaylovna, kocasının bu söz 
lerine gücendi: 

- Bunların hiç bir hususiyetlerı yok, dı. Ben de rehberirole beraber hemen i açılmaz ağz• kulaklarını varırdı .. Ha.. a~. Fakat Yü la! Ah şu Yüla!. Vasöçka, 
dedi .. Alelade insanlar .. Maamaüh ben onun yanma koştum: cNe var?. Ne olu _ ha .. ha .. gözleri, Vasöçka, siyah siyah, ufak tefek bütün bunları ciddi telakki 
onları şöyle uzaktan görd~m .. onl~rı _ba- yorsun?., dedim. cAh, diye inlemeğe baş- kömü~ gi~_i. siyahtı .. ~ğzı da ufacık .. Be-n etmek, bunlardan hadiseler çıkarmak ... 
na gösterdiler amma, ben enemmiyet ı !adı. Ölüyorum.. üstüme fenalık geldi. ona hıç yuz vermezdım!. İşte bu olmaz!. İşte benım anlamadığım 
vcrmedim. Bir adım daha atacak roccaJim kalmadı!:. Natalyanın kocası elindeki ekmek par- budur. Tasavvur et ki Vasöçka, o beni 

- Ne saçma şey, dedi. Senin ne de • 
rnek istediğini ben biliyorum. Senin ka· 
fana daima böyle iğrenç fikirler gelir .. 
artık bundan sonra sana hiç bir şey an
latmam .. hayır, imkanı yok anlatmam .. 

- Anlattıklarına göre, Kırımda dağla- 1 Ne kadar korktuğumıı tahmin edersin!. çalarile oynıyarak: kıskanıyordu .. budalaca bir hareke~ de-
ra çıkıldı~ı zaman rehberlik yapanlar Ona: cŞu halde, dedim, geri dönelim!.. - Tahmin ediyorum, tahmin ediyo • ğil mi?. Bir gün YüU1 bilmem nereye. git
müdhiş Don juanlarmış.. O chayır, diye cevab verdi. Geri dönmeme rum ... dedi. mişti.. Bu sırada onun rehberi geldi. Ta-

- Belki, bazı öyle edebsiz kadınlar var de imkAn yok. Bir adım daha atarsam -Sen de çok oluyorsun Vasöçka!. Ben bii adamı içeri aldım .. şuradan, buradan, 
ki... mutlaka ölürüm. Üzerime bir isparmoz senin düşüncelerini biliyorunı .. fakat se- dereden - tepeden kon'lşmağa başladık.. 

. Natalya Mihaylov_n~, ad:ta . kor_ku~ç geldi». Arkadaşım b~nları söyledikten t ni ·te~in ederim ki, gezmt~ zamanların- Biliyor musun,. bunlar ço~ ~~~u~kan in· 
bır şey hatırlamış gıbı bıroenbıre ) erm· sonra, bana ve rehberıme, şehre gidip o- da bıle ona hududu tecavüz ettırmeı - sanlar .. , Gece yı nasıl geçırdıgımızin far-

Natalya, dudaklarını şişirerek sustu .. 

r A.RIN'Kt . lf'Oa •VJZDA: 

Son dilek 
Yazan: Muazzez Tahsin Bet>kaftd 

SON POST ANlN 
EDE~T QO/"\AN\ 

çıkardı. Amir, gözlüklerini burnunun 
-83- üzerinde düzellip, gözlerinin içine ba· 

' karaktan sordu: 

zamanda da gönlü Oracıkta karşı -
taştıkları manza-:a 
hoşlarına gitti; coş
tular. Önceden ka • 
pımn önünde bulu
nup da İfakat ha -
nımla görüşen ada
ma sordular: 

..,. ___ "'!PIIIr'"IIIIP"P----~---:::=:----...,.---------... · endişe ile doldu. 
Takvora dönüp: 

- Hans, ne olu -
yor? Ne yapıyor -
sun? 

- Bana bak! de
di; bunların başına 
mutlaka bir felaket 
gelmiş olacak. 

-Dersin? 
- Bence öyle. 

Aklıma gelen şey -
lerden en hafifi, 

0: yollarını şaşırmış 
Bilmem! dedi; olmalarıdır. 

şen, tuhaf bir ka - - Nereye gide -
dıncağız .. galiba o - cekler ki yollarını 

nun da kafası tUt - şaşırsınlar? 
sülil. Kendine eğ • - Ne bileyim 
lence aramağa çık - ben? Şuraya kadar 
mış.. değil mi, ka - uzanalım demiş ol -
dm? Düüt!. salar bilmem, ikisi 

lfakat hanım, bu . ıde öyle enai ki he -
laflardan bir şey anlamamıştı. Yalnız ıladıkları gibi karga tulumba ile meyha-ı mencecik kalabalıkta kaybolu verirler. 
herifin cDüüt• üne o da mukabele etti: neden içeriye soktular. - O da doğrudur. 

- Düüüt!. Gelsin şarap! Gelsin bira!. - Şimdi, biz ne yapalım, biliyor 
Oradakiler hep birden kahkahalarla Bu ani sergüzeştin vermiş olduğu musun? 

güldüler .. her ağızdan, birbiri ardınca: şaşkınlıkla, ne Gurabi efendinin, ne de - De bakayım. 
- Düüt! Düütl. karısının redde mecalleri yoktu. - Polise gidip, haber verelim. En 

. Düdük takHdleri çıkarıyor, alay, gü - Meyhanecinin getirip de önlerine bı- doğru, en çıkar yol budur. 
rültü ziyadeleşiyordu. Derken, iki ki- raldığı ilk kadehi kendiliklerinden, on- - Az daha beklesek olmaz? 
şi birden İfakat hanımın sağ ve sol el· dan sonrakileri de wrla içtiler. - Vakit geçtikçe, bulunmaları güç-
lerine yapıştılar, hemen ötekiler de Artık kendilerini mukadderata tes- leşir. 

halka oluverdiler, çılgın bir hora bnş- lirn etmi~lerdi. Curcunaya katıldılar.. - Sen bilirsin. 
ladı. · - Haydi, öyle ise, gel. Yallah kara-

Karısının neye uğradığını hilmiyen - 30 - kola. 
zavallı Guı'Rbi efendinin afal atal ba- Birlikte kalktılar. Gündüzün par -
kışı simasma öyle bir komiklik ver - Saat dokuza kadar, helecanla ve bol mak izlerinin , fotograflannın alınmış 
mi~ti ki, horaya iştirak etmeyip seyir- bol küfür savurarak, kahvede babalı- olduğu zabıta dairesine gittiler. Kapı
ci kalan, sarliOı!J}arın diğer kısmının ğfle analıA"tnı bekliyen Toriğin, saat daki nöbetci kendilerini tanıdı ve biraz 
nazarı dikkatini celbetti. Onu da yaka- dokuzu vunmca sabrı tU.kenc:D. aynı beklettikten sonra imlrin.in kartısına 

• 

- Ne istiyorsunuz? 
Takvor, vapur bulduklarını, ertesı 

sabah memleketi terkedeceklerini, fa
kat kendileri vapur araştırınakla meş· 
gul iken, kahvede bıraktıkları arkadaş 
larının kaybolduklarını, bu saate ka · 
dar da görünmediklerini bir bir anlattı. 

Allahtan adamcağız Fransızca bili · 
yordu. Torikle Takvora: 

- Oturun! dedi. Ben şimdi icabına 
bakarı m. 

Önce, Gurabi efendi ile kansının re 
simlerini getirtti, eşkaline baktL Son · 
ra da zil basıp çağırdığı roemura bü -
tün karakoliara telefon etmesini ve bu 
eşkaldeki bir erkekle bir kadının her 
tarafta aranılıp behemehal bulunma 
larını emretti. 

Yirmi dakika geçmeden, ayni memuı 
goeldi ve amire bir şeyler söyledi. Amir, 
Takvora döndi.i. 

- Tebşir ederim! dedi. Sizin arka • 
daşları bulmuşlar. Hamburg'un ame!e 
mahallesinde bir meyhanede imişler. 

Torikle Takvor bakıştılar. Adam de
vam etti: 

- İkisi de fitil gibi sarhoşmuş! Afl1-
rin ihtiyarlara!. Dünya zevklerinden 
henüz feragat etmemi~ler. 

Takvor: 
- Lakin, afedersiniz, müsü! dedi. 

Bunda bir yağnı~hk olmalı .. 
-Neden? 
- Bir defa: Yanlarmda para yok · 

tur. İkincisi ne Gurabi, ne de karısı o 
kadar U7.aklara gitmek için dil bilmez
ler.. yol bulamazlar. Üçilncüsü, mev
haneye oturup da şafro~ oluncaa do1{ 

içmezler.. her ha lde, bu işin içerisinde 
iş vardır. Bizim Ermenicede dedikl{'ri 
gibi: cPanimiçi pan ga!• 

- Lakin, bulan polis hüviyetlerini 
sormuş. söylemişler. Hatta pasaportlan 
da üzerlerinde imiş. 

-Tuhaf şeyt 
( Arkaa "") 



SON POSTA. 
Sayfa 

20 Emniyet Sand1ğ1ndan : 
KAP ALI ZARFLA 

SelAnikle daga kaldınlan Amerikali ka EKSIL TME iLANI 
Ycı.zan : Ziya Şalıir 

Hududdan geçirilen genç k1z 
1 - s.andık binasında vücude getirile cek satı§ salonunun 2900 lira keşifli tıe

sısatı şartnamesi mucibincc on beş gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Yapılacak işin resim ve şartnameleri Sandık Fen Heyeti Bürosunda ted· 
kik olunabilir. 

Demişti ••• Onun için bugünkü yol • 
'--uluğun tam bir sükUnet içinde geç -
mesi, Mis Estona pek tabit gelmiş; ve 
bunu, Mister Saralaf'un aldırdığı mü -
him tertibata atfet.m.işti ... Nitekim; bil
disesiz geçen o gunun akşamında, 
(Kraniça) civarında her tarafı yü l;sek 
duvarlada çevrilmiş olan yüksek bir 
kulenin önünde durduJclan zaman, Mis 
Eston hiç hayret göstermemiş: 

- Bravo Mister Sarafof... Geceyi, 
' her türlü taarruzdan masun kalabile -

ceğimiz bir yerde geçireceğiz. 
Demiş; ve büyük bir eınniyetıe, ka

pıdan içeri ginnişti. 
Kamilen taştan yapılmış olan bu iki 

katlı bina, barab olmuş bir çiftliğin 
(kule) si idi. Kulenin kapısında bekli· 
yenler, küçük kafileyi istikbal etmiş -
]erdi. 

Sarafof; bu bekleşenlere yaklaşır 
yaklaşmaz, neş'eli bir tavurla bunlar -
dan birine seslenmişti: 

- Akşamlar hayır, Batşa ... Sen ge]· 
din, haaa? .. 

- Hayırlı akşamlar, Sarafof ... Ne 
yapayım? .. Garvatorun başka işleri 
vardı. eSen git de, kuleyi hazırla.» de
di. Ben de geldim. 

- Her şey hazır mı? .• 
- İstediğinizden alAl Mükemmel 

bir kuzu çevirmesinin durnanları tH -
tüyor. 

- .A.ıa •.. Ya, şarap? .. 
- En enfesi ... Herhalde, rnisafirin 

memnun olacak ... Fakat onu, müsade -
Ineden iyi kurtarabildin. 

- Gürültüyü haber aldınız mı?. 
- Dakikası dakikasına... Eğer, jş 

biraz daha u~mış olsaydı, derhal im -
dadçı gelecektim. 

Atlardan lnm~le'rdl ... Sarafof; Bat
şayı Mis Estona takdim etmişti: 
- En cesur arkadaşlarıınızdan, Batşa. 

Batşa; hakikaten Makedonya ihti -
lal komitesinin en cesur ve cür'etkar 
:reislerindendi. O da, Sarafof gibi genç
ti. O da korniteye pek çok hizmetl<.>r 
etmiş; ve bilhassa teşkilat işlerindeki 
ınuvaffakiyetlerile temayüz etmişti. 

Genç ve gürbüz bir Bulgar kızı, Mis 
Eston ile Silyayı, odalarına yerleşti -
rirken, Sarafofla Batşa, konuşmalarına 
devam etmişlerdi: 

- E .. Söyle bakalım, Batşa. Ne der
lin, bu i~? .. Bu Amerika~ kız, bize çok 
büyük m enfaatler temin edecek. 

- Evet. Gravatot, mektubunu gös -
terdi. Fakat ... 

- Söylesene ... 
- Doğrusunu söyliyeyim mi, Sara -

fof? 
-Tabii. 
- Ben, bu işden, o kadar fazla mem· 

nun olmadım. 
-Niçin? .. 
- E .. Amerikalı bir kızı yakalamak .. 

kaçırmak.. bilmem ki.. sonra başımıza 
bir iş çıkarmasın. 

- Başımıza ne iş çıkaracak, dostum ... 
Bu kız, Osmanlı hükUmetinin toprakla
rında bir eşkiya çetesi tarafından pu -
suya düşürülmüştür. İşte, o kadar ... 
Bu çete; kimlerden rnürekkebdir. K1Z. 

nerededir? .. Bunu komiteden başka bi
len yok ki ... 
-Kız da, bilmiyor mu? .. 
- Kız, işi büsbütün başka şekilde 

biliyor. O; sadece, birkaç günlük ente
resan bir macera geçirdiğini zannedi -
Yor. 

- E, buraya kadar nasıl geldi.. Hiç 
ltıuhalefet göstermedi mi? .. 

-·Hayır... Çünkü nerey geldiğın i 
bilmiyor. 

- Nasıl..olur, canım? .. 
- Hududu geçtiğimizi bilmiyordu. 

~üsademeyi, bir Türk çetesile yaptı -
gımız çarpışmadan ibaret zannediyor -
du ... Fakat gürilltü, onu fena halde 
korkuttu ... Dün, artık Selatıiğe avdet 
etmek istedl~ni sByledl. Ben de, bu fik
ri derhal kabul ettim. HattA, yoUarın 
~mniyetsizliğinden bahsederek Selanik 
civarına kadar kendisini bizzat götü -

rcceğimi söyledim. Bu sabah da ata 1 zun bir yorgunluktan sonra, itina ~]e 
bindirdim. En küçük bir muhalefet ve çevrilmiş bir kuzu kızartması, ve ne -
itirazma meydan vermeden, aldım, bu- fis (Samako) şarabı, Mis Estona de • 
raya getirdim. rin ve pürüzsüz bir uyku vermişti. 

- Demek ki, şimdi bu kız; kendisi • Sabah~eyin, gözlerini açar açmaz, 
nin Se1aniğe avdet etmekte olduğunu Silyaya sormuştu: 
zannediyor. -Acaba, atlar hazır mı, Silya? .. 

- Tabii değil mi, yaaa?.. Sily~: . 
- E hakikatı ne zaman öğrenecck - Gıdeyım, bakayım. 
_ Y~rın sabah. Demiş .. ve ortadan kaybolmuştu. 

- O zaman ne olacak? .. 
-Bakalım. 

* Bu meselede, Sarafofun bu kadar 
cür'etkar davranması, sebebsiz değil -
dı. Üç sene evvel, (Kesendre) maden
Ierinin mühendisi olan bir Fransız, 

Rum eşkiyaları tarafından dağa kaldı
rılmış .. Osmanlı hükumetinin verdiği 
(tam, on beş bin altın lira fidyei necat) 
mukabilinde, bu adam eşkiyanın eliı) -
den kurtarılabilmişti. Hiç şübhesiz ki 
şimdi Mis Estonu kurtarmak için de 
ayni şekilde bir muamele cereyan ede

cek, ve bu iş de muvaffakiyetle bitama 
erecekti. 

* Mis Eston; o geceyi, binanın üst ka
tındaki odada, Silya ile geçirmişti. U-

Biraz sonra Sarafof içeri girmiş: 
- Bonjur, Mis Eston. 
Diye, selam vermişti. Ve sonra, ko

nuşmasına devam etmişti: 
- Geceyi, rahat geçirdiğİnize emi -

n im. 

- Bonjur, dostum .. hiç sormayınız. 
Tamami1e deliksiz bir uyku çektim. Ya 

. ? 
sız ... 

- Ben de öyle, Mis Eston .. Gece ar
lr• daşlarla görüşecek bir çok şeyleri -
miz olduğu için yanınıza gelemedim. 
Bundan dolayı çok müteessirim. 

- Evet.. artık ayrılık zamanımız 

yaklaşıyor. Dakikalarımızın ne kadar 
kıyınettar olduğunu düşündükçe, ben 
de miiteessir oluyorum ... Atlar hazır 

mı? .. Zannedersem, derhal hareket e -
de biliriz. 

( A.,.kası var) 

Nafıa Vekiletinden: 
Eksiltıneye konulan iş 
l -Adana da Seyhan nehri üzerinde yapılacak regülatör inşaatı, keşif bedeli 

c2.400.000ı. liradır. 

2- Eksiitme 4/İkincikfmun/939 tarihine rastlıyan Çar~amba günü saat cl5• 
de Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdiirlü ğü Su Eksiltme Komisyonu odasında ka
palı zarf usulile yapıl::ıcaktır. 

3 - İstekliler, eksiitme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işler! genel 
şartnamesi, fenni şartname ve projeleri c50ı. lira mukabilinde Sular Umuır. Mü
dürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltıneye girebilmek için istek lilerin c85.750~ liralık muvakka~ temi
nat vermesi ve eksiitmenin yapılacağı ,günden en az sekiz gün evvel ellerinde 
bulunan bütün vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa Vekaletine müracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üzere ve si ka almaları ve bu vesikayı ibraz etme
leri 1arttır. Bu müddet içind~ vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltıneye iştirak 
edemezler. 

5 - lsteklilerin teklif mektublarını ik iflci maddede yazılı saatten bır saat ev
veline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri la-

zımdır. 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c4358~ 

3 - Eksiltıneye gireceklerin % 10 pey <lkçesi vermeleri ve bugüne kadar 
yaptığı işler hakkındaki kabiliyetıerini gösteren vesaiki tekliflerine bal
lamaları şarttır. 

4 - Sandık İdaresi talibler arasında tercih serbestisini muhafaza eder. 
5 - Teklif mektubları en çok 27/10/938 tarihine müsadif Perşembe günü öj-

leden evvel Müdürlüğe verilmelidir. (7313) 

P. T. T. Fabrika Müdiirlüğünden : 
Sekiz metre küp iyi cins kestane tahtası şartnamesinde yazılı tarif veçhilc 'bıç· 

kısile beraber açık eksiitme ile satın alınacaktır. Muhammen bedeli 640 lira 80 
kuruş muvakkat teminatı 48 lira 06 kuruştur. Eksiitme 5/11/938 Cuma günü sa• 
bahı saat 10 da yapılacaktır. Taliblerjn şartnarneyi görmek için hergün cksilt
meye girmek için de teminat makbuzlarile birlikte muayyen gün ve saatte fab-
rikada müteşekkil komisyona müracaatları. (7673) 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

RADYOLiN 
kullanaa mea'ud güzeller 

RADYOLiN 
Kulludıklannı .16ylediktea 8011- Radyolbıle fırçalaau cUtler ebedl 
ra, ditlerin Diçin bu kadar beyaz 
Ye gtızel olduğıma tatmak haki-

kateıı ptılac:ak pydir. 
bir lıayata. ahlıate Ye cazibeye 

malik olur. 

DAiMA RADYOLiN 

saadeli lasarli 1a kaimdir. 

TÜRK TiCARET BANKASI A.Ş. 
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Devlet kap1s1nda elli y1l 
Yazan: Eski Dahiliye NUirl veeski meb'us Ebubekir Hlzım Serbest güreşler ı Milli takimimiZ Rumen Yugoslav ve 

için bir nizarnname y .JJf k l .1' k l Fram ismindeki köpeğimize bir kibrit kutusunu 
gösterir, kcklatır ve gözlerini bağlıyar ak gizler, 
hayvana: "Ara Fram!, derdi k. Fram bir iki saniye 

haZırlandı unan mı ta ım arı ı e arşı aşıyor 
Eminönü Halkevi tarafından her yıl 

yapılmakta olan profesyonel serbest gü
reş müsabakaları, bu yıl da önümüzdeki 
cumartesi ve pazar günleri Taksim stad
yomunda yapılacaktır. 

Futbol federasyonu çok geniş bir faaliyet programı 
haı;ırladı, milli küme maçiarına da önümüzdeki ay içinde 

üç şehir takımlarının iştirakile başlanıyor 

içinde liiaklanan kibrit kutusunu bulurdu 
Eğer ben fotografi san'atini bilmlye

rek yukarıda yazdığım albümü padi -
~aha takdim etmemL:i olsa idim, bir çok 
leimane jurnallerle bu suretle azle:h
lerek (mim)lendıkten sonra artık hiç 
bir memuriyete tayin olunamıyarak 
ikinci meşrutiyetin ilanma kadar tam 
on bir sene fakrii sefalet için8e ölmek
ten beter bir hayata mahkUnı olacak -
tım. 

Binaenaleyh öğrenilmesi mümkün 
olan hiç bir fen ve san'atin küçük ve 
faydasız görülerek ihmal edilmemesini 
halisane tavsiye ederim. 

-67-

FRAM 

Her ne Kadar hatıralarımın mevzu -
ları muhtelif :ise de, cereyan ettikleri 

• mevkiin bir olmasından dolayı cDede
ağaç~ isminin tekerrürü belki okuyu
cularımı sıkar. Onun için Dedeağaç ha
tıralanna -'henüz bitmemelerine ra~ -
men- şimdilik nihayet vereceğim. Fa
kat bu arada Fram'dan hiç bahsetmi -
yecek olursam hem Dedeağaç batırala
rında büyük bir boşluk bırakmı~, bem 
de vefasızlık yapmış bulunurulll. 

Fram, Milletler Ccmiyeti hasından 
Norvecli mösyö Nansen'nin o seneler
de yaptığı şiınal kutbu seyahati için 
hazırlanan gemiye verdiği addır. 

Bu seyahat yüzünden yalnız mösyö 
Nansen ve arkadaşlan değil, ayni z.a -
manda gemisi de meŞhur olduğundan, 
Dedeağaç Yunan konsolosu dostum 
mösyö cTars• bana hediye ettiği bir 
yaşındaki kıyınet'li av köpeğine c:!e 
Fram adını vermişti 

Fram zeki ve son derece sevimli bir 
hayvandı. Her şeyi anlar, söyliyemez, 
fakat anlatırdı. 

Köpek nevilerinin zeka ve sadakat
lerine dair tarih kitabiarında okudu -
ğum malfunat, Fram'm gösterdi~ zeka 
ve sadakat eserlerinden daha yüksek 
olmadığından, bunlann bir kısmını ya
zacağım: 

Fram, çarşıdan .alınmış olan beş altı 
çift tahta pabuç demetini yanmda kim
se bulunmaksızın, eve getirirken pen
cerede idiın. 

Fram eve elli metre kadar yakla~ -
mıştı. Bu sırada pabuçlardan bir çiftini 
ağzından düşürdü. Ötekileri düşür -
rneksizin onları almağa uğraştı, muvaf
fak olamadı. Caddede kimse yoktu. Et
rafına bakındı. Sonra, birisi gelip de 
pabucu alır endişesile, yolun bir kıs -
mını arka arka yürüdü. Sonra koşarak 
ağzındakileri kapı önüne koydu. Hızla 
gidip düşen pabuçları a1dı, getirdi... 

Bir kibrit kutusunu Frama gösterir, 
koklatır ve gözlerini bağlıyarak bir ta
rafa gizler, hayvana da: 

- Ara Fram, der ldik. 
Fram. bir iki saniye içinde sakl~ınan 

kibrit kutusunu bulurdul 

Favtona bindiğim zaman, eğer yalnız 
isem. çağırmadan arabadan içeri at!ar, 
ayaklarımın yanına yatardı. Berabe -
rlmde bir arkadaşım var ise arabaemın 
yerine çıkardı. 

Bazan kendisini evde alıkoyarak a
raba ile uzaklaşır, sonra bıraktırırdım. 
Fram, bizi derhal bulur; atlann önUne 
geçerek havlardı. Böylece, hergün mu
ayyen saatte boş yem torbalarını hükll
met konağındaki ahırdan eve getirmek su 
retile hizmetlerini gördüğü atıann ih
timamına hususi bir Itina gösterirdi. 

Bir gün arabacı, atlan, sulamak için 
Padoma köprüsünde çaya indirdi. At -
lardan biri suya yaklaşmalftan ürkü -
yordu. Atın hayli uzayan inadına Fram 
kız.dı. Mırıldandı. havladı. nihayet ko
::ıa koşa köprüden indi. Atm kuyru
ğundan tutarak, onu suya doğru çek -
ti. Bunda muvaffak olamayınca kendi
si çaya girdi. Yüzdü, rnınldandı, hav-
1adı. Bu hareketile. korkulacak bir teh
like olmadığını· anJntmak istivordu! 

Muharririn iki oğlu ve köpcği l'ram 

nistana gitmişti Sulhün akdinden bir 
müddet sonra, hükUmet dairesinin kar 
şısındaki konsoloshane önünden geçi -
yordum. Yanımdaki jandarma: 

- Bakınız, eski efendisi gelince 
Fram oraya gitın.iş, dedi 

Hakikaten Fraın, konsoloshanenin 
balkonundan bize bakıyor, kuyruğunu 
sallıyordu. Bir saat kadar önce gelmiş 
olan Mösyö Tarsinin muvasalatını 
Fram, benden evvel öğrenmişti. 

(Arkası var) .............................................................. 
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Bu müsabakalar mün!lsebetile, Eminö
nü Halkevi bir profesyonel güreş nizam
namesi hazırlamış, bu nizamn~ama C. H. 
P. Genel Sekreterliği tarafından tasdik 
edilmiştir. 
Şimdiye kadar kayıdsız, şartsız, müsa

bakaları hazırlıyanların ve pehlivanları:ı 
istedikleri §ekilde yapılagelmekte olan 
güreşler böylece intizama konmuş olu
yor. 

Bu nizamnamenin bazı mühirn parça
larını aşağıya yazıyoruz: 

Türkiye serbest güreş başpehlivanlık 
müsabakasının tertibi yalnız cİstanbul 
Eminönü Halkeviı. ne aid olup cTür t 
Spor Kurumu. ndan başka herhangı bir 
teşekkül ve şahıs, bu nam altında güreş 
tertib edemez. Başka bir isim altında 

serbest güreş tertib edecekler bu nizam
namenin müsabakaya aid maddelerini 
tatbik etmeğe mecburdurlar. 

Bu güreşiere Türkiye Cumhuriyeti ta
biiyetini haiz olmıyanlar giremezler. 
Güreşiere girecek her pehlivan, mUsa

bakadan evvel tertib komitesine müraca
at ederek, güreş gtinü isbatı vücud ede
ceğine dair bir taahhüdname vermete 
mecburdur. 
Güreşiere yazıldığı halde sebebsiz ola

rak güreşiere iştirak etmiyenler iki sene 
müddetle ba~ehlivanlık müsabakaları'
na giremezler. 

H aysiyetini ve milli şerefini feda ede
rek danışıklı güreş yaptığı sabit olan peh
livan başpehlivanlık gı1reşlerine girrnek 
hakkını müebbeden kaybeder. Bu danı
şıklı güreşler eğer başpehlivanlık müsa
bakalarında yapılacak olursa, yapanlar 
derhal müsabakadan atılırlar. 

Güreşler şu sıkJetler üzerinde tesbit e
dilmirtir: 

Filiz sıklet kilosu 56, en hafi~ kilosu 61, 
hafif kilosu 66, yan orta kilosu 72, orta 
kilosu 79, yarı ağır kilosu 87. 
Ağır sıklet tAbiri de 87 kilodan yukan

sı için kabul edilmiştir. Aşağı sıkletten 
bir güreşci arzu ettiği takdirde kendi 
sıkıetinden bir yukansında güreşebilir. 

Fakat ağır bir güreşci hiçbir zaman ken· 
di sıkletinden dun olan bir pehlivan ile 
güreşemez . 

Bir güreşeinin yenik düşmesi için iki 
omuzunun bir anda yere gelmesı kafidir. 
Yere gelen her iki omuzun üç saniye 

SOLDAN SAÖA: minderde yapışık olarak kalmasına lü-
11. - Kuş tutmaya yarayan bir nevi ka - zum yoktur. Boğmak, eli, kolu, ayağı, ba-

• fe.s - İsim. 
2 _ Baya~ıca _ Birdenbire. catı, beli tersine bükmek, kafa ile tosb-
3 - Para )'Oklutu. mak, ağız ve burun tutmak saç veya et 
t - Karac1Mllı aahllinde bir tehtr - So - çekmek, hasmın canını yakarak yenrneğe 

nunda bir ek• olursa yalnız başına. çalışmak, g€ne, hasnun midesinE', böğrü-
5 - Atıarın ayaklanndaki - Blr içkl. ne boğazına el kol veya bacakla· bas-
6 - Cemi edatı - DahL ' • • 
7 _ Konuşurken kekellyen _ Başında blr mak ve merdcesine güreşmemek. Bu ni· 

cb olsaydı ,şehir hartcJ. zamname ahklmınca yasak edilmiştir. 
8 - Fo.krüddem - Cereyan etııne. Hakem bahsine gelince; biri minder, 
9 - Ne ile yapılm~ - Kasabın sattıtı - ikisi de yan hakemi olmak üzere heyet üç 

:Emmek masdanndan emri hazır. 
10 _ İnllme~e mahsı.as _ Yapmak ccürüm- kişiden mürekkebdir. Bu üç hakemden 

lerde kullanılır.. ikisinin vcrdi~i karara itibar olunur. 
YUIARDAN AŞAÖI: Başpehlivanlık müsabakasına giren 

ı - Fare :tutmaya yarayan ne.sne - Ka - müsabıklardan birinci, ikinci ve üçüneüye 
rıaat gettnnlı. -k .. f t ·ı· .. ... f 11 .... ., • .__ A para mu " a ı verı ır. ... - ~a ı au e çeuıu ...... ra parçası - -
çık:ça. Başpehlivanlığı kazanan güre§Ciye ay-

3 - .thıl,yar - Üzerinde lekesi olan. rıca (başpehlivanlık kemeri) namı altın-
4 - Tuttutunu koparan - Esldden !al ba- da bir kemer emanet ola~ak verilir. Bu 

tarlarken dölrerlerd1. 
5 - Nazmolıruyan yazı - Bir nota. 
S - Eritmek - Nefl. 
7- Zıetlsı tunetll - Beygir. 
8 - Kırl1UZ11a benzeyen renk • Aa ııcak. 
e - Ablde - Nan olmak. 

10 - Gülün dalında bwunan - Gözleri gör
mlyen. 
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kemer on parçadan ibaret olup her sene 
başpehlivanlı~ı kazanan pehlivanın ismi 
bu parçalardan biiinin üstüne yazılır. 

Fasılasız üç sene kemeri kazanmış o
lan pehlivan kemere tamamen sahib olur. 

Güreş antrenürO Ankaraya 
gidiyor 

Futbol federasyonu 1938-39 mevsimi 
için oldukça zengin ve geniş bir faaliyet 
programı hazırlamıştır. 

Memleket dahilinde yapılacak maçla
ra büyük bir ehemmiyet veren federas
yon, ayni kuvvetle temsili ve milli maç
ları da bu faaliyet prograrnı içine almış
tır. 

Bütün mıntakalarda hep birden yapıl
makta olan lig maçlarını müteakib, bir 
çok şehirlerimizde şampiyonluk ve milli 
küme maçları ba§lamış olacak, bu suret
le futbol faaliyeti pek geniş bir §ekilde 
bütün mevsim devam edecektir. 

Futbol federasyonu iki senedenberi tat
bik edilmekte olan milli küme maç
larını uzun tedkik ve tecrübelerden 
sonra yeni bir jekle sakınağa karar ver-
miş va şimdiden hazırlıklarına başlamı§-' 
tır. 

Evvelce İstanbuldan dört, Ankara ve 
İzmirden ikişer ki cem'an sekiz klüp ara
sında iki devre olarak yapılan millt kü
me maçları gördüğü büyük alakanın da
ha şümullü bir şekil alabilmesi için fut
bol federasyonu bu üç mıntakadaki klüp 
adedierini bir mikdar attırmağa karar 
vermiştir. 

Yeni yapılan milli küme programına 

göre İstanbuldan sekiz, Ankara ve lz
mirden dörder klüp ayrılacaktır. 

Her mıntaka birer devreden ibaret o
lan maçlarını aralarında oynıyacaklar, 

İstanbuldan dört, Ankara ve İzmirden i
kişer klüp kar dö final, dömifinal ve fi
nal maçlarını bir turnuva. halinde Anka
rada yapacaklardır. 

Evvelce şehirler arasında yapılan maç
ların rekabet dolayısile gayeden uzak
laştığını ve bu hareketin mali bakımdan 
da federasyona çok pahalıya malolduğu 
hesab edilmiş ve milli küm maçlarının 
ilk seçmelerinin her klübün bulundu~u 
mıntakada yapılması karar alınmı§tır • 

Futbol federasyonu mıntakalanna a
ralannda yapacaklan bir devreli maçların 
bütün hasılatını klüplere bırakacak, ve 
Ankarada yapılacak nihat maçlar huı
latını da baştan derece alan klüplerin 
sonuncusana kadar tesbit edilecek bir 
bar em d ahilinde tevzi edecektir. 

Futbol Federasycm.unun tesbit ettiği 
temsiU ve miiU maçlar 

Futbol federasyonu bu mevsim harici 
maçiara büyük bir ehemmiyet vermek
tedir. Bu maksadla yapılan uzun muha
berattan sonra yeni mevsim faaliyeti §U 

şekilde tanzim edilmiştir: 
3 teşrinisani perşembe İstanbul - Ati· 

na (İstanbulda). 

5 Te§rinisaııi cnımartesi Ankara - ~tl
na (Ankarada). 

6 teşrinisani pazar Türkiye • Yunanis
tan (Ankarada), milli maç. 

25 kAnunuevvel pazar İzmir - Btikreş 
(İzmirde). . 

31 kanunuevvel cumartesi İstanbul -
Bükreş (İstanbulda). 

1 kAnunusanı 939 pazar Türkiye • Ro
manya (Ankarada) millt maç. 

Bu maçlardan maada henüz tarih~ tes
bit edilmemit olan Türkiye - Yugoslavya 
arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bel
grad temsili maçlarile Türkiye • Yugos
lavya arasmda milU maç nisan ortaların
da yapılacaktır. 

Cumhuriyet bayramında Feaerbabçe 
ve Günet Ankaraya davet edilecek 
Futbol federasyonu Cumhuriyetin on 

beıinci yılı münasebetile Ankarada bir 
futbol turnuvası tertibine karar ver
miştir. 
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Üç senedenberi şehrimizdeki güreşci
leri çalıştırmakta olan milli takım antre
nörü Finlandiyalı Pellinen federasyon 
tarafından Ankaraya çağırılrnıştır. Pelli
nen bundan böyle Ankarada çalışacaktır. 

İstanbul güreşcilerinin kıpnetlı bir 
hocadım mahrum olmaları endi,e edile
cek bir kayıp sayılır. 

Federasyon hariçten takım ge.tirme§i 
muva!ık bulma.mı§ ve 1937 milli küme 
şampiyonu Fenerbahçe ile 1938 milli kü
me şampiyonu Güneşi Ankaraya davet et
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rneğe karar vermi§tir . 
İki nıillt küme prnpiyonu otuz te§rini

evvelde Ankarada karşılaşacak ve galib 
gelen takıma futbol federasyonu Cumhu
riyetin on befinci yılı münasebetile güzel 
bir kupa hedJye edecektir. 

cak bu iki maç için klüplere yol masrafı 
olarak biner lira verecektir. 
İkinci monitör kursu Şubatta açılacak 

Futbol federasyonu yerli antrenör ye
tiştirmek hususunda evvelce vermiş ol
duğu karan bu mevsim de tatbik etmeğe 
ve yeni yetişen kadroya bir mikdar da
ha zenginleştirrnek için icab eden hazır
lıkları yapmağa başlamıştır. 

Yeni monitör kampı beş ay devam et· 
rnek üzere Ankarada ı:ubat bidayetinde 
açılacaktır. 

Bugün memleketin dört köşesinde va
zife gören monitörler de mevsim sonun
da iki ay için kampa davet edilecekler ve 
yeni sistemler üzerinde ders görecekler-
dir. {:;mer Besim 

Milli ta; m 1 terfi güreş 
maçiara ıehir edildi 

Güreş federasyonu milli takıma gire 
cek güreşcileri seçmek için yeni Türkiye 
birincilerile evvelce milli takıma ginn!J 
olanlar arasında Cumhuriyet bayramın .. 
da Ankarada yapılacak seçme müsaba
kaları teşkilatın almak üzere olduğu ya
ni şekil dolayısile tehir edilmiştir. 

Matbuat tak1mmm yeni maç1 
Şimdiye kadar yaptığı maçlarm hiç bl .. 

risinıde mağlub olmıyan İstanbul mat
buat takımı Cumhuriyet bayramında fe
derasyon dışı klüplerin en kuvvetiisi o
lan Beyoğlusporun t~kaüdlerile kai'flla .. 
şacaktır. 

····················-············-·············-········· .. 

Bugünkü program 
ISTANBUL 

21 Birlncit•in 938 PeJ1Ulbe 
Aqa.m neşrlyatı: 
18.30: Dans musl.kl.sl (Pllk), 19: Spor mu

sahabelert, E~re! Şefik. ı9.JO: Orta Anadolu 
saati: All Koç Oüreea ve Hayri Karamete. 
19.5~: Borsa ha.berle.rl, 20: Belma ve arka -
daşları tarafında.n Türk mUE\'Idsl Te halk 
şarlclan. 20.40: Ajaruı haberleri. 20.47: öm• 
Rıza ootruı taratından Ar&bca söyleT. lll 
Saat ~yarı: Orkestra: ı - Cuband, 2 - Çi -
gan mualk.ls1, 21.30: Rıtat ve arkada§lan ta
rafından Türk mus1kls1 ve halk prkılarL 

22.10: Hava raporu, 22.13: Mandolln orkes -
trası: lılualllm Mihal1dJs ve arkad&f}an ta
rafından, 22.50: Son haberler ve erteal ıü -
nün programı, 23: Saat A.yan, İs'tlklll mar§L 

ANKARA 
ze Birindtepiıı 131 r...-• 

(Ö~le n~riyatı tecrübe mahiyetinde ola
rak yenı stUdyoda yapılacaktır.) 

Ölle aeşriyata: 
12.30: Alaıturka pllk nefl'lyatı, ıs: Ha -

berler, 13.15: Karışık pllk n~rtyatı. 
Ak,am neşriyatı: 
18.30: Karı.şık plA.k neşrlyatı, 19.16: Türk 

muslklsi ve halk şarkıları: (Sallhaddln), 20: 
Saat A.yarı ve Arabça s~ylev. 20.10 Haberler, 
20.15: İnce saz faslı (Tahstn Karakuf), 21: 
Şan plWarı, 21.15: StftdJ'O salon orkestrası 
22: Haberler Te han raporu. . ...........................................................•• 

Nöbetci eczaneler 
Bu rece nöbetçi olan eczander .-n • 

lardır: 

İstanbul ciheUndekiler: 
Aksarayda: <Şeref) , Alerr.darda: (Ab

dülkadir), Beyaıadda: (Raydu), !& -
matyada <Tıeofiloe), ı:ıntoontkıde: (BI
seyln HüsnU>, Eytıbde: cmkmet Atta -
maz), Fenerde: (Eınllfadl), ŞehNm.l -
nlnde: (Hamdi), Şehzadeba.şındaz (Ham
di), Karagtlmrftkt&: <Artt> , Kftçftltpa -
u.rda: <Necatt Ahmed), Bakırt0ytln<1e: 
<Merkez). 

Beyoğlu cihetindeldier: 

İst1klAl caddeslnde: (Kanıuk), Gala
t.ada: d.mıet>. TakBimde: <Nlzameddln), 
Kurtolu~: (Necdet>, Yenl§eblrde: (Pa
runalcyan), Bostanba§tnda: <tttıhad), 
Befiktaşta: (Silleyman Reoab). 

Boluiçi, Iadtiy ve Aclalantak.llw: 
Üsküdarda: .. <!'-t11ıad), . ~n1erde: 

(08ma.n), Kadıkoyunde: (Büyük, ttoter>, 
Büyütadada: C Şinası Rua), HeybeUdt: 
(fanaş). 

Harb dalayısile Mösyö Tarsi Yuna - &vvelk& bultMcanm hcıl~dilmiı ~kli 

Güreş federasyonu İstanbul güreşcile
ri için yeni bir şekil düşünmedilinden bu 
sporculann on on beş sene evvel olduğu 
gibi kendi kÖ§elerinde yalnız çalışacak
ları anlaşılmaktadır. Futbol federasyonu Ankarada yapıla- "-"--------------~ 
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OskOdar - Kad1köy ve Havalisi 
Halk Tramvaylar• Türk Anonim Şirketinden : 
Cambariyetia 15 laci Yıldiailmi 

Mlaasebetlyle 

TE ZiLATLI TARiFE 
Cumhuriyetin 15 Inci YIIdönümü münasebetlyle 25 Birinci 

tetrin 1938 günü batlamak ve 4 lklnclteşrin 1938 gününe ka
dar " Dahil " devam etmek üzere tramvaylar1m1zda, mıntaka 
tevhidl suretiyle tenzilat yapllm•t ve mıntakalar atağidaki 
şekli almışttr. 

Hat Sayısı Hattm Adı 

ı Oaküdar 

Cumhuriyet bayramı münasebetile ll gün 

Km ldı ( 1 - Osküdar - Bağlarbaşı 
( 2 - Bağlarba§ı - Kısıklı 

12 Kadıköy - Ü1küdar ( 1 - Kadıköy - İbrahimağa 
( 2 _;, İbrahimağa - Karacaahmed 
( 3 - Karacaahmed - Üaküdar 

( ı - Kadıköy - Ihrahimağa 
( 2 - İbrahimağa - Karacaahme<l 
( 3 - Karacaahmed - Bağlarhap 
( 4 - Bağlarbaşı - Kı11klı 

22 Kadıköy - Kuıklı 

( 1 - Kadıköy 
( 2 - Kızıltoprak 

- Kızıltoprak 
- Erenköy 

4 Kadıköy - Bostancı 

( 3 - Erenköy - Boatancı 

6 Kadıköy - Fen er bahçe (ı - Kadıköy 
( 2 - Kızıltoprak 

- Kızıltoprak 
- Fen er bahçe 

8 Kadıköy - Gazhane (ı - Kadıköy - Gazhane 

20 Kadıköy - Moda ( 1 - Kadıköy - Moda 

Bu suretle, halen tatbik edilen tarifeye nazaran, vasati 
hesabla / 0 24 nisbetinde tenzilat yapiimiştır. 

TOrkiye CUmhuriyet Merkez Bankasi 
15 - Birlnciteşrin - 1938 Yazigeti . 

AKTIF PASİF 

Kasa: 

Altın: san kUoeram 17.157.977 
BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler: 

Türk ıırw 
Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi tllogram Q.054.623 
Altına tahv111 bbU aerbest 
dOTizler 
Dlter dövizler ye Borçlu kllrinl 
batiyelerı 

Bazine Tahvilleri : 
Deruhde edilen evrakı nakdlye 
tartılı~ı 
Kanunun 1 - 1 tnel maddele
rine tevflkan hazine tarafından 
l!kl tedlyat 

Senedat Cüzdanı : 
HAzİNE BONOLARI 
TİCARİ BENEDAT _ 

Esham ve Tahvilit Cüzdam : 
(Deruhde edllen t'fi'Bkı nat

A - (diyenin tarşılı~ !'.!ham T8 
(TahT1llt ltıbart tıymetıe) 

8 - Berbeat eih&m Tt tahv111' 

Avaııslu : 
Bazineye kısa vadeli &lL 

Altın ve Döviz tızerlnt 
'l'ah 't'11l ı tızertııt 

Biasedarlar ı 
lluhtelif: 

24.134.061,96 
ıe.ıa.aaı.

ı.22ı .ımı.ı7 

259.176,71 . 
\2.'736.051,68 

30.236,-

13.014.988,12 

158.74U63,-

15.137.602,-

500.000,-
75.099.812,56 

39.413.948,48 
8.768.498,82 

7.767.000,-
228.519,53 

&.215U2g,16 

Lira 
Sermaye: -
İhtiyat Akçeei : 

44.518 nt ıs Adı ve fevkalide 
· ' Huswıt 

259.176,71 Tedavüldeki Banlmotlar: 

25.781.2'115,80 

Deruhde edilen ewakı nakdlye 
Kanunun 6 - 8 inci maddeleri 
ne tevtıbn has.tnt taratmdan 
llk1 ted1yat 
Deruhde edilen twatı natdlyt 
batıyed 

Kartılılı tam&men altm olarak 
ll!veten tedaT1Ue nzedllen 
Reeskont mukablll lllnten teda. 
vazed. 

Türk Liruı Mnduatı : 

143.610.961.- Dövh taahhüdatı : 
Altına tahl111 kabll dövlıler 
Di~er d6Yizler n alaeatlı :tl.1ı1nl 

7U99.811 58 bakiyelert 
' Muhtelif: 

4G.18U47.SQ 

17.254.848,89 
4.500.000,-

13.807.161,4'7 

2.712.23Ul 

6.000.000.-

158.748.563,-

15.137.602,-

143.610.J61.-

19.000.000,-

34.000.000:-

1 1.&75,74 

415.388.873,27 

Lira 
15.000.000,-

196.610.9el,-

Yekb 37U14.J98,68 ' Yeldln 371.514.298,66 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 
lakonto haddi % 4 Altm üzerine avana % 3 

Yüksek ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: Dr. IIıaıı Sami 
1 - Kurumumuz binalan için lftzum lu olan aşağıda eb' ad ve adedieri yazıh Ö K & O RO K f U R U au 

1 kalem bayrak açık eksiitme usulfte satın alınacaktır. OksOrOk ve netee darlıtı, bofmaca 
2 - thalesi 26/10/938 Çarşamba günü saat 10 da Ankarada Rektörluk bina· ve ktzamık OksürO.kleri için pek 

aında müteşekkil komisyon tararu;dan yapılacaktır. tesirli UAQtır. Her ecunede Te eoza 
depolannda bulunur. • 

3 - Muhaınınen bedel 244:5,50 ve mu vak.kat teminat 182,42 liradır. 
4 - Daha fazla izahat ve parası.ı 

1
artname almak istiyenlerin Enstitü daire ............................................................ .. 

ınüdürlüğüne müracaatları. c4232:. 'c7339t Son P08ta Matbaaaı 

- Adet Eb'adlan 

150 
4 
2 

150 X ıoo 
1500 X ıooo 

1125 X 750 

Naturil 
, 
, 

................................ 
Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Zm•t 

SAHiPLERI: 8. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAK.LIG1L 

Sayfa 15 

PARFOMO DIR 

DIKKATI Paris COTY fabrikalannda imal ve ihzar 
edilmiş bir fransız mustahzarıdır. 

Kad1köy Vakıflar Direktörlüğü Ilinları 
Akarat: 

Malıarnmen Pey ak· Semtl M abilesi Sokagı No. Cinsi 
bedeli çe si 

L K. L. K. 
786 60 65 17 Oskttdar Muradreis SilAhdar 8'1 Ahşnb evin 

198 13 14 86 
bahçesi tam u mı 

• Hacıhesna Servilik 104 J) • 
hat un 

12 05 o 91 • Solaksinan (eski: Odalar) 5 arsanın 

(çı km azı ) tamamı 
(yeni: Kara) 
(Ahmed çık-) 
(m azı ) 

Yukanda cfnsl ve mevkileri yazılı yerlerin tamamı salılmak nzere arttır
maları on gOn uzablmışbr. 
V ~~~eleri 25- 10- 938 Salı gOnO saat on beştedir. Isteklllerin KadıkOy 

a ar MOdOrlUQ11ne gelmeleri. (7676) 

T. C. ZiRAAT. BANKASI 
Kurulut tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Ziraı ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Z~at Bankasında kumbaralı ve 1hbamz tasarruf hesablannda en u 
S?. lir~sı b~unanl~ra aenede • defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna 
gore ikramıye dagıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 

4 " soo " 2,000 " 
4 • 250 • 1,000 " 

40 .. 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 , 4,800 , 
160 " 20 " 3,200 ,. 

D~T: H~saplarındaki paralar bir sene içinde 50 lıradan aşağı 
diişmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylUl, 1 Birinci kinun 1 Mart ve 1 Hazİ11UI 
tarihlerinde çekilecektir. ' 
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RADYO Endüstrisinde BAŞI TUT AN iki Alman markası : 

ı - Sesde sadakııt 
2 - 6 ses ayarı 

3 - Kalın ve ince sesde ayni berraklık 

4 - Sarfiyatta tasarruf sistemi (~ 30) 

5 - Munzam oparlör tertibatı 

6 - Gramofon için tertibat 

7 - Çift sür'atli ayar dülmesi 

8 - Paraziti kesen hususi toprak prizl 

9 - Yeni sistem termik sigorta 

Büyük bir sürpriz 
1 Nisan 1939 a kadar satılan 1939 mo
deli HORNYPHON ve BRAUN radyo
ları sahiplerine büyük bir sürpriz ol
mak üzere gayet zengin bir etYa piyan· 
gosu tertip edilm.iftir. ~ nurnaraya 
isabet vakl olacaktır. Lira -ı ciye bir pırlanta platin kol saati 185 
2 ciye 14 ayar altm cep aaatl 100 
3 cüye Perpetüüm P. S. otomatik 10 - Işıklı ve isimli istasyon ayarı 

1 1 - Dört dllimli sihirli göz GARANTlLl BlR RADYO. ıramofon GG 
4 cüye Perpetüüm P. S. 3 otomattiL 

gramolon 40 
5 ciye Doksa marka altın 14 ayar 

kadm kol saati &O 
Bunlardan batka 495 numaray~ 

muhtelif hediyeler 

12 - 13 metreden itibaren kısa dalgL 
13 - Kısa dalgada yüksek randımanlı 

anti feeding tertibatı 

14 - Motörlü tiplerde 10 otomatik 
istasyon 

Ç0NK0: 
ı - Yedek akaamı tama

men mevcuttur. 
2 - MQkemmel tamir atoı

yesl mOşterilerin em
rine amadedir. 

UM UMİ VEKILI: 
Jstant-ul, Havıızlu Han 

Rikardo Levi müessesesi 
l1tanbul Umumi Acenlası : 

TOrk Elektrik Tealsat ve Ticaret Işleri Moessesest 

O S M A 'N 1 A B A 8 
Galata Magw azası: Bankalar caddesi, No. 47 Voyvoda 

, Han, Zemin kat 

B t M w • Üniversite caddesi No. 28 
eyan agazaaı • Elektrik idaresi karşısında 

Kadık6y Mağ'azaa1: Muvakkithane caddesi No. 33/2 

Ankarada: s. ve N. Kardas HORNYPHON ve BRAUN 
VilAyetlerde Ntlf yerleri : 

İzmirde 
Esktşehirde 

Bnrsada 
Trabzonefa 
Samsunda 
Kırklarelinde 

i...üleburgazda 

Edremi.tte 
Erzurum~ 

Konyada 
Ereğll.cie 

Zonguldakta 

Panoetti ve Pariente 
İbrahim Ener 

lsak Şoef 
Hakkı Atmaca 

Alleddin Saatcl 
Fehmi Akay 
AU Şefik Şimşek 

FereU M. Öner 
Net'et Solak 

Mumca Kardetler 
Atamer Kardetler 
M. A. Gürol 

radyolıtn bu sene daha yüksek, daha mOkemmel ve 
daha zarif modellerle piyagya çıkmışbr. 

HORNYPHON RADYOLAJU 
1989 modellerinin fiatlan: 

Tlpl Prlnz : 8 Umbaya muadU ' 
• Lord : 12 • • 6/6 
• Reks : 12 • m uadil 6/6 

MotOriO otomatik 

L. Vade 
L. 186 12 Ay 
L. 186 1~ Ay 
L. 2l6 12 Ay 

• Olympik: 16 Umbaya muadil 8 L. 286 12 Ay 

6 
6 
6 

metorıo otomatik 

BRAUN RADYOLARI 
Lambalı ModEl SOper 

• Model SOperlOkl 
• Ostte ıamofonlu 

185 
19i 

2tSO 

12 Ay 
12 Ay 
12 Ay 

PERPETÜÜM GRAMOFONLARI 
Kendiliğinden 8 Plik Deti1tiren Elektrikli Gramofon Mobilyası 

12 
Türk elektrik tuiut 

Ye ncaret ltieri 
mtieueaai 

OSMAN ŞAKAR 
Oalatada: 

Bankalar caddesi N o. 47 
Voyvoda Han zemin kat 
Beyaudıla: 

Üniversite caddesi No. 28 
Elektrik İdaresi kartısı 
KadıkiJÜMie: 

İskele, Muvakkithane cad

desi No. 33/2 

Muhtelif otomatık pikup modelle•• 

y 
V E R E s 1 y E 

Elektrik tesisab Zal!! çefit AVIZELER 
Kömür sobatan 

HaYaJ'azı Elektrik ütülerl 

" • Saatleri 

KaJörifer 
, Sobaları 

" • Ocaklan 

Su • Cezveleri 

" • Yudlklan 

Mo tör • Saç kurutma 

" lleUeri 

• Bkmek kızartma 
Motopomp ,. AleUeri 

Tulumba 
, Motopomplan 

" • Motörleri 

HORNYPHON 
Ye 

BRAUN 
Radyoları İstanbul 

yeglne lltlf yeri 

Havapzı ocakları 

• Bulyolari 

Mefhur cLeucie• Ampul-

leri 1-40 mumluk 19 kuruş 

SaJUI doktorlanans tarafmdan milyonlarca Yatandata taniye edilen e~laiz 

KAN, KUVVET, IŞTiHA ŞURUBUDUR. 
Bir f1fe aizlere bayatın bGtnn zeYk ve nq'elerini tatbracak ve yatadıtınız mliddetçe halaizlik, 

yeia, utırap, dlflnce, korkaklık, tembellik gaatermiyecektir. 

FOSF ARSOLu, diier bütün kuvvet ilaçlanndan ayli'an bathca haUa; devamlı bir surette kan, 
kuvvet, ittiha temin etmeti ve ilk defa kullananlarda bile azami bir hafta içinde teairini aöaterme
aidir. 

FOSFARSOL; muhakkak bir surette hayatın eauın1 tetkil eden kanı, daima tazeleyip çojaltır. 
Tatlı bir ittiha temin eder, adale ve sinirleri kuvvetlendirir. Uyku.auzluju, fena dütünceleri, yorııun
luiu ,iderir, mide Ve barsak tenbeJiijindea doian iD)nbazlan aeçirir, VÜcuda daima leDÇJik ve 

dinçUk verir, zeki ve hafızaJI parlabl', belıevıekllii Ye ademi iktidarda büyük faydalar temin eder. 
V elhaaıl in•:ıı makinesine lizun olan IMitiin kuvvetleri vererek tam manasiyle hayatın zeYk ve net' e
lerini tattırır. FOSFARSOL; Cilnet ıibiall'. Girdiii ywe aıhhat, saadet ve net'• aaçar. Her Eczanede 
buluaur. 

Avrupanın hayat, kurtlu çocuk rıdalar•ndan aalo
nınız 1 Y avrularınızın midesini ab ur cuburla dol

durmayınız 1 Tabii, saf, lezzetli 

na çocuklar bayılıyor. Çok lflab.lı ye ~everek bQy1ırler. Bu Mf Olla _. 
lann Yltamlni bol, ıtdall oot ye kalorlll y1lkaektlr. Battın çooü d.._. 
lan buna phadet eder. AYrllpada daima diplomalarla musaddat blıblll-

lltf kazanmıştır. Bu tadar yOktek enafa malik tablt ııda aaat 

HASAN 0ZL0 UNLARlDia 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patate~, 
Mıa•r, Türlü, Bezelya, Badem, Çavdar Özü 

unlarını çocuklannıza yediriniz. 

C OLUMBill 
PLAKLARINDA 

- YESARi ASIM'1n 
YeRI Ç1ka• •••rlerl 

Y uari Aamla Birlikte N. Ye M. Bayanlar 

1 749 1 lUr Balaarda Biıı Göbuda 
Hiwuııaı Hiç Klıa~eye Söyleıaem ••r•n F ••• O ••• 

17496 ~'Ş~~: Kolrla••• 

-.--~ B• altbiJ•n gllllertle - ~-llliliıll .. 
Bir tahliaiye aiaıidi aibi Anlacajmız tek &addi de pliNW 

aaahvetmeyiniz •. : • 

EL ELDEN UÖURLUDUR ... 
Baaa habrdan çıbraJank. her •J biD bir Uati,..,.•. 
keaip aıtbrdıj'laa piJa:ap bilet pu....a aprba Ilir 

ıifeJe JabrmiL 
ltmlekltin her yaa1ltlan siparif kabil ed• 

Istanbul Iş Bankasi karttiiiiBki 

MaiQI Cemal Gişesinin 
~-... Uğuru pek çok tecrübelerden geçmi,tir. ·--~ 

Blltlbı aefia teylere "Hacı Bekir lokumu" aua adı Y..u.o.i 
'lobobtiz cleiüdir· 

Tabiatın yarattığı karpuz bile Haa Bekir kurabiyeabaia tlla'~ 
tinden yardam iatemete mecbur olmapur. 

Ali Muhiddin 
' 

Bahçekapı, Beyoğlu, Karaköy, Kadık6y. . 

. 
Muvaffak olmu1 bir ilaç 

HAKKI KATRAN Pastilleri 
Öksürükleri kökünden keser 

EF BOZASI ÇlKTI 


