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· ATATURKON SIHHI VAZIYETI sabah Dolmabahçe 

1 Doktorlar bu sabah umumi salibın 
2 • 

artmakta olduğunu müjdelediler 
Bu sabahki tebliğ : Dün geeeki tebliğ: 

21 Birinciteşrin 938 20 Birinciteşrin 938 

Riyaseticumhur Umumi Katibliğinden: Riyaseticumhur Umumi Kiitibliğinderı: 
1 __ Ueiıicumhur Atatürkün ııhhi vaziyetl~ri 1 - Reiıicrımhur Atatürlıün ııhhi· vaziyeileri 

lıakhında müdavi ve mÜfaVir tabibleri taralından lıakltında müdavi ve mütavir tabibleri taralından i 
d . bu alııam ı;aat 20 de verilen rapor ikinci madde- ~ 

bugün ıaat 10 da verilen rapor ikinci maddede ır: dedir: ! 
: 2- Geceyi rahat geçirdiler. Umumi salalı art- 2- Aıabi tirazlar tamamen geçmittir. Umumi e 
~ makladır. Nabız muntazam, 94, teneliüı 20, ha- sııliih artmaktadır. Nabız muntazam 94) tenellüı ! 
~ raret dereceıi 36,9 dur. 20, hararet Jereceıi 37.1 dir. i 
l i 
~ .......................................................................................................................................................................................... -' 

Fransada siyasi mühim 
değişiklikler yapılacak 1, 

Umumi harb senelerinde olduğu gibi bir teslihat 

"Sulhü kurtarmak 
için kuvvetli 

Toplantıyı müteakıb 
Vekiller Ankaraya 

bir kısım 
döndüler, 

diğerleri de bugün gidecekler 

Adiiye ve ikt1sad Vekilierinin beyanatlari 

Ankaradan gelen vekillcr Bll§vekil tıe Dahiliye Vekili ile beraber gardan 
· çıkar larken 

· nazırhğı ile bir devlet hazinesi nazırlığı ibdaa edilecek 
Paris 20 (Hususi) - İki gUndenberi 

.siyasi rnalifellerde musırrane dola~an bir 

Atatürkün rahatsızlı~ları dolayısite ls- Vekilleri dün akşamki trcnle Ankaraya 
Samuel Hor Hitlerin son t~nbulda bulunmakta olan Ba§bakan Ce- avdet etmişlerdir. İktısad Vekili Şaldr 

• ~a~ Bay~r, mutad Heyeti Vekile lçtimnı Kesebir hareketinden evvel kendlsile gö-

olmak şarttir " 
rivayete göre, yakında Fransanın siyasi 
veçhesinde mılhiın dejişiklikleı· olacak· 
tll'. 

Bu değişikliklerin hem kabineyc, hem 
de parlamentoya şamil olacağı söylen
mektedir. Kabınenin esaslı bir . surette 
tadilı ve rnebusan meclisının feshı muh
temeldir. 

Bu rivayetleri teyid eden resmi malu
mat olmamakla beraber, tekzib mahiye
tinde herhangi bir beyanat ta yoktur. 

cParis • Soir,. gazetesi bu rivayetlere 
rnakes olarak, czcümle diyor ki: 

•Başvekil Daladye kabinedeki arkadaş
ları ve bazı parti şeflerile müdaveleı E'i
karda bulunarak, memleketin yüksek 
menfaatlerile alakadar olan meseleler 
hakkında tenevvür etmektedir. 
Yapılan bu müzakereler esnasında 

hükCtmetin teknik mü§avırlerinin rapor
ları nazarı itibara alınmaktadır. 

(Devamı 11 inci sayfada) Fransız bcı§VekiH Daladye 

Kudüste yapılan tedib 
hareketi sona erdi 

Asi Arabların emvali musadere ediliyor 

P'ilistind.e Arablar tarafmdcn yakı lan bir sinagogun göriinütll 

Londra 20 (Hususl) - Kudüste Arab kett rnuvaffakiyetle neticelenrni§tir. 
lailerine karp tertib edilen tedib, hare-j (Deva• 11 inai sayfada) 

nutkuna cevab verıyor ıçın vekıl arkadaglarını 1stanbula çakır- rüşen bir muharririmize· 
--::- . mış ve dün öğleden evvel Dolrnabahçe «- Vekiller Heyeti içtimatnda bulun-

Lo~dra %0 (Hususı) - Dahıliye Na· sarayında toplanılarak rumarneye dahil mak üzere'fsta.nbula g~ldim ve Ankaray.1 
zırı S~~ ~amuel H~r, bu alqam bir nu~ i§ler görü§iilmüştür. dönüyorum. Ankarada dalml sergi bina. 
tuk so~}~yerek, Hıtl~rlrl Sar~rükte i~ lkbud ve Ziraat Vekilieri sı i§ile meşgul olacağım ve bu malesadla 
ra~ ~ttı~ nutka telmıhen, ezcümle de- Ankaraya döndfiler Ankarada bulunan Sanayi Birli~i Katibi 
mıştır kı· D " h · · ı e : un şe rımıze gelen ktısad ve Ziraat (Devamı 11 inci sayfadtı) 

«- Hıt1er, Başveldl Çemberlaynin =~~===~==~===~==~~~~~~~~~~-=-
sulhperverliğinden emin ~ulunduğu - L • t D d 
nu, fakat bir kabine değişikİiğinde ki - 1 Va n ya_ ve anzı· g e 
min iktidar meVkiine geçeceğini ve 

yeni gelenin ne gibi temayüllcr hesli.-. N · · • ı h k 
~~ceğinin meçhul oldlığunu söylemi~· azı er a~e . ete.geçtiler 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Mareşal _Göring 
çok mühim 

işlerle meşgul 
Berlin 20 (Hususi) - Mareşal Gö

ring, önümüzdeki aylar içinde ne res
mi, ne de hususi surette tertib edilmis 
olan merasim ve şenilkiere iştirak e : 
derniyeceğini bildirmiştir. 

Mareşal Göring, çok rnühirn işlerle 
meşgul olduğıından dolaşı bu kararı 
vermiştir. 

MeşguliyeLin mahiyeti hakkında hiç 
bir şey söylenmemektedir. 

Talihsiz - aş1k! 
Sevgilisinin babasmdan bıçak 
yemişti, iyileşince bu sefer de 
sevgilisi tarafından yaralandı 

Bundan birkaç gün evvel, Ayvansn
rayda oturan Hurşid isimli bir ihtiyar. 
Bürhan adında bir gencin, kızı ile ko -
nuşrnasından muğber olarak oğlu Os . 
manla birleşmiş, Bürhanı bıçakla ya . 

1 
ralamıştı. 

Mahkemeye sevkedilen Hurşidin su . 
çu sabit görüldüğiinden mahkôm edil
mişti. Dün aldığımız malUınata göre 
hAdise bu mahkfuniyetle kapanmam~ş· 

Es· tır. Bir kaç gün hastanede kalaıktan 
(Devam~ 11 inci sayfackt) 

Alman gazeteleri, Süde·t meselesini~ başlangıcıoda 
olduğu gibi, şimdi de Lifvanyaya hücuma basladılar 

Londra 20 (Hususi) - Meii)eldeki Yarın, Memel serbest şehrinin diyet 
Naıiler, Litvanya hükfımeti tarafından meclisi toplanarak, büklımetin bu ka • 
ilfm edilmiş olan örfi idareyi protesto rarının geri alınmasını istiyecektir. 
etmektedirler. · · · (Devamı 11 inci sayfada) 

Romaıiya, Bulgaristandan 
göçmen nakli geri kaldı 
Kış gelmeden evvel nakledilmesi mukarrer olan 25 

bin göçmenden ancak 11,500 kişi 
anavatana getirildi, müşkülahn iz"'Jesine calışılıyor 

Ana vatanda içi Zen ilk çorba 

Romanya ve Bulgaristandan ana vatana mm . bu seneye ıni.iretteb kısmına göre, 
göç eden ırkdaşlarımızın naKli için tskAn bu sene kış gelmeden evvf'l Romanya-
·•mum müdürlüğünce hazırlanan progra- (Devamı 11 inci sayfada) 



2 Sayf&. 

Hergün 
-···...-. 

Cumhuriyet rejimi ve 
Halk fırkası 

Yaı.an: Muhittin Blrf'll 
rE5l ugün bötün milletin kendisine 
lg) sıhhat ve afiyet temenni etti· 

•. Atatürkün Türklüğe yaptığı hizmetler 
gı bü ''kl 
hesabsızdır. Bu hizmetlerin en yu ~-
rinden biri de kurduğu rejım, teı:;ellerı
ni memleketin derinliklerine attıgı dev-
let ve siyaset sistemidir: .. . 

Bu sistemin prensiplerint hep bılıyo
ruz: Cumhuriyet, layiklik, devletçilik, 
halkçılık vesaire. Bunlar, sistemin si~a:i 
ruhuna aid esaslardır. Rejimin tcşkılat 
bakımından hususiyetine gelince, bunun 
tek bir fırkaya, Halk Fırkasına istinad 

SON POSTA 

Resimli Makale: = Insanın temeli = 

etmesinden ibarettir. İnsaneta ıtıyad binada temele benzer, bütün hayatımız Bir kadeh rakı, bir küçük kumar, Dasit.bir eğlence aıemı 
Atatürk, vazılı görüşlü, derin bakış1ı onun üzerine kutulur, ve hir defa kurulduktan sonra değış- zararsızdır, demeyiniz. Kötü huyla hayatlanın çüıiltenler 

gözlerini bu memleketin içtimai ve ~yasi tirilmesi müınld1n değildir, temel gidince bütün bina bir· hep böyle başlamışlardır, itiyadın iyisini edinlniz, hayatını-
bünyesine çevirdiği zaman, orada bırçok denbire çöker. zı sağlam temel üzerine kurunuz .. 

şeyler gördfi ve bu gördüğü şeyleri, bu ~::::=~~~~~:=::=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;::;::~~~~~~~~YYYY\ 

S[i~:j~E~~?~:~;~~~ 
eder. Ilir yıldızın r·········· .................. -.................. --., Gazete satarak 

Bu bakımdan cfır!a. kelimesi, demok- Eski kocası Hergün bir fıkra Zengin olan 
rasi nizarnının ayni kelime ile kasd ve Yenisini garaladı MüvP.ZZi 
ifade ettiği manaya münafidir. Fransız- Nezaket 
İngiliz damgasım taşıyan garb demek- Bir mediste milletierin nezaketle-
rasİsine göre, fırka, muhtelif menfaat rinden bahsediliyordu. 
zümrelerini, muhtelif hayat anlayışları
nı temsil eden ve muhtelif kütlelere is· 
tinad eden, birbirinden ayn bir takım 
içtimai cereyanların siyasi teşkilatian 
manasınadır. Bunlar, birbirlerile dalint 
bir mücadele halindedirler. Bu mücadele, 
o memleketlerde bir takım kuvvetlerin 
israfını mucib olmakla beraber, neticede 
gene bir ahenk vücude getırnıeğe kadir 
oluyor. Halbuki, o memleketlerin geçir
dikleri tekamül safhalarından geçmemiş 
yerlerde, bilhassa şark milletleri arasın
da bu nevi bir fırka anlayışının milleti 
birbirine düşüren fena bir tefrika unsu- J 
ru olduğu kMi dereeede tecrübe edilmiş-I 

tir. 1 
Ben, bizzat bu tecrübe devrinin en ya-

kın şahldlerinden biri oldum: İ ttihad 
1 

ve Terakki devri. 
Bu devirde, biz İttihadcılar, bütün fik

ri gıdamızı Fransadan, büti'ı.n siyasi pren
sipla-imizi - Tanzimatın varisıeri s~fa-j 
tile • Fransa ihtiUılinden alıyorduk. Içi-· 
mizde Fransız ka~ğı ile Türk pilil.vı ye
menin kabil olmıyacağını düşünenler yok 
olmamakla beraber, İlıtilali Kebir pren
siplerine kafalarrmız o kadar kuvvetle 
saplanmıştı ki, ilk devirlerde, bütün sa
mimiyetimizle memleketimizde Fransa 
teşkilatını tatbik etmek istedik. Fakat, 
hata ettiğimizin sabit olması için iki gün
lük tecrübe kafi geldi ve o w.inden itiba
ren, İttihad ve Terakki, kendi kendisini 
nakzeden, kendi kendisini tekzibe mec
bur kalan ve kendi elile yarattığı bir te
zad içinde kendisinin kurbanı olmak va
ziyetine düşen biçare bir teşek:kül oldu: 
Bir taraftan fırkalar ve fırkacılık pren
siplerini müdafaa ediyor, öte taraftan da 
fırkalan başıboş bıraktığı takdirde mem
leketin birbirini yiyeceğini görerek, tek 
bir fırka halinde, yalnız kendisi hlkim 
olmak istiyordu. 

Bu, İttihad ve Terakiriye yapılabilecek 
büttin hücumlann hareket noktasını tet
kil etmişti. Herkes haklı olarak ittihad 
ve Terakkiyi, csöylediğinin aksini yap
makla, itharn edebiliyordu. O zavallı is
tihale devri müessesesi de, bir taraftan 
ınemleketi başıboş bıraktığı zaman her
kesin davulcu ile rumacıya ''armak iste
diğini gfuen. diğer taraftan da kendi ken
disini tekzib pahasına da olsa memleket! 

Ruth. Ettingin 

Meşhur sinema yıldızı Ruth Ettingin 
eski kocası albay Snyde!", el'an karısını 
sevmekte ve ondan ayrtlmış olmakla be
raber, daima peşini takib etmektedir. 

Albay Soyderin bu aşkı, kendisini bir 
cinayet işlemeğ kadar sürüklemiştir. 

Snyder, geçen gün Holivudda Ruth Et
tingin villasına girerek, artistin yeni ko
casını bir revolver kurşunu ile yarala
mıştır. 

İngilierede her sene 90,000 
kadın çocuk düşıiriigor 

İngilterede, her sene 90 bin kadının ço
cuk düşürdüğü tesbit edilmiştir. 

Bu hakikati nazan itibara alan İngiliz 
kadınlar birliğinin idare heyeti, çocuk 
dUşUrmeyi yasak eden kanunun değişti
rilmesi için hükftmete müracaat etmeğe 
karar vermiştir. 
İdare heyetinin kanaatine göre, kanun 

yasağına rağmen yapılan gizli çocuk dü
şürmeler neticesinde birçok ölüm ve sa
katlık vak'aları zuhur etmektedlı·. An-

toplu ve müttehid bir hald!! tntmak ihti- cak kanunun dekişmesıl.e bunlann önüne 
yacını hisseden bir t~ekkül oldu. Böyle geçilebilecekti __ ·r_. _____ _ 
oldu, böyle yaptı ve bu oluşls yapış ara- l 
sında, kendi kendisini nefyeden bir si- 130 ngiliz lirasına bir pul 
yaset içinde hatıp gitti. 

* 
Eşi yalnız İngiliz müzesinde bulunan 

ve 1682 senesinde çıkanlnıış olan bir 
posta pulu, geçen gün Londrada 130 İn • 
giliz lirasına Mr. Foster Bond'a satılmış -
tır. 

Biri: 
- Fransızlar her milletıet?. 

naziktir ler. 
Dedi .. 

daha 

- Nereden biliyorsun? diye sardıı
lar, sen Fransaya gittin mi? .. 

- Gittim, gitmedim, orası size aid 
değil, yalnız şu misali söylemem on
ların ne kadar nazik olduklarını is
bata kafidir. Biz Otl, deriz. Onlar Vtel 
bata kafidir: Biz Otl, deri~. O?ılar Vteı 

\,. ···········-·············--···-···-················· .• 1 
Bir milyoner, 
20 milyonluk yeni 
Bir servet e tevarüs ~~tti 
Dünyanın sayı

lı zenginlerinden 
olan İngiliz mil -
yoneri Marshali 
Fiid, 20 milyon 
İngiliz lirası gibı 
yem bir muazzam 
servete daha teva
rüs etmiştir." 

32 sene evvel Şi· 
kagoda ölınüş o • 
lan Marshall Fil -
din büyük babası, 
bütün servetini bu 
torununa 
bırakmıştır. 

miras 

Tanzim edilen 
vasiyetname mu -
cibince, Marshall 
Fild ancak 4~ ya -
şım idrak ettikten • 
sonra bu miras 
tedricen kavuşabilecekti. 

Geçenlerde, doğumunun 45 inci yıldö
nümünü tes•id eden milyoner, mirasm nk 
kısmını noterden almıştır. 

İkinci kısmını da bel sene sonra ala -
caktır. 

Marshall Fild üç defa evlenmiştir, beş 
çocuğu vardır. 

Eski Portekiz kraliçesi 
bir çiftçi ile evieniyor 

Eski Portekiz krah Manoelin karısı 

kraliçe Augusta Victor~a, Almanyada bü

yük bir çiftli~ sahibi olan Robert Doug

las ile yakında evlenecektir. 

Robert Douglas, kraliçe Augustarun 

babasile çok iyi tanışırdı. 
Kral Manoel 1932 senesinde ölmüştür. 

Kraliçe 48 yaşındadır. 

Resimde gördüğünüz genç, mal"O.l ol -
duğu halde, Londra sokaklarmda gazete 
satınakla hayatım kazanmaktadır. 

Bütün hayırsever İngilizler, günlük 
gazetelerini ve mecmualarını bu gençten 
alıyorlar. 

İsmi Con Vels olan bu malül, kısa bir 
zamanda kazandığı para ile güzel bir ev 
almış ve güzel bir kız ile de evlenmiştir. 

Hillerin kitabı arabcaga 
tercüme edildi 

Hitlerin meghur cMein Kampf», (Kav~ 
gam) kitabı, Mısırda arabcaya tercüme 
edilmiştir. 

------
Sigara içme kralı 

c Sigara içenlerin krah::. ismini ta§ıyan 
bir Fransız, Cenevrenin bir kahvesinde 
tertib edilen csigara içme) müsabaka • 
sında birincili~ tekrar kazanmış ve iln
vanmı muhafaza edebilm.i~r. 

cKrah, müsabaka için yakını§ olduğu 
bir püroyu, tam iki saat 1.2. dakika. yanar 
ve tüter halde saklıyabilıni§tir. 

Dünya konseri 
Önümüzdeki pazar günü için beynel

milel radyo birll~ bir dünya konseri ter
tlb etmiştir. Bu konser otuz radyo istas
yonu tarafından dünyaya yayılacaktır. 

Konserin iki yüz milyon dinleyicisi ola

cağı tahmin edilmektedir. Program bil
hassa Amerika yerlilerine has olan mu
silti parçalan lle doldurulmuştur. 

Atatürk rejimi ise böyl~ yapmadı. Ta
riht adı fırka olarak kalan bir içtimai te
şekkül vücude getirdi ve birkaç senelik 
bir tekamülden sonra devletle bu fırkayı 
iki muhtelif teşkilatın iki noktasında, ya
ni umumi kfitiblikle Dahiliye Vekilli~i 
noktalarında birbirine düğümliyerek bir 
teşkilat şebekesi vücude getirdi. İki muh
telif şebekeden mürekkeb olan bu nıüt
tehid teşkilatın bir parçası, Halk Fırkası 
namını taşıyarak millet klitlesinin, yani 
halkın te~kilAtı oldu. Öteki, yüksek dev
let otoritesini temsil eden ve memurlar-

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER 'NANMA! 

(Devamı ll inci sa.1Jfadıı) 

Dün bir gazeted,. şu fıkrayı okudu.k: 
c- Bu yıl meyva fiatlan tam manasile ateş pahasına .. b~r 

manav düldrnnına girildiği zaman çürük elmaların üzerinde
ki 30, iy!ce ü?.ümlerin üzerindeki 35 kuruş fiat etiketleri in
sanda ~ehlete:-ı bir soğuk duş tesiri yapıyor~ 

t s TER INA Nı 

Gene dün acele bir tedavi için İzmit ile Pendik arasmda 
bir yere gilmiş olan meşhur bir doktorumuzdan şu cümleyi 
!şitHk: 

-Köylü üzümünü 2, elmasını 10 kuruşa satamadıiuıdan 
§ikayetçi. 

ISTER I N ANM Al 

a 

Birinciteşrin 2f 

Sözün Kısası 
Palamut ve 
Ötekiler 

O 
stanbul limanında, köprünün dış ta .. 
rafında, rıhtıma yanaşmış ufak, şiı·in: 

1 şilepcikler duruyor. Bunıa) İtalyadana 
j Yunanistandan, buraya palamut almağ~ 

\
gelmiş vapurlardır. 

Bunları orada gördükçe, balıkların en 
hakiri, en bayağısı acidedilen palamutı:ı. 

karşı gönlümde bir hürmet hissi uyanı.
yor. 

En pahalı gününde çifti elli, altmış ku1 
ruşu geçmiyen, ucuziadığı vaki': te, iş• 

portalarda, küfelerde, yük arabalarının 

içinde, fiatı bir bardak Karakulak suyu.ı 
nun fiatı ile müsavi olan, cçingcne~ sıfa• 

tına layık görülen bu doigun etli, donu'kl 
yüzlü, hantal ve pespaye balığın yurda 
döviz sokmakla ettiği büyük hizmeti teb .. 
cil ile anıyorum. 

Bir de, işitiyoruro ki, bazı adamlar var~ 
mış .. kendi varlıklarını yurdun varlığın-4 
dan üstün tu}arak, vatanın istikbalinQ 
hala inanç getirmiyerek, işgal ettikleri 
sosyal mevkiin kendilerine temin eyledi• 
ği bir takım imtiyazlardan istifade edc~ 
rek, buradan yabancı memleketlere ba~ 

vul doluları para, altın götürüyorlarmış. 
Milli ekonomimize kar§ı bir suikasd.". 

den başka bir şey olmıyan bu hareketlc-4 
rini onlar kendi kendilerina izah eder• 
!erken: 

- Ne olur, ne olmaz? Dünya bin türlü; 
inkılaba maruzdur. Yarın, öbürgün kaza~ 
ra devir değişir de pabuçlarrmız dama 
atılırsa, Avrupaya göçer, orada cınniye~ 
altında bulunan paracıklarımızı safayı 
hatırla yer, keyfimize bakarız .. diyorlar
mış. 

Bir bunları, bir de palamudu.. çingene 
palarnudunu düşündüm .. 

Şu idi, pespaye, biçimsiz, tatsız, ağı!' 
cdeniz kuzusu ... ne dersiniz? Bana o hod .. 

gam, duygusuz, vatana karşı Hl.kayd vo 
hain adamlardan çok daha §ay anı h ür .. 
met, şayanı tevkir ve tebcil geldi. 

Birincisi, uğrumuza kurban olaraır. 
milli servetimize, az da olsa, bir şey ka· 
tarken, öteki, milletin kendisine lutfet .. 
titi paraları buradan kaçırmağa bakJ ... 
}'or .. 

Meğer, insan, bazı defa palamuttan, 
çingene palamudundan aşa~ olmağa d~ 
tenezzül edermiş! 

Bu ne sukuttur, yarabbim! 

............................................................... 
lzmirde bir sarhoş 
Bir karı kocaya 
Tecavüz etti 
İZll)ir (Hususi) - Evvelki gece Bas .. 

mahane civarındaki evine gitmekte o~ 
Ian Ali oğlu Hüseyin ve eşi Hayriye, 

çirkin bir tecavüze uğramışlardır. Yan~ 
gınlık arasından peyda olan İbrahim. 
Hüseyine yaklaşar~k yanındaki kadı ~ 

nı kendisine teslim etmesini söylemiş • 
tir. Hüseyin, bu kadının karısı olduğu
nu anlatmışsa da İbrahim kendisinin 
üzerine hücum ederek sürüklemek is ~ 

temi~tir. Kadın istimdad etmeğe baş ... 
lamıştır. Bn. Hayriye bu ~tle y~ 
§enler tarafından müşkülltla kurtaTıl
mıştır. HAdise Anında sarhoş olan İb • 
rahim yakalanarak Ağırcezaya veril ~ 
miştir. ................................................................ -
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21 Bl.rinciteşrin 

r 
Na 

SON POSTA 

ar 1 Le aricige 
ının teklifini reddetti 

Romanya, ütenyanın Çekoslovak hududları dahilinde kalmasını istiyor 

ç os 
f 

m er z 

va ya o ·· nis partileri 
e il , partinin Pragdaki 
polis tarafından işgal ~ • il • 

ı 

man a Kra 
Londra soyabati 

Londra 20 (Hususi) -Romanya kralı 
Karol, önümüzdeki teşrinisaninin 15 in
de Londrayı ziyaret edecektir. 
Kralın ziyareti resmi mahiyette olacak 

ve üç gün devam edecektir. Bunu müte
akib, kralın bir müddet te mütenekkiren 
1ngilterede kalınası muhtemeldir. 

Ziyaret için hususi bir program hazır
Ianrnı§tır. 

ispanyadan dönen 20 bin 
italyan Napolide parlak 
bir surette karş1land1lar 

Sayfa 3 

Sulh mualıedeleri ve 
Loyd Corcun bir kitabı 

Yazan: Selim Raırın Fmt"f" f 

n B üyük harbde İngiliz hükiırnE't 
ve siyasetini idare etmiş olan 

meşhur Loyd Core bütün dünyada alaka 
ve heyecan uyandıran bir kitab neşret
miştir. Kitabın adının cSuUı muahedele
rine dair hakikatlerı. olması bu beycea

nın haklı olduğunu gösterir. Henüz kita
bın birinci cildi inti§ar etrruştir. Bu cil
din bu derece alaka uyandırması, mütea
kib cildierin nasıl bir kabul göreceğini 

Roma 20 (A.A.) - tspanyadan dönen şimdiden isbat ediyor. Bilhassa Versay 
20 bin İtalyan gönüllüye Napolide kralın muahedesinin ve Orta Avrupa haritasının 
ve kesü bir halk kütlesınin önünde yapı- çizilmesine temas eden bahisler son de-

Prag 20 (Hususi) - Bükreşten ve trenle Kalastan Varşovaya hareket et- Romanya hükfuneti Rütenyanın lan kabul pek parlak olmu§tur. rece şayanı dikkattir ve Loyd Corcun 
Peşteden alınan haberlere göre Polon- miştir . Macar idaresine geçişini Polonya jçin ~ Kral yanında veliabd ve nazırlar oldu- iddiası gösteriyor ki gerek Çekoslovakya-
ya Hariciye Nazııı.ı.e Romanya Kralı Kalas görüşmeleri sonunda Rumen olan ehemmiyetini tamamile takdır et- gu halde saat 15 den biraz sonra gelmiş, nın parçalanan bududiarının tesisinde 
arasında dün Galatzda cereyan eden matbuatı idaresi, aşa~ıdaki tebliği neş- mekle beraber Rütenyaya yerl~e<..'<?k askerleri teftiş ettikten sonra tribüne çık- gerek Lehistanın küçülmC'sinde ve g~ 
görüşme, Kral Karol'un Bek tarafın - retmiştir: d'lan Macarisıanın Tranı;ilvanya ve mış ve gcçid resmi yapılmıştır. rek Alman müstemlekelerinin ' alınma-

.ı.c .lö A • • - un u ava ce- smda büyük rol oynıyan Fransa olmuş-dan yapılan teklifiere verdiği red ceva- Bek'in Romanyayı ziyareti münase- Bukovinya'nm müdafaasını -revka1 ~ _ Barselon 20 (AA) D" k" h 
bile neticelenmiştir. betile kendisi ve Romanya Hariciye de güçleştirecek mühim sevkülceyş velanı esnasında Lake-Halvii ve Afrlkan tur. Hattlı, İngiliz murahhas heyetinin 

Bek, Rütenyanın Çekoslovakyadan Nazın, itimad esasına müstenid ve dos- noktaları elde et · ı ~ d .. Eksplorer adındaki iki' 1n ·ı· mış o acagını a goz- b b . gı ız vapuruna itirazlarını kabul etmiyen Fransız heye-
ayrılmasını ve bir müddet müstakil tane bir zihniyet dahilinde, halihazır- önünde bulundunnak zaruridir. om alar ısabet etmiştir. . . 
devlet olarak idamei hayat ettikten da iki memleketi alAkadar etmekte o- İ . tıne karşı 0 

zaman bır muhtıra halinde 
sonra, Macaristana illiakını teklif et - lan beyne:Im11el meseleler hakkında PeŞtede faaliyet ngiliz esirlerile ltalyan esirleri verilmiş olan bazı esaslar, sanki o gün-
miştir. nQktai nazar teatisinde bulunmuşlar - Budapeşte 20 (A.A.) - Macaristan- Burgos 20 (A.A.) - Frankistler tanı- den bugünkü ahvalin kat'i bir isabetle 

Macaristan buna mukabil, Transil - dır. Bek, Kral tarafından kabul edil- la Polonya arasınd~ müştere~ bir hu - fı~d:n .. esir edi~iş olan 100 İngiliz gö- tahmin edilmi~ olduğunu gösteriyor. Kı-
vanyada meskfuı iki milyon Macar miştir. dud. kurulması muzakerelerı burada nullusu, yarın Ingiltereye hareket ede- tabın bir kısmına sıkıştırılmı~ olan bu 
hakkındaki taleıllerinden vazgeçerek, Bu kısa tebliğ karşısında saUıhiyettar faalıyetle devam etmektedir. Polon - ccklerdir. Bu esirler, hükUmetçilerin elin- muhtırada şu satırlar göze çarpıyor: 
Romanya ile bir ademi tecavüz paktı mehafil, Polanyanın Rütenyaya mü - yanın Belgrad elçisi de buraya gelmiş- de bulunan İtalyan esirleri ile mübadele cSiz Almanyanın müstemlekelerini e

linden alabilirsiniz. Silahlarını azaltabilir 
siniz. Donanmasını beşinci derece bir 

devletin deniz kuvveti haline getırebilır
siniz. Fakat eğer Almanya 1919 muahe

desile haksızlığa uğradığmı görecek olur
sa bu haksızlığın tamirim ergeç istiye
cektir. Dünyanın en kuvvetli ve en kud-

akdedecektir. Pol~·a ve İtalya bu teailik tek1iflerini Kralın nazarı dik- tir. edilmi§tir. 
paktın tatbikini garanti edeceklerdir. kate alınmağa şayan görmemiş olduğu Hadiseler ---------

Kral Karol, Rütenyanın Çekoslovak mütaleasında bulunmaktadır. Budape.şte 20 
(AA.) -Macar ajan- Yugoslavya 

ılevleli hududları dahilinde kalmasın- Bükreş 20 (A.A) - Havas ajans: sı bildiriyor: 
.ia ısrar etmiştir. muhabiri bildiriyor: Rütenyada politik tezahürat vega - Sarayında matenl 

Almanya ve İngilterenin noktai na - Romanyanın emin mehafilinde Bük- leyan gitt~.k~.e artmaktadır. Zabıta bir-
~arı da ayni merkezdedir. reş hükUmeti tarafından Rütenya me- kaç tezalıuru bastınnışsa da milsade -

Komünist partileri feshedildi selesinde Polanyanın tekliflerine karşı meler ekseriya asilerin zaferile neti -
Prag 20 (Hususi) - Evvelce Slo - gösterilen muhteri:ı vaziyet şu sebeb- c~len~ektedir. Kassa şehrinde büyük 

Naib Prens Pol'ün babası 
vefat etti 

vakyn ve Rütenyada yapıldığı gibi, bu- Ierle izah olunmaktadır: bır yıyecek buhranı vardır. Macar ve 
gün de hükfunetin kararile Çekoslo - 1 - Çekoslovakyaya karşı sadakat. Çek talebesi arasında çarpışmalar ol - Belgrad 20 (AA) y 1 . 
Vakyanın diğer eyaJetlerinde mevcud 2 -Romanya ile Çekoslovakya ara- muştur. Yaralılar vardır. saltanatı prens Poİü;b :gospavya nıııb 
k 

.. · t rt'l · fesh d·ı · ı· d · ~ ·ıct di t 'k' · · Al B h d a ası rens Ar-

retli milletlerinden biri olduğunu isbat 
eden Almanyanın bir takım küçük dev
letlerle ihata edilmesi kadaı· ileride h::ırb 

vesilesi k'şkil edecek müsaid bir zemin 
tasavvur edilmez. O milletler kı şimdiye 

omunıs pa ı erı e ı mış ır. sm a sıya:sı ve ı ısa eşrı ı mesaı ı- ınan o emyasın a sen Karayorgeviç f t t ·r 
Gazeteler kapatıldı çin doğrudan doğruya teması idame et- Berchtesgaden 20 (AA) _ Hı'tlnr M"t if k ' v~ ~ e mşı lr. 

P t
. · p d k' k · ı· · · "' ' u eve a ral bırınci p· · f k 

kadar bunların hiçbiri müstakı:ır bir hü-

ar ının rag a ı mcr ezı po ıs ta- rnek. Alman kara orduları kumandanı Ge _ k . ' ıyerın u a kurnet tesisine muvaffaK olama ı _ rafında~ ~gal edilmiştir. Pragda ~~~n 3 - Macaris~nın vaziyetini fevka - neral Von Branchitschi'ya gönderdiği ardcşı .ve prens Ale~dıin oğlu ldl. dir.• mış ar 
4 ve vılayetlerde çıkan 20 kornunıst Iade kuvvetlendırmek. bir mesajda 21 ilkte.jrinden itibaren Prcnsın vefatı dolayısı!~ Yugoslavya V Lo d C ah A •• A 

gazetesi kapatılmıştır. 4 - Transilvanya hakkındaki Ma - Alman Bohemyasmda idarenin sivil :•;:ıy;i.ı~.h~fta matem tutacnkbr. Ilk n!- k:. : .~.re. ş .'" nıulahazas. ola· 
Biikrcşte neşredilen tebliğ car teminatma itimad edememek. Alman makarnatma geçeceğini bildir-

1 
a uyuk matem olacaktır. ra ıta ~na ı ave edıyor: 

Bükreş 20 (A.A.) - Havas Ajansı 5 - Almanyaya karşı hasmane te - mekte ve Südetlerin işgali sırasında Kansatırnce tenkid edilmek lazım gC'-
muhabirinden: lakki edilebilecek bir kombinezona gir- General e verilmiş olan icrat salahiyet- s ur iye - Fransa ~e~ler sulh muahedele!'i değildir. Adalet 

Bek. gece yarısını 45 dakika geçe memek. leri geri almaktadır. ıstıyecek mevki ve vaziyette bulunınıyan 
p M u ah e d e s i lan muvakkat kuvveuerindetı istifade e-

J ı b
. .h Amerikada derek bundan mahrum edenler ve bu su-apon ar ır ı r aç Ta dil ediliyor retle verdikleri sözü reddetmi§ olanlar. Casusluk davası tenkide müstahaktırlar. Sulh muahedele-

h arekell
e daha yapıyorlar Paris 20 (A.A.) -D. N. B. ajansı bil- rini yapanları bu suiistimal ve bunlann 

l>ahili Mongolistan ile cenubi Çahar muhtar hükumet
leri mümessillerjnden bir heyet Tokyoya gitti 

Tokyo 20 (A.A.) - Resınİ telgraflar, 
Tsang-Şing ve Şeklungun Japon kıtaatı 
tarafından zaptedilmiş olduğunu haber 
vermektedir ler. 

Svatof 20 (A.A.) - ı.~otörliı 60 Japon 
sıındalı ile bir Japon gemis· Svatof açık
larından geçmiş ve Hangkonga doğru 
gitmiştir. 

Bunların Kanton deltasının bir nokta
sında karaya asker çıkarılınpsı için kul
lanılacağı tahmin edilmektedir. 

Dahili Mongolistan 

Tokyo 20 (A.A.) - Dahili Mongolistan 
ile cenubi Çahar ve şımali Şanzi muhtar 
hü~fımctlerinin 21 mümessili prens 

A ·man Adiiye Nazırı 

Peştede 
Budapeşte 20 (A.A.) - Almanya adli

ye nazırı Frank bugün öğle üzeri Buda
peşteye gelmiştir. Almnn nazırı, Macar 
adiiye nazırının Beriine yaptığı ziyareti 
iade etmektedir. 

Alman adiiye nazırı öğleden s~nra naib 
tarafından kabul edilmiştir. 

Beneş Amerikada 
konfera,slar verecek 

Mi.ın 'h 20 (A.A.) - Telegraf gazetesi 
doktor Beneşin Şikago üniversitesinde 
konferanslar vermeği kabul ~ttiğini teyid 
ediyor. Beneş kurlarına 1939 kanunl!sa
nı::.ır.. ba~lıyacaktır. 

Tehin riyasetinde buraya gelmişlerdir. 
Domei ajansına verilen bir tebliğde he

yet aza ı, Uzakşarkta devamlı bir sulh 
teminini istihdaf eden Japon askeri ha
rekatının Çinde dahill Mongolistan ilc 
Çahar ve şimali Şanzinın milyonlarca 
sckenesinin Çang-Kay-Şek rejiminin su
kutunu temenni etmekte ol':iukları bir sı
rada başlamış ve Japonyanın yardımı sa
yesinde bu üç muhtar büklımetin teşek
kül etmiş olduğunu hatırlatmaktndırlar. 

Heyet azası, Japonya ile mesai birli
~nde bulunmak ve bolşevizin aleyhinde 
bir siyas"'t takib etmek suretile sulhün 
muhafazası için her ~eyi yapacaklarını 
beyan etmektedirler. 

Efgan Büyük Elçisinin 
pe-'eri vefat etti 

Ankara 20 (A.A.) - Efgan büyük el

çisi ekselans Ahmed Hanın pederleri ser
dar Şir Ahm'ed Hanm Kabilde vefat et

ti~ teessür.le haber alınmıştır. Bu mü

nasebetle Efgan büyük elçisine bu sabah 

Majeste Efgan kralından ve vükeladan 

taziyet telgrafları gelmiştir. 

Belçika Kralı Londrada 
Brüksel 20 (Hususi) - Kral ve kız 

knrdeşi Prenses de Piyemon Londraya 

gitmişlerdir. Kral, pazar günü Brüksele 

dönecektir. 

diriyor. Bone dün Suriye başvekili Mar- netaykinden mes'ul tutmak doğru de-
Bazı Alman diplamatları da dam Beyi kabul ederek kendisile Suriye- ğildir. 

f'laliyette bulunmuşlar Fransa muahedesinde yapılacak tadilatı * 
Vaşington 20 (A.A.) - Nevyorkta gö

rülmekte olan casusluk davası esnasında 
bazı Alman diplomatlannın faaUyeti 
hakkında yapılmış olan ifşaat, Amerikan 
diplomasi mehafilinde büyük bir heye
cnn uyandırmıştır. Maamafih bu meha
fil, Almanya ile Amerika arasındaki mü
nasebat üzerinde bir tak1m akisler hasıl 
edecek netayiç lstihracından evvel fede
rasyon müddeiumumisinin iddianamesi
ni ve davanın sonunu beklemek zaruri 
olduğunu beyan etmektedirler. 

Açılan posta çantaşı 

N;vyork 20 (A.A.) - Casusluk dava
sının üçüncü gününde ROmrili bir ta
kım izahat vermiştir. Bu izahattan anla
şıldığına göre Öropa vapurunda bir pos
ta çantası, Sklueter tarafından açılmış
tır. Sklueter, bu suretle Bothn Sti1 ile 
Amtorg Tr()din.g Korporeşin arasında 
akdedilmiş olan konturatonun fotografi
sini almağa muvaffak olmu~tur. Bu son 
kumpanya, Amerika hesabına mühim 
rnikdarda rnilbayaatta bulunmağa me
mur cdllmi~tl. 

Hitler Südet 
Arazisinde 
Linz 20 (A.A.) - Hitler, beraberin

de General Fon Lib ile Henlein oldu
ğu halde yukarı Tunaya hemhudud o
lan ve bilhassa yukarı Moldo vadisini 
ihtiva eden Südet arazisini ziyaret et
mek üzere bu sabah buradan ayrılmış

tır. 

tedkik eylemi~tir. Mardam Beyin görür 
meleri ayni zamanda asker! meselelere 
de taallfık etmektedir. 

Boluda zezlzele 

Ne buyurulur? - Selim Ragıp Emeç ......................•.......•............................... 
Menemencioğlu lstanbulda 

Ankara, 20 (Husus1) - Harlciye Ve
kaleti Umumi Katibi Nurnan Menemen-

Bolu 20 (A.A.) -Bu gece saat 4 de ci oğlu bu akşam 19,15 de hareket eden 
üç ~<m~ye süren cenubdan ~imale şid- trcnle İstanbula hareket etmi_§tir. Mene
detlı bır yer sarsıntısı olmuştur. Ha - mencioğlu, istasyonda hariciye ileri ge-
sarat yoktur. lenleri tarafından uğurlanrnıstır. .............................................................................................................. ~ ............... . 

Sabahtan sabaha: 

Bir kanun ister 
Balta ile ince marangozluk i§i çıkarmağa imkAn var mıdırt Çakı lle çnm 

yarmak kabil midir? En genl§ feragat ve kanaat sahibi snn'atk~r blr ömür 
pahasına bu i§i ba~a bile eserind~ muvaffak olmasına imkAn yoktur. Bu 
hakikati büyük imar i§lerinde kabul etmeliya. 
Nafıa ve Belediye eskiyi yıkıp yoniyi yapmak için plAnlı bir işe giri§Illiş

~er~. Caddeler, meyd~ar açmak istiyoruz. Paraınız hazır, pl!nımız hazır, 
ı~cımız hazır .. yalnız elımlzde bir eaki istimlAk kanunu var. Bu islimlAk ka
nunu evi, arsası yol!l gidecek mal S3blblerile buralan isttmlAk edecek. Beledi-

yeye uzun bir muhakeına ve mücadele fırsatı veriyor. Kanunun emri rnuta
dır. Velevki memleketin iman için dahi olsa mal aabfbine bir hak vcrmi§t!r. 
Mahkemeler bu haklan korumakla mükelleftlr. Bunun için nerede bir imar 
hareketi bajlasa hak iddi.a edenler fstlınlAk kanununa sı~ınarak lSnUmUze 
çıkarlar. Bu da onların bakkıdır. Demek ki bilyUk mikyasta bir imar hare
k~tine ~rişmezden evvel imar işini felce u~atacak engelleri 6nceden dU§U
nup vazıyet almak icab eder. 

Balta ile oymncılık nasıl olmuyorşa dünkü istiml.Ak kanunu ile de bugün
kü imar iş1erini ba~arma~a imk:ln yoktur. Gerçi iJ zamanla, mücadele ilo 
yürür, fakat durmak ve beklemek bu rejimin ~arı de~lldir. Şu halde her 
~eyden evvel eski istimlak kanununu de~i§tirmeli ve ferdin hakkını da mu
hafaza edecek, fakat mücadele, rnünakaşa, muhakeme gibi i§unizi felcc uğra
maktan kur~arncn~ bir kanun çıkarmalıyız. Alftkadar makamlar bunu yap
tıkları anda ımar !§leri hem sızıltısız, hem de sür'aUe devam eder. 

Bür1um Cahid 



4 Sayfa 

Floryadan Sirkeciya kadar olan 
bütün sahil Düzelleştirilecek 

Floryaya 300 bin ağaç dikilecek, Yedikuleden Yeni 
kapıya kadar olan kısımda plijlar yapılacak. Istanbul 
limanı Yenikapıda tesis olunacak ve Sirkeciye kadar 

uzayan sahili de Nafıa Vekileti imar edecek 

Sah günü ramazan 
!'stanbul müftülüğünden~ Ifırjnci

teşrinin yirmi beşinci salı günü ra
mazanı ,erifin iptidası oldu~u ilan 
olunur. 

···························································-· 
Belediye, çöp yükleme 

yerleri yaptıracak 
Şehireilik mütabassısı Prost tarafın- civarına üç yüz bin ağaç dikilecek ve 

dan tanzim edilen imar plAnında İstanbul plAjlar sahil rüzgarlarından muhafaza e- Çöplerin evlerdn vaktinde kaldırılama
limanı Yenikapıda inşa edilecektir. Na- dilecektir. İstanbul belediyesi Floryanın dı#ından ötedenberi şikayet olunmakta -
fıa Vekaleti Yenikapıdan Sirkeciye kadar güzelliklerini temaşa eden ilk turistin şeh dır. Belediye, çöplerin yirmi dört saatte 
imtidad eden sahil kısmını güzelleştire- re kadar ayni güzellikleri seyrederek bir defa evierden alınması için muhtelif 
eektir. Diğer taraftan Yenikapı ve Kum- gelmesi için sahilde büyük inşaat yapıl- yerlerde çöp yükleme yerleri tesis etmek 
tapı ve Yedikuledeki Balıklı rum has- masını temin edecektir. Belediye Ye- tasavvurundadır. Bunlardmı birincisi Et-
tanesinin civarındaki evlet, barakalar nikapıdan itibaren Yedikuleye kadar im: yemezde yapılmıştır. · 

yıkılıp, buraları hariçten ilk geleceklere tidad ed~n d~~iz sahi~nde de Floryada Fakat Etyemezde vücuda getirilen bu 
karşı güzel bir şekle solwlurken Florya- oldu#tJ gıbi guzel plAJ binaları ve tesi- çöp istasyonunun ileri şehir planındaki 

satı vücuda getirilecekti.. · · 
dan itibaren müstakbel J{enikapı limanı- T İ ·· ımar hareketlerıne aykırı bir yer old~u 
na kadar uzayan •ahı'l kısmı da İstanbul renle Avrupadan stanbula ilk giren- tahakkuk etmi§ ve bir heyet yeni ~öp 

.. ler, karada oldulu ıibi denizd,.. de büyük . ' 
belediyesi tarafından güzel btr ıekle so- gu"zellikler temaşa -~ecekler- lA •1 ,. ıstasyonunun yerini tayın etmek üzere 
,__ eu ' paJ a.ı Et 't ·ı· H · .a.ulacattır. Su §ehri ismi verilen Florya seyrederek s· k . 1 kl d' yemeze gı mış ır. eyet, beledıye fen 
-==:-=:=-==--==-==::::ı:::::::::oı::ıı==a:r::c::==~~~=~~~ır~e;;;c~ıy~e~ı:::e~e~c:e::,:e;:_r:ı:.:.r;.. _ . 1 . .. d" .. H" " . ış erı mu uru usnu, belediye sıhhat i§-

Şehlr itlP-ri: MIJieferrllı : leri müdürü Osman Said, Belediye yol

Kuıkh - Çamlıca yolunun 
tamiri i1tendi 

Çamlıcayı güzelleştirme cemiyeti Be
lediyeye bir müracaat yapmış, Kısıklı ile 
Çamlıca arasındaki yolun turist celbi ba
kımından tamir edilmesini, Ba~larbaşın
da bulunan su deposundan maada bır de 
Kısıtlıda depo vücude getitilerek Çarn
hcanın sulattınlmasını istemiştir. 

Kırkçqme 1uyuaua kullanıJm .. ınıa 
anilDe geçilecek 

Sıhhiye VekAleti Kırkçeşme suyunun 
kullanılmasını yasak etti~ halde bazı 

semtlerde evlerden Kırkçeşme galerileri 
delinerek sudan istifade edUdiğ1 görül
müştür. Belediye sıhhat Işiert müdürlüğü 
§Ubelere gönderdili tamirnde bunun önü
ne geçilmesini istemiştir. 

Çocuk bahçe Ye kBttlbhaneleriabı 
bıpabaa bqlanacak 

lnhiaarlar Vekili inhiurlarda 
tedkikat yapb 

Dün sabah İstanbula gelen lnhısarlar 
Vekili Ali Rana Tarhan dün ö~leden son

ra İnhisarlar İdaresine giderek yeni si

garalar etrafında verilerı izahatı dinle • 

mi~ ve bir müddet İnhisarların diğer iş
lerile meşgul olmuştur. 

Merhum lamail MDttı ğın 
ceaazui getiriliyor 

Bir müddet evvel Pariste vefat etmi] 

olan saylav ve muharrir İsmail Müşta

ğın cenazesi cumartesi günü şehrimize 
getirilecek, pazar günü ölle namazı Teş
vikiye camiinde kılındıktan sonra aarl 
mezarlı~a gömülecektir. 

lar müdürü Galib, bekdiye hıfzıssıhha 
mütehassısı Zeki ve temızlik işleri mü
dürü Mustafadan ibarettir. Etyemez ci

varında tedkikat yapan heyet, şimdiki 

çöp istasyonunun bir müddet dahr. yerin

de bırakllmasına karar vermi~ ve imar 

hareketlerine engel olmıyaca'k yeni çöp 

istasyonunun yerini tesbit etmiştir. Ye

ni istasyon inşaatı tamam1anıncay:ı ka

dar mevcud istasyondan istiiadı> edile • 
cektir. 

L'manımızdan tu hafta yapılan 
ihr~cat 

Bir hafta içinde İstanbuldan 103,387 
liralık mal ihraç edilmiştir. ihraç edi
len malların en mühim kısmını tuzlu 

ve taze palamui ve palamut lakertası 
teşkil etmektedir. 

, Aynca iç fındık, yumurta, pamuk 

kuşyemi, ve kemik döküntüsü de ih -

raç edilmlı:tir. Alıcılar Yunanistan ve 

rejisi mühim 
tütün alıyor 

Avusturya rejisinin faaliyetine devam edeceği haberi 
tütüncülerimiz tarafından memnuniyetle kar1ılandı 

Avusturyanın Almanyaya ilhakın • 
dan sonra Avusturya tütün rejisinin 
vaziyeti ne olacağı merak edilmeğe 

başlanmıştı. Çünkü Almanyada tütün 
i§leri bandrol ile idare edilmektedir. 

dir. Atinada ticari kon~malar yapacali 
olan heyetimiz Yunanistanla bir tica~ 

ret anlaşması imzalıyacaktır. 

Avusturyanın ilhakı üzerine bu mem- Ankara borsasa 
lekette de ayni rejimin tatbiki, binne- -··-
tice tütün rejisinin feshedilmesi icab Açdlf• kapaDif fiatlan 20 • 10- 931 
ediyordu. Fakat ahiren verilen bir ka· 
rar üzerine şimdilik Avusturya tütün ÇBKLB& 

rejisi vaziyetini muhafaza edecektir. t--------..~-------11 
AçıbJ Kap1 11' 

Yalnız bu reji ile şubelerinde çalı • Londra 6,99 6 0:1 

şan Yahudilerin işlerinden çıkarılma· Mn-Yo~ 126,6776 n6 2060 

ları karariaşmış ve bu karar da tatbik Pal'la S.SIU 3,36'll 
d Mlllno 6,6060 •.~ll 

e ilmiştir. Avusturya rejisinde yapı - o.nnre ı&,IS71 28.68 
lan bu tasfiye üzerine bu reji hesabına Am.Rerdalıl 67,66110 67,9026 
memleketimizden tütün mubayaa et - llerlbl 10,1318 10,1871 

mekte olan Ostro • Türk şirketindeki ::!:" 21•ıs ll,SSJO 

Yahudiler de işlerinden uzaklaştlrıl - llofJa t:: !:::: 
mışlardır. Bunların miktan yinni ka - ...... t,5171 . t.ma 
dardır. Madrl4 1·" 6,02 

~vusturya rejisinin faaliyetine de • :::"~ :·.:
1 

:.:: ' 
vam edeceği haberi tütüncülük mah • Btlkr" o,to 0,901 ı 
fellerimizde memnuniyetle karşılan - Belpad t.82ıl0 J,M 

mıştır. Çünkü bu reji hesabına her se- ~-:o~= · :::: ~~~~: 
ne memleketimizden 2-2,5 milyon kilo Moücrn 23,77 2189 '' 

kadar tütün alınmaktadır: Nitekim re-, KIBAM 
jinin vaziyeti tesbit edildikten sonra ı--------1""'7---;--~--....;.....JI 
müessesenin mubayaat müdürü Herr At~'tt ~~ 

An&dolll ........ 
Norner ile başharmancısı Hangi mem· .,..m 
leketimizden tütün almak üzere şehri- A. fm. • • ...,. 

mize gelmişlerdir. Avusturya rejisi he- =~.::*' 
yeti burada yüksek cinsten ve mühim Merk• BanJr•e 

miktarda tütün almak üzere tüccar - J Banh.a 

... -
110 

•• 
* JO 

,.. 
-
'" ·-106 

10 

larla temasıara başlamıştır. ·r.ıetoa • ll -
hWla' " Dili& u 10 u ll 

ı 

Ticaret heyet! miz yarın eark Detınua~ ı"' -
Terto. 6 10 6 10 1: 

Atina ya gidecek 1------rı -=8-=T::-::tr-:K~a.;....A~z ~L-.-.--1 
Türkofis reisi Bürhan Zihni, Ofis - At-ht K.,._l 

ten Hasan Zeki ve Merkez Bankası şef- Hrk borcu 1 DIP 19 l7l 19 60 
,, 

lerinden birinden mürekkeb olan ti - • • D • 
caret heyetimiz yarın İstanbula gele • • • 1 ..Wi 

cekler ve Atinaya hareket edecekler -tstanbulda birçok çocuk bahçesi ve kü
tübhanesi açılacağını yazmıştık. Şeh'ir 

belediyesi bu bahçe ve kütübhanelerin 
vücude getirilmesi için kAfi mikdarda 
tahsisat temin etml~ bulunduğundan ya
kında inşaata başlanacaktır. 

Cumhnriyet bay,amı programı 

Cumhuriyet bayramı programı hazır

lanmış, basılmak üzere matbaayn veril • 

miştir. Bu seneye gelinceye kadar Beya
zıd meydanında yapılan geçit resmi, b•ı 
sene Taksirnde yapılacak, bu münaseb~t
le Taksirnde tribün inşa edilecektir. 

İtalya başta olmak üzere Mısır, Filis- 1 1 stanbul lla"'nlan 1 
tin,M~nya,~m~.~man~, tn~ ·-~~~~~~~~~--~f-e~l{_d_iy_e_s_i _____ ~-~~~-~ 

Maltepe civarında on dönümlük arazi-
. de ve Eyübde Sokullu medresesinin ö
nünde meydana getirile<'ek çocuk bahçe
leri kamp şeklinde olacnktır. Buralarda 
barakalar, pavyonlar, banyo yerleri ve 
saire in§a edilecektir. 

Deniz Işleri : 

SuYat vapuru 1eferlere bqlıyacak 
Denizbank tarafından gctirtilen Suvat 

vapurunun bütün muamelesi ve temiz
lenme işi bitirilmiştir. 14,5 mil sür'atinde 
olan bu vapur Cumhuriyet bayramından 
itibaren Kadıköy, Adalar ve Yalova hat
larında seleriere başlıyacaktır. 

Telefon mBkAlemeleri artıyor 
Son zamanlarda ticari firmaların art

ması ve işlerin de çalalması üzerine te

lefon mükalemeleri pek çok artmıştır. 

Ayrıca birçok ta hususi telefon aboneleri 

müracaat etmektedir. Şişlide yapılacak 

olan büyük santral ihtiyaca kAfi gelecek 

bir şekildedir. 

Ankara • İzmir ve 1stanbul tehirleri 
arasındaki telefon mükilemeleri müdde

ti şimdiye kadar üç dak;ka idi. Bu müd
det klfi gelmemekle olduğundan telefon 
idaresi ,ehirler arası telefon müddetini 
altı dakikaya çıkarmıştır. 

izciler dün Ankaraya hareket ettiler 

Dün ~ııktıraucı giden uci~ bir Jcvmı 
t.tarıbul ltaeleri izeileri diln aabahdan edecek olan izeilerimizin bqlarmda mek

beri muhtelif kafileler haHnde husud , teblerinin m0.d11rleri veya mQ.me.Ulerl 
trenı.rle Ankaraya hareket etm1flerdfr. de bulunmaktadır. Bumeyanda Edirne -
Cumhuriyet bayraınmda Ankarada yapı· den ,.tırimtze Jelen izcUer de Aııkanya 
law o1aıı btlyük Jeç.id reamlııa ittirak hareket etmJtlenltr. 

re ve Danimarkadır. Keşif bedeli 948 lira 99 kuru~ olan Us küdar Zührevt dJspanaeri bahçesindeki 

Berlin ticaret konseyyemiz 
Beriine gitti 

Berlin ticaret konseyyemiz Said Rauf 

dün akşam Berline hareket etmiştir. 

Said Rauf hareketinden bir müddet 

evvel Ofiste temaslar yapmıştır. 

Bir kimyagerimiz Almanyada 
tahsilini bitirdi 

Sümerbank he
sabına dört sene
denberi Almanya
da kimya tahsili 
yapan kıymetli 

gençlerimizden Fe 
rid Özgirgin tahsi
Um bitirerek mem 
leketimize dön-

müştür. İyi derece ne tahslhni bitfren 

genç kimyagere yurd işlerinde muvaffa

kiyetti hizmetler yapmasını dileriz. 

··························································--
İstanbul Şehir Tiyatrosu 

.J<omedl ltıam• 
Bu altprn saat :W.30 da 

Y••hfllkl•r Komedlal 
. 3 perde 

Y au..ıı : V, Şek.apir 
Türltçeai : A. Givda 

ERTUÖRUL SADl TEK 
tiyatrosu 

Taltalmde bu rece 
ÇAMURDA BIR . 

ZAMBAK 
Vodvil 3 perde 

Bar perdealDele mhik va 
etJeııeeler: Tel,~ 

Turan Tiyatrosu 
1-Wit aaıı' atlW-ı Nqid ob
paa S.mllaa 3 lremllrala 

loalar taraflııcln Alrrobat 
•umanlan 

YlKlLAN YUVA 

0.:.." ~ Diet 

garajda yaptırılacak tamirat ve tadilat açık eksiltıneye konulmuş ise de bW 
ihale gününde giren bulunmadılından eksiitme 31/10/938 Pazartesi gününe 
uzatılmıştır. Keşif evrakil~ tartname:rl Levazım müdürlüilinde görüiebilir. Is
tekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesi~ adan başka Fen işleri mildürlüiünclen 

· alacakları fen ehliyet vesikasile 71 lira 18 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber yukarıda yazılı günde saat 14"buçukta Daimi Eııcllmeade · 
bulunmalıdırlar. (7743) 

Vakıflar Umum Müdürlüğü taşdelen ve defneli 
memba suları Işletme Müdürlüğünden: 
Taşdelen ve Defneli sularının İstanbul Belediyesi hududu dahilindeki aatJp 

Tevfik Tekine verilmi§tir. Otomatik ma kineler le el değdirilmeden doldurulan 
sular İstanbulun her yerinde aşa~ıdaki fiatlarla satılacaktır. 
Taşdelen Defneli 
Kuruş Kuruş 

3,50 o b,30 l itrelik şiş~ 
4 o 0,50 • • 

12,50 14 3 • Galon 
50 55 36 ::. Damacana diiillnda 

60 65 30 • Damacana evlere tealim. 
fazlaya su alınmaması bundan fazla fiat taleb edildiil 

takdirde idaremize malUmat verilmesi ahaiii muhteremeden rica olunur. 
Yukarıdaki fiatlardan 

c756l::t 

Devlet Demiryo.l&rı va limaniıra işletmesi Umum idarni ilinlara 
İlk eksiltmesi feshedilen 70,000 lira m uhammen bedelli 3 adet 6 tonluk buhar b 

vagon vinci ayni şeraitle 1/12/1938 Perşembe günü saat US de kapalı zarf •uıulü 
ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenler 4750 liralık muvakkat teminat lle kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve tekli.flerinf ayni gün saat 14 de kadar Koıniayon ReisUj.lne 
vermeleri lAzımdır. 
Şartnameler 350 kuru§a Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

('1504) 

Istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden ı 
1148 kilo ipliği boyalı pamuk mensucat 2256 K. kasarsız pamuk mensucat 

513 K. müstamal ceket, yelek ve pantalon,220 K. kasarlı pamuk mensucat. 100 
ipekli mensucat, 48 K. aun't ipek bqörtilsü, 18 adet ipekten masa, karyola örtilsü, 

47 adet yün bo}'UD atkw, 24 adet vtdala deri, 74 adet müteaddtd ayakkabı, 141 K. 
pamuk basma batkındaki satlf lllnımız Yeni Sabah gazetesinin 12/10/838 J!lııltl 
nülhasındadır. ı.tekliler bu aaztteyi o~uyarak satışa aelmeleri UAn olunur. 

(7658) 



lzmirde ev kiralarında 
umumi bir artma var 

Üç odalı, banyolu, bahçeli bir ev muhtelif 
röre 25, 22, 15 lira arasındadır. Kiralar 

son babarda daha fazla artıyor 

semtler e 
bilhassa 

SO.N POSTA 

Sıvasta modern iki 
mektebin temelleri atıldı 

Bu iki mekteb de gelecek ders senesi başına 
kadar ikmal ediimiş olacak. Buğday silosu:ıda da 

hararetli mübayaalar basla.dı 

Mekteblerden l>irinin temel a t m .. merasiminde kurban kesilirken 

Gümüşhaciköyünde 
bir gelin alayının 
başından geçenler 

Sıvas (Hususi) - Sıvas Orta Ana-~ 
Gümüşhacıköy (Hususi~ - Çoru - dolu yayiasının kültürel sahada yıl -

mun Karapınar köyünden gelin ge - dan yıla büytik çalışmalar göstere~ bir 
tirrnek üzere buradan giden kafilenin şchridir. 

Karşıyaka evıeri başından şayanı hayret bir vak'a geç- Geçen yıllar vilayet büdcesinden ay-
İzmir (Hususi) _ Son aylar içinde ler yaptırmakta ve kiraya vermektc - miştir: Bir gün evvel kızın bulunduğu rılan tahsisatla 51 bin liraya modern 

d köye gidip o geceyi orada geçirerek t · tl b' A · k r·lk k İzmirde ev kiralarında umutni bir art- ir. esısa ı ır tattir o uluna kavuş-
t · d ı ksı satış dinlenmek istiyen kafile, köy imamı - t kt b nıa sictdetle hissolunmaktadır. Yer yer mur e pazar ı z u an sonra u ·yılki büdceden ayrı -

· t Pazarlıksız satış kanunu İzmirde bü- nın evinde misafir edilmişlerdir. Mi - 1 yükselen bahçeli cvlcıin ve apar ı - . safirler bir müddet sonra isti.rahat ct- an ayrı tahsisatla da ayni mahalde 
ınanların çoklugu· na rağmen adeta bir yük bir hassas~yetle tatbık olunınak~a, Cumhuriyet ve İstiklal ilkokullarının 

·ı B ı d' V ı~ tçe murakabe edıl- rnek istemişlerse de ev sahibi bu gece-mcsken buhranı ba~lamıştır, denı e - e e ıye ve ı <J.ye . ' temelleri Sıvasın çalışkan ve kıymetli 
kt d. E f bu kanunun tatbıka - yı köy delikanlılarile birlikte gülüp 

bilir me e ır. sna ' Valisi ve C. H. Partisi Başkanı Nazmi 
Ş~hirde 35,000 bina (mesken) mev- tından azami surette istifade etmiş - eğlenerek geçireceklerini söylem~tir. Tokerin uğurlu elile büyük bir kala _ 

cuddur. Son on sene içinde 8,000 parça tir. . Bir müddet sonra evin içine köy deli- balık önünde atılmıştır. 
ev ve apartırnan bu vekiına iltihak et- Şu dakıkada perakende satışt~ pa. • kanlılan dolmuş ve beraberlerinde gc-

J k kt S t ta esas etıkettır tirdı'klen· ı'skelet halı'nde bı'r at kafa - Törende kıymetli söyle\'ler verilmiş,! tnic;tir. İnşaatın sür'atle devamına, i - zarlı yo ur. a ış ~· • · 
ına'r sahasında şu dakikada 300 küsur Eski bi: i.tiyada uyarak hala pa:a~ıı~ sını sıra ile düğün için gelen köylüle - ve toplananlara müteahhidler tarafın- as siloru ve buğday satarı köylüler 
parça ev ve apartımanın yük. selm. ekte ctm~~. ~stıyenlere. karyı esn_afın 0 ÖS rin başına geçirmişlerdir. dan çay, pasta ikram edilmiştir. Te -ı' yılı başına kadar ikmal edilmiş ola _ 
olduğuna bakars.ık şehirde gözlerı çe - terdıgı ışaret. ~~~kettır. E7er . satıcı, Müteakıben bu köy delikanlıları melleri. atılan bu okullar, gelecek ders caktır. 
ketek kadar bariz bi: nüfus kesafeti oı- müşte:i~.in verdıgı fiatı men a.~tın~ uy- bahşişlerini alarak gitmişlerse de ar - LUJeburgazda bir cinayetin Trakyada C. H. P. mahalle ve 
duğunu görüyoruz. !zmir merkez ka - g~n ?orurse. satılacak m~lın uz~r~nde- kalarından diğer bir kafile gelmiş \'e 
zasında mevcud n üfusun son senelerde kı etıket kalkıyor ve yerm_e y:nısı k~- onlar da büyük bir kama ile misafir - failieri meydana Çikariidl köy ~caklari kongresi 
J'lizde yirmi nisbetinde arttığı kabul nuluy?r: Bu surette satış, ımkan dahı- leri tıraş etmeğe kalkışmışlardır. Bu- Lüleburgaz, (Hususi) - Lülebur - Edirne, (Hususi) Cumhuriyet 
olunuyor. line gırıyor. na düğüncü kafilesi itiraz etmek iste- gazın Hamidabad köyü yakınlannda Halk Partisinin mahalle ve köy oc~k-
Şimdiki halde yedi nüfusa b lr ev Bu şekil, ş~phe. edilemez ki ~.azarhk miş, itirazın iyi bir şekilde sona ermi- çürümüş olarak bulunan şahsın katil- ları kongreleri başlamıştır. Kongreler 

rastlamaktadır. Bir İstanbullu okuyu- kadar fena bır itıyad ve usuldur. K~- yeceğini düşünerek çarnaçar buna da leri bütün suç delillerile bir likte ya - tertib edilen sıra üzerine toplantıları
cu bu rakama istinad ederek belki de nu~unh:uh~~an b:k:e~~~ raydtyı bır razı olmuşlar ve kama ile teker teker kalanmıştır. Maktul Kazanköyden Şa- nı akdetmektedirler. Ocak kongreler·i
rnesken buhranına bir mana verem iye- an ad' ıçe bm ırecc "d\ 1

1 
e er d aş~yor. tıraş olmuşlardır. Fakat bu gittikçe han oğlu Zeynel olup paraya tarnaan nin, mahalle ve köylerin dilekleri ma-

ocktiı·. izah edelim: Bele ıye... un~ mu a a e e emıyor. tatsızlanmağa başlıyan şakalar bu - ve gareze binaen öldürülmüştür. Ka- zakere ve tesbit edilerek, ocak büdce-
i d 'd elce insa olu Covabı soyledır: nunla da nihayet bulmamış, bu kafile tiller ise birisi Hamidabaddan Aydın leri tanzim olunmakta ve yeni idnre 
7.mir e yenı en ve evv . · . - c- a3ize, etiket konulmasına me - oğlu Ahmed, diğeri de Kınkköyden h tl ·ı 

nan apaı:-ımanların ve bahçelı evlerm mursunuz, dediler. Etiket üzerinde ya- de gittikten sonra ellerinde kkmızı bi- İbrahim og·ıu Ahmed olmak üzere iki eye eri seçı mektedir. Ocak kongre-
şekilleri Istanbulun apartımanlarından f' t .. d h 

1 
d . her dolu kahveler olduğu haMe diğer lerinin bu ay sonuna kadar bitirilme-

.. ··k f kl ·· t · zılı bulunan ıa a mu a a e e emıyo- k r·ı .l h g ı ek · f ' ı e kişidir. sine çalışılacaktır. Ocak l<ongrelerı··11• ve evlerinden buvu ar ar gos erır. T 
1
. t d t"k 1. d ö-"şmı· bir a ı e ua a e er mı.sa ır ere z - , 

İ ·· ruz a ıma name e e ı e ın eı-..ı - k h · 'k t · ı nahı've kaza ve ,,ı·ıa· ·et k 1 · t zıniı·in apartımanları en çok uç katlı · •. d . b' ka ıd da vokttır,. hir gibi a veyı ı ram e mış er ve Burshda bir yangrn başlangı ci . , .Y ongre erı a-
. . . 1 ı· b' vccegıne aır ır Y "' · 1 k ~ k 1m k kib edecektir. 

\Tc altı daırelı?ı:. ~v ere ge ınce, ır Bu ehemmiyetli nokta üzerinde aiA- sonra da on arı agnıya oşu a ve- Buı'Sa, (Hususi) - Şehrimizde bu- ========== = ===:::;:= 
evne en fazla ıkı aıle oturur. kadarların tcdbir alacağı tahmin edili- ya elbiselerile dereyi geçmek şıkla - gün bir yangın başlangıcı olmuş, der- diği bir mumu zorla teyzesine yaktır-
İzmirde yazın ve kışın tevakkuf et- rından birini tercihte muhayyer bırak- hal söndürülmüştüı-. mış, teyzesinin yemekle ve ev işile 

rniyen bir inşaat fazlalığı mevcuddur. Garib bir hırsızlık vak'ası mışlardır. Namazgah caddesinde Arifağa so - meşgul bulunması sırasında ,.e tenbih -
liaik. belki de varlıklı olduğu için sık Şoför Rıza isminde bir delikanlı, İz- Bu, engizisyon mezal~ine benziyen kağında Bayan Rahimeye aid evden lerine rağmen elindeki mumla gölü-
sık evini tamir ettirir ve boyatır. Ni - mir borsasına kamyonla üzüm getiri- ,.e zincirleme devam edıp giden şaka- yangın çıkmıştır. Sebeb şudur: rüp talaş yığınlannı tutuşturmuş{ur. 
sandan teşrinlerc kadar şehrin bütiin yor, yorgun olduğu için kamyon için- 1ar esnasında sabah olmuş ve düğün Rahimenin 3 yaşında Salahaddin a- Vaktin gündüz olması bt1yük bir fela -
ev]{'ri boyanarak yeni bir renk alır ve de kısa devam eden bir uyku kestiri - kafilesi bir aralık arabalarına binerek dında bir torunu vardır. Eline geçir - ketin önüne geçm~tir . 
güzelliğini, zindeliğini muhafaza e - vor. Gözlerini açınca ceketinin iç cc- köyden bitab bir halde kaçmışlardır. 
der. binin yerinde yeller estiğini görüyor. 

İ-?.mir kira evlerinde kira bedelleri 1\feğer. hüviyeti meçhul bir şahıs uy-
ŞÖyle hühisa edilebilir: ı·u esnasında bu adamın kamyonuna 

Üc odalı hanvolu, bahçeli bir evin binmiş, jiletle cebini kesmiş. içinde 85 
kirc> ·bedeli' Güzelynlı, Karantine, Göz- lira bulunan cüzdanını ve saatini a:ın
tcpe semtinde 25 lira, Karşıyakadil 22 ca ortadan kaybolmuş. 
lira. Durnova ve Bucada 15 Uradır. Al- Zabıta, bu usta hırsızı arıyor. 

Çorluda agaçlandtrma işi 
devam ed~yor 

tı, ,.edi odalı, iki katlı, hanyolu ve bah
Çeli bir ev ayni scmtte aylık itibarile 
40 - 45 liradır. imar sahasında v:ıpı -
lan modern. yeni evlerde kira ücret -
leri 'ki mislidir. Buf!Ünlerde yukarıda
ki fatlnra yüzde yirmi zam vapılım~ -
lır. Bôyle olduğu halde, bilhassa son
baharda kira evi huhranı fazladır. Bir 
Çok kimseler, kirnlara bakarak yeni c·:-

Çorlu, ( Hususi ) - Birkaç sene ev
veline kadar bomboş bfr toprak yığını 
halinde bulunan yamaçlar, ağaçlanma 
işine verilen ehemmiyet sayesinde ~im 

MB I~arada ~elediye seçlmi dı baştanbaşa meyvalı ve meyvaS!Z a-

- Hasa.1 Bey geçmiş 

gün Beyoğluna çıkmıştım .. 

Malkara (Hususi) - Belediye inti - ğaçlar ve üzüm kütükleri ile süslen -
habatı sona ermiştir. Namzed olarak mıştir. Yeni dikilen bağların hemen ek 
gösterilen zevat, her veçhile kasaba serisinden üzüm alınmıştır. Bağcıiar 
halkının itimadını haiz değerli şahsi - Gerniyeti bağların muhafazasına bü -
vetler olduğundar. kasabayı imar hu -ı yiik bir elıemmiyet v~rmekte ve bu -
susuında büyük varlıklarını göreceği- nun için h.iç bir fedakarliktan çekin -
mizi ümid ediyoruz. memektedırler. 

... Şöyle bir dikkat et -
t im ve düşündüm. Eskiden 
bütün vitrinierin önünde 
muhakkak bir kadın- er • 
kek kalabalıjı olurdu.. 

. . . Şimdi ise kım se sağa 
. sola bakmadan hızlı h ızlı 

geçip &idiyor ... 

Hasan Bey- Tabü dos
tum, vitrinlerdekı eşyala -
nn fiatlarını üzerlerine 

• koydular!. 

( Niksarda Ayvas panay1n kapandi ) 

Niksar, (Hususi) - Üç senedenberi /Gece eğlenceleri sabahlara kadar de -
kasabaınııda yapılan Ayvas panayırı vam etmiş, kahvelerde oturacak ·er 
bu sene daha güzel ve daha kalabalık bulunamnmış. Bundan istifade et"!C'n 

olmuştur. Havaların iyi geçmesi yakın kahvcciler bir sandalyayı 25 ku ı u-1a 

ıkas~~la~dan misafir celb~ne yardım kada~ satmışlardır. On beş gün sü .. n 
etmıştır. Ayrıca gelen pehlıvanlar ara- panayırımız bugün bitmiştir. Gelec"k 
sında son günü yapılan güreste birin - .. 
·ı·-· ı·dm y d k dl. b h 'Sene yapılacak pamıyırın daha guzcl 

cı ıgı an ur una ayı ı aşpe - _ . 
livanlardan Boş köylü Mehmedle, İ . olacagı ve harıc kasabalardan daha 
nesür köylü Ali birinciliği kazanmış - fazla misafir geleceği tahmin edilmck-
lardır. tedir. 
Kasabamız halkı ve haricden ge!en Resim, panayırda güte~ meydanırıı 

misafir ler çQk memnun kalmı~ardır. ve kalabalığı gö::;termektedir. 
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Türk dili düşman• 
ı Uç elbise yerine Döviz kaçakçiiiği da yapan 

iki randevucu kadin 
IE:i) ir eahildi. Yazı yazmak, oku- rine devam ediyordu, ve muhakkak her b• k 1 
l,g) mak de~il; doğru dürüst türk- beyti okurken ~ive hatası da yapıyordu. ır ren e bise 

çe konuşmak bile bilmiyordu. 'Üstelik tl- ~vetliz:. yerine c1e cgasavetsiz. de-

vesi de Türk §ivesi de~itdL mişti. 
Fakat cür'etkardı, cehaletine bakma- cSevdiğin tatlı dilh 

dan felsefe yapmış, beyitler yamnştı. E- cCebi ipek menditiı. 
vime geldi, bozuk pvesile bu beyiUer1 cBilmem. ama le17ıtimdc. 
okudu. c Y:a çam.Iıca S/4 kandili. 

cBCI§kalara sakın ümit et17'.eı. 
cAidanıpta arkada§ı.nla gitmeı. 

O !kadar fazla uçmalıyordu .ki; gırtla

fına sanlaca~tm gelmifti. cSevdiAin tatlı 
eDaşkalara sakın ümit etme:. de mana dili:. nin ne manası vardı. cCebi ipe'k 

aramadım çünkü Myle cümle olmazdı. mend.il.b ne demekti; cBilmem ama sern
Aldanıp ta arkada§Ulla gitmenin de bir . 
man~ yoktu. Vezin, kafiye ,. ~niz; tımd~ ~ Çambca ne Kandilh saçmasm, 
onlar hak getire: zırdcli bıle saçmalaınazdı. Dili kopasıca, 

Boğazdaki fU canım Kandillinin adını da 
Kandiliye çevirmi§ti. 

cGerçi fU son zamanlarda. 
cEyi değil biraz halını. 
eFakat ilmidini kesmen 
cPek parıaktir istikbalir.. 

Falcılık memnuiyetinc rağmen; halde..,, 
stikbalden haber verdiği yetişmiyormuı 

lfbi üstelik inadına chalin:. kelimesini 
chalını., cparlaktır. ı da cparlaktirı. §ek
Snde telaffuz edJyordu. 

cBöyledir bu kahbe feleb 
cÇekilir gelenler ba§aı. 
cHer feyi ince düşün~. 
cGamsız gasavetsiz yaşan 

Bir türlü susmuyor, manasız beyitle-

* Daha fazla dinlfyemezdim. Yakaladım 
ve oldu!u gibi pencered:m asa~ı attım. 

- Evine neye aldın? 

Diyeceksiniz. Bilerek almadım. Bile 

bile hiç o Türk dili dü~manmn kapımı a

çar mıydım?.. Bunu bildi~i için yazılı in

ce k.ağıd ~ldini almış ve Türkiyede -ya
pılan bir çikolatanm renk renk yaldızlı 

kaplan arasında gizleruniş, o suretle evi
me girmişti. 

1smet Huliisi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
Çizme giydirilen koyunlar 

Brezilyada bir mıntaka vardır ki adma 

Patagonya derler. Bu memleketin ko -

yunlan, bir müddettenberi ya~ın rutu -

betinden dolayı yaşıyamayıp kırılıyorlar

MIJ. Bu hususta alınan tedbirlerin hiç bl

ri fayda vermemiş. Bunun üzerine bir 

çiftçi; bu hayvanıara deriden yapılmış 

bir nevi çizme giydirrneyi düşünınü~. O 

gün bugün koyun ölümüne sed çeki.Jmj~. 

* Duvar af;şlerinin 

Hayvan ·gOreşine dair 
Birçok mernlP-

ketlerde deve gü-~ reştirirler. Bazı ~JJ. · ~ 
memleketlerde ho- 7. 
roz, Hindistanda ~ 

aslan ve kaplan, ~ -- , 
hattA fi1 dövüştü-

rüldüğü olur. Fakat Cenubl Çinde Çing

Fu denilen küçük bir Jehir vardır ki bu

ra ahalisi yılan dövUştürür. Bunun için 
yılanlan küçük kalesiere korlar. Muh

telif suretlerle kızdırırlar ve hayvanlar 

birdenbire birbiıdnin üzerine atılırlar. 

Manzaranın çok feci olduğu rivayet edı
liyor. 

* 
Boks sporuna dair 

İlk boks maçı 
Fransada 1887 de 

yapılmış ve bu'lu 
gören halk, bu spo-

Herkülanom şeh
rinin enkazı üze
rinde yapılan haf
riyat duvar afiş .. 
lerinin binlerce 
sene evvel mevcud run derhai men~ 
oldu~nu göster- dilmesini istemiş-
mi:ştir. Şehrin or- ~ tir. Boksun gördü-
tasında mevcud olan bir sütunda zamkı ~ bugünkü rağbete bakılırsa bu temen
arabt yapıştırılrnış üzerıeri yazılı papi- ninin nasıl bir teUkld eörrnü~ olduğu an-
rüs kağıdlan bulunmuştur. laşılır. 

L SLER 
lhtlgat•ız 
Bir kadın 
Bir genç kadın bana yolladığı 

mektubda çok acı ve endişe verici 
bir vaziye~ düştüğünü anlatıyor. 
Hikayesi kısaca şudur; 

- Genç kızken bir delikanlı ne 
sevişmiftim. eVlenecektik. Fakat 
tam kat'i karan vereceğim sırada 

sağdan soldan birkaç dedikodu işit
tim. Araştırdım, doğru olduğunu g(). 

rünce vazgeçtiın, aynldık. Bir müd

det sonra bir başka gençle tanı.şhm, 
ve evlendim. Şimdi çok mes'uduın. 
Fakat geçenlerde o, ilk erkek kar -
şıma çıktı, seviştiğimiz zamanlarda 

kendisine birkaç mektub yazmıştım. 
c<kliniz, alınız, evimdedin diyor • 
du. Posta ile yoUamasını istedim. 

cBir miktar da kocamza yo11amak 
icab edecek• rnukabelesinde bulun
du. 

Tehdidi karşısındayırn. Ve bu teh· 
did gittiRçe beni sıkıştırarak teker· 
rür edip duruyor. Sersem oldum, 

çıldıracağım, ne yapayım? Çocuk -
larım da var.• 

İşte bu ihtimali her vakit düşün
düğüm içindir ki, bütün yazılarım
da ~ lo~n mektublaşınaktan 
daima tahzir ederim. 

Muhavere hiçbir zaman isbat e
dilemez, mektub ise canlı bir delil· 
dir. 
Okuyııcuma tavsiyem fU: 
- Hidiseyi kocamza aniatınız ve 

o lüzum görürse Cumhuriyet Müd· 
deiuınumisine haber veriniz, kanun· 
b.nrnızda şantaja karşı şiddetli hü
kümler vardır. Meselenin şüyu bul
ması ihtimali de yoktur, endişe et~ 
meyiniz. Söz açılmışken şurasını ca 
ıaydedeyirn: 

MeselA İngiltere gibi bazı memle
ketlerde bu gibi hadiselere karşı a
lınmış 9lan tedbirler bizdekilerin -
den daha sıkıdır ve asgari 1 O sene 
küreği müstelzirndlr. Dava tek ha
kim tarafından gizli olarak görü -
1ür. Ve hadiseden yalnız o, ve ica
bmda sadece bir polis komiseri ha-
berdar olur. TEYZE 

Model ince 
yünlüden de, 
ipekliden de o -

lur. Hangisi ihtiyacımza 

uyuyorsa o kumaiı seçer -
sin iz. 
· Solda: Bir yandan düğ

meli bir korsaj. Solda, sağda birer ka -

paklı ceb, uzun kollar, yaka yok. Düğme

leri bir pikür sırası çerçevelıyor. Sade, 
kullanışlı, şık bir rob. 

Ortada: Baştan üç dü~e çözülüncc 

korsajın bir yanı geni~ bir rever olur. A

çık kalan yere emprimeden bir rever ge

çirilir. Bu iğreti rever birincı düğmeye 

iliklenir. Ayni emprimedcn ceblerle kol

lara da birer kapak verilince elbiseye bir 

şenlik ve değişiklik gelir. Adeta başka bir 
rob olur. 

Sulh ceza hakimi tarafından sorguya çekilen kadınlar: 
"Aleyhimizdeki iddia doğru değildir, dediler 

Beyoğlunda büyük bir randevu evi mi her iki kadının da tevkiflerine ka .. 
işleterek, bazı gençleri iğfal ettikleri rar venniştir. 

anlaşılan Atina ve Katina isimlerinde 
iki kadın, yakalanmışlardır. 
Zabıta tarafından bir rnüddettenbe-

Memurları dövmega kalktşan 
bir sarhoş bir ay hapse 

ri yapılan tahkikat, iki kadının faaliye- mahkt1m edildi 
tini ortaya çıkartmış, evde yapılan Kazlıçeşmede fazla sarhoş olarak 
bir araştımıada da, 8 kadar genç ka - gürültü çıkaran ve müdahale etmek 
dın bulunmuştur. istiyen polis memurlannı dövmeğe te-

Dün Adliyeye teslim edilen Atina şebbüs eden Vöhid isminde biri yaka

ile Katina Sultanahmed birinci sulh lanarak Adliyeye verilmiştir. 
ceza hakiminin huzuruna çıkanlarak d Asliye 4 ünculan·· cezal m~kernes.~dde 

. uruşması yapı suç u ı ay mu -
sorguya çekllmlşlerdır. Kadınlar, mah- detle hapse, 31 lira para cezasına mali· 
kemede verdikleri ifadelerde; kUm edilmiştir. 

- Aleyhimizdeld iddia do~ değil~ Arkadaşma silAh atan Mehmedl 
dir. Bize iftira ediyorlar, demişlerdir. A · h · k 
Diğer taraftan yapılan tahkikat so- h beş gUn lOIS yataca 

nunda, suÇlu kadınlann Y\ınanistana Tahtakalede, bir kahvede çıkan kavı 
döviz kaçırdıkları da anla§ılmıştır. ga sırasında arkada§ı Mehmede bir el 

ate§ eden, Mehmed Ali, öldUrmeğe te 
Bugün sorgu hakimliğine sevkedile- şebbüs iddiasile, Ağırcezaya verilmiş 

rek, haklarında ilk tahkikat açılacak o- tir. -
lan suçlular, ayrıca, kaçakçılık işlerine Muhakeme neticesinde, Mehmed A 
bakan asliye beşinci ceza Müddeiurnu- linin suçu sadece korkutmak maksa 
rniliğine verilerek, haklarında, bu ci- dile silAh atmak mahiyetinde görül 
hetten de takibat yapılacaktır. rnüş ve 5 gün rnüddetle hapse mahk.fuı 

Sultanahmed birinci ~ulh ceza haki- edilmiştir. 

Askerlik işleri: 

Haliçte bir aandal devrildi Şubeye davet 

Dün Hallcde karşıdan karşıya ceçmekte Eminönü Askerlik Şubeslnden: 334 ve bu 
olan sandalcı HüseJinln 1dareslndet1 t§Ya do~umlularla muameleye tAbi kısa hizmetll
yüklü 2891 numaralı sandal, ııulann cereya- lerden tahs1ller1nl bitlrmlş ve yüksek aske -
nma kapılarak devrllml§tlr. HMJseyl &ören rl ehllyetnameyl haiz bulunanıann ı iklnc.l~ 
L1man İdarest motörlerlnden blrls1 ıanda-
lın lmdadına yetişerek denize dQ§en t§Yala- te§rln 938 tarihinde Yedek Sübay okulun• 

Saida: Ayni model daha basit bir ted- rı n sandalelyı kurtarmı.ttır. da bulunmak üzere aevkedUeceklerln 31 bl ... 
birle daha abiyye bir elbise haline de ko- Bir motosiklet kazasında Iç rlncıteşrln 938 günll şubeye müracaatlerı 

ulab k ı d ill\n olunur. 
n ilir. Korsajm bütün düğmeleri çö- iti yara an ı 
zülür. Açılan saj reverin üstüne veya ye- Samatyadan Yedikule Istikametine git -
rine ı·orJ"et gib. ince d .. "ı.. • kl"d b. mekte olan Abdullahın kullandılı 2SO nu - Bir genç kız balık yiyerek 

ı ' UŞUA ıpe ı en ır maralı motosıklet. yolun .sat taratını t:ı:tı-
zehirlendi jabo konulur. ben ilerierten birdenbire önüne çıkan ve 

Man to 
Bu kollar ve bu 

yaka bu sene çok 
modadır. Bel de 
kollara uydurUJ. -
muş, her ikisi de 
nervürle wslü. E
teğin de~işik bir 
§ekli var. 

Rengi koyu kır .. 
mızıdır. Yakası .. 
na, kol kenarları .. 
na geçirilecek 
kürk her baldo 
tüylerl kısa kürk -
lerden olmalıdır. 

,Bu manto genç 
kızlara gitmez. 
Pek genç .kadınla -
ra da - boylan kJ.. 
sa olmamak şar • 
tile - güzel görü • 
nür. Kısa boylu • 
lardan §işman ol -
mıyanlar da ayni 

abiyye 

modelden istifade edebilirler. Şişmanlar 

ete~in biçimini de~ştirmeli, düz yapma

lıdırlar. 

gözleri az gören Vasll Isminde bir çocu~a 
~arpmıştır. Sademenin şiddetinden motör Kumkapıda Sarayiçi sokapoda 39 nu.:na .. 
devrllml§ ve içindeki Abdullah lle arka kls- ralı evde oturan 16 yaşında Haykanoş, ye .. 
mında oturan Sefer vtıcudlerlnln muhtelıf dliU balıktan zehlrlenme a1Alm1 .. gösterdl .. 
yerlerinden hafifçe yaralanm~lardır. Ka.c;ı- linden Haseki hastane.!lne kaldırılmıştır. 
~ndan atırea ,aralanan Vasll, tedavi altına 
alınmış ve tahklkata başlanmıştır. Bir marangozun parmaklan doğrandı 

Bir amelenin beline ambar Beşlktaşta Dolmabahçe caddesinde Mch • 
kapağı düttü med Halldin marangoz fabrikasında ça~an 

Limanda demlrll Çanakkale vapurunun 2 Bedrosun, kazaen elini maklneye kaptırmasi 
numaralı ambarmda çalııan .. Petlrgell A - netleesinde parmakları doğranmış Beyoğ .. 
zizln beline ambar kapatı duşm~ ve a[tır- ' 
ea yaralamıfttt. Yaralı ııihhl tmdad oto - lu hastanesine kaldırılmıştır. 
mobillle Beyollu hastaneal.ne kaldınl~ - Bir otomobil yük arabuına çarpb 
tı . .'. 

Askerl mfitekaldlerden Ahmed tarnfmdat Iki yangm betlaagıcı sönd&rüldn 
Mercanda Banneı 10tatında Recebe ald idare edllen 1170 numaralı otomobil, Zln • 

ııandalya ımaıA.thaneslle Tahtakaleele Kah- clrllkuyu caddesinden geçerken sürücü A -
veler sakatında ahçı Örnerin 8 numaralı zlzln idaresindeki yük arabaslle çarpışmış, 
dökkanında Iki yangın başlangıcı olmuşsa her lkl araba da hasara u~ramışlardır. 
da her iklırt de Itfaiyenin vaktinde yetişme- ............................................................ . 

81 sayesınde atet büyümeden söndürwnınş- Almanyada kUtUbhane modası 
tllr. 

Üç manitacı yakalandı On dokuzunca asır içinde Almanyada 
Emniyet Mlidtlrlil~iinDn Ikincı tube 1lçün- kütübhane açmak bir moda olmuştur. 

ell kısım memurlan hayll zamandanberi h- .. , . . 
tanbulda manıtacılık suretile blr ~k do _ Bu muesseseler adeta mantar.ıar gıbı te-
landırıcılıklar :yapan miihlın blr tebekeyi kessür ediyordu. 1930 da (500) den fazla 
yakalama~a muvaffak olmuşlardır. büyük kitab sarayı vardı. Bunların 

Arab Sabri, Topal İsmall ve Ayıbo~an Av-
ramdan ibaret olan sabıkalılar, dün Emni- (100) den fazlasında (100) bini mütecaviz 
yet Müdürlüttınde yapılan Lstlevablan ne- kitab vardı. 1938 de ise bn mikdarın azai
tıcesinde ıuçlannı ttıraf etmişler ve urak-
larlle beraber Küddelumumıııte te&llm 0 _ marnalda beraber fazlalaşmamış olduju 
ıunmuşlardır. görülmü~tür. 

Bacaks1z1n maskaralıkları : Mukabele .1 
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Hastalıkları aşk ile tedavi 
mümkün müdür? 

Filistindeki 
harbten şayam 
hayret levhalar 

SEYAHAT MEK.TUBLARI : 58 

Avrupalı birdaktorun ortaya attığı garib iddia 
etrafında bizim doktor ve muharrirlP.rimiz 

neler söylüyor, neler anlatıyorlar? 
Londra (L'intran> - Fillstinde İng!Jte

reyi temsil eden yüksek komlser Sir Harold 
Mak M!hael'in tayyare ile Kudüse vardı~mı Yazan • V uf' Rız- Z b 
Işitiyoruz. Daha evvel gidecekti. Fakat Fi- ı• h ı ı · 1 

a 
0 

u 
Bir Frenk doktoru ortaya garib bir id- 1 sayede tedavi edilmiştir. llstın!n merkezinde vaz!yet o derecede c!d- ra h ı ı k 

dia attı. Etrafına bir hayli taraftar top- Beyaz saçlı Lokman hekime sordum: di ldl k! Mısırdan hareketını 2 gün geclk- • n a 1 arı ve a ıcı ı 
lrunış olduğu rivayet edilen bu iddiay'l _ Hiç aşık oldun mu hocam?. tırrnek mecburlyetlnde kaldı. 
göre, bütün hastalıkları aşk ile ted2V Cevab verdi: . . Kudüsten gelen sansüre u~ramamL1 tel- etrafında bı·r tedkı·k 
mümkünmüş! _ Bu sualin balığa hıç denıze daldın grannra bakılacak olursa vaziyet de~I§Dliş 

Bilmiyorum, aşk bütün hastalıklara şi· mı, diye sormağa benziyor. de d.l~ildir. Orada hakiki bir harb hall hi:ı-.. 
1 
.. d- küm sürmektedir ve bu harbde İngll1zler İk' .. .. LA tf T bekl 

fa veren bir şey mi, yoksa bütün belalara Bence aşk, iki tur u ur. ı gozuın u i uran . daima gallb vaz!yetlnde sayılamazlar. NI-
kucak açtıran bir afet midir?.. 1 - Hakiki aşk! teklm Ilk defa olarak duyuyoruz ki, oaıze Topkapı sarayının içindeki o güzel 
Kısacası; zehir midir, yoksa panzehir 2 - Zahiri aşk (yalancı aşk!) .. Perlkov, Rnmleh, Bethsheba gibi dört tane odanda oturup, halı kolleksiyonlarile 

mi? (Hakiki aşk!) felaket ve saadetten mu· şehir hnftalardanberl tamamen Arabların e- uğraşlığını görmiiştüm ... Hatta, bana 
Bu işin ilmi bir kıymet ta~ıyıp taşı - rekkeb bir halitadır. llndedlr. Bu şehirlerde hiçbir İngiliz otor!- da gösterir, cinsleri hakkında malü - ı 

lb
. h t t('sl yoktur. Mutlak olarak h!iklm olanlar madığını iki doktora, fantazı tarafını da, (Hakiki aşk) dimağı, ka ı, ru u 8 

- Arablardır. mat verirdin .. 
ı·omanlarında içli, romantik ve tip tip mamile zapt ve esir eder. İrana gidip de, halı ile alakadar ol-h· ı t tl Gene ayni şekilde öfreniyoruz ki, mc m- A aşklar yaratmış iki muhnrrıre sordum. (Hakiki aşk), içi şeker ve ze ır e, a .. ı leketın şimal kısmında da Amblar Nazaret. mamanın imkanı yok. Bu işdeki bütün 

Doçent Doktor Operatör Kizım ve zifirle, karma karışık maddelerle do- ve Hnyfa gibi !Id şehri muhasara etme"'e istidaösızhğıma rağmen, ben de ken -
İsmail Gürkan vülPrek yapılmış bir (yaldızlı hap~) tır: teşebbüs etmişler ve güçlükle püskilrtüin.ü;- dimi kaptırdım .. cHalı» nın nereden 

Üniversite Tıb fakült~ı:.ı doçentlerinden Bu süslü hapı yutup hazmeden, zchirlcn- lerdir. çıktığını, hangi milletierin bu işle meş-
genç operatör Kazım İsmail Gürkana de- miyen insana aşkolsun! İki tabiye gul olduğunu da merak ettim.. Sağa 
dim ki: (Hakiki aşk) ın girdiği kafada ne akıl Fillstinde cereyan etmekte olan mücade- sola başvurdum .. okuduın, okuttum ... 

_ Bi.ıtün hastalıklan aşk ile tedavınin kalır, ne iz'an! Ne muhakeme kalır, ne lenin mahiyeti bu dakikada 0 derece taay- Türkiyenin, Tebriz konsolosu Bay 
mümkün olduğu ileri sürülüy<>r, ne dcr- ·man! Ne ferman kalır, ne vicdan! yün etmıştır ki karşılıklı mevki almış o::ın Ragıb, kıymetli bir zattır. Halıcılık ta-

• • ? (Hakiki aşk!) derece ve şiddtine göre Iki muhasımın kullandıkları tAbiye hakkın- rihi hakkında da malumatı vardır. 
sı~:~~iisinden hiç beklemediğim bir :nsanı aptal, budala, hımbıl, yarım del., da tafs!lat vermek mümkündür. Kendisinden de istifade etmeği ihmal 

l
A 1 Arablar, kelimenin en geniş mAnasUe bir t d ' b 1 

Su ll bana mukabele ettl
. · ve tam deli eder vesse am.. e me ı m.. un arın neticesı· olarak, ha-a e · . gerilla. bir çet harbi yapmaktadırlar. Pek 

-Bir defa aşk nedir? Ve .. aşk var mı- (Ynlancı aşk) a gelince o nümayışten, çok gönüllüleri oldu~u tç!n baskınlarıııı bu- lıcılık hakkında bir hayli sermaye e -
dır acaba?. P,dsterişten, modadan, mukalli.dlikten, yük lhtlmamla hazırlıyablllyorlar. Bir ml _ dindim .. İşte, İranda edindiğim bu ser-

Şaşırdım: hülüskarlıktan, düzmc sevda mektubla - sal zikredeylm: mayeyi sana ciro etmek istiyorum. t _ 
_ V allahi orasını ben bilmem, bunu si- rmdan, dolandırıcılıktan, hilekürlıktan, l Hn~fnya yapacakları hücumu hazırlarlar- şine yarayanları alır; üsttarafını alar-

ze sormalı! vurgunculuktan, nnzdan, niyazdan, te -
1 
ken IngUizlerln bu .. şehre lmdad kuvveti sm .. 

_ Bence aşk, daha çok ttıklidi hislerin şekkül etmiş bir (mede."liyet sporu!) dur. gondermelerinin önune geçmek maks:ı.dilc * 
inkişafından doğma marazi bir iddiadır Bir (gençlik tuzağı!) dır! Bir (para do - ~:l~r:sei~~ sb~:rı:n~:~~:a:.:;~e~:-e~nüıi; 1 - •Halı» kelimesi cKalikole• den 
ve irade ile doğrudan doğruya münase - labı') dır. mehareUe tahrib edilmiştir. İng!llzler A _ alınmıştır .. Bu isim de cErzurum• tın 
bettar bir şeydir. Arzu edildiği zaman !Ercümend Ekrem Talu rabları püskürttükten sonra bu yolun 20 eski ismidir .. Demek ki: cHalı» şöhre -
her hangi bir adamda tevlidi mümkün üstad Ercümcnd Ekremı yazısile haşir kllometre mesafe dalılllnde tam 80 nokta- tini, vaktile bu şehirde yapılan eser -
olmıyan bir halcttir. O halde, her hangi ve neşir olmuş bir vaziyette buldum. B~- ~ da derın çuk"urlar açılmak suretlle bozul- lerden kazanmı~ ... b d. duğunu gormuşlerdir. Diğer taraftan yo1un 1· d h 
bir hastalığı tedavi edebılmek için bir na rağmen sordum, ceva ver ı. . muhtelif noktalarına geniş çimento kütle- ran a alıya: Kali dedikleri gıbi 
adamı nasıl zorla aşka nıübtela, yani aşık -Aşkla tedavi .. bütün hastalıkları bıl- Fer~ diye de söylerler .. 
yapabiliriz .. Binaenaleyh böyle bir,.id- mem, lükin aşk; mclankoliği - yani türk- ~ 2 - İslamiyetten evvel halılar ~do-
din varid değildir. çt- söyliyelim- sevda, kara sevdayı, asnbi 1 kuma• usulile, İslamiyetten sonra da 
Diğer taraftan, hattfi.pek çok ruhi has- halleri ve buna benzer daha ziyade ruh cdüğüm» 'leme ile yapılmış .. DülTürnlü 

tahklar da dahil olmak üzere tanıdığımız ilc alakadar hastalıkları şübhesiz ki tc- halının ilk defa nerede imal edi!d iği 
hastalıkların hepsinde vücudde maddi, davi eder. Fakat gene şübhcsizdır ki, ayni bugüne kadar anlasılamamıs. Fabt 
uzvi bozukluklar vardır. aşk bu hastalıkları çekmemiş bır adama tahminlere göre: O;ta Asya • göçmenle-

Ve bunlar gene maddi vesait ile ka - bunların hepsini birden de getirebilir. B~, ri tarafından ilk defa yapılmış oldu~ 
bill tamirdirlcr. Filvalti moralin fizik ü- aşkın ümidli, yani karşılıklı veyahud u- söylenir .. O halde, Şarki Türkistan. bel-
zerine tesiri kabili inkar değildir. Fakat midsiz, yani karşılıksız olup olmadığın.:ı ki de Orta Türkistan, bugünkü cha1ı• 
nıaraziyat bütün bundan ibaret te de - bağlıdır. Yoksa ben aşkın kanserle, akcı- nın doğum yeridir. 
ğildir. ğer veremile, şiripençe ile veyahud ke - Düğümlü hahn'n en eskisi ve c.."\ 

Maddi bozuklukların doğurduğu has - mik hastalığı ile hiç bir alakasını görme- meşhuru cRum Se1çukilerb nin rner -
tahklar gene maddi tamir yolundan tc • dim. kezi olan cKonya» da yapılmıştır. Scl-
davi edilir. Binacnaleyh hastalıkların aşk Bana kalırsa bu metodu ileriye süren çukilerin, bu san'ati, asıl vatanda~ları 
ile tedavisi iki cebheden de çürük olmak doktor yaşını başını almış olmasına rağ- olan «Türkistan» dan, Anadoluya ge -
lazım gelir. men yepyeni aşık' olmuş ve kendi aşkını Arab çeteleri tarafından tahrib edilen tirdikleri zannolunur .. On üçüncü as -

Operatör Kazım İsmail Gürkan güle _ gülünç olmaktan kurtarmak ve mazur bir demiryolunun tamiri rın müdekkiklerinden cMarko Polo• , 
rek ilave etti göstermek içindir ki, bu iddiada bulun - bu halılann, Mogol ve İran tesiri al -

muştur. ler! doldurulmu~ ve bunlardan bazılaıı da tında kaldığını söyler. Halbuki bazı 
- Fakat aşk istenildiği kadar imal e - -Siz hiç aşık oldunuz mu?.. dlnamltlenmlştl. Yolu temizlemek lstıyen kayıdlardan, İranda düğümlü haltmo 

dilir bir madde olsa ve onun hülasası am- askerler için bu yol tehlikeler arzedlyordu. 
b

. _ Ben ezeli aşığım evlad! Bir defa ol- Arablar tararından kullanılan tAblyeıı!n on dördüncü asırdan sonra yapılınağa 
püllere konsa, hastasına, şahsa göre ır b ı d V ı dum, galiba ömrümÜD sonuna kadar sü- di~er bir hususlyet! de, ilk defa olarak aş an ıgı an aşılıyor .. 
kaç şırınga veya hap vermek suretile te- recek! büyük muharebede <Verdunl de kendisıni 3 - Berlin müzesinde 'h<>"inci ve 
davi imkan daliiiine girerdi, hayal bu j öst ı ı (S ı ) ın b ""'""l Etem zzet Benice g erm 4 ° an n per urada da kul- dokuzuncu asır arasında yapılmış tab-
ya! Böyle bir şey realize olsa hastalık ev- Her romanında türlü türlü aşklar ib- lanılma~ b~mış olmasıdır. Bu kelime, 1 1 -'.3 ki . . d h 1 . 1 • 
Veli Amerikadan kalkar. ekserlya teleskoplu çok mükemmel blr tü- 0 ar vaı-uır • lÇın e a ı resım erı 

da eden romanel Etem İzzet sualime şu n" "1" M'lAdd 637 fekle mücehhez fevtalllde mahlr bir nl.ş:ın- ,..oru ur... ı a an sene sonra. 
-Neden? 
- Zira Hollywoodda her gün binlerce 

kilo aşk istihsal etmek mümkündür. Maa
tnafih başka memleketlerin de bu işde 
geri kalmamağa çalışarak aşk islihsal 
etmeğe çalışmaları ve bu suretle yer yü
zünde aşk istilasından doğan daha kor
kunç bir hastalığın inkişafı muhtemeldir. 
Doktor llafız Cemal Lokınan hekim 
Lokman Hekimi evveltı yaşlı başlı, mu

hafazakô.r bir doktor, saniyen aşk yüzün
den irtifaı bir hayli yüksek bir sukutu 
hayale uğramış tecrübeli bir in<;an olarak 
tanıdığım için bu mesele hakkında fikri
ni almak istedim. 
Aşk lafını edince doktor Hafız Cemal 

hatıraları tazclenmiş gibi gamlı gamlı 
başını saHadıktan sonra dedt ki: 

- Hakiki aşk esasen dünyada başından 
geçirenler için en dehşetli, en korkunç ve 
en ağır bir hastalıktır. Ateşini ölçecek 
derece, şifasını verec<>k ilfıç buluıımaz. 

Ben zannetmem ki, dünyada hakiki 
aiktan daha büyük, dah:ı mühlik bir 
hastalık bulunabilsin! B\.iyle iken ne -
rede kaldı ki başkn hastalıkları tedavi 
edebilecek bir kudreti haiz olsun. 

Evet, bnzı sinir hasblıkları vardır ki. 
insanı çok düşündürür. Evhamlı, kurun
tulu yapar. Bu gibi !ıastalıklara maruz 
kalanların başına bir aşk hastalığı gelirse 
o insanın olanca aklı fikri hakiki aşkın 
elim ve ateşin safahatı içine girer, kay
bolur, ufak tefek hastalıkları düşünme~e 
Vakti kalmaz. Ve böyle bir hale geldiği 
zaman zannolunur ki, o hastalıklar bu 

cevabı verdi: 
- Bu yeni bir nazariye değil! cAşk de-

c.ıyı gösterir. Bu ntşancı daha evvel ltc:.il- Şamda, Emeviler devrinde yapılmı~ 
miş bir telefon veya telgraf hattının birkaç bir halı da bulunmuştur. 

vayi küldür!» nazariyesini çok eskiden
beri tanıyoruz. Fakat bugünün ihtirash, 
ihtilaçlı, kalleş ve dönek aşkları sevdayı 
o hale soktu ki, aşk bir deva değil, ancak 
bir belfıdır. Aşk iyi etmez, hasta eder. He
le günün her saatinde yeni bir erkeğe 3§

kını veren dilberlcrle karşılaşan aşıkla
no vay haline demekten b~şka çare yok'. 
Binaenaleyh her a~k bir panzehir değil, 
bilakis bazan da zehiri:ı ta kendisidir. 
Sevda da kafes gibi tarihi bir nesne oldu 
artık. 

bin metre uzdına gizlenmiştir. Hattı t:ı.m!-
re gelecek olan askerin vay başına gelene. 4 - İstanbulun fethinden sonra, 

(Snlpcr), bu vaziyette tahassün eLtı~i İslam ve Roma san'atkarları karşıtaş
mevki ke~fedll!nciye hdar tamir müfreze- rnışlar .. Bunun tesiri. İtalyan tezgah -
sının tamamını tm ha edebilir. larında hemen görülmüş.. t 6 ncı asır-

İngilizlerin mukabclesi da yapılan cRoma» kadifelerindc, cÜs
kiidar» kadifelerinin tesiri açıkça bel
li oluyor. cFatih», İslam ve Türk em
tiasma e'1 büyük kapıyı, İstanbulu al
makla açmıştır .. Türk halılannın Av -
rupaya akması ve şöhret alması bu ta
rihten sonra başlıyor. Halı, en mühim 
ihracat eşyası oluvermiştir. 

İngilizler Arab çeteleri tarafından kulla
nılan tAbiyeden örnek alarak şimdi öyle 
bir usul keş!etmlşlerdlr ki, hakikatte meş
hur Lavrens'ln an'anesine tamamen mnvn
fıktır. Bu usul de cçete harbine çete hnrbl 
lle mukabeleıt cümleslle ifade edlleb!llr. in
glllz alaylan 12 lll 40 ~U!k müfrezelere 
ayrılıyorlar. Bu müfrezeler bizzat Arabların 

Nusrct Safa Coşk1ın !sgnll altında bulunan kısıınlara girerek 
······························································ 

Malkarada bir köyl~yu 
öldUr~Uier 

Yahudilerin ynrdımUe iyl seç!lm~ noktala-
ra yerleşlyorlar. Bu müfrezelerln her biri 
bir genç ıabitln idaresindedir ve bu genç 
zablt teşebbilslerlnde tamamen serbest bırn-

Malkara (uususi) Karncagör - kılmııştır. Da~a çıkıp Arabın peşine takıla-

b 
bilir, yahud casusta Arabı aya~ına eelbede-

den Hurşid oğlu Yaşar isminde ~ri blllr, tuza~a düşürebutr. Ondan ıstenilen 
salma gezen hayvanatmı sebze bahçe~ sadece netlcedlr. 
sinden çıkardı~ bahanesile Karncagör (Snlperl e kar§l da eK• l~aretıı otomobil
köyünden Mustafayı tabanca kurşuni- leri kullanmak u.rultı bulunm~ur. (K) 

le öldürmüştür. Katil her nekadar otomobıııerl de haldkatte BüYük Muhare-
.. .. .. . kA t kt · d b"t" beden kalma blr dersin F1llstlnde tatbiki _ 

curmunu ın ar e me e .. ıse e u ~n dir. 
delall ü:ıcrinde temerküz etmektedır. o zaman denizlerde Alman denizaltı -

" 1~b h' b' 1 ge Cani, cinayeti muteaıu ıç ır şey o - milerine kar~ı kuUanılmlf olan tuzak gemi-
mamış gibi kasahaya gelmiş ve bir işi- lerini hatırlıyor musunuz? Bu gemller zahi
ni takib etmek üzere bulunduğu Adli- ren kendi hallnde bir tüccar gemlslne ben-

h k ı d 
ak 

1 
ztyorlnrdı. Fakat denizaltı gemlsl yaklaşın-

ye mu a erne ~ onu~ a. ~ a a?~ı~ ca birdenbire ateJ açıyorlardl. 
\'e Adliyeye teslım edilmıştır. Canıyı K otomoblllerl de bazan bir taksi bazan 
takib ve deldili tesbit hususunda jan- bir kamyon halindedir. Fakat Snlp~r, ona 
darma karakol komutanı Abdülkadir ıyaklal}ınca dörtlll mitralyözlerı birdenbire 
Sarıkahya muvaffakiyet göstermiş - ate~ nçarlnr. 
tir. İşte stze FU!stln harbinden bir manzara. 

Türkler, Viyana üzerine yürürier
ken, yanlarında bir çok halılar da g:i -
türmüşler .. sonra geri döndükleri za
man bu halılar Siebenbürgen'de kal -
mış .. Avrupalllann eline geçen o enfes 
Türk halıları, bu şehrin ismile meşhur 
olmuş ve çok kıyınet kazanmıştır .. 

On dokuzuncu asırda, Avrupa mal
ları, Türk san'atkarlanna zararını ya
parken halıcılı~a da dokunmuş.. tez -
gahlar: Rumların, Ennenilerin, ecnebi 
sermayedarlannın eline geçmiş .. Ara -
larındaki rekabet dalayısile halı fiat -
ları ucuzlaınış .. 

Buna mukabil gündelikler artmı.ş .. 
sür'atli ve kötü halı çıkannağa başla -
mışlar .. Bunun üzerine Türk halısı es
ki itibarını kaybetmiş .. İyi mal doku -
mak: Bir iki köyle, birkaç aşiretin e -
linde kalmış .. 

5 - Bugün Avrupalıların en fazla 
\ 

Kıymetli bir halı 

beğendikleri antika halılar: Av ve ehli 
hayvan resimleri olan halılardır.. Bu 
eserlerin kime aid olduğu kat'iyetle bi
linmemekle beraber şöyle bir müta!ea 
vardır: ı 5 5 5 senesinde Tebrizde, Sa -
fevi sülalesinden Şah Tahmasep sara -
yında •Sultan Mehmed.. isminde bil'i 
varmış ki, halı resimleri yaparımş .. 
Yaptığı resimlerin çoğunda hayvan ı::e
killeri varmış .. Avrupalıların beğe~ -
d ikleri halıların, bu san'atkar elinden 

çıktığı tahmin edilir. 

Bundan dört yüz seneye yakın bir 
zaman evvel Zıllüssultan, Ermenistan
dan dört bin halı san'atkarını Esfaha
na getirtmiş .. Nedense, bunlara iyi mu 
arnele edilmemiş .. Canları yananlarm 
bir kısmı fırsatını bulup Hindistana 
kaçmış .. Hindistanda da halıcılık j .. ine 
o vakit ten başlanmış.. İranda k; lan 
san'atkarlar da sonradan Şah cAbbas» 
dan çok yardım görmüşler. Onlar da, 
Şahın himayesinde Esfhhanda yerle -
şip kalmışlar .. cEsfahan» ve cŞah Ab
bas• ismile Avrupada şöhret kazan!Yl•Ş 
halılar, bu san'atkarların eserleri olsa 
gerek .. 

İranın, frak romtakasında halıcılı
ğa, onuncu asırda ehemmiyet verilrne
ğe başlanmıştır. Halbuki dokuzuncu 
asırda Mazenderan vilayeti ve bilhas
sa Amul kasabası halıcılığın merkezi 
idi.. 

İranda en iyi halılar ı 6 ncı asır da: 
Süster, Cuşağan, Kirman, Hamadan, 
Herat, Tebriz ve Karabağ şehirlerinde 
dokunmuştur .. 

Tebriz halılarında yeşil renk!ere 
çok tesadüf edilir .. Bazı eski halılarda 
göze çarpan renkler şöyledir: Erdebit 
halılarında laciverd, koyu sarı renkler, 
bol çiçek resimleri göze çarpar.. ci -
rak .. da Kum civarındaki halılarda fıs
tıki renk çok ve güzel kullanılmıştır. 

1650 de cKirmanşah» da yapıl;ın 
ve cMehmed Emin» imzasını taş ıvan 

~ev kalade kıymetli bir ha lı, Meşhed'dc, 
Imam Rızanın kabri üstünde örtülü 
durmaktadır .. Bu halının en calibi dik
kat tarafı: Üstünde senenin dört mev
simini andıran resimlerin bulunması -
dır ... San'atkar cMehmcd Eminıt in 
ı 6 71 tarihinde yapıp imzasını koy -
duğu çok kıvmetli ipek bir seecadesi de 
cKum• şehrinde cİkinci Abb:.s• ın kab 
ri üstünde imiş .. Şah cTnhmaseb•, biz
zat kendi de halı resimleri yaparnıış .. 

Bu resimlerin ehemmiyetli tarafı 
cinsan tasvirleri• nin bulunmasıd:r .. 
İnsan resimli halılar pek cndcrdir. Hal 
buki, cTahmaseb» in yaptığı ve Par s
teki cArdekoratib müzesinde tcghir 
edilen iki halının birinde c Yüzücü ~ Şi
rin», ötekinde «Leylanın Mecnunu zi# 
yaretb tasvirleri vardır ... 

(Deuıımı 10 ncu srıyjada) 



Sanayi için çok faydalı 
bir lif nebatı: jüt 

* .. lf. 
Jütün ziraatinde köylümüz için yadırganacak büyük fark ve hususiyetler yoktur. 
Hemen hemen kendir ziraatmin icab ~ttirdi~i hizmetler, Jüt için de 

aynen yapılır. 

Yazan: Tarımman 
-2- ( *) 

Geçenki yazımda; son sanayi proğ - re bizde Jütün kilosu 13-14 kuruşa mal 
r~mımıza gore Antalyada açılması k:ı- olmaktadır. Bugünkü dünya piyasası 
rar'aştırılan Jüt .f ... brikasının ehemmi- ll kuruş olduğundan, şimdilik maliyet 
) et n. anlatm.ş ve bu fabrikanın ilkE'l fiatlarımız yüksek ve rekabet imkan -
m acidesi olan Jüt nebatının yer yüzün- larımız azdır. Fakat her §eyde rekabet 
dekı. ticaret. dur~munu incelemifi~ik.j jc~i~, ~~r~z da kendi kendine olup yet
Buı un de zıraatıne temas ederek, koy- meyı duşunmek mecburiyetinde bulu -
lümüz. ıçin J üt yetiştirmede aytı bir nan bugünkü iktısadi gidiş, elbette ki 
hu.,usıyet olup olmadığını araştıralım. dışarıya para vermektense azıcık daha 

Jiıtün ziraatinde köylümüz için ya- pahalı olsa da, yerli malı kullanmayı 
dırannacak buyük fark ve hususiyet - tervic edecektir. Şübhesiz ziraat şart
ler jOktur. Hemen, hemen kendir zira- larımız düzeldikçe bu cihet te berta -
atın in icab ettirdiğı hizmetler; Jüt için raf edilecektir. Biz yakın bir atide Jüt 
de aynen yapılır: Sonbaharda haz:r - davasının da başarılacağına inanıyo .. 
}anmış olan tarlasına -iklim ve n~vile- ruz • 
rine göre- Şubat dhayctinden M:ıyısa Tarunmaıı 
kadar tohum ekilebi1d'. Ekilen tohum- Ben bilmiyorum, bilen varsa 
1aı ı. 4-5 günde çimlenir, 3-4 ay sonra 
da çıçekleri görünür, ki lif maksadile söylesin 
yapılacak hasadı bu sırada, yani çiçek- Ankaradan T. Alver ve İ. Demirel, ara • 
}erin görünmesile başlar. larında ya bir Iddiaya tutuşmuşlar yahud da 

merak etmişler, bana soruyorlar: 
Jüt nebatları ekseriya 2-J metre boy cı- Sı~ırın dişisine lnek, arabaya koşu -

1anırlar. Müsaid ahvalde 5 metre yük- ınnına öküz diyoruz. Ya mandanın dişisine 
seld,kleri bile görülmüştür. Kökleri - ne, arabaya koşulanına ne derler? 
n in kalınlığı 12 ile 24 milimetre arasin· Benbn blldl~lme göre, sı~ırlann, 
da oynar. Bu kökenieri saran lifler, Henüz süt emen yavru.suna Buzatı 

tamamen sellülozdan ibaret olmayıp Sütten tesilmlş yavrWJuna Dana 
e.z çok odunlaşmış bir tabiattadırlar. İki yaşındaki dişisine Düve 
Bu elyafı, istimale elverişli bir habe İki yaşındaki erkeAine Tosun 
ayırmak için, tıpkı keten - kendirde ol- Süt veren anasına İnek 
duğu gibi bir ıslatma arneliyesine ih - Damızlık olan babasına Bo~a 
tiyaç vardır. Şu farkla ki, Jütler 25-30 Burulmuş erke~lne de Öküz 
derecei hararetteki akar suda 25-30 derler. 1 

gün, durgun bir suda ise en aşağı 10-20 Fakat bu Unvanıarın (!) Manda neslln -
gün bekletilrnek zaruretindedirler. deki karşılıklarından bthaberim. Kara ki -
Kendir ve keten saplannın bu müd - tablarımız, Manda lneil, Manda bo~ası, 
detten daha az bir zamanda tamamen Manda düvesl diye bazılarına birer manda
saçaklanacak bir hale geldikleri hatır- lık Ilave etmiştır ama, (henüz silt emen 
lanırsa, Jütün ziraat edileceği sahalar- yavrusuna Malak dendi~inden ga.yrll husu
da bu ameliyeye muktezt, kAti suyun si adlar .taydetmemiştir. 
ehemmiyeti daha iyi kavranılır. Çok geznılt veterinerlerimlze sordum: 

Sudan çıkan Jütler, çarpıla çarpıla Manda karfılıtı olarak Anadoluda <Kön1ü9, 
elle soyulurlar. Ve kurumak üzere tar- Camus, Dombay> tabirlerı oldutunu, fakat 
lada bir müddet yayılı bırakılırlar. Ba- kara sılırlarda oldulu glbi muhtelif yae n 

kı .. . 
1 

k d h . . clnslyetteld ünvanıarını bllmedlklerlnl söy-
zan sırı ar uzenne ası ara a a ıyı . ledDer. DUlmtzde kartılıkları oldulunu bl -
kurumalarma çalışılır. Aksı halde ru - lenler varsa, yazsınlar, heplmlı öArenellm. 
tubete karşı, pek mukavim almadığın- Tarımman 
dan, iyi para etrniyecek bir hal alırlar. • ............................................................ . 

Bursada esrarengiz 
Bir cinayet 

Kurumayı müteakib, lifler ortaların -
dan katlanılarak büyücek turalar ha -
line sokulur. Ve ticarete sevkolunabi -
lecek ilk ham şekli de böylece elde e
dılmiş olur. Bu Jüt elyafının ekseriya Bursa, (Hususi) -Evvelki gün, şeh-
1.25 X 0.45 X 0.4 7 metre çapında ·.ıe rimizde katili şimdilik meçhul bir ce-
180 kiloluk balyalar halinde satılması sed bulunmuştur. Şehrin Uludağ etek
adet olmuştur. lerine uzanan cenub kısmı üzerinde 

Şu üstün körü izahattan anlaşı1ıyor ve Bursay.~ ç?k yakın bulunan cAyd~~ 
ki, Jüt yetiştirilmeğe başlandığı giin, de• mevkıı c~varında bulunan bu ölu 
köylümüz pek de beceremiyeceği bir h~k~ında Adhye de~ha~. harekete geç
işle karşılaşmıyacaktır. Ötedenberi bi- mıştır. Bulunuş şeklı şoyle olmu~tur: 
Hp yaptığı ziraat usullerile Jüt'ii de Kestane toplamak arzusile 12 - 13 
tmsursuz meydana çıkarabilecektir. yaşlarında Salahaddin ve Cemal adın-

Jütün· Kalktiteden sonra Avruoada da iki çocuk dola§ırken sırtüstü ve ha
~lli başl; ticaret merkezleri Lo~dra, r:ketsiz yatrnakta olan bir insan cese
Dllildee, Hamburg ve Bremen'dir. Bil- dıle karşılaşmı~lardır. Hemen en yakın 
hassa Hamburgda pek büyük bir Jüt Maksim karakoluna koşarak zabıta -
dokuma fabrikası da vardır. yı haberdar etmişler, rnesele derhal 

Almanlar, kimyevi vasıtalarla te _ Adliyeye. intikal etmiştir. !düddeiumu
mizlenen Jüt elyafından bir de ( Jüt mi muavınlerinden Edib Ünalerzen ve 
yünü-Plantwolle - Mohairine) yap _ ~?!~~e dokt~ru İzzet c:sedin görili -
maktadırlar ki bu, daha ince eğrilrneğe dugu yere gıderek tahkıkata el koy -
müsaid bir madde haline girdiğinden, mu~lardır. 
başka dokumalara da karıştmlabii _ Cesedin Rizeli Receb oğlu Osmana 
mektedir. aid olduğu, üzerinde 58 lira on sekiz 

Almanların (Kozmos yünü) dedik- kuruş on p~ra lle hiç açılmamış bir şi
leri madde de, Keten - kendir _ Jüt dö- ~e yanm kılo rakı ve daha bazı evrak 
küntülerinden yapılmaktadır. ve malzeme zuhur ettiği görülmüş -

Umumiyetle Jü.tün en iyi kalitede - tür ... w •• • • 

ki elyafından 30 Ingiliz numarası'la Gogs~nd.en . ?ın.p .~ır~:?.~an çık?n 
kadar ve döküntülerinden de 12 numa- ku\•vet1ı bır sılah ıle oldugu ve vak ll· 
raya kadar iplik yapılabiliyor. Orta nın 24 saat evvel ika edildiği anlaşıla· 
Yasıftaki Jüt elyafının 20 kilometre rak cesed hastaneye kaldırılmış ve ka 
rnukavemeti vardır. (=Not: Lifin mu- til hakkında tahkikata başlanmıştır. 
kavemeti, bir telin kendi sikletine ta- · Bugün Şile hayvan aergiai açdacai 
hammül ettiği azami mesafe ile ifade . . . .. . 
edilir.) Rutubete tahammülü olmamak Şıle hayvan sergısı bugun merasımk 
la beraber, Jütün ucuzluğu istimalini açılacaktır. Sergiyi açacak olan İstanbul 
arttırmaktadır. Bir tahmini hesaba gö- Belediye Reis Muavini Rauf Demirtaş. 

daimi encümen Azaları ve matbuat men 
(•) - Birincı kf.9mı 12 bh1neltetrln Larih- subları bu sabah saat dokuzda Şileye git 

lt uyımwladır. mişleı-dir •. 
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Zehirlenen Kad1n 
1 

1 - Bayan Aklant deniz kenarında ko casını oayan Aylin Marçan ilc gordü. 
Onların vaziyeti kıskançlığını tahrik et ti ve saklandığı yerde sapsarı kesildi. 

Ayni gece -bilahare komşu odalarda bu lunanların ifadesinden de anla~ıldığına 
göre - kocası Roje ile Bayan Aklnnt ara sında şiddetli bir atl~n olmuştu. 

2 - Iki gün sonra nayan pl~jda tıa: •• 
du~u kablnedn Iki şezlong aralı'( tE:" 

ha bir köşeye cekUmlştl. 

3 - İtte hAdise bu esnaaa oldu. Biraz 
aonra RoJe lle polJ.s müfettl§l Din Ba
yan Aklant'ın bulundulu tarata do~ru 
gidiyorlardı. Roje: cYüzmde gltmlştlm. 

Döndütüm zaman karımı cansız bul
dunu dedJ. 

5 - Zehlrlenen zavallı kadının ayalı

mn yakınında bir çikolata kAlldı gö • 
rfinüyordu. Polis müfettişi bundan bat
ka bir flfe, bir mantar, bir lstırldye ka .. 
bulu ve bir de müstatil şekUde bir Iz 
tördtı. 

4 - Bayan Aklant ~zlongunaa nareket siz sarkmıştı. Müfettiş sert, fakat dik

katli bir bakışla kadının cesedine baktı. Biraz sonra da doktor geldi ve Bayan 
Aklantın zehirlene.rek öldüjünü tesbit etti. Etraftaki ayak izleri ise karı ko
caya aiddi. Sarahatle görülQyordu ki, Bayan Aklant şezlonga oturduktan sonra 

bir daha ayağa kalkınamı~tı. Roje ise hiçbir şeye dokunmadığını söylüyordu. 

'! - Polis fotografcısı bu dört ,eyin fo togratlarını çektikten sonra müfettiş 

f!şeyi itina ile yerden aldı. Şişenin üze rindeki parmak izleri Bayan Akla n ta 
aiddi. Roje ise otele dönmÜ§tÜ. Kendisi ni tekrar çağırmalarını bekliyordu. 

7 - (Soldaki resim) iki saat sonra po lis doktoru Bayan Aklant'ın asltid
rosiyanik ile zehirlenerek öldüğünü ve ölümün de ani olduğunu sö-yledi. 
Bunun üzerine müfettiş iyice bir dU ştindü, billhare fotoğrafları tekra ı· 
tedkik etti ve Roje'yi otelden çağır ttı. Dedi ki: 
c- Siri. karıruzt öldürmek sucile 1e vkif ediyorum.:. 

e Birkaç dakika ıonra poliı mülettiıi Roje ile birlikte otel
den çıktı ve Roje kendiıini idama götürecelı olan yolcu
luğa batlamıı olda. 
Katilin Roje olduğuna mülettit na1ıl buldu? Reıimleri 
dikkatle bir Jaha tedlıih ediniz. Bulamazıanıı: 13 üncü 
aaylaya bakın~. 

' 
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Viviane Romance 1 Holivud Mektubları 1 
İstanbula geliyor Geri Kuperin çevirm 

"Beyaz esire, filmini yeni parlayan istemediği bir Sahne 
bu güzel yıldızın çevirmesi takarrür etti 

Vit:ianz 

Bundan bir müddet evvel bızim ha -
yatımıza dair (Beyaz Esire) adında b~-

ük bir filmin harici manzaralarının bır 
~ısınının fstanbulda çevrileceğini ve ~aş 
roli.in Fransız yıldızlarından Edvıge 
l<'euillcre tarafından yapılacağını yaz -

rnıştık. 
Filmin buradaki kısmının . çevıilmesi 

için her şey hazırlanmış, icab eden mi.ı
saadeler istihsal edilmiş. san'atkarların 
yola çıkmalan bir saat mes~lesi halini 

almışh ... 
Fakat tam bu sırada ortaya çıkan Çe -

koslovak meselesi fi1m\n çekilmesini ge -
ciktirmişti .. 

Aldığımız rnal(ımata göre bu teahhür, 
bir çok mukavelenameleri bulunan gü -
zel yıldız Edvige Feuilll>re'in 1stanbula 
gelip filmi çevirmesine mani olmuştur. 

Bunun üzerine filmin umumi rejısör

lüğünü fazla meşgulıyetine rağmen 

deruhde eylemiş olan büyük san'atka:
(Pabst) filmdeki baş kadın rolünü Fran
sız yıldızları içinde güzelliği ve kıvraklıgı 
ile şöhret kazanmış olnn Viviane Roman
ce'e tevdi eylemiştir. 

En son aldığımız habere gi:-e san'at -
karlar fstanbula pek yakınd'l gelecek -
lerdir. 

Viviane Romanca kimd:r? 
Geçen seneye kadar Viviane Romnn -

ce'ı İstanbulda pek o kadar tanıyan yok
tu ... 

(Yakan Buseler) filmındeki ~en, şuh, 
kıvrak, çapkın rolü ile kendisim Istanbul
lulara takdim ettirdi ve sevdirdi. 

Viviane Romance, Fransacia Roubai • 
§ehrinde doğmuştur. 

Annesi hastabakıcılığı ederdi ... Babası 
hakkında malfımat sahibi değiliz ... Kü -
çüklüğü zeki, çok zeki ~ocukların kü -
çüklüğü gibi geçmiştir. 

On yaşına gelince iri siyah gözleri, .u
zun kirpikleri, olgun vücudü, kırmızı dıı
dak ve yanakları dikkat nazarlnrıru ken
disine çekrneğe ba~lamı§tı. 

Gece yatısı mektebine devam ediyor
du ... Müdhiş hnşarı ldi. .. Yalancılıktan 
hoşlanırdı ... Aç gözlü, kindar olarak ta -
nıhyordu. 

12 yaşına gelince Lyon §Chrinde bi .. 
ressamın yanında bulundu, burada ço!~ 

kalmadı. Rognoui narnındaki zatın hu -
susi mektebine girdi. Burada müzik, şan 
tahsil etti. Miizikte, resimde, jimnastiktc 
iyi notlar aldı, fakat başka şubelerde Lü
yük bir tembellik gösterdi. Bu mekteb -
den çıkınca Parisin en meşhur terzihane
lerinden biri olan Jenny'dc mankenleri 
giydirdi. 

Burada da çok kalmadı. 

Romance 
Şimdiye kadar söylemeği unuttuk ... A

sıl ismi: Pauline Ortmuns'tı. 
Bu ismini ·bayağı buldu ve Vivıane 

Horty ismini takındı. Moulin Rouge'a 
dahil oldu ve meşhur Mistinguett'ın ya -
nında oyunlara iştirak etti. 

Bir gece her nasılsa ~istinguet: ile bo
ğaz boğazn geldi. 

Artık Moulin Rouge'da ka1amazdı ... 
Parisi yakından tanıyanlar bilirler her 
halde ... Orada Tabarin adında bir bar, 
bir gece eğlence yeri vardır. Vivianc 
oraya dahil oldu ve Freuch Cancan dan
sında pek büyük bir muvaHakiyet ka -
zandı. 

1931 senesinde cMiss Paris» ünvanını 
kazandı ve Parisin resmi dansörü olan 
Harry Pilcer ile Empire'de numaralar 
yaptı. Esasen bu (Miss Paris) sıfatını an
cak bir kaç hafta muhafnza edebildı. 

Sebebi basittir: 
Vivianc'in güzelliğinden, şöhretinden 

istifadeye kalkışan bazı açıkgözlerin en
trikalarma uymak istemediğinden ondan 
bu sıfatı nezettiler. Viviane'dan bu sıla
tın nez'i için onun bakire olmadığını, hat
ta intihabından bir kaç hafta evvel gizli
ce bir çocuk doğurduğunu bile ileri siir -
mek cesaretini gösterdiler. 

İşin mahiyetini bilen hakseverler bu 
küstahlara mukalıele ettiler, onları sus
turdular. 

Bundan sonra güzel Viviıme hiç boş 

durmadı. Opcretlerde rol aldı. Bouffes'da 
oynadı. Rip'in revüler!ne iş+.irak etti. 

Sonra Paramount kumpanyasındl fi
güranlığa girdi. Figüranlıkta bir kaç se
ne kaldı. 

Nihayt Charles Boyer'nin çevirmiş ol
duğu (Liliom) filminde küçük bir rol 
aldı. (Siyah Gözler) filminde kendini 
biraz meydana çıkarabildL (Aşk Satıcısı) 
filminde ise muvaffakiyetsizHk baş gös
terdi. Fakat meyus olmadı. Bir müddet 
sonra talih ona gene yaver · olmağa baş -
la dı ... Greville ona (Prenses Tam Tam) 
filminde rol verdi ve (Cennette:ı Avdet) 
filminde dahi rol yapmasını temin etti. 

Bunlardan başka bir iki filmde zarar
sız ve ehemmiyetsiz roller yaptıktan son
ra (Yakan Buseler) film.indeki emsalsiz 
rolünü vücude getirdi... Işte bu rolün -
denberi Viviane d'eğil yalnız Frnnsada, 
fakat bu filmin gösterildiği bütün mem
leketlerde pek büyük bir şöhret kazandı. 
Şimdi Fransanın en parlak, sinema yıl

dızıdır ... 
(Sümer) sinemasının geçen hafta gös· 

termiş olduğu (Asri Evliler) filmindeki 
rolü de beğenilmiştir. 

İşte yakında şehrimizde göreceğimiz 

güzel Viviane Romance'in kendisi gjbi 
taşkın ve ate~in hayatının bülasası ... 

Lubiç "Klodet Kolberi döveceksin!, diye ısrar ediyor, 
" Filmde de olsa ben kadın dövmem ! , 
Fokat neticede rejisörün istediği oldu 

san'afkar 
diyordu. 

Geri Kupen tanı

mıyan var mıdır?. 

Hele k!ıdınlar... Bu 
uzun boylu, iri mavi 
gözlq, derbeder ta
vırlı delikanlı, beyaz 
perdede en fazla sük
se yapan san'atkar
lardan biridir. 

Geri Kuper eslti 
dostumdur. Son fil
mi olan Marko Polo 
onun için yeni bir 
şöhret vesiles: oldu. 
Fakat 1.500.000 dolar ' 
sarfedilen bu film A
merikada, tarihi ku· 
surları yüzünden hiç 
te tutmadı. Bunu Ge-
ri Kuper de biliyor 
Fakat kumpanya ile 
yaptığı mukaveh 
mucibince senaryoya 
müdahale hakkın:ı 

malik de~ildir. 
Bu filmde Türk ha- \ 

kanı Kubilay Han, \ 
Ahmed isminde ne 
idü~ü bellisiz bir ve. 
zirin elinde oyuncak 
olarak gösteriliyor. • 
Buna, şark işlerini 

pek az bilen Ameri~ 

kahlar bile güldüler. 
Ayni filmde Kubilay 
Han süflü bir Çinli O• 

larak gösterilmiştir. 
Eğer filmde Geri 

Kupeı- de oynama

nema sahnesıııdL' da. 
hi olsa, erkeklik şa• 
nm:ı yediremiyor. O· 
n<•n kanaatine göre 
erkek, kuvvctın. za .. 
yıf bir kadına kar§ı 

değil, kendi kuvve. 
tinde bir erkeğe karşı 
göstermelidir. Zaten 
Amerikada da bu dü .. 
oün<'e bir kaide hall• 
ne gelmiştir · eK n dına 

el kaldırılmaz!» am. 
ma bu yüzden deği) 
midir ki, Arnerikab 
kadınlar adamakıllı 

tımarmı§lardır. 

Hakikatte A.ncri .. 
ka, kadınlar cenneti· 
dir. Akşam evindo 
bulaşığını yıkarnıyan 
erkek pek nadirdir. 
Hele yıkamnsııı, işte 
o zaman kızılca kıya. 
metler kopar, kadı'!l 

çantasını aldığı gibi 
kapıdan fırlar ve bill 
daha hiç görünme:i!. 

Ertesi günü ma~aza

lardan b\rlnde ken .. 
disint> bir iş bulur. 

çalışmala başlar. 
Böylece de chürriye .. 

tine kavuştuğunu. 
iddia eder. 

saydı, cMarko Polo, Geri Kuperın cSon Pos ta, için imzala~ resim 
hiç tu mu yacak, sönüp gidecekti. Ancak 1 lar, yüzlerce mektub gönderecekler, fa-j bile 
onun şöhreti sayesinde cMarko Poıo, ya kat bizim rejisör • Ernest Lubiç • ayak tir. 
hariç piyasada müşteri bulunabilmekte- diriyor. 

bir kadın 

San'atkar Geri Ku
per de memleketin 
bu halini çok iyi bil· 
dili için sinemada 

tokatlamaktan çekinmi~

i. Safa 
-------------------------------~ 

dir. Ben kendimi tutanıayıp gülrneğe ba§la-* dım. O da ciddiyetini bıraktı. 
Oç silahşorlar 

Geri Kuper son defa Klodet Kolher il~ 
cMavi sakalın sekizinci karısh isminde 

bir film çevirdi. Bu film onun son ve en 
büyiik muvaffakiyetidir. Ayrıca şunu da 

gözönünde tutmak lazımdır ki, bu film 

Gerinin ilk komedisidir. cMavi sakalın 

sekizinci karısı, çevrilirken Paramunt 

stüdyolarında bir dedikodu çıkmış, an
lamak istediğim zaman: 

- Kupere sor! demişlerdi. 

Kuper benim iualim karşısında gü-
lümsedi: 

- Filmde Klodeti dizlerim üstüne a
lıp tokatlamak :sahnesi var, dedi. Halbu
ki ben bunu imkansız görüyorum. Çünkü 

bilirsiniz: Sinemada beni bu halde gö
renler, hep birden protestoyu basacak-

- Şimdi ne yapacaksınız?. dedim. 

- Bu salıneyi değiştirmezlerse filmi 
çevirmiyeceğim. Klo~etin bayranları kı

yametleri koparırlar. 

- Fakat sizin hayranlarınız da sizi al
kışlıyacaklar. Çünkü Klodetin bu film
de temsil ettiği kadın daya~a müstahak 
bir mahh1k ... 

Geri Kuper bu sözüm karşısında aAzı
nı, burnunu aynatarak gür sesile: 

- Evet, o da var! dedi. 

Bu sahnenin bilAhare çevrildiğini duy
duğum zaman bıyık altından gilldüm. 

* 
Cow-Boy rollerinde tam bir erkek, cc

sur bir işık, usta bir binicı rolü yapan 

Geri Kuper bir kadın dövmeAl, velev si-

Geri Kuperin birçok itirazlardan sonra .;evitmeğe razı olduğu sahne 

(Uç Silahşorlar) m modern bir surettı: 
filme çekilmesine karar verilmi§tir. Ba§ 
rolleri Don Ameche ile Ritz Brothcrs'leıı 
yapacaklardır. 

Kadm san'atkirlar §Unlardır: 

Olorla Stuart, Binnie Barnes, Amouda 
Duff. 

Charles Boyernin yeni filmi 
Charles Boyer yakında Fransada bü .. 

yük bir film çevirecektir. Filmin ismi 

(Son Talih limanı) dır. Beraberinde roJ 

yapacak olan kadın san'ntkar henüz ta• 
yin edilmemiştir. Filmi!l rejisörlüğünil 
DanieJle Darrieux'nün kocası Henri De· 
coin yapacaktır. 

KUçUk sinema haberleri 
Andre Luguet (Bayraksız Muharebe): 

adında bir sanaryo yazmıştır. Yakmd:ı 
filme çekilecektir. 

* Fellp Oandera (Bir Balo l-Iatırası)' 

formülü Uzerine bir film hazırlamakta
dır. 

* (Allahın İzi) adındaki filmin çevri1· 
mesine teşrinisanide başlanncaktır. * (Yüzbaşı Benoit) adındaki casuslul( 
filminin çevrilmesin~ yakında baş1ana

caktır. Baş rolleri Jean Murat ile Mireil• 
le Balin yapacaklardır. 

* Fransız stüdyolarının birinde (Valiz 
diplomatik) adında hüyük bir fılm ç~v. 
rilecektfr. * Fransız rejisörlerinden Picrre Che
nal (Sivastopol) adında bir Cilm hazırla
maktadır. * M. G. M. stüdyosunun çcvirmeğe 

hazırlandığı (Stand up and fight) fil
minde güzel sinema yıldızı (Florencc 

Rice), san'atkar Wallace Bccry ve Ro· 

bert Tayloda rol yapacaklardır 
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Mari Valevska 
Na olgonun aşk romanı 

Tercüme eden: Mebrure Sami 

Zabtiye Nazırının 
----------------------Dedi ve bu gülünç yüzlü, facia oyun • ka tam manasile korkulacak bir düş

cusunun ta gözlerinin içine gururla baktı, man kesileb.lirdi. 
tiksinti ile ürperdi. Ne idi bu? Onun gibi Pelerinine sarılmış, bahçenin kumlu 
bir adam, kendisi gibi bir kadını avucun- yollarında yürüyordu. Bu yıldızsız ka
da oyuncak gibi kullanmağa mı kalkışı - ranlık gecenin içinde, yegane ışıklar, 
yordu? O böyle şeyleri, bir zamanlar ken- konağın aydınlık camları ardından sı -
di hesabına çalıştırmış olduğu J ozefine zıyordu. 

yaptırabilirdi. Mari Valevskanın yaradı- Kimbilir şu dakikada, yukarıdakile-

k ini 
ve tehlikeli vaziyetlerden iradesının 

umulmaz bir hamlesi ile nasıl sıyrılı -
verdiğini bu Valevska kadın aklından 
bile geçiremezdi. 

Belki de şu anda, onu bozguna uğ -
rattığını, iyice ekııittiğini sanırdı ... Çok 
aldanıyordu! Hem de pek çok! 

Robespierre'in elile, bir zamanlar 

Birinci!qrin 21 

Yapı Işleri Ilanı 

Nafıa V ekiletinden: 
1 - Eksiltıneye konulan iş· Ankara Hukuk fakültesi ikinci kısım inşaatıdır. 

Umumi keşif bedeli 850,000 lira olan bu işin vahidi fiat esası üzerinden 784,000 
liralık kısmıdır. 

2 - Eksiitme 3/11/938 Perşembe günü saat 15 de Nafia Vekaleti yapı işleri 
eksiitme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 39 lira 20 kuruş bedel mu· 
kabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltıneye girebilmek için istekiiierin 35,110 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve Nafia Vekaletinden alınmış ehliyet vesikası göstermeleri lclzımdır. 
Bu vesika eksiitmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel bir istida ile 
..steklilerin Nafia Vekaletine müracaatl:ırı ve islidalarına en az bir kalemde 

400,000 lira kıymetinde bu işe benzer bir iş yaptığına dair işi yaptıran daireler
den alınmış vesika iliştirilmesi muktezidir. Bu müddet zarfında vesika talebinde 
bulunnuyanlar eksiltıneye giremiyeceklerdir. 

5 - İstekliler teklif mektublarını ihale günü olan 3/11/938 Perşembe. günü 
saat 14 de kadar eksiitme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde teslım ede
ceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c7484. 
lışı başka, ruhu başka, kanı başkaydı. rin hepsi de, Marinin etrafını, zaferi -

Tahta onun yardımı He çıkmak- çünkü nin bir mllkaddemesini yapar gibi, 
herifin ihsas etmek istediği bu idi • içini hayranlık, hürmet ve iltifatlarile nasıl 

maznun ~~iine düşmüşken, ~i gün ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
içinde onu yenen ve öldürten böyle bir 

tiksindiriyor ve utandırıyordu. sarıyorlardı. 

Ona bir şey borçlanmaktıınsa, zaten göz: Demek sade istenilmiyen kendisi 
kamaştırıcı aydınlıklardan fazla sevdiği idi ha? Pekala! O, burnu Kafdağındaki 
bu yarı karanlık içinde yaşapıağa razı Polenyalı kadına da, yükselmekte olan 
idi. ikbal yıldızını alkışlar gibi etrafını sa 
Fuş0: ranıara da, Fuşeye meydan okumanın 
- Şunu da söylememe müsaade edi - ne demek olduğunu gösterecekti. 

niz ... derken, Mari birden sözünü kesti ve Daha bu kadın, onun kim olduğunu, 
yavaşçacık, fakat bütün ısrarlarli mani. o- neler yapabileceğini, nasıl ani, şaşırtı
lacak kat'i bir sesle: cı bir ters dönüverişle hıncını alabile-

...- Rica ederim, beni bu manasız. ceğini bilmiyordu! 
yersiz şeylerle fazla rahatsız etmeyini.ı:; Elinden bir planını kaçırır kaçırmaz, 
dedi ve zaptiye naz1rı ağzını açınağa yerine hemen bir başka dolab çevirme 
bile meydan bulamadan kalktı, Nap!Jl- i!e hazır olan kafasının yaratıcılı·~ı. o
yonla diğer misafirlerinin yanlarına nun yerinde, herhangi birini tamamen 
doğru yürüdü. yeise ve ümidsizliğe düşürecek ne kötü 

adamın karşısında şu bir sıkımlık canı 
olan zavallının adı, hesaba mı katt -
lırdı? 

Birden sükUnet buldu ve evin yolu
nu tuttu. Henüz kararını tam bir şe -
kilde tesbit etmemişti amma, hmc:nı 

alacak birkaç türlü çare bulmuştu. 
Fırsata ve tesadüfe göre hareket e -

decekti. Her yaptığı iş, bir dü.şünce ve 
tasavvurun mahsulü olan bu adam, te
sadüflerin ve umulmadık vaziyetlerin 
bazan ne hayırlı neticeler verdiğini 

inkar etmezdi: Zaten en mühim dar • 
belerinde de, talihin yardımı ile mu -
vaffak olmamış mıydı? 

(Arkası var) 
Fu~nin san suratı, büsbütün kin ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

rengini almıştı. Yırtıcı bir kuş penç~-r 
sini andıran sıska, etsiz elleri bir ta - Bütün nefis şeyle e "Hacı Bekir bkurn'J, nun adı verilmesi 
kall~sl~ büküldü. Çelimsiz . vücudü, se~eb ,iz değil-lir. 
adeta ofkeden kudurmuş . bır halde: 1 Tabiatın yaratbğı ka':"puz bil~ Hıcı B 'kir kurabiyeqinin şöhre-
sarsılıvordu. Alnında belıren terlerı 1 ti d d · ~ ~ b 1 t 
sildi \~e usulca salondan sıvışarak, sır- ' n en yu ım ıs emege n•ec ur 0 muş ur. 

tma kürklü pelerinini alıp, kendini A ,. Muhl.dd·n aCI Bekl·r 
biraz toplıyabi:lrnek, kafasmdaki fi -
kirlerc şöyle bir düzen vermek, me,•ki 
ihtirasını yeniden sarsmağa başlıy;n 

tehlikenin önünü alacak bir tedbir dü-
şünmek için bahceye indi. 

İkincikimunun bu buz gibi gecesin
de knranlık bahçede, hızlı hızlı adım
larla yürüdü, durdu. 

Demek ki bu kadın, son sözü söyle -
mişti, öyle mi? Karşısındaki Fllşeyi 

yenmişti ha? Önüne serdiği yardım 
hizme+lerini kabul edecek yerde, üs -
telik simdiye kadar da, onun için yap
tıklarını ayaklar altına alıyordu, öyle 
mi? 

Mahud hileye alet olmaması, yapılan 
teklifleri reddetmesi için ona cesaret 
veren ve bu sayede de çaresiz kalan 
Napoh·ona Jozefini boşattıran kimdi? 

Bir kukla oynatıcısı gibi, bütün bu 
büyük i~in iplerini elinde tutan, onlar
la oynayıp kimini çeken. kimini iten. 
kimin· birbirine karıştıran hep kendisi 
değil mi idi? 

Şimeli de, fettan kadın, - Evet! Öm
ründe menfaatten baş'ka bir şey tanı -
mamıs olan Fuşe Marinin kayıdsızlığı
na asla inanmıyorrlu - Evet o kurnaz 
kadın. işte tam hedefe varıldığını gö · 
rünce. o vakte kad::ır ne sabırlı bir 
gayre~le. önünden birer birer biHürı 

engelleri kaldırmı~ ve koca bir impa
ratoricelik yolunu temizleyip açmı!'= 

olan 0rtağını bir kenara fırlatıverınek
ten cekinmiyordu ha? 

Demek ki, ya sırf kendi erneği ile 
imparntoriçe olmağı, yahud da hiç ol -
mamağı kurmuştu ... Ve Fuşe şayed 
bir gün bu kadın tahta kurulup otu -
rursa hiç de kendisine dost gözile bak
mıyacn ğını hissediyordu. 

Doc::t gözile bakmak şöyle dursun 
üstelik sarsılmak hilmiyen dürüstlüı!ü 
ile, h :c bir zaman onunla i~ ortaklığı 
yapınağa tenezzül etmiyecek ve erger 
Napolvonun gözünden onu düşüre -
c ekti. 

J ozcfinin üç senedir. ne çetin V"e sins· 
bir mücadele ile imparatordan kopar
ınağı başaramadığı muvafakatİ alacak, 
yani kendisile boy ölçüşmeğe kalkış -
mı~ r>

1an nazırı muhaKkak ki azlettire-J 
cek, kovduracaktı. Zira, Jozefin, Na -
polyon için uzun vakittir, hoş vakit 
geçirten. muhi,tine zevk veren bir süs
ten b..,..:ka bir şey değildi. 

KoC'.., c;ıpm karar ve hareketlerinde 
hiç b 'r nüfuz ve tesiri kalmamıştı. Hal
buki imparaton.ın nem kalbinin hem 
de ihtirasının hakimi olan Mari Valev~-
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Babçekapı, Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy. 
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BIQIKTIRIRSEN EL 
ATAMAYACAG IN 

(Ş YOKTUR. 

Avrupada en çok 
kullanılan 

POKER 
memleketimizde dahi en çok 

sevilen traş bıçağıdır. · 

fstanbut Orman baş mühendis muavinliğinden: 
1 - Orman Umum müdürlüğü hesabına malzemesi İstanbul orman başmü -

hendisliği tarafından verilmek şartile nümune ve şartnamesi veçhile 4865 
lira bedeli muhammm ile 80 kalem evrakı matbuanın tab ve teclidi açık 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartname ve nümuneler bedelsiz olarak İstanbul Orman başmühendısli -
ğinde görülebilir. 

3 - Eksiltme İkinciteşrinin 4 üncü Cuma günü saat 15 de Vilayet konağında 
Orman başmühendis muavinliği dairesinde müteşekkil komısyonda icra 
olunacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 364 lira 88 kuruştur. 

Teminatlar İstanb!ll Orman mes'ul muhasiblikten alınacak makbuz ile Zi
raat Bankasına yatırılacaktır. • 

5 - Eksiltıneye gireceklerin şimdiye kadar 5000 liralık bu gibi işleri yap
mış olmaları ve ehliyetlerile ilk teminat makbuzlarile birlikte belli gün 
ve saatte sözü geçen komisyona gelmeleri. (7681) 

ı 

Çorlu köylülarinin hava 
rnüdafaasına yardımları 

Çorlu, (Hususi) - Hava Kurumu 
Çorlu şubesi muhasibi Nafi Çorlu köy· 
Iilierinin hava müdafaasına sarfedil • 

j rnek üzere teberrü ettikleri toprak mah 
sulatının mikdarını tahakkuk ve tah -
sil etmek üzere köylere çıkmıştır. Va -
tan müdafaası uğurunda canlarını bi -
le seve seve vereceklerini söyliyen 
köylülerimiz bu mahsulleri bizzat ku
rum muhasibine teslim etmektedirler. 

Kaldağının arkasi 
(Baş tarafı 7 inci sayfada, 

Bazı İran halılarında bir takun cj -
derha ve hayvan resimleri görülür .. 
Mütehassıs Bode, bunlar için: cMogol 
ve Çinlllerden kopye edilerek alınmış· 
tır!• der .. 

* Şimdilik bu kadarlık.. Geri kalan 
kısmını yarın buluştuğumuz zaman an-
latırım.. Vasfi R. Zobu ............................................................... 

Bir daktorun günlük 
· nottartndan 

Karhal mideviye 
Mide ülserlerl hemen dalına uzun za

Jiıanlar mide ekşilllderi çekenlerde olur. 
Midenın usarenin fazla ifraz olunması, 

g~ayl muhatll midenin nihayet ha -
rabl.yetlne sebeb olur. Mide ülserleri ye
mekleri müteaklb bUhassa bir iki sao.t 
sonra başlayan a~nlarla bazan kay ve 
gasyanlarla kendini gösterir. Bu salıcı -
lar arkaya 1kl kürek arasına da intlş~r 
eder. 

Bugün mide usaresinin muayenesile 
bUhassa rootgen muayenelerlle kat't o -
larak teşhis konulabilen hastalıklardan
dır. Sür'aUe tatbik edilen bu muayene -
lerden sonra sür'atle tedavi ve perhiz 
tatbik ecİillrse muhakkak !ct mühJm bir 
lhtlmamla ülserler kapanır ve hastalar 
mühJm bir hastalıktan kurtulmuş olur -
lar. Eski ve vasl karhalar ve mldenln, 
de normasyonunu lntaç eden vak'alardıı. 
Ise ameliyat tatbik edlllr, kl bu da çok 
muvaffak neticeler vermektedir. 

Cnab bteyen okuyucularımuın pot\& 
ptda :roliamalann• rica ederiz. Abi &&ll· 
Clrde bteldel"l mukabeleııb kalabll.lr, 

~--------------~ 
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Vekiller Heyeti dün sabah 
Dolmabahçe Saraymda toplandi 

Hergün : Cumhuriyet 
rojimi va Halk ftrkast 

(Baştarafı 2 inci sayfada) 

dan mürekkeb bulunan teşkilat ise dev

Kodüste yapılan tedib 
hareketi dün sona erdi 

'(Baş tarafı 1 inci sayfamızda) 
l.Jmumisi Halid Güleryüzle görüşeceğim. 
Bu sene yapacağım tedki'k seyahatini de 
işlerimin çokluğu dalayısile gelecek se
neye tehire mecbur kaldım~ demiştir. 

Şehrimizde bulunan diğer vekiller bu
gün öğle ve akşam trenlerile Ankaraya 
döneceklerdir. 

Adiiye Vekilinin beyanatı 
Şehrimizde bulunan Adiiye Vekili Şük

rü Saracoğlu, dün İstanbul adliyesine gi
derek, adliye erkanını kabul etmiş ve 
muhtelif işler etrafında görüşmüştür. 

Vekil, adliyede kendisiyle görüşen bir 
muharririmizin sorduğu muhtelü sualle
re cevaben şu beyanatta bulunmuştur: 

c- Müddeiumumi, icrn ve ticaret re
islerile, muhtelif adli işler etrafında gö
rüştüm. İcra işleri üzerinde tedkikler ya
pan mütehassısın verdiği raporun tercü
mesi bitti. Tabettirilerek, alakadadara 

Romanya, Bulgaris: 
tandan göçmen nakh 

geri kald1 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

dan 15000, Bulgaristandan da 10000 göç
men getirilecekti. 

Göçmenlerin nakline tahsis edilen Na
zım ve Vatan vapurları şimdiye kadar 
Varna ve Köstenceye ancak üçer sefer 
yapmışlardır. Bunlardan Köstenceye. gi
den ve Romanyalı göçmenler~ getıren 
Vatan vapuru şimdiye kadar ancak 6000 
göçmen getirmiş ve bunları Marmara E
reğlisine çıkarmıştır. 

Nazım vapurunun Varnadan getirdi~i 
Bulgaristan Türklerinin mikdarı da 5500 
kadardır. Bu vaziyete göre, her iki vapur 
geri kalan 13-14 bin göçmen! getirmek 
Için, nihayet, birincikAnun ayının orta
sına kadar daha dörder sefer yapacak
lardır. Fakat, hem Romnya, hem de Bul
garistan ile göçmen işlerinde çıkan tefer
rüata aid bazı anlaşamamazlıklar yüzün
den bu nakliyatın şimdilik geri kalacağı 
söylenmektedir. Hükumetirnizl~ Roman
ya arasında göçmen işlerinde ~e teferrü
at mahiyetinde çıkan bazı anlaşamamaz-

lıkların yakmda halledileceği umulmak
tadır. Fakat o zamana kadar mevsim kış
lıyaca~dan bu ırkdaşlarımızın nakille-
Ii önümüzdeki seneye kalacaktır. Yalnız, 
Vatan vapuru, köylerini boşaltarak yola 
çıkmı~ olan 1700 kadar köylüyü almak 
üzere bir haftaya kadar tekrar Kösten
ceye gidecektir. 

Bulgarlarla çıkan anlaşamamazlık da
ha ziyade göçmen kleringı üzerindedir. 

AlAkadar makamların yaptığL temns 
ve teşcbbüslerin müsbet netice vereceği 
ve iki memleketteki ırkdaşlarımızın vazi
yetlerini yakmen alukadar eden bu i;ile
rin yakında hallolunacağı ümid edilmek
tedir. 

Diğer taraftan Yugoslavya ile yapılan 
bir anlaşma üzerine bu memleketten ana 
vatana göç etmek istiyen 4000 kadar Tür
kün nakillerine önümüzdeki ilkbaharda 
ba§lanacnktır. 

Yugoslavyalı Türkler, ya Selanik lima
llından, yahud da bir Yugoslav limanm
dan Türk vapurlarile taşınacaklardır. 

'' Sulhü kurtarmak 
için kuvvetli 

olmak şarttır , 
(Baştarafı 1 inci sayfacla) 

Ayni prensipe istinad ederek ve ay-
• ni veeizeden mülhem olarak, Hitlerin 

bu sözlerine cevaben diyeceğim ki, biz 
de Führerin sulhperverliğinden kat'iy
Yen şüphe etmiyoruz. Nitekim, bunun 
son delilleri meydandadır. Fakat Hit
ler gibi, biz de bilmiyoruz ki, Alman
yada bir deiJişiklik olduğu takdirde 
kimler iş başına geçecektir. Bunun i -
Çindir ki her ihtimale karşı hazır bu
lunmalıyız. Çünkü su1hu kurtarmak 
için kuvvetli olmak başlıca şarttır.» 

Hatib, bundan sonra İngilterenin ye
ni teslihat programından bahsetmiş ve 
memleketin müdafaasındaki noksanla
rın doldurulncağını söylemi§tir. 

tevzi edilecek ve alınacak fikirlere göre, 
tadilat yapıldıktan sonra, Meclise sevko
lunacaktır. 

Tevziatm posta ile yapılmasma dair 
hazırlanan kanun .layihası, encümenler
den geçerek, Meclise gelmiştir. Önümüz
deki sene içerisinde, umumi heyetten 
çıkması muhtemeldir. 

Cürmü meşhud kanununun A~ceza
hk suçlara teşm.il edilmesinden sonraı 

alınan neticeler, memnuniyet vericidir. 
Bu hususta size kat'i rakamlara müs

tenid maltlmat verebilmek için, daha bi!' 
müddet beklememiz lAzımdır.:. 

• Ziraat Vekilinin tedkilderi 
Dün sabah İstanbula gelmi~ olan Zi

raat Vekili Faik Kurdoğlu dün Türkofi
se giderek bir müddet meşbul olmuştur. 

Vekil muhtelif dairelere uğnyarak zi
raat kongresi etrafında yapılan hazırlık
ları tedkik etmiştir. 

li tv anya ve Danzigde 
N aziler h arekefe 

geÇtiler 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Alman gazeteleri, Südet meselesinin 
başlangıcında olduğu gibi, şimdi de Lit
vanya hük-ıirnetine karşı şiddetli hü -
cumlar yapmaktadırlar. 

leti temsil ediyordu. Şu halde S§&~da (Baş tarafı 1 inci sayfamızda) 1 yeniden karga§<llıklar çıkmıştır. Asilerin 
duran halk kütlesi ile ~arıda ~uran ki mahallenin Arab evlerinde yapılan a- adamlanndan biri bir Ermenlyi öldür-
d ı t .. i birbirme el vermıo bir ··şı·· ev e muesseses • . . raştırmalar sona ermişti.r. Harekata işti- mu ur. 
hale geldiler. Devletle mılletın ayni teY rak den istikşaf tayyareleri üslerine dön- Hayfada bir Yahudi otell ateşe veril· 
olduklarını, birbirlerinden ayrılamıyn- " 

1 
d' miştir. 

caklarını üade eden bu teşkilat fikri ye- muş er ır. 
nidlr; 1akat, sade bize mahsus de~Idir. Gece, Arab mahallesinin yüksek nok
Birkaç memleketten maada, bütün mem- talarına yerleştirilmiş oilan 15 projek
leketler yavaş yavaş muhtelif şekillerde tör vasıtasile şehirdeki harekat tarassud 
bu sisteme doğru tekamül ediyorlar. A- altına alınmıştır. 
tatürk bu tekamülü, esaslan itibarile, en Telefon ve telgraf hatları tahrib edii
evvel müsbet bir §ekilde ifade eden b:r miş olduğundan, Kudüs ile diğer şehirler 
insan oldu ve bu suretle kendisinin bir arasındaki muhaberat gecikmektedir. 
devlet reisi, bir kumandan olduğu kadar, Bugün, yüksek komi.se: Mak Maykıl 
ayni zamanda sistem yaratmaya ka- tarafından neşredilen bir emirname mu
dir bir cemiyet adamı oldu~u da isbat cibince, isyan harekıine iştirak denlerin 
etti. emvali müsadere ve icabı halinde imha e

Halk Fırkası artık bir fırka de~ldir. dilecektir. 
Siyasi manasile bir cmilleb tir; daha Bu karar gerek Filistinde meskun, ge
doğrusu milletin siyası kuvvetlerinin ve rekse ecnebi memleketlerde bulunarak 
siyasi temayüllerinin ~cıkilatlarunış bir isyanı te~ik ve organize edenlere şamil
ifadesi demek olur. On beş seneilk Cum- dir. 
huriyet rejiminin devir devir ve adım Irak Hariciye Nazın Berutta 
adım yarattığı bu teşkilAtı, bundan son-
ra millet, miltemadiyen işliyerek tekA
mül ettinnek ve ona kendi siyasi tema
yüllerinde parçalanmaz bir vahdet kuv
veti yaratmak vazifesile mükellef bulu
nuyor. Atatürk, Ittihad ve Terakki gibi, 
Ayasafyada yalan söyleyip Sultanah-

Londra 20 (Hususi) - Paristen mem
leketine dönmektc olan Irak hariciye na
zın Tevfik Süveydi bugün Beruta vasıl 
olmuş ve kalabalık bir halk kütlesi tara
fından tezahüratla kar~ılanmıştır. 
Karşılayanlarm çoğu Arab idi. Nazır 

bunlara hitaben, Arablar için hayırlı ha
berler getirmiş olduAunu söylemiştir. 

KudUate 

Taymise göre vaziyet 

Londra 20 (A.A.) - Times gazetesi, 
bazı mehafilin iddia etmekte oldukları 
gibi, kabinenin yeni bir siyaset kabul ve 
Filistinin taksimi projesim terketme~e 
karar vermiş olduğunu iddia etmenin 
doğru olamıyacağım yazmaktadır. 

Bu gazete, diyor ki: 
cHükU.met, intizam ve asayiş teessfu? 

etmedem evvel davaya, dahil olan iki tn· 
rafla yeni müzakerelere girişemez.~ 

Fllistinde yeni idare tesis edilecek 

Londra 20 - Kabinenin, dün sabahki 
i~timaında müstemlekAt nazırı Mak Do
naldın vermiş olduğu raporu tasvib et
miş olduğu zannedilmektedir. 

Mumaileyh, bu raporunda ;Filistinin 
taksimi fikrinin terkedilmesi lüzumunu 
izah etmektedir. 

Zannedildi~ine göre kabine, Arablarla 
Yahudilerden müteşekkil bir teşrii mec. 
lis ilidası tasavvurundad;ır. Bu meclis, 1· 
dari kanunlar vaz ve idari tedbirler itti-
haz edecektir. -

Ramazanda yağli gUreş 
musabakalari yap1lacak 

medde kendisi inanmaya mecbur olan 
bir devlet sistemine gitmedi. Açık ve sa
mimi olan, Türk milletini parçalanmaz bir 
kül halinde teliHud edip onun siyası lruv-

Danzigde mecburi himı.et vetlerini bu ruh içinde bir araya topla-
Varşova 20 (AA) - Bugün Dan • mayı hedef tanıyan bir siyaset ve devlet 

zigde senatonun yeni bir kararnamesi sistemini tercih etti. İşte Halk Fırkası 
neşrolunmuştur. budur; Cumhuriyet rejimi içindeki mev

Kudüs 20 (A.A.) - Fecir vakti eski 
Kudüste askeri harekat tekrar başlamış
tır. Bir askeri kord on, Asilerin firarına 

manl olmak için müstahkem mahalleyi 
sıkı bir çember içine almıştır. Bir takım 
müfrezeler de yer altlannda ve mabedi 
Süleyınanın taşlı.'klar;ında araştırmalar 

yapmaktadırlar. İngiliz kıtaatı, camii 
Örnere sığınmı~ olan asilerin hariçle mü
nasebatta bulunmalarına mani olmağaı 
çalışmaktadır. Geceleyin bilhassa Ku
düsün şimalinde kain Montefior adındaki 
Yahudi varo~unda bir takım tecavüzler 
yapılmıştır. Zabıta, mütecavizleri ağır 

zayiata uğratmıştır. 

Ya~ı güreşi yapan nlaturkacılar Ramnzan 
mün~ebetile birer birer İstanbula gelereıt 
Ramazanda başlıyacak olan müsabakalara. 
hazırlanmah başlamışlardır. 

Bu kararnameye göre l 8 yaşından 
25 yaşına kadar her vatandaş feyezan, 
yangın. zelzele gibi felaket anlannda 
mecburi olarak polis kuvvetlerinde 
çalıştırıla bilecektir. 
Diğer taraftan, 25 yaşından 50 yaşı

na kadar da her vatandaş polis te~ki -
latı için ihtiyat kuvvetleri elde bulun
durmak maksadile hususf talim ve ter
biyeye Uıbi tutulacaktır. 

Danzig nasyonal sosyalist partisinin 
gazetesi olan cDanziger Verposten• 
bundan bahsederek diyor ki: 

cBittabi, Danzigliler, evvelden ol -
duğu gibi bundan sonra da Alman or
dusunda askerlik hizmetlerini yapmak 
imkanına malik bulunuyorlar.• 

İlk defa olarak Danziglilerln Alman 
ordusundaki askerliğine böylece yarı 
resmi bir surette telmili edilm~ ol -
maktadır. 

T alihsiz Aştk 1 
(Baş tarafı 1 inci sayfamızda) 

sonra yarası iyileşen Bürhan taburcu 
edildiği zaman doğruca Ayvaıisaraya 
gitmiş ve Hurşidin kı~ı. Şaziye ile Y..e
niden münasebet tesısme çalışmaga 
başlamıştır. Bürhan evvelki gün yaz • 
dığı bir mektub)a Şa~yeyi semtin 
tenha bir yerine çağırmış ve kendisi~ 
bir takun mühim şeyler söyliyeceğini 
de ilfive etmiştir. Sevgilisinin, babası
nı mahkum ettirrnesine pek sınirlenen 
Şaziye, bu davete derhal icabet etmiş, 
fakat giderken çantasının içine bir bı-
çak yerleştirmeği de unutmamıştır. 
Kalbindeki baba sevgisinin aşkma ga
lebe çaldığını gören Şaziye, bu bıçakla 
babasının intikanunı almağa karar 
vermiştir. Biraz sonra iki sevdalı kar
şı karşıya geldikleri zaman Şaziye 
Bürhana hiçbir şey söylemeden çanta
sındaki bıçağı çekerek üzerine hücum 
etmiş ve onu yüzünün sağ t.arafından 
yaralamıştır. Birkaç gün içinde Şazi • 
yenin hem babasından ve hem de ken
disinden üstüste bıçak yaralan alan 
talihsiz aşık neye uğradığını şaşırmış 
Şaziye de doğruca evine gelerek bıça-
ğını saklamıştır. 

Biraz sonra zabıta memurlan mec -
ruhu Balat Musevi hastanesine kaldı:-· 
mışlar, Şaziyeyi de evinde yakalıyarak 
tahkiknta başlamışlardır. 

Kadm hekimleri kongresi 
Ankara, 20 (Hususi) - Burada topla

nan Türk kadın hekimleri ikinci kongre
si de mühim müzakerelerden sonra me
saisine nihayet vermiştir. Kongre iki se
ne sonra tekrar Ankarada toplanacaktır. 

kii de bundan ibarettir. Adı ne olursa ol
sun, kimin tarafından fdare edilirse edil
sin, Türk milleüni, fırkalar içinde par
çalanmaktan kurtaracak tek bir içtimat 
teşkilata muhtaçtır. Öyle bir teşkilAt ki 
d~vletle de elele vermiJ bulunsun. TUr
kiyede devam ve ibakayı, istikrar ve te
rakümü temin edecek olan bu te§ekkü
lün etrafında ve onun içinde sımsıkı top
lanmayı, on beşinci Cumhuriyet senesin
de bir kere daha derin derin düşünmeği 
unutmıyalım. 

Muhittin BiTget~ 

Fransada siyası muhim 
değişiklikler yap;lacak 

(BCl§tarafı 1 inci -.yfada) 

Müzakereler gizli tutulmakla beraber, 
bunların bilhassa iki mesele üzerinde te
merküz etti~i tahmin olunmaktadır: 
Teknik ve politik meseleler. 

Politik meseleler cümlesinden olarak 
kuvvetli bir hükfunetin teeşsüsü ve kuv
vetli parlamento eksenyetinin temini 
derpi§ edilmektedir. 

Kabinenin takviyesi ve yeni bir büktı
rnet eleseriyetinin kurulması jçin, evvcla 
partilerin rızasının alınması icab etmek
tedir veyahud parlamento fesbedı1erek, 
yeni fntihabat yapılacaktır. Yeni intiha
bat, Fransız halkınm hakiki temayülle
rinin ifadesine vesile teşkil edecektir. 

Fakat parlamentonun feshi, ancak 
cumhurreisin _ve ayanın muvafakatiyla 
kabil olabilir. Teknik meselelere gelince, 
bunun kabinede ihdas1 derpiil edilen ye
ni nazırlıkların tesbitinden ibarettir. 
Ba~ekil Daladyenin uhdesinda bulu

nan milli müdafaa nazırlıtma bir gene
ralin getirilmesi düşünülmektedir. 

Bundan başka bir devlet hazinesi na
zırlığı ve bir de umumt harb senelerin-

Eski §ehirde harekat 
Kudüs 20 (A.A.) - Evvelki gece tü

fek ve mitralyöz ateşi fasılası.z surette 
devam etmi§ ve Kudüs ahalisi korku ve 
endi§C içinde evlerinde kapalı kalmışbr. 
Asilerin reisi Hamad Madavinin eski şeh
ri tamamile ele geçirmek ve oradan feh
re karşı umumi bir taarruza geÇmek ta
savvurunda oldulu zannedilmektedir. 
PlAnının ikinci kısmı, muvaf!akiyetle 
tatbik edilememiştir, çünkü zabıta, §eh
rin bütün kapılarını kapatmı§, geceleri 
sokaAa çıkılınasını ve ı§ık yakılınasını 
yasak etmiştir. Bu suretle Asiler, eski §e
hirde mahsur bir halde kalmışlardır. Fe
cir vakti, üçüncü muhafı:z taburu, Ku
düsün eski mahallelerinlr! tatbiri arneli
yesine başlamıştır. Norsümberland sllMı-

Alaturka güreş D.lemlnln en eski bir fiş • 
tadı olan Özpmar Suyolcu Mehmed ııe ~ 
se o~lu Mustafanın Idaresinde so gün aa,. 
mazanda yapılacak ya~ı güreş müsabaka
larına memleketin her k6şesinden tanınm~ 
birçok pehlivanlar Iştirak edeceklerini bil -
dirmtşlerdir. Otuz gün devam edecek olan 
ya~lı güreşler için Şehzadeba§ındakt SÜley
maniye klübü salonunda büyük hazırlıklar 
yapıJmış ve salonda bln beş yüz kişinin o
turabllmesi Için husust blr tribün inşa edU· 
mıştır. Önümüzdeki pazartesi ak§amından 
Itibaren başlıyacak olan müsabakalar hel' 
gece saat 8 de yapılacaktır. 

Bütün tanınmış pehlivanlarm gireceklerı 
müsabakalar için küçük bir dfihullyc tesbit 
edilmiş, kazananlara da 1kramtye veril -
mesı kararlaştınlm}ftır. 

························································-
~~-------------.,._. ~~~~~ 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA}' 

Türkiyedeki Şubeleri: 

İSTANBın: (Galata ve YenicamJ) 
MERSIN, ADANA Bürosu 

Yunanistandaki Şubeleri: 

SELANİK - AT1NA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasalar servisi 

endazları ile İngiliz zabıta kuvvetleri, 
teşriki mesai etmi§leraır. Bu sırada tay
yareler, mmtaka üzer.inde cevelanlar 
yapmışlar ve kendilerin~ karşı açılan a
teşe rağmen en dar sokaklara varıncıya 
kadar şehrin her tarafına, halka ve asi-. ~~~~~~ lere hitab eden beyannamler atmışlardır. ~~~ ~ 
Şehrin bütün mahreçleri, karakollar ta- --------------

rabndan ve mltralyözlerle muhafaza ~ 
dllmektedir. ESki şehrin tatbiri amellye
si, müşküH'ıtla ilerlemektedlr, zira birçok 
cadde ve sokaklarda bilhassa camii Ömer 
mahallesine götümıekte olan caddede ba
rikadlar vücude getirmişlerdir. 

Y afada kanpklıklar 

, » DIŞ T ABlBI ~-~ 

RA TiP TÜRKOGLU 
Sfrkeeı : Viyana oteli sırası. 

No. 26, Kat 1 de hergtın ogledea 
sonra saat 14 den 20 ye kadar 
hastaları kabul eder. 

1 

de olduttı gibi, tesUbat nıwrlı~ ihdas ==::==::===:=:=====::====:==:====:====::====:==:=====:::==::==::::::::==:============-
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Yafa 20 (A.A.) - Acaıni mahallesinde ~ ... t•••••••••••••~ 

Bütün bu meselelerio halli, önümUz- =:::::ıı= Türk Hava Kurumu 
deki pazar günü yapılacak olan kısmı 

Ayan intihabatının neticesine bağlıd;ır. a R 8 C 1 • T 1! A T 1 P 

m~.:~·~~f~t~:;~~= 1 BüYUK PiYANGOSU 
mentonun feshi mevsi.msiz sayılmaktadır. = B• • • K .d İ 

Fakat diğer taraftan, kabinede aenit 5 ırıncı eşı e: 11 1 kinciteşrin/938 dedir. 
ve esaslı tadil!t yapılacağına muhakkak 5 .. . . 40 o o o 
nazarile bakılmaktadır. ~Buyük ikramige: • Liradır ... 

Sosyalist lideri ile mfizakereler § Bundan bqka : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye· 
Paris 20 (AA.) -Sosyalist lideri Blum ~ lerle ( 20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ..• 

bugün başvekil Daladye ile blr saat gö- ~ Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal et· 
rüşmü§tür. Blum, gazetecilere beyana- ~ meyiniz. Siz de piyangonun mes'ud ve bahtiyarlan arasına 
tında başvckil ile siyasi, mali ve diplo- § · miş olursunuz ••• 

::!~:u:;s~~~~~ü:;:~nudes:;ı:~i:ı~. fikir ~IIHiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ......... . 



"Son Posta, ntn HikAyesi 

SO N DI LEK 1 

Yazan: Muazzez Tahsin Berkand 
Fakir katibime muhteşem bir cenaze başlamıştım. Esasen bilgisiz ve g·irgüsüz 

alQyı yaptığım için bana herkes şaştı.. olmasına rağmen temiz, iyi kalbli, çok 
Muhakkak kimi ukala ve gösterişçi, kimi sadık bir adamdı. Hele beni öyle seviyor
fazla hassas, kimi de ifrat derecede müs- du ki ... Bana bakarken gözlerinde par lı -
rif demişlerdir. yan sevgi ve minnettarlık çok defa içi-

terime dalarak onu unuttum. Zavallı a -
damın esasen bana bir faydası dokuumu
yordu ki... 

Şimdi masamın başın::ia) elim alnımda me tuhaf bir titizlik bile veriyordu. 
düşünüyorum. Hayır, ben ne ukalıi ve Bir gün, söz arasında bana. 
gösteri~çi , ne faıla hassas, ne de müsrif - Sizi daha pek küçükken sevme~e 
bir adamım ... Ben sadece zavall\, çok za- ba~lamıştım beyirn, dedi. 
vallı bir insanım. - Beni nereden tanıyordan Osman? 
Beş sene evveldi; ömründe benden bir j - Mahalleden ... ~en diJ Aksaraylıyım. 

şey i:stcmemiş, bütün servetim'.! rağmen , Sonra anne .. annenız .•. 
kendi sakin ve müteva!i hayatını değiş - j - Annem ~? . . 
tirmiyerek Aksaraydaki evde ya§amakta - Evet, o bıze sık sık gelir, sızden bah· 
devam etmiş olan annem yazıhanerne ı scderdi. Siz onun ömrünı.irı biricik ışığı 
gelmişti. ı idiniz. 

Annem.. zavallı anneciğim... Babamın ı - Zavallı anneciğim, demek senin an· 
huysuzluklanna, vefasızlıklarma rağmen 1 nenle iyi ahbabdılar. 
benim için ondan ayrılmıyan, onur. bü • - Evet ... Evet ... 
tün alçaklıklarımı benim ıçin tahammülj O zaman ann~m. öleli iki ay olmuştu 
eden ve beni kendi el emeğı1c yaşatan, ve ben, onu çok ıyı tanıyan Osınanla on
okutan, adam eden anacığım .. Biricık oğ- dan bahsetmeği pek sevcrdim. Annem 
lunu zengin olduktan sonra onu kendi ı benim gibi onun için de dünyanın en 
elile e\·lendiren, muhteşem bir apartıma- yüksek kadını idi, onu o da benim gibi 
n.ı yerleştiren ve sonra, vazifesini bitir - \ ~-akdi.s eder, ?nd~n ba~~ederken onun 
miş olduğunu söyliyerek Aksaraydakı es· gozlen de benımkiler gıbı yaşarırdı. 
ki evimize dönerek bir hizmetçiyle yalnız - Benim velinimetimdi o ... 
yaşıyan fedakar ve asil ruh lu anacığım... Zavallı Osman ... 

O yazıhaneden içeriye girince hayretle Bir gün, bilmiyorum nasıl bir kab,ıhat 
yerimden fırladım; ellerine sarıldım. işlemişti; ona danlmak için yanıma ça -
-Oğlum senden bir ricam var. ğırdım; fakat gözlerinden bırdenbire ta· 
- Emirlerini bekliyorum anne... şan büyük acı bana fazla söz söyletemedi. 
Ve annem, ömründe ilk ve son defa l Onun bakışlarındaki bulanık ıztırab, bil

benden bir ~ey istedi: Tanıdı!<larından miyorum neden bana, ölüm yatağında a
çok sevdiği bir kadınca~ızın kırk yaşla -

1 
nacığımın gözlerinde yanan derin ıztırabı 

rUlda bir oğlu varını§; onu mutlaka ve çok yakından hatırlatmıştı. 
mutlaka yanıma almalı imişım. Anaının ölümü beni bu zavallı adama 

- Bu adam ne iş yapabilir anne? çok yaklaştırnuştı. O kadar ki, bir gün 
- Bilmem çocuğum .. zavallı bir adam- ani bir kararla onu çağırdun. 

dır. Sen ona kendi yanında münasib bir - Osman, dedim. Akslraydakı ev bom-
it ver. boş kaldı. Çoluğunu çocuğunu al da git 

- Belki dışarıda ona göre bir i~ bulu-ı orada yerleş. Bu vesile ile o ana yadigarı 
.rum. ev de hayırlı eller elinde olur, büsbütün 

- Hayır, onun senin yanında senin hi- göçüp gitmekten kurtulur. 
n1aycn altında kalmasını ıstiyorum Ne • Sevindi; o kadar sevindi ki iki eJile 
jad, bu benim son dile~imdir. Onu her elimi alarak a~zına götürdü ... 
zaman yanında alakoyacafına söz ver. O zaman elime eğilen bu başın kimin 

- Peki anne ... Adı nedir onun? başı oldutunu bilseydlm! 
-Osman... * 
Osmanı yanıma aldım. Pek işime ya- Osman bir hafta yazıhaneye gelmedi... 

ramıyordu amma annemin müşfik gözleri 1 Hastalannuş. Evine adam gönderdim. 
arkasından onu gördüğüm için sevmeğe l Kuvvetli bir soğukalgınllğı dediler. İş • 

-- -:-=--=- _;-:::---:=; -- -

- Merak etmeyin: Şimdi, nerede ise 
gelirler; mesele tavazzuh eder. 

Aradan, b~r 

çeyrek saat geç -
mişti ki, polis d:ı
iresının önünde 
bir otomobil dur
du. İki dakika 
sonra, kol'idorda 

Dün sabah otomobilden inerken siyah 
çarşaflı, perişan kıyafetli, orta yaşlı bir 
kadın yanıma yaklaştı. 

- Sizi istiyor efendim. 
-Kim? 
-Osman ... 
Karısı imiş. Yazıhaneye çıkmadan tek

rar otomobile bindim ve son .sür'atle A~
saraya giderken, yanımda büzülüp otu -
ran bu kadıncağıza bir tek kelime söyli
yecek cesareti bulamadan abdallaşmış gi
bi etrafıma bakıp durdum. 

Aksaray ... Mes'ud çocukluk günletim .. 
anam .. evim ... 

Osman niçin yatağını annemin odasına, 
onun bronz karyolasının durduğu yc:re 
koymuştu? Birdenbire onun ölümü tekrar 
hatıramda canland1. 

- Ne oldun Osman? 
..- Hastalandım .. öleceğim. 
- Yok canım; böyle çocukr;a sözler sa

na yakı:şıhaz; kendine gel ... 
- Dediğimi bilirim ben; bunun için se

ni çağırdım. Haydi dışarı çık; bizi bıralt 

Huriye ..• 
Yatağa yaklaştım. İçimde garib, isim· 

siz bir helecan vardı. Ölecek bir ada • 
.ının yanında bulunmaktan dahe müdhiş 
bir helecan. 

- Biraz daha yaklaş. 
Zavallı Osman, §UUruoa kaybetmiş, e

fendisine csenıt diyor ... 
Yatağın kenarına oturdum. O, kesik, 

tutuk bir sesle söyledi: 
- Ölüyorum .•• Anam ölürken beni sa

na vasiyet etmi§ti; ben de çocuklarımı 
sana bırakacatım. 
Sayıkhyordu zavallı ... Benim annem • 

den bahsederken canaau diyor, çocuk • 
larını da, yalnız beş senedenberi tanıdıgı 
efendisine vasiyet ediyordu. 

- Hayır sayıklamıyorum. Aldım ba • 
şımda ... Beni dinle; sana ömrümüzUn bi· 
ricik sırrını if.p edec:elim.. o beni aHe • 
decektir; biliyorum. 

Ve titrek sesile bana, annemin, anne -
ciğimin babamdan evvel başka birisini 
s~vdiğini ve sonra, ailesinin, binbir iş • 
kence ile onu sevdilinden ayırarak ba • 
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Münakasa ilanı 
Istanbul Sular İdaresinden: 

İdaremizce nümunesi veçhile yaptınincak olan 500 adet döküm buşakle ka
palı zarfla eksiltıneye konulmuştur. 

1 - Bu hususa dair tanzim edilen şartname idaremiz levazım servisinden pa· 
rasız olarak alınabilir. 

2 - Taliblerin şartname hükümlerinegöre hazırlıyacakları kapalı zarflarını 
14/11/938 Pazartesi günü saat 15 e kadar müdüriyete vermiş olmalan Iazımdır. 

c7730a 

Kasımpaşa Orta Okulu Satınalma Komisyonundan : 
Okulumuz binasında şartnamesi mucibince ,999. lira c l5ıt kuruş keşif içindeki 

tamirat 7/11/938 Pazartesi günü saat on birde İstanbul Kültür Direktörlüğü bi
nasında liseler muhasebeciliğinde topl;.m an okul komisyonunda açık eksiltme 
yapılacaktır. 

Bu işe aid eksiltme §artnamesi ve keşif evrakı okulda görülüp öğrenilir. c75» 
liradan ibaret muvakkat teminat ihale saatinden evvel liseler muhasebe vez
nesine yatırılncaktır. İsteklilerin en az 500 liralık bu işe benzer iş yaptıklanna 
dair ihale gününden sekiz gün evvel tst an bul Nafia müdürlüğünden ve Ticaret 
odasından aldıkları vesikalar veya teminat makbuzlarile belli gün ve saatte ko
misyona gelmeleri. •7723. 

- - - --

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

- - İcabıDda ifinde 3 kqe alınabilir. - -

bama verdiklerini anlattı. 
Korkulu bir rüyadan uyanmış gibi Os

manm yüzüne baktım. 
- Sen .. sen bunca senedenben nerede 

idin? 
- Benim babam annemin acısına daya

namıyarak öldü. Annem beni tanıdığı bir 
ihtiyar kadının yanına verdi. 

-Sen benim kardeşim olduğunu bili • 
yor muydun? 

- Beş sene evvel ounu bana annem 
söyledi. 

-Annen mi? 
- Evet, annemiz... O benden çok seni 

seviyordu; çünkü bana, hayatının bu sır
rını senden gizlernemi söylemiştı; senin 
onu hiç bir zaman affetmemenden korku
yordu; fakat ben senin onu kabahertti 
bulnuyacağını anladım kardeşim. 

-84-

Kardeşim.. ömrümde ilk defa bir ses 
bana bu ismi veriyordu. Ölen .. losılan bir 
ses. 

- Beni bir defa öper misin kardeşim? 
Eğildim... Ağabeyimin balmumu gibi 

sararan yüzünü öptüm; sonra dudaklanm 
bilaihtiyar onun ellerine gitti. 

- Ağabey .. çocuklarm benimdir; on· 
lar için üzülme.~ 

Sağlı~ında sefalet çektilf halde muh· 
teşem bir cenaze merasimi ile son ika • 
metgMıına götüriilen adam benim klti • 
him değil; kardeşimdi. 

1" ARI'NKt Jf'ÖSJLUIJZD.&: 

Bir gecenin hikAyesi 
Yazan: Pericle CeW 

~---------------J 
herifler zanaatin erbabı değil. Sarhoş 
ayıltmak bizim barba meyhanecilere 
mahsustur. 

bir gürültü ol - --:----=-------------
du. Yayvan bir tecrübelerile bilen ,..-~ ... -----------------------.-, ben bilirim olur. Be 
sarhoş ağzı, gas _ zabıta a.mirl en cid· ni buraa pislik te -

Bu esnada, zavallı Gurabi efendi us· 
lu uslu, hiç kimseye de danışmadan, 
boş bir sandalyanın üzerine çökmü~, 
başcağızmı da bir yana eğmiş, yerler • 
de yuvarlanan kırk senelik ebiine al -
dırış bile etmiyerek, akşamdanberi tut· 
turduğu türküyü boyuna mırıldanıyor· 
du: cBen esmeri.. şalgam ile, hıyar ile, 
beslerim!• 

yan eder gibi, di tavrını takın - mizlemeğe getirdi -
g\ıya türkü çağırıyordu: makla beraber, as • niz? Cinevre'de ye-

•Ben esrneri .. badem ile .. • la tecavüzkar oımı.. diğiın dayakların 
eDen esmeri .. elinin körü ile .. • y~n biı- lisanla Gu - yerleri enksemde 
.Ben esmeri .. ·b .. m ile .. • rabt efendiye hitab henüz ka%olma -
aBes .. lee .. rim!• etti: mıştır. Bir posta da 
Arkasından, cı dak bir kadın sest: - Bu ne ha~ bunda yeeyim? 

- An .. nam!. Var mı bana yan ha • mösyö Gurabi? - Adam, ne çı ~ 
kan?. Hay .. dana! Takvor tercüme kar, be? 

Torikle Takvor, ikisi birden sıçra • ediyordu. Gurabi e- - Nasıl ne çıkar? 
dılar. Torik, arkadaşına: fendi cevabını ke • Görmoorsun ne bi -

- Ulan, amma da çekmişler, be! de- kelemeğe çalışı.r çim safroşturlar? 
di. Baksan a, kocakarı meydan oku - ken, İfakat hanım - Buradan çıka· 
yor. atıldı: hm da, ayıltınası 

Derken, kapı açıldı. Dört tane ız - - Halimizde ne benden. 
handut gibi polisin zor zaptettikleri var, canım.. cicim.. - Öyle ise sen 
İfakat hanım önde, kocası arkada, !çe- aslan paşam benim? kefil ol 
riye girdiler. İkisi de dut gibi idiler; Torik müdahale - Olurum. Tek -
durucuk duruyorlardı. Kocakarının lüzumunu hissetti: . lif et bakalım, ka -
şapkası tepesinde tersine dönmüş, üs - - Utanmıyor musun yahu? İnsan, Ilaklarını geçen §ey leri besleyiver barlın.l bul ediyor mu? Lakin bana kalsa n yı b 
tü başı meze artıkları ve şarap lekele- hususile bir kadın, bu yaşta böyle ke- - Bes .. ler .. im!. olur. Arkadaşlık, senin reddetmemeni 
rile ucuz bir lokantanın sofra örtüsUne 
benzer bir hal almış. bir ayağının pa -
buçu düşmüş. kaybolmuş, gözleri şa -
şılaşmış. ağzı bir yana kaymıştı. 

Gurabi efendinin hali, kıyafeti o -
nunkinden aşağı kalmıyordu. Fazla o
larak meyhanede gözlüğünü de bırak -
tığındnn. kanlanmış gözlerini büziyor, 
etrafındaki eşyayı, insanları seçmeğe 

çalışıyordu. 
Bir yandan da, muttasıl türkü mırıl-

danıyordu: 

c Ben esmeri.. köfte ile .. ~ 
·Ben esıneri .. ıt 
Bu türlü suçlu)ara nasıl muamele 

edileceğini uzun bir meslek hayatının 

paze olur mu? 
- Sus!. Sen .. sen kim oluyotsun ba

na kepaze diyecek? Yaşım .. yaşırn ne
dir ki? 

- Daha ne olacak? Üç otuz! 
- Hoşt, köpek! Kanlı canlı, palabı -

yık erkekler peşimde koşuyorlar. De -
min orada beni paylaşamıyorlardı .. ba
caklanm .. kollanm çürük içinde .. 

Tofik Necmi Gurabi efendiye dön 
dil~ 

- İşit de iftihar et, beybaba! Senin
ki almış ya mevlasmı. 

- Ben .. es~ri.. havyar ile .. 
- Öyle ya? ~in, gücün esrneri beg • 

lemek. Elin değmişken biraz da şu ku-

Zabıta amiri sabırsızlanmağa başla- .icab eder. Raconu böyledir bu işin. 
mıştı. 

- Bu komedi lüzumundan fazla sür
dU, dedi. Mösyö Kaşer! Şimdi bu arka
daşlarınızı bu halde size teslim edecek 
olursam, yarma kadar bir rezalet çı -
karmamalannı şahsen taahhüd eder 
misiniz? 

Takvor Toriğin yüzüne baktı. To • 
rik sordu: 

- Ne söylüyor? 
- Yarınacak irezalet çıkarınıyacak -

larına kefil olayım deor. Ne cevab e -
deyim? 

- Bilmem. Sen bilirsin. 
- Öyle ya!Ne vakit ki !J sarpa sararsa 

- Haydi, öyle olsun! 
Daha, zabıta amirine dönüp de, Tak 

vor muvafakat cevabını veremeden, i
fakat hanım, müdhiş bir gürültü ile 
birdenbire yere yuvarlandı; sırtüstü 

yattı, kusmağa başladı. Polisler kaldır
mağa koştular. Ellerini tutmak ister· 
lerken, o da onlara tekineler savuru -
yor, ağrısı tutmuş dişi köpek gibi ulu· 
yordu. 

Takvor Toriğe: 
- Beğendin? dedi; iyi ki kefil filan 

olmamışım. Yoksam halının parasını 
bana ödettirecekler idi. 

- ~tım W.MIIM' .... _, 

Nihayet, polisler güç bela kocalta -
rıyı zaptedebildiler. Kıskıvrak ederek, 
zorla bir köşeye oturttular. Amir gene 
Takvora hitab ile: 

- Maatteessüf bu kadını bu halde 
salıveremem .. dedi. Siz ötekini alın, gi
din. Ben şimdi madanu doktora hava· 
le eder, tedavi ettiririm. Bir saate ka· 
dar umarım ki açılmış olur. O vakit 
gelir. alırsınız. 

- Mersi müsü. 
- Yarın sabah da nasıl olsa mem • 

leketi terkedeceğiniz cihetle, ayrıca 
icab eden zabıt varakasını da tanzim 
etmiyorum. 

Sızmağa yüz tutnn İfakat hanım, 
oturduğu yerde baygın baygın sayıklı
yordu: 

- Hennan!. Kör olma sen. e mi?. 
Valiahi gıdıklanıyorum!. Ha, hay!. 

Torik, onun vüzüne ters ters bak · 
& 

tı ve: 
- Ben sana yarın. deni:r. üstünde 

gösteririm gıdıklanmayı.. diye mınl -
dandı. 

Sonra da Gurabi efendiyi kolundan 
çekip: 

- Haydi, koca kodoş! dedi; kalk dA 
düş önümüze! 

- Ben .. esmeri.. boza ile .. 
- Yürrii! Şimdi başlatırsın beni es· 

merin yedi sinsilesinden! 
Gurab! efendi kalktı, iki brafına 

salına salma yürürneğe başladı. irakat 
hanım sandalyasının üzerinde borlu • 
yordu. 

(Af'bıa Nf') 
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SalAnikle dağa kaldlrJian Arnerikab.. ka 

Ycrzan: Ziycr Serkir 

"Matmazel, mevkufsunuz!, 
. 

Sarafofun tavrı, birdenbire ciddi ~ 
ieşmişti. Belindeki rovolverin, boynun
dan asma gümüş kösteğile oynıyarak 
cevao vermişti: 

- Mis Eston! .. Bu seyahate devam 
edilerniyecek 

-Niçin? .. 
- Maalesef, size arzetmeğe mecbu-

ruro ki.. burada .. mevkufsunuz. 
Mis Eston, anlamamıştı. Kirpikleri

ni kırpıştırarak Sarafofun yüzüne bak
mıştı: 

- Ben .. Ben mi, mevkufum ? .. 
-Tekrar teessüf ederek söylüyo -

rum ki.. evet.. siz. 
- Beni, kim tevkif ediyor? .. 
- Bir eşkiya çetesi. 
- Nasıl eşkiya çetesi? .. 
- Size, bundan fazla izahat vere · 

m em. 
- E .. şu halde, su tevkif ediyorsu -

n uz. 
- Size, bu hususta hiç bir izahat ve

remem; Mis Eston ... 
- E .. hani siz beni müdafaa edecek

ttniz. 
- Buna, muktedir değilim Mis Es -

ton. 
- Yavaş yavaş, anlamağa başlıyo -

rum, aziziın .. siz, iki yüzlü bir rol oy -
nuyorsunuz. 

- Kim bi1ir?.. Belki... 
- Fakat.. bu, bir alçakhktır. 
-Olabilir. 

Mis Eston, kıpkırmızı kesilmişti... 

tubumu, mevkuf bulunduğum, bir dağ 
başmda yazıyorum. 

Beni tevkif eden çetenin reisi, bugün 
benimle müzakereye girişti. Nihayet 
tam yirmi gün zarfında, kendilerine on 
beş bin Türk altını teslim edilmiyecek 
olursa, beni ve benimle mevkuf olan 
Madam Silyayı öldüreceğini söyledi. 
Ve bu sözlerinin de tamamile yerine 
getirileceğine, bütün mukaddesatı ü -
zerine yemin ederek bana, kat'i kanaat 
verdi. Hayatımız: pek 'büyük ve pek 
ciddi bir tehlike içindedir. Bu para, 
muayyen gün zarfında verilmediği tak
dirde, başlarımız kesilecek. .. ve bu kan
h başlar, bir sepet içinde size gönderi
lecektir. 

Buna binaen, bu vıektubu aldtğmız 
dakikadan itibaren; bir an bile vakit 
geçir.meden. derhal lazım gelen teşeb -
büsata girişiniz. Ve bu parayı tedarik 
ederek gönderiniz. 

Para, şu suretle gönderilecektir: 
Bu mektubun tarihinden, tam on se 

kiz gün sonra; Usturuma nehri sahilin
de, (Serbin) köyünden itibaren, bu kö
yün şirnalindeki Oranova köyüne giden 
dağ yolu üzerinde sizden gelecek ha -
bere intizar edilecektir. Bu haberi ge -
tiren adam, düz siyah şehirli elbısesi 
giyecek. İki elinde, iki beyaz bayrak 
olduğu halde, yukarıdaki yoldan geçe
cektir. Bu yolun bir yerinde, eşki~·a re 

~······················································· · ·· .. 
Me garib ve heyecanlı bir rabıta ile bağ Resimli Zel bı ta 

isi tarafından gönderilecek olan adam
lara rastgelecektir. Bunlar, parayı ne
rede ve ne suretle teslim alacaldarını 

söyliyeceklerdir. 
Şunu da ilave edeyim ki; e~kiya çe

tesi tarafından her türlü tedbir alın -
dığı için, hükumet tarafından kuvvet 
gönderilmesi veyahud gizlice tahkikat 
ve takibata girişılmesi, bizim için çok 
tehlikelidir. Çünkü; şu andan itibaren 
başlarımızın ucunda, birer nöbetçi bck 
lemektedir. Bunlar, en küçük bir ha -
dise karşısında, derhal bizi öldürec<'k
lerdir. 

Bütün halas ve selametimiz, ancak 
bu paranın gönderilmesine mütevak -
kıftır 

Hellen Eston 

* Bu mektub, komitenin kendi !lluha-
beıe vasıtasile derhal Selimik merke -
zine gönderilmişti. Ve o gece de, kon -
soloshanenin kapısı çalınmış: kapı açı
lır açılmaz mektub içeri atılmış .. fakat 
mektubu atan adam, gecenin karanlık
ları içine dalıvermişti. 

Mösyö Periklis, \'aktin geç olması
na rağmen, dcrhal Vali Tevfik Beyin e
vine koşmuş; meseleyi nakletmişti... 

Zavallı Tevfik Bey; konsolasun sözle -
rini dinleyip mektubu okurken, bay -
gınlıklar geçirmiş; adeta, yarı meflfıç 
bir hale gelmişti. (Ari-ası var) 

landığı bu adamın, bütün sahte tavJr-

ları bir anda silinmişti. Şimdi karŞı - hı• ka"' yemJ.ZJ•n CHd Ye zübrni hastalıklar 
•ındaki adam, kaba ve her hakarete ta- mütehassasa 
hammuı eden bir hayduddan başka ha) şeklı• Rumeli hanındaki muayenehane.~ini 
bir şey delildi. Seyo~lunda Rus sefarethanesi karı;ı

smda Suriye puajında No. 8 e naklet-
Mis Eston; öfkeli bir tavırla odada Kum yumueaktı Cf nwnaralı resme mı,ıır. Telefon: 40153. 

gezindikten sonra, nefretle dolu göz - bakınız). E~er Bayan Aklant 5 numara- • !!!!!!!!!!~~~~~~~~~~ 
lerini Sarafora çevirmiş; konu~masına lı resimde görünen ~i~eyi kurnun üzeri-
d ne atmış olsaydı, muhakkak ki kum 

evam etmişti: üzerinde adamakıllı bir iz bırakacakh. 
- Benden ne istiyorsunuz?.. Halbuki 6 numaradaki resimde görüldü-
- Para.. ~ gibi şişe Iz bırakmamıştı. Polis etraf-
- Pek Ali .. yanımda, iki bin dolar - ta kumlarda taharrlyat yaptıtı vakit 

lık bir banka çeki var. Alınız. kumlarda saklanmış blr kutu çlkolata 
M E meydana çıkardı. Bu çlkolatalardan ço-

- Bu, kabul edilemez, ls ston. tu zehlrll idi. Anlıuııldı ki, Roje, çikola-
- Niçin?.. ta kutusunu karLSına vermişti. Kadın 
- Bu çeki imza etseniz bile, burada bunlardan bir tanesını yeylnce derhal 

dağ başında hanki bankadan tahsil e - ölmüştü. 
debileceğiz. Bunun üzerine Roje, karLSının par -

maklarını şişe üzerine silrmüş. orada 
- Büyük şehirlerinize, banka oian lAzım olan izleri bırakınağa muvaffak 

Yerlere gönderiniz. olmu1 ve şişeyi usclca yere barakmıştı. 
- MiS Eston. Bu çek, burada geç - Bundan sonradır ki, çikolataları bir 

nıez ... Hem, sizt tevkif edenler, cek ü- yere glzlemiş ve polise haber venne~e 
gltml§tl. Eter RoJe $!şeyi hızla yere at-

terine muamele yapmazlar : mliJ olsaydı polis müfettişi işden kat'iy-
- Ne isterler. ~: yen şüphelenmlyecekti. (5 numaralı res-
- Nakden para. me bakınız>. 

- E, l>en burada parayı nereden bu- \-. •••••• .•••••••.•••••••••••••••••••..•••••••••.••••.•••• -/ 
labilirim. ==============-====== 

- Ha .. bu, pek kolay Mis Eston ... Siz, 
}(ttfen bir mektub yazarsınız. Biz, bu 
Jtıektubu göndeririz. Tabiidir ki, haya
tınızı kurtarmak için bu parayı derhal 
tesviye ederl~r. 
· -Bu mektubu, kime yazacağım?. 

- Buraya, en yakın bir yerde, sizin
le aHikadar olanların birine.. mesela; 
Selanikteki Amerika konsolosuna .. ''e 
Yahud; dostunuz, Mister Havus'a ... 

Mis Estonun nefreti, bir kat daha art 
!nıştı. Ne derin bir çukurun içine dliş -
tüğünü, artık iyice anlamıştı ... Sara -
fofu, tepeden tırnağa kadar hakaretle 
süzdükten sonra: 

501 LİRA YENi DİŞÇİ KOLTUK -

Mod. Schneıder Atıantik 425 Uraya .satı -
Iık. Beyoilu Nuri Ziya <sabık Polonya) sok. 
43 apart. 4. saat birden ikiye kadar. 

flan T arifemiz 
Tek sOtun santlml 

ulaile 400 
..mı. 260 lt 
acılıile 200 ,. 

Dörtiiindi acılıile 100 • /ç acrlıilel.r 60 • 
Son acrlaile 4D • 

Muayyen bit miidde, zarfınd,. 

fazlaca mikdarda ilin yaptıraca•
Jar ayrıca ten.zilitlı taritemizdea 
utifade edeceklerdir. 1am, yarıın 

ve çeyrek aayfa ilinlar için avn 
bir tarile derplf edilmiftlr. • 

Son Posta'nın tieari llinlanna 
aid ifler i~ lll adresa mür.ıı:a .. : 
edilmelidir : 

Dlac:dık · lloUektlf f~e&a 
llabniiD&tı.ıade Maa 

&Dkara C:atld .. 

- Pek AlA.. ~yleyiniz.. ne yazrr.am 
lazım geliyor? .. IMPERIAL RADYOLARINI 

T ANIR MISINIZ ? 
Diye bağırmıştı. 
Sarafof derhal kAğıd, zarf, hokka 

kalem getirtmfştf. 
- Buyurunuz, Madmazel ... Ben söy

liyeceğim. Siz yazacaksmız. 
Demfıtf. Ve sonra fU mektubu dikte 

~tmişti: 
Selanikte: 

Amerika konsolosu, M1isyö P erikli'i 
Oaclai'U)'a: 

Ben .. Mis Hellen Eston, Serezden 
hareketimden sonra, · arkadaşlarımla 
heraber bir eşkiya çetesi tarafından 
tevkif edilerek, Cumaibala tarafların
da bir yere nakledildim. S ize, bu rnek-

TUIDI8ZIUIZ, taaıyaalara IOI'DU 1 

IMPERIAL 
MODEL 98 W : 9 lAmba, 3 dal

ga 2 oparlar - Ayar gözti -
Antifadina- en tatlı aea. 

Model 48 W : 6 IAmba 
3 dalra antifadinı 

Radyoların 
kralıdır 

Sat1ş yeri : 1 S TA N B U L 
4 Uncü Vak1f h•n • Asma k•t 18 

Sayfa ı. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 1 
-------------~ 

Cinsi 

660X700 m/m tetrikli 
, verje sigara k a~ıdı 

24.5 m/m velin bo
bJn sigara kllgtdı 

Muhammen B. 
Mikdan Beheri Tutan 

L. Kr. L. Kr. 
2.~.000 top 2. OH 52000.-

760 bobin-- 341.78 

Muvakkat 
teminat 
L. Kr. 

3850.-

Eksiltmenin 
şekli sauti 

Kopalı zarf 15.-

24. 64 Açık ekslll. 15.~6 

1 - Şartnameleri muci.bince satın alınacak yukarıda cins ve mikdan yazılı 

25,000 top sigara kağıdı kapalı zarf usulile ve 750 bobin sigara ka~ıdı açık eksilı
meye konmuştur. 

II - Muhammen bedel!erile muvakkat teminatları yukarıda gösterilmiştir. 
III - Eksiitme 8/XI/938 tarihine rastlıyan Salı günü hizalıırında yazılı saat

lerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komısyonunda yapı -
lacaktır. 

IV - Şartnameler 2,60 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım ve Müba
yaat şubesile, Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye girmek isteyip tc bu eb'adda kAğıd verıniyecek olan firmala
rın teklif edeceklerı eb'adı ihale gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar 
Tütün Fabrikalar Şubesine bildirmeleri, ve münakasaya iştirak vesikası alma
ları lazımdır. 

VI - Açık eksiltıneye iştirak etmek istiyenlerin eksiltme için tayin edilen g:in 
ve saatte ~' 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri, kapalı 
zarf eksiitmesine iştirak etmek istiyenlerin de mühürlü teklif mektubunu kanu
ni vesaik ile % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek olan kapalı zarfinn eksiitme günü en geç saat 14,30 a kadar Alım 
Komisyonu Başkanlığ:na makbuz mukabiJinde vermeleri lazımdır. c6720 .. 

Nevi Mikdan Mubammen bedeli Muvakkat Eksiltme 

Istanbul b:ışmUdllr
lO~ü binıuamn kal-

deberi tutan teminat 
lira K. lira K, lira K. şekli saati 

dırım tamiri işl 118fı. 65 89. 03 Pazalık 14 
Etil Etet 300 kilo 1. a 342. 27. 65 A. eksilt. 14.80 
Eczayı tı ı h iye 46 kalem - - B36. 19 70. 21 • 15 
Çeınher raptiyesf 3000 kilo - 31 H~O. 69. 75 • 15.30 
lm~A makinesi ~ adf>t 800. - Hi O. 120. • 16 

I - İdaremizin İstanbul başmüdi.irlüğ\i binasının kaldırım tamiri i§i tartname
si mucibince satın alınacak (300) kilo Etil Eter, cins ve mikdarı listesinde ya
zılı 46 kalem eczayı tıbbiye nümunesine uygun olmak iartile satın alınacak 

3000 k'lo r;ember raptiyesi ve taahhüdü ifa etmiyen müteahhid hesabına şart-

namcsı m~cibince yaptınlacak 2 adet imla makinesi yukarıda hizalarınd<ı yazılı 
usuller le ayrı ayrı eksiltıneye konmuştur. 

II - Keşif ve muhammen bedellerile muvakkat teminatları bizalarında gös~ 
terilm iştir. 

III - Eksiitme 9/XI/93a tarihine rastl.ayan Çarşamba günü hizalanndcı. yazılı 
saatlerde Kabataşta levaz1m ve mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda ya • 
pılacaktır. 

IV- Keşif şartname VI? listeler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 

alınabileceği gibi çember raptlye nümu nesi de görülebilir. 
V - İstekliler eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme pa· 

ralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilAn olunur. (7733) 

----I - Şartnamesi mucibince satın alınacak 12,500 kilo nişasta, ko1a 17/X/931 
tarihinde ihale edilemedilinden açık eksiltınesi 10 gün temdid edilmiştir. 

II - Muhammen bedeli be~er kilosu 16,65 kuruş hesabile 2081,25 lira ve mu
vakkat teminatı 156,10 liradır. 

III- Eksiitme 27/X/938 tarihine nıstlayan perşembe günü saat U de Kaba
taşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 

V- İsteklıleıin eksiitme içın tayin ed:len gün ve saatte % 7,5 güvenme para
larile birlikte yukarıda adı geçen komisy ona gelmeleri ilan olunur. c7732~ 

Ç ünkü ASPIRIN seneler•' 
denberi he r türlü soöuk:ıl

gınrıkfa rına ve aartlara karşi 

tesiri $asmaz bir 113Çofduğunu 
lsbaf etmişti;'. 

A S P 1 R 1 N in tesirinden 

e min o lmak için lütfen. ffi mar~ 
kasına dikkat ed iniz, 

~ 
-~· .. 

~ 
Belediye Sular İdaresinden : 

Bir ameliye dolayısile 23/10/938 Pazar akşamı saat 21 den itibaren 8 saat ka
dar Kuşdili köprüsünden başlamak üzere· Göıtepe, Erenköy, Bostanc! ve hava • 

llsinde Elmalı sularının.}esilmek mecb uriyeti blsıl oldutunu sayın halka bil • 
diririz. c77ıo~ 
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e k p1s n a el i y1 
Yazan: Eski Dahiliye Nazrr1 ve eski meb'us Ebubekir Haz1m 

Monsenyör Boneti köpeğim Framın hastonunu denizden çıkardıktan &onra 
kendisine getirmediğini görünce 1aşb. "Şaşmayın,, dedim. Ona "Bravo!, 

demediniz. Bastonunuzu bu yü2.den getirmedi 

Beni bırakıp oraya gittiği ıçın, 

kendısini döveceğimi hastonumu 
ona doğru sallıyarak anlattım. 

Derhal balkondan inerek hüku -
met bahçesinde beni buldu, bir çok ını
rıltı ile özür diledL 

Bıldırcın avladığımız sırada, Fram 
diri bıldırcın da tutardL Bir kere vur
duğum bıldırcını getirmek için çalılar 
içine girerek bir bıldırcın ile döndü. 
Fakat avını vermiyor, mırıldanıyordu. 
Ne demek istediğıni anlayamadım, ver
mesinde ısrar ettım. İki, üç defa ağzın
daki kuşu hafifce elime vurdu. Ben: 

- Bırak, diye bağırdım. 
A vucumun içine koyduğu kuş uç -

rnasın mı? 

Fram, tekrar çalılığa girdi. Bu se -
fer, ölü bıldırcını ben istemeden önüme 
bıraktı, mınldandı. 

Bir gün beş, altı yaşlarında bulu -
nan oğlum Celal ile deniz hamamma 
gittik. Celal, benden evvel soyunarak 
merdivene doğru yürüyü.nce, Fram, ö
nüne geçip havlayarak oğlumun yal -
nızca denize girmesine mürnanaat etti: 

- Bravo Fram, dedi.pı, Celalin elin
den tuttum. O zaman yoldan çekildi; 
merdiven başında oturarak Celalin ha
reketlerini daima takib etti. Bu suret
le, bir tehlike görürse onu kurtarnıağa 
müsaraat edeceğini anlatmak istiyor -
du. 

Fram, fotoğraf resimlerine anlıyor 
gibi bakardı. Belki de anlıyordu; an -
lamamasına bir sebeb de yoktur. Ken
di resimlerini: 

- Fram, Fram, diye gösterince ta -
nıy<>r gibi dururdu. Bir gün iki o~lu -
mun fotografmı çıkanrken o da gele -
rek hemen önlerine oturdu. 

Framın haberi olmadan Sofilo ka -
zasına giderek bir gece kalmıştım. Ak
şam olup da benim gelmediğimi gö -
rünce kasabada aramadık yer bırakma
mış. Yatak odasının kapısını açarak 
yatağıını altüst etmiş. Sonra pek ta!'a
lı bir tavır ile sokak kapısının arka -
sına çömelerek sabaha kadar beni bek
lemiş! 

Bir defa daha Sofiloya giderken, 
yanımızda bulunan battaniye ve ye -
rnek sepetini görerek benden evvel gir
miş olduğu koropartimandan zorla çı -
karabildik Fakat treni, hayli uzun me
safelere kadar takib etmişti. 

Bu vak'adan aylarca sonra Freciğe 
giderken Fraını götünnek istemediğim 
için trene bineceğimiz esnada kendisi
ni göremediğimden, gene koroparti -
ınandaki yemek sepetinin yanına gi: -
miş ise çıkarmak üzere baktırdım. 

- Yok, dediler. 
Freciğe varar ak koropartimandan 

çıkarken Fram da kanapenin altından 
sürünerek meydana çıkmasın mı? 

Onun bu saklanması ve üstünde o
turduğum kanapcnin altında hiç bir 
harekette bulunmaması adamakıllı bir 
zeka eseridir. 

Evvelki yazılanmda tenezzüh tren -
leri tertib edildiğini yazmıştım. Bu 
günlerde hükUmet dairesi yanındaki 
geniş çayırlıkta her türlü eğlenceler, 
yarışlar, pehlivan güreşleri yapılırdı. 

Bu kerıneslerden birinde İstanbul 
Papa vekili Monsenyör Boneti de De
deağaca gelmişti. 

Fram, bu kermesin en takdir edilen 
ve sevilen eğlence vasıtalannın ba -
şında bulunuyordu. 

Pehlivan güreşi yapılırken halk te
rnaşa dairesini daraltt1kça, polis me -
rnurları halkı geriye iterek daireyi ge
nişletmeğe çalışıyorlardı. Bunu gören 
Fram polislere yardım etmeğe başladı. 

b~s.to.nu~u. sa.h~bine verdiği ha:de ken-ı ilerlemi~tik. Fram suya atıldı. Fakat o
dısınınkını nıçın oraya bıraktıgını sor- nu sandala alırsak, silkinip bizi ısiata -
du: cağını düşünerek kürekle tehdid ettik, 

- Siz bravo Fram demediniz, on - geri çevirdik. Me'yusane çınarın dibine 
dandır, cevabını verdim- gitti, bizi tarassuda başladı. 

Kardinal: Bir hayli açılmıştık İsmail Bey: 
- Bravo Fram bravo, deyince has - - Framı çağırsak buraya kadar ge-

tonu bıraktığı yerden alarak getirip Iir mi? diye sordu. 
kendisine verdi. - ~lir. Fakat sesim oraya kadar git 

Fram, akşamlan çocuklar ile bcr:ı - mez. Ararnızdaki mesafe bir hayli n -
ber beni kapı örlünde karşılardı. Bas - zak. Fram bir nokta kadar görünüyor, 
tanomu onu dövrnek ister gibi biraz dedim. 
kaldırsam kulaklarını arkaya doğru bü Yusuf Bey: 
kerek mırıldanırdı. Sanki csuçum ne?~ - Serde müezzinlik var, ben duyu -
demelf isterdi. ruru.m, cevabını verdi ve bağırdı. 

Eastonu ortasından tutarak ufki bir - İsmail Bey dürbünle Frama bakı -
şekilde kendisine ıgösterirsem elimden yordu. Framın ayağa kalktığmı, fakat 
alır, mutad yeı:ine koyardı. yürümediğini söyledi! Demek ki onu 

Edirne Vali Vekili merhum Arif pa- çağırdığımızı duymuş, fakat benim ça
şanın oğullan Faik ve İsmail beyler i- ğırmadığımı anlamıştı. Aviarda kul -
le hünkar müezzinlerinden Yusuf Bey landığım düdük yanımda idi. Onu ~id
tenezzUh için Dedeağaca gelip bir haf- detle öttürdüm. 
ta kaldılar. İsmail Bey, Framla pek ça- Birkaç saniye sonra İsınail Bey: 
buk dost oldu. - Fram denize daldı... Bize doğru 

Bir Cuma günü bu ve diğer zatlar geliyor ... Zavallı hayvanı ziyade üşüt -
ile birlikte Meğriye giderek akşama ~emek, .yormamak için kürek çeke -
kadar sahildeki büyük bir çınarın al - lım, dedı. 
tında kalmıştık. Beraberimizde çalgı Nihayet Frama kavuştuk, sandala 
olduğu halde herkes Framla eğleni - aldık. 
yordu. İsmail Bey: 

Akşama doğru İsmail Bey sandalla - Bu köpek değil... O şekilde yara -
denizde bir gezinti yapmak istedi. Ü - tılmış, dilsiz, fakat fedakar bir insan, 
çümüzün -ben ve Yusuf Bey ile İsma- diyerek Framı paltosuna sardı ve ku -
il Bey- sandala bindiğini gören Fram cağına aldı. 
hemen koştu. Denizde, on metre kadar (Arkası var) 
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SOLDAN SAfiAı 

1 - Alırlık - Apcın kolu. 
2 - Aldat - Kendime. 
3 - Pislik - Manda yam.ısu. 
t- Kira - Batında bir cB• olsaydı şarab 

minasına gellrdl. 

Bugünkü program 
ISTANBUL 
21 Birinciteşrin 938 Cuma. 

Akşam netriyatı: 

ı8.30: Dans muslklsl CPUıkı, 19: Konfe -
rans: Seıtm Sırrı Tarcan, 19.30: Karışık mu
stk! (P1Ak), 19.55: Borsa haberleri. 20: Ve -
dla Rıza ve arkadaşlan tarafından Türk 
muslkisl ve haki şarkıları. 20.40: AJans ha -
berlerl, 20.47: ömer Rıza Doğrul tarafınd:ı.n 
Arabca S'Öylev. 2ı: Saat ayarı: Orkestr:ı., 

21.30: Ah ış kan ve arkadaşları tarafından 

Türk muslkisl ve halk şarkıları. 22.ıo: Hava 
raporu. 22.13: Darüttalim muslkl hey'eti: 
Fabrl Kopuz ve arkadaşları tarafından. 

22.50: Son haberler ve ertesi günün progra
mı, 23: Saat fl.yarı, İs tıkldl marşı. 

ANKARA 
21 Birinclteşrin 938 Cuma. 

5 -Sonunda bir cH• olsaydı yol. 
e - Çok klf1nln birlikte earln söyleme 

lerı. 

CÖ~le ne4rtyatı tecrübe mahiyetinde ola
- rak yenı stüdyoda yapılacaktır.) 

7 - K.Jbrlt ~ını cören Alet - Bir nota. 
8 - SOnunda bir cRa oLsaydı ~bir ha

rici - Kocasız kadın • 

ötıe neıpiyatı: 
12.30: Türkçe pl&k, 13: Haberler. 13.ı5: 

Karışık plA.k neşrlyatı. 
AJttam neşriyatı: 
ı8.30: PlA.k neşrtyatı, ı9.15: Türk musikl-

t - Birbirint aldatma oyunu 
masdarından ismi faU 

10 -Beraber - Eni vardı. 

YUJ[ARIDAN AŞAÖI: 

- Olmak sı ve halk şarkıları: (Hikmet Rıza>, 20: Sa
at A.yarı ve Arabca neşrlyat, 20.10: Haberler. 
20.15: Halk türkülerl: {Sadl Hoşses ve S:ıiiye 
Tokay), 21: Dr. Muzaffer Sezer, Doğum ve 

ı - Bir erkek 1sm1 - İtinci derecede. 
2 - E~rlbütrülüt - KıyıneW blr taş. 
3 - Siyah - Bir nevi teker. 
4 - İsimlerden 11fat yapmata yarıyan 

bir llhlta - Bir içti. 

5 - Kasabın aattıtı - Şart lA.hiltası. 
6 - Gazetedetı bir meftU etrafında ya -

zılml§ yazı. 

7 - Sonunda blr cı.. olsaydı, arının yap
tı~ı - YaJla atılan - Futbolda sayı. 

8 - Dalmat masdanndan muzarL mür
red üçllncll şahıs - Mecnun. 

8 - Küçük Asra - tsım. 
ıo - Bir nevi ataç - Açık olarak. 

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 

kadın hastalıkları mütehassısı, CMevzull: 
Meme ve hastalıkları). 21.15: Stüdyo salon 
orkestnun. 22: Haberler ve hava raporu. , 

Nöbetci eczaneler 
-·---

Bu ıece nöbetel olan ecunel• fUJl
lardır: 

İstanbul cihedndeldler: 
Aksarayda (Sarım), Alemdarda (Sır

n Asım), Beyazıd da. (Asador), Samat -
yada (Rıdvan), Eminönünde (Beşir Ke
mall, Eyübdt (Arif Beşir), Fenerde 
(Hilsameddln), Şehremininde (Hamdl), 
Şehzadebllfında Cl Halil), Karacilm -
rükte (Kemal), Küçükpazarda (Yorgl), 
Bakırköyde (İstepan). 

Beyothı elbetindekBer: 
İstlklAl caddesinde (Galatasaray), Tü

nelbQ4ında CMatkovlç), Oalatada (İki 
yol>, Fındıklıda <Mustafa Nam, cum
huriyet caddesinde (Kürkçlyan>, Kal -
yoncuda CZafiropulos), Flruzatada (Er
tu~rul), Şl§llde (Asım), Beşlktqta (Na

Birineiteşrin 21 

Londra Mektublar1 
. 

Arsenal- Chelsea maçı 
nasıl cereyan etti? 

Arsenalin bir hali var ki Galatasaray çocuklarina 
çok henzetiyorum. Bir gol yedikten sonra gevşeyecek 

yerde aslan/aşıyor, mukabele etmeğe_ çalışıyor 
İnp]tere lic maçlarının onunca haf

tası oyunlan seyirci bakımından mevsi
min ilk rökorunu yapmış, ligde liderlik 
eden üç büyük 't'e,..maral takımın mat
lıibiyeti de senenin mühim bir sürprizi ot
muştıır. Aşağıdaki yazı Londra hususi 
muhabirirolzin Arsenal - Ohelsea ma~ı
nın heyecanlı tafsilatıdır. 

Londra {Hususl) - Chelsea kendi saha
sında Arsenıılle karşılaşıyor. Henilz resıni 
rakamlan bildiren gazete çıkrnlldıtı! 1çln 
seyirci miktarını bir kalemde gösteremlyece
ğlm. Fakat yetml§ lle seksen bl.n arasında ol
dujtunu tahmin ediyorum. 
İ~ne atsan yere düşmiyecek. Hattl ben bt

le, bu Insan ddiarının ortasında bir yere 
atlnrsam aya~mıın yere detmlyeceğln1 an
bynrak bütün maçı, tırmandı~m bir oova
rın üzerinden ve bir muharebe seyreder gl
bl dikenli telierin arasından seyrettlm. 

Geçen mektublarımın bırtnde de söyledi
ğim gibi Arsenale husust bir zf&f var. Bu 
zaafla hemen her maçına sürüklendlkten. 
bD.§ka, •Poob da da Cblr nevi futbol bahsi 
müşterekll bahtımı hep bu takıma ba~Iı -
yor ve kaybediyorum. Orada Oalatasara') 
u~runda kahırland.ıgımız yetmlyomıuş glbl 
burada da başıma bir Arsenal çıktı. 

ı 

Takımlar sahada g~ründükten tam ııu Arsenalin hücumun.da ümidleri bo§a 
buçuk dakika sonra oyun başladı. Ne bu - çıkaran bi1' an 
ket, ne bayrak, ne acıklı sözler ve ne .cf&flb 
lar.. Bir 1.kl eşofman vuruşundan aonra damasına vakit kalmadan top allara takıl-
santr ve düdük... dı. 

İlk on beş dakika, Arsenalln meşhur 3 - ı vaztyet Aratmali yeniden canlandır-
cHapgoodı~ u olmasaydı, Chelsea'nm bir kaç dı. İld dakika sonra Cumner topu ortala· 
gol atması Işten blle de~Udl. Durmadan yük- dı. Sa~lç Kirchen, kale önündeki bir karga
lenen Chelsea forvetlerlne hep bu emektar talıkta Içeri hafif bir kafa dokundu. Milli 
bek yetişiyor ve musallat oluyor. Nihayet ı7 takım talecl.si Woodley güıze.l blr plonjen 
nci dakikada Chelsea sa~dan inen bir akını, yaptıysa da gole mlni olamadı. 
birdenbire sola geçlrcll. Topu takib ederek 3 - 2 olunca Arsenal büyük ümide kapıl
koşan solaçık, gelen bu pası durdurınad:ı.n, dı. Fakat başka gol çıkaramadı. Oyunun 
yere urkl bir şekilde zıplıyarak ve §ayanı bitmesine üç dakika kalmıştı. Dunrın te
hayret blr surette uzıyarak deb.1eUl bir kafa pesinde ayaklanm lı:arıncalanmıt, bellm tu
şütüne çevirdl Stadyomu dolduran binlerce tulmuştu. Üstümü başımı yırtmadan, kata~ 
klşl yapılan blr golü de~n. onu yapan san'at- mı gözümü yarmadan inmeğe u~aJırken 
karı al~ladı. Bütün Chelsea oyunculan, bir gürültü oldu. Hanson'un şütünün dlre· 
sol açık Hanson'u kucakladılar, tebrllt et - ğe çarparak geri döndü~ünü, buna Bur • 
tller. gess'ln yetişerek Arsenal a~larına topla be-

Arsenalin bir hali daha var ki, Galatasa- raber girdi~ini, muallfl.kta seyrettlm. Neti
ray çocuklarına benzetlyorum. Bir gol ye- ce artık Iyice anlaşılmıştı. Düdü~ bekle
dikten sonra gevşlyece k yerde, asianiaşıyor, m eden stadyom boşalınağa başladı. Ben de, 
her ne pahasına olursa olsun mukabele ct- akıntıya kapılarak kendimi dışarıda bul -
me~e çalışıyorlar. Nitekim gene öyle oldu. dum. 
İnglllz futbolcularının en sempatıtı diye bl- Bu neticeye ra~en İnglllz ·spor mehati
lece~lm Drake'ın santradan öyle blr fırla- li Arsenalden ümid kesmiş detU. Fakat 
yışı vardı kl, görülecek şeydi. Topu, yanına Chelsea'ya, herhalde en başa geçmete nam· 
sokulanları ve bütün kendi takımını Chel- zed bir takım olarak bakılıyor. 
s~.a kalesine kadar _s~rükllyerek götilrdü. Bolton Wandrerz: 4 Evert : ı 
Şut ataca~ı zaman onunde, klml yere yı -

00 

kılmq, kimi tıstüne yüklenmiş, kimi topun Bu maça gelinciye kadar kazandılı gall -
fizerine kapaklanmış be., altı kişi vardı. ooı blyetlerden_ dolayı hfl.l~ llg lideri olan Ever
atmak tmktlnı Jtlalmadı~ını görünce topu ton Ugde uçüncü vaziyette olan rakibi Bol· 
hafifçe, daha serbest (!uran cCUmner. e ge- ton karşısında müdhlf bir hezimete utra • 
çlrdl. O da yakından çektl~t bir şütıe, tam mı§tır. 
ı dakika sonra beraberilk golünü attı. İlk devre 2 - 2 berabere bltmlftlr. 

Bu golden sonra oyun hemen hemen mü - İkinci devrede Url aayı daha yapan Bolton 
sav!, veya belki bira~ Chelsea'nın h~klmlyetl takımı 4 - 2 gibi büyük bir &ayı tartlle has
aıtında cereyan etti ve haftaym böylece bıt- mını yenmiştır. 

tl. Drake'ın son saniyede direte çarpan 4ü - Bu maçta 60,000 ki!J bulunmuştur. 

;~d~aha yavaş, fakat daha i.!abeW atılabl- Birmingham: 3 Derbi County : 0 

Haftaymda, tünedl~lm duvarın tepesinde 
düşünüyordum. Haklkaten hangi takım üs
tündü, hangi oyuncu arkadaşlarına naza -
ran yüksekti ve kim nerede oynadı. Bu su
allerin cevabını verme~e. daha d~rusu &a
rlh bir §ekilde söyleme~e imkAn yok. Ve bu, 
İngutere maçlarmda hep böyle. Herkes, 
kendine lş düştükçe en iyi hareketı yapı -
yor. Herkes, Icab ettikçe her yerde bellrl -
yor ve her takım, galib veya mağlftb, birbl
rinden ayırd edUmlyecek kadar mükemmel 
oynuyor. 

Burada haftaymları, bizdeki gibi uzat -
mıyorlar. Tam be§ daktlı:a aonra oyun yenı
den bqladı. Chelsea hilcumda. Safdan sol
dan birtaç korner ve avut oldq. 

On beşinci dakikaya dotru santrfor 
Mllliı'ten güzel bir kafa pası alan sol açık 

Hanson, bek Hapgood ve kaleel Svlndin'tn 
yerde olduklannı görerek, sal aya~ının lçt
nl, avucunun lçi gibi emnlyetle kullandı~ı -.e 
topu, kalenın bot zavtyeslne attı detU, lde
ta koydu. 

İkinci haftayınin ortalarında komlk bir
şey oldu. Arsenalln en meşhur hafbeld Cop
plng'ln pantatonu baştanbaşa yırtıldı. Ha
keme müracaat etti. Hakem çıkarıp men -
dlllnl verdi. Yeni bir pantalon gelinciye ta
dar csetrı avret. kaldelerine riayete mecbur 
ettl. Yenı panıtalon gelince 1kl.slnl üstüste 
giyerek oyuna devam etti. 

Ylrmt beşinet dakikada Chelsea santrforu 
Mllla çok güzel ve §ahst blr akın yaptı. Ka-

Llgde ikinet vaziyette bulunan Derbl Ug
de 2ı ınci olan raklblle yaptı~• bu maçta 
büyük bir ma~lftblyete u~ramıştır. 

İlk devre 1 - O bitmiştir. Blrmlngham hü -
cum hattının pek parlak bir oyunu takımı
na ikinet devrede lkl sayı daha kazandır • 
mıştır. Maçta 25,000 klşl bulunmuştur. 

Liverpool : 3 Aston Villa : O 
L1ide üçüncü ve beşinci vaziyette bulu -

nan bu iki takımın maçı pek hararetli bir 
şekilde cereyan etmiştir. 

Llverpool muavin hattının çok yilbek o· 
yunu Uk devrenın 3 - O glbl blr farkla netı
celenmeslne büyük blr yardım etmiştir. 

İkincı devre Aston vnıa dü~tü~il mn,tnı 
vazlyetten kurtulmak Için büyük gayret sar· 
fetmiş ise de netlee de~lşmemlştir. 

Llverpool llgde dördüncll, Aston Vllla al ·' 
tıneı vazlyettedlr. Maçta 55,000 ltlfl bulun· 
muştur. 

T ottenham : 1 Fulbam: O 
İkinci Ug llderl Fulham takımı, tuvvetll 

takımlardan Tattenham lle yaptı~ maçı• 
Uk devreyi sıfır sırıra bitirm.lş ise de lktncl 
devrenin ortalannda yediği b1r sayıcial'l 
sonra sahadan ma~IQb olarak ayrılmı~tır. 

Tottenham, ligde be~lncl vaztyettedlr. 
Maçta 50,000 klşl bulunmuştur. ............................................................... 

Doktor 
Fram, denize atılan hastonlan ge -

tirip sahibierine tec:;lim ediyordu. Bunu 
gören Monsenyör Boneti de hastonunu 
attı. Frama: 

- <ktir, dedim. 

tKAPANCA.AD 
2AD CE •• AN1 
SpARASIZLIK 
4A •• RIZE.TE 
D~AL.RAKI.N 
t..LER.BILE• 
'iKEKEME.IR. 
tıANEMl.AKMA 
'NELI.ET.EM 

il Halid). 
Botazlçl, Kadıköy n Adalarda&Uer: leye yirmi yarda yaklaşınca Ckl bizim for -
Üsküdıuda. (Ahmedlye), eanyerde vetler tçln henlls kaleye yaklaşılmamıştır) 

<N url), Kadıköyde <Hüsnü, Rifat>, Bü- topu sol aya~ından sa~a geçirdi. Bu hare
ketlle betl bir an l9ln aUatml§ oldu ve bu 

/brahim Zatl iJget 
Belediye karşısında, Piyerlotl 
eaddeslnde 21 nurnarada bergıın Getirdi. Fakat karaya çıkınca Mon

senyör Bonetiye baktı ve bastonu ora
ya bıraktı. 

Monsenyör Boneti, Framm, herkesin 

10 ı N T L ı R • ı K A 

lvvelki bwmAccının hcılleciilmif ıeJcli 

yükadada (Halk), Heybellde <Halk). andan azami istifade ederek gözle takib e-

\..'---------------'~ dllemez bir aat ttıı çekti. Kaleelnın Jnpır - ~----• 

u~leden sonra bastalarıw kabtıl 

eder. 
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YENi 
HAVALANDIRILMIŞ 

PUDRA 
. 

·no~ooıüR 
\nce e\r 

\aze\\\< 

Pudra hususunda yeni 
ve cazip bir fikir, en SO!l 

bir usul ile yapılan bu 
pudra şimdiye kadar tanı· 
<lı,ğınuz pudralardan daha ince 
ve daha hafiftir. O kadar ince ki 
~ildde mevcudiyeti bile farkedil
.nez, şayanı hayret bir ten ternın 
eder. Gündüz, rüz~ar ve yağmu· 
nın bozamıyaca~ı bir tazelik ve· 
rir, gece ae en sıcak bir dans sa
lonunda bile kat'iyen terden m\1-
teessir olmaz. İmtıyazlı bir usul 
dairesinde krema köpüğü ile kn
rıştırılmış olduğundan bu yeni 
Tokalan pudrası saatlerce sabit 
kalır ve clld'in tabii yağlı ifraza
tını masetmesine mani olur, ku
rumaktan muhafaza ederek bu· 
ruşukluJdarm teşekkülünü m~ne

der. Terkibinde Krema köpüğü 
bulunan bu meşhur 'fo,kalon Pud
rasını tercih ediniz. 

PARASIZ 
Birkaç gün zarfında teninizde 

husule getireceği şayanı hayret 
güzelliği görünüz. Kadınların on
da dokuzu tenlerine uygun olma· 
yan fena renkte bir pudra kulla· 
nır ve yüzleri makyajlı ve ağır 
bir manzara kesbeder. Teninize 
uygun renkteki pudrayı bulma
nın yegane çaresi, yüzün!.izü.a bir 
tarafına bir renk ve diğer tarafı· 
na başka renk pudra tecrübe et
mektir. Bu suretle en muvafık 
pucl'rayı intihab etmiş olursunuz. 
Şayet rengin intihabında tered· 
düd ediyorsanız müessesemize 
müracaat ~iniz. Tecrübe için 
muhtelif renklerde ve parasız o
larak numunelikler takdim ede
ceğiz. 

:K~rac-iğer, böbrek, taş ve kumlann
dan mütevellid sancılarınız, damar 
sertlikleTi ve şişmanlık şikAyetleri -
nizi U R 1 N A L ile geçiriniz. 

URlNAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok
salat gibi maddeleri eritir, kanı te
mizler, lezzeti ho~, alınması kolay
dır. Yemeklerden sonra yarım bar
dak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESI 

BHOOLU - IsTANBUL 

Nafıa Vekiletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Bergamada Bakırçay ovası ve nehir ıslahatı ameliyatı keşif bedeli 
(1,564,863) lira (86) kuruştur. . 

2 - Eksiitme 14/11/938 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat (15) de Nafıa 
Vekaleti Sular Urnum Müdürlüğü su eksiitme komisyonu odasında kapalı 
zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltm~ şartnamesi mukavele projesi bayındırlık işleri geıı~l 
şartnamesi, fenni §Brtname ve projeleri (50) lira mukabilinde Sular U
mum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklllerin (60,696) liralık muvakkat teminat 
vermesi ve eksiitmenin yapılacağı günden en az sekiz gün "vvel ellerinde 
bulunan bütün vesikalarl:ı birlikte bir istida ile Vckalete muracaat ederek 
bu i§e mahsus olrr ,ak üzere vesjka almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri 

şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltıneye iş
tirak edemezler. 

a - Istekiiierin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev· 
veline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabHinde vermeleri 
Ummdır. Postada olan ıedkmeJM' kabul edilmez. ('JOi) 

SON POSTA 
Sayfa tl 

Tasa~~uf 1çin 
tenviratmızda Ü&~m·S·ampulu kullan anız. Oaram -ID-ampullannan lflk 
.venmlen 18rf emklera ~reyana niabetle harikuJad~ir · · · • yam ucuı. zıya 

r.emin Merler. 

ULLARI 
AEG Türkiye Vekillcri: 

Elektron 
Turk Anonim Elf'klnk Şırketı Umumiyesi 

İSTANBUL P. K. 1449 
Türk Anonuu Şirketi 

Güneşin Alltnda 
Yenı bir şey olmadı~ gibi ter· 
kibi ve tesiri meçhul hiç bir 

Güzell;k Mlistahzarı 
d n yoktur. PERTEY F ABRİ· 
KAS! ismi hakik~tten uzak 
iddıa~arla deg-il :ııınstahzaratJ. 
nın inkAr edilmiyen nera . 

• teti ile bntnn dOnyaya tas
dik ettirnıistir. 

Erkek kadın ve çocuklar için 

Trençkotlar, Renkotlar ve 
Waterproofs muşambalarmm 
Her cinale zengin kolekal· 
yonlerıni her yerden ucuz 
flet ve mDaalt 4artlerla 
Beyo§lunda 8AKER m•a•· 
zelar1nde bulursunuz. 

Dr. Haz1m Pekin 
Cildiye ve znhreviye, Beyo~lu 
Ingiliz sefaretl, tramvay durak 

~~~~. yeri No. 26 ~~-r# ·····················-· ....... ·············-··--·········· 
Soa Posta 

y enııJ. &ayuJ. Hnadl.l n Halk IUeLe.s1 --Yerebatan, Ça~e eout. as 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıuıı 7UI ve 
.. ıeslmleriıı bütün haklan 

IDahtlll Ye gazetemlze alddir. 

ABONE FIA TLARI 
1 8 3 

Sene Ay AJ 
L. Kr. Kr. 

TURKlYB 1-&oo 750 jOO 

YUNANİSTAN 2340 ızao 710 
ECNEBİ 2700 1400 80J 

Abone bedeli pefiııdir. Adrea 
dettftirmek 25 kuru§tur. 

. ---·-

.. 
Ay 
Kr. 

15o 
270 
30l 

Gelen ewalı geri Ve'lilmez. 
Ilaniartlan ma'ııliyet alınma. 

Cevab fçln mektublara 10 kU11lfluk 
Pul iliveli llıımdır. .•........................................... , 

1! Porta kutıın : 7ü lataılbıu '\ 
Telgrcf : Son Posta 1 

1 • J : Teı.tor& : 20201 
'--- 1 ...... ·-··-···----..... 

ISTANBUL P. K. 1144 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi : 1888 

Sermayesi= 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en u 
SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pllna 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 

4 " 500 " 2,000 " 
4 • 250 " 1,000 .. 

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

DİKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde SO liradan oşağı 
düşrniyenlere ikramJye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 

Kur'alar •enede 4 defa, 1 EyJUJ. ı Birinci kanun, ı Mart ve ı Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

Y AZIHANE AÇACAKLARA 
Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 

Vesair mobilyalar 

FABRIKA FIATINA SATlLlYOR 
Asri Mobilya Mağazası: Ahmed Feyzi 

Istanbul, Rızap&fll yokuşu No. 66, Tel. 28407 



Hastahk, ölüm ve pislik getiren fare er 

ile öldürUnUz 
Macun ve bu~day şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fareleri, sıçan

ları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidır. Macun olanlarını ya~lı bir ekıneğe! ve her 

hangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. Kutusu tO, 
büyi.ık 25, ikisi bir arada 30 kuruştur. 

Dişleri sabah, öğle ve akşam her ye

80.N POS'f.& 

~~ 
fABRiMAŞININ HER 
SENE ÇIKARDI41 
MODELLER HALKIN 
1.~~;u: 

~AZANMIŞTIR 

SABA FABRiKASININ 
TAkiB ETTi6i OÜSTUR 

mekten SOnra niçin flrÇalamak laztındir Teşhir ve satış salonu: Beyoğlu lsttkliil caddesi No. 84 

Çünkü bir defa ditler hariçden alınan mikroblara karp mllcafaaaızdır, 
saniyen ağızdaki "Salya, denilen mayide milyonlarca mikrob doludur. 

Salyada bulunan Lüab, dişierin en 
birinci düşmanıdır; dişlere yapışarak 

yosun peyda eder. Minelerı aşındırır, 

yavaş yavaş dişleri ve kökleri çürü

tür, diş etlerinde iltihablar peyda 
olur. Dişiere yapışan yemek artıkları 

ve ecnebi maddeler de temizlenınez

se birer mikrob yuvası haline gelir. 
Eğer dişler muntazaman ve günde en 
az 3 kere cRadyolin. le fırçalanmadılı 
takdirde çok çabuk mahvolmağa mah
kümdur. 

Bu muhtemel Aklbelleri vaktinde b ertaraf eder. 
Sabah, öğle ve ektam her yemekten 

sonra dltlerinizl f•rçalay1n1z. 

Soba m• alacaks•n•z 
Hiç dü•ünmeyin: bir 

K REFF·T 
Sobası alınaz. Soba değil bır harikadır. :l4 saatte 

bir dolduruJ, mahrukatta yüzde elli tasarruf, 
KREFFT odun ve her kömürü yakan bılateral 

hava tertibatlı, modern, zarif ve idareli sobadır. 
1939 modelleri görllntlz. Fiat isıeyiııiz. 

Türkiye Satı1 Deposu: O HANE& PAPAZYAN 
Istanbul YerılpostahRne cad lesi No. 20. 'l'aklltlerımlf n 

sakınınız. 

~·---~· Biyik Kazaaçlar ••• 
Takip fikri ltuvvetli olanhum ha'kkıdır. 

l C ma- Gi sinden ı 
alrlı~ınız biletleri sonuna kadar takib ediniz. 

Adrese dikkat: ~.!;:ı:: MaiOI Cemal Gişesi 

ED • 
1 so e sesi 

Yenicami Karşısındaki 

I TO 
Kundura Mağazası 

Postane Karş1s1nda 36 No. ya naklet
fğini say1n mOşterilerine bildirir. 

Ticarethanemiz eaklsl glbl kürk 
mantolanm 10 sene garanti ve 

ay v de ile kefaletsiz olarak satılmak
t dır. Anadoluda bulunan müşterlleri

mlze ayni şero.ltıe kabul ediyoruz. 
Mahmudpaşa Kürkçü ,Jl..ıı.n lçerlsl 

BBYKO T~;~~~: 
······························································ 

Son Posta Matbaasa ................................ 
Nefl"iyat Müdürü: Selim Ragıp Em .. 

S. Ragıp EMBÇ 
SAHİPLE&Ia A. Bkrem UŞAKLIOIL 

Fikir biraz cür'etkirane görülebilir

Fakat neticeleri şaganı hagrettir. 

FEM.IL ve 8AGI kadın olmanın yegAne 
' mahzurunu unutturur. 

• ve 8 A G 1 icad edilince, kadın lnanılmıyaeak F E M J L. t derecede bUyUk bir serbestiye ve emsalsiz bir 
rabata kavuştu. 

ve 8 A G 1 her ay tekerrO.r eden mUşkOl ve nzoF E M 1 L , en günlerde kadını bUtUn dOşUnce ve eziyetler-
den kurtardı. Hayatını ve aile saadetini sigorta etti. 

FEM • L ve 8 Atil en Ince elbise ve en dar banyo mal yolan altında sezilmez, kullanan kadın bile me~
' cu~iyetini kat'ty, en farketmez. 

• ve 8 A Q 1 milcroblu bezlerin ve pamuk tanıpon-F E M J L t lann kadınlann bUtUn hayatıarına mal olan rabim 

• 
FEMIL, 

FEMiL, 

ve tenasOll ısbrablarını ortadan kaldırır. 

ve BAG 1 kanı emici ve muhafaza edici beyu 
ve kırmızı husust iki cins pamuktan kimya bart-
kalarile mikrobsuz bir şel<ilde yapılmıştır. 

ve BAG 1 bayanların (aylık teınizli klerinde) eo 
birinet yardımcısıdır. Sıhhatini seven her kadın, 

-ve G 


