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= · Atatürkün sıhhi vazigeti iKu~us mus!ahkem 
GUnlük tebli V neşrine ~~ ~ır .. mev~ı oldu 
ar 1 uzum ·a ma 1 

Doktorlar "Bir hafta evvel zubur eden . 
· irazlar tamamile geçmiştir, diyorlar 

. . 
Riyaseticurnhur Umumi Katibliginden: derecesi: 36.8 dir. Hastalık normal 

1 - Reisicunıhur Atatürkün sıhhi seyrine avdet etmiştir. Günlük tebliğ 
vaziyeileri hakkında müdavi ve müşa- neşrine lüzum kalmamıştır. 
'Vir tabibieri tarafından bu akşam saat Müdavi doktorlar: Prof. Dr. Netet Ömer Ir. 

~ 20 de verilen rapor ikinci maddededir. delp, Pr'lf. Dr. M. Kemal Öke, Dr. Nihı.d Retad 
c Belger. 
i 2- Bir hafta evvel zuhur eden liraz- Müpvir doktorlar: Prof. Dr. Aldi Muhtar öz. 
i lar tamamile Eeçmiştir. Nabız: munfo- den, Prof. Dr. Hayrullah Diker, Prof. Dr. Süreyya 
. k l 80 .#J J'fl h Hidayet Serter, Dr. Abrevaya Marma•ah Dr .. 
e zam, uvvet i ' ten e, 1 üs: 7, araret Mehmed Kirnil Berk. , E 
f. , ' . ~·················-·····-·· ........................................................................................................................................................... ,; 

Almanyaya Suriye revkalade 

Ingilizler temizleme hareketlerine deYam ederlerken 
sık sık silah sesleri., ve bomba infilikleri işitilivor 

Kııdiiste me§lııır Omer camii ltalya, 
Akdeniz s ahi llerinde 

mıntaka veriyor 
ko 

1 
1 o·· M t 1 Kudüs 17 (Hususi muhabirimiz yazı- r-------------

mıserl o ar e ı ~?r:)- Size.son mektubumda blldir~i- Filistin davası nereye 
gun korku, nihayet ba1a geldi. İki gün - •d• 
denberi Kudüs, artık müstahkem bir •fl ıyor, SODU ne olacak? serbest değişiiri Idi mevki haline gelmiştir. Bir kaç gündür • YAZAN: 
hemen şehrin her tarafında betonlar ve General H. Emir Erkilet 
telörgüleri ile müdafaa tertibatı alın • (Yazwın 9 aneu sayfamızd.a bıalaoabıııa) 

· Berlin 22 (A.A.) - Umumiyet1a iyi haber alan Alman mehafilinden öf1- Paris 22 (Hususi) - F:ransa:un Suriye (Devamı 11 inci BaJifa.dô.) 
~n~~oo~rebbem~~~~e~ri~n~m~~~Y~~c~- ~ka~k~~~td~M~cld~~~~~~~~~~==~~-~~===========~ 
va yolile mal getirilmesinin inkişafı meselesi Almanya ve İtalya ara:;mda tırılmı.ş, yerıne Fransanın Viyanadaki es- G b k 
tedkik: olunacaktır. Şimaıt İtalyan Umanlarından birinde Almanya için ser- ki sefiri Gabriel Huo tayın edilmiştir. e n ç ir adı nı n o·· ı u·· s u~ 
best mıntaka ihdası derpiş olunmaktadır. 

~J~~~1~~K~~~~~~~4 me~e yüksekfikten mezarda~ çı~~rıl~ı 
apon ar antondan Sakarya nehrine düşen . 

b. Kadının gayri meşru bir çocuğu düşürdükten sonra 
sonra Hankovu alıyorlar gence ırşey oımadı öldül!ü bakkındaki ihbar teabit edilecek 

tz~it ~Hus~i)- Adapa~arında görül- ihbar d.oğru çıkarsa i/acı veren doktor h Jı-
menıış bır vaka olmuş, bır genç 124 k d dli t klb a 

Tokyo, bu tebrin zabbnı miiteakib Çin ile Japonya 
arasında Japonların il~ri sürecekleri şartlarla bir 

ınütareke imzalanmasını muhtemel szörüyor 

metre mesafeden Sakarya nehrine düş- ın 8 8 B at IIBpı/acak. 
müş ve talihin yardımile bir şey ol _ Müddeiumumilik yapılan bir ihbar ü -ı kikatına el koymUştur. 
madan kurtulmu.ştur. zerine i\ibheli bir ölüm vak'asının tah • (Devamı 3 üncü sayfada) 

Vak'a şöyle olmuştur: 

Adapazannda Cihad isminde bir ş kA ç k ı k d 
genç, vazife dolayısile, Sakarya köp - ar ı e o s oVa ya a 
r Usünden geçerken rakib olduğu hay- • b •• •• 
\ ~n ür~üş ve ge~~ ~~lcu 124 metr~ ısyan uyuyormuş' 
yukseklıkte olan kopruden aşağıya, • 

nehre yuvarlanmıştır. Sporcu 've mü - p • ·· ·· Ç k M · •• k · 
kernmel bir yüzücü olan Cihad haya _ azartest gunu .e . • ac~r muza erelerıne tekrar 
tım bir taliheseri olarak kurtarmış ve başlanıyor, her ıkı taraf da uysal davranacakla .. 
kendisinde en küçük bir arıza bile ol· Prag 22 (Hususi) - Pazartesi günü 
mamıştır. Çek - Macar müzakerelerine tekrar 

Almanyanin garb1nda 
yapilan istihkamlar 

başlanacağı söylenmektedir. Her iki 
tarafın da mutedil hareket edecekleri 
ve mümkün olduğu kadar kısa bir za
man içinde kat'i anlaşmaya varacakla
ri ümid edilmektedir. 
Rütenyada isyan devam ediyormuş! 

ı Dusseldorf 22 (AA) - Dusseldorf Budapeşte 22 (A.A.) -Macar ajan-
Ticaret Odasının bir raporuna göre, Al- sı bildiriyor: 
manyanın garbında yapılmakta olRn Hududdan gelen en son haberlere 

Kantondan bir manzara . tih.ka-~ı. ~ . ..ıı--'"de ıs amıar ıe~ct işçi, iptidai göre, Munkacs hapisanesindekt mev -
Löndra 22 (Husust) _ !fapon kuvvet .jlerini haber vermişle~di~. Müddet bu ge- madde ve nakil vasıtası çekmiş oldu- kuflar Çekler tarafından emsali gö • 

ı . .. . . yarısında son ermıştır. Şehrin tahli • ~ d t k d ki 1 l"d k şk 1 *bi t t 1 er1 bugun de Kantonun ışgalıne devam ce 
1 

akt d gun an mm a a a a e ö e inşaat rülmedi i ence ere b. u u uyor • . 
etmişlerdir. Şehrin .sokakları ınültecilerle yesine de~aml ~ u":ı a ı:· M projelerinin büyük bir kısmı tehir o - lar. Bunların iniltileri tA uzaklardan 
doludur. Kıtlık ve açlık baş göstermiştir. Dün verı enş kare =r~ ;a~me~, Har~ - lunmuştur. bile işitilmektedir. Çekler mevkuflar -
Kantona giren Japon ordusunun mevcu- şal Şan-Kay- e ve a ı 1 

enuz ıın - dan işlerine gelen itiraflan koparmak 
du 30 bin kişidir. · • kovdadırlar. . ü !, ....................................................... , için her türlü işkence vasıtalarına baş-

Japonların son vazıye : N 1 k • ı· d vunıyorlar. Billiassa, harici izler bı • 
Japon makaınları. ha rb ınıntakası sa - Tokyo 22 (A.A.) - Resı.nen bildirildi- . ;_ e o ma IS tyor un uz, 
ı K h ı . · k 1m ı rakınıyan ve fakat tahammül edilmez 

· b .. ·· b"l 6ıne gor • ıztırablar tevlid eden şırıngalar yapıl-yı an anton ava ıs mt.t>n çe i e cıi ,... .. e Hankovun ,10 kılometre şar - : Id ? 
ı çın utun ecne 1 ere ihtarda bulunmuş- kında Yangtse nehrinin cenub. unda hlı'u- • ne Q unuz . 
lardır. Ecnebi gemıleri? d~ ya denize a • •ı t f maktadır. Çek telsiz istasyonları Rü -

nan Açeng Japon kuvve. erı ara ınc~an t d · b ld -çılmaları veya Kanton li.manından uzak- enya a ısyanın astın ıgını onuncu 
tamamile ic:gal olunmuştur. Şehrin tanmmış simalan arasmda defadır ki ilan etmektedir. Halbuki 

l aşmaları tavsiye edilmi.s.tir. :.- b d Hanko Yangtsenin gene cenu un ~. - güzel bir anket Polonya kaynaklarından alınan haber· 
Diğer taraftan Japo:-ı kuvvetlerınin 

Hankauya da 40 kilom~tre yaklaşmış ol -
dukları bildirilmektedir. 

Japonlar §ehri bomb:ırdıman edecek -

vun 60 kilometre cenubu şarkısınde bu - ler dahi MacarİStima bu haberleri te -
lnnan Tayehin de işgal olunduğuresmen ( 7 nci Sıtyfada OkUyUnuzJ) yid etmekte ve Rütenyada isyanın git· 
bildirilmektedir. \. .. g1de büylimekte olduğunu göstermek· 

(Devamı 11 inci ıayfada.) ....................................................... -" tedir. (Devamı 11 inclıaufcıd4) Çek hariciye nazı.n Şva.Ucovıfci 
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Makale: Resimli Hergün =Amerikan nasihat/eri •• = 1 
Sözün Kısası 

/ -····-
ovgetler- Çekoslovakga 
Ittifakının feshi 

Yuan: P.IUchlttba ı.. tl• 
Mektebde dayak 

e. Tat• 
j A hnanyada, mekteblere dayak ce
. . . zasının iadesi düşünülüyorrnuş .• 
t Modern pedagojinin reddeylemekte oı .. 
du~ bu tedib ve terbiye usulünün, bir 

1 
müddet terkinden sonra, iadesine lüzurn 
görülmesi, hem de Almanya gibi ileri bir 
memlekette, dikkate şayandır. 

1 Dayak bizim mekteblerden de kalk ır.ış .. 

1 
tır. Arada bir, hiddetine mnğlUb ol:ıu, çi· 
leden çıkan, §Uurunu kaybedecek kadar 
sinirlenen bir muallimin, talebesinden 
birine bir tokat vurduğundan dolayı, a .. 
leyhinde tahkikat ve tak;bat yapıldığını 
duyarız. 

r ekoslovnkyanın geçirdiği son isv tihaleyi takib eden günlerde, bu 
memleketi Almanynnın evvcHi iktısadi 
ve sonra da siyasi nüfuzu altına sokacak 
olan hareketler, adeta birbirlerini ko -
valarcasına, uzanıp gitti. Beneşin istifa -
sından, yeni Çek hariciye nazırının Al
manyayı ziyaretindm soııra, şimdi görü
yoruz ki Çekoslov~kya hükfırr.eti, evvelce 
Rusya ile akdctmiş olduğ•t ittifakı feshey
led.i{;tiııi Moskova hükumetine tebliğ et • 
miştir. Ymi hududlan henüz kat'i surelle 
takarrür etmiş olmarnakla beraber, bu
günkü hudud vaziyeti ile de artık askeri 
bir kuvvet olmaktan çıkmış bulunan Çe
koslovakya, bu yeni vaz;yetı kabule ka- Yorulmak istemıyorsan her işi zamanıncin yap. Muva!fak olmak istiyorsan yarının işini bugünden hesabla .. 
rar vercliği günden itibaren, Rusya ile =;:::;:::=:=::::=:=:=:=~~~~~~~~=::==::===========~~=~;:;:,:.:;~===:;;::~~::~~~::.:~::~ 

Vakıa, medeni bir camiad:ı bu dayak 
yasağı kadar doğru bir şey olamaz. Her 
hangi çağında olursa olsun, insan de • 
nilen eşrefi mahlıikatın, dnyak kadri ile1 

şerefi ile, haysiyeti ile mütenasib biı'ı 

muamele değildir. Yirminci asır terbi .. 
yecilerinin böyle dü§iinüşlerine mukabil, 
bazı ev1ad babalarının da dahil bulun .. 
dukları bir zümre de diyor ki: cDayağın 

E§f~~t~g:g~:~;~~~ 
siyaset .rnuhitıen bu hadisey ... bekliyordu. Eşsiz Ilalan bir r·····························............................. 1 
Yaşamak için Alınanya ne dost geçinme- M . : H . b. k 1 mla yanlışları 
ğe mahkUm ve kendisini hini hacette mü- ay m una i ergün Ir ft ra ~ lle meşhur olan 
dafaa edebilecek kuvvetlerin yardımın- Es balundu · - : K d 
dan son dakikad::ı mahrum kalmış bulu- o beni öldürür a tn romancı 

kendisi yasak edileli, kork-usu da knl • 
madı.. §Uuru henüz tam tcşekkül etme• 

nan bir Çekoslovakya için, Beriinin bü
tün arzulanna boyun eğmek tabit bir §ey 
demekü. 

Bu itibarla, Prag hükumetinin kararı, 
kimseyi - ve bu arada :Moskovayı - asla 
hayrete düşürecek değildir. Vesile düş
tükçe Moskova aleyhinde ateş püsküren 
Hitler, Çckoslovakyayı bu suretle ken
di siyasetine ram edince, ondan bu ka
ran da istedi ve arzusunu yerine getirtti. 

* Almanyanın saklanuya lüzum görme-
diği şeylerden biri de Rusyayı Avrupa 
dan tecride çalışmaktadır. O istiyor ki 
Rusya, Avrupanın muhtelif kuvvetleri 
arasında bir müvazene rolü oynamasın. 
Bu bakımdan Çekoslovakyanın Rusya ile 
olan ittifakını bozması bir mana ifade 
edebilirse de mesele, yalnız zati itibarile 
abndığı zaman, bu manayi gözlerde bü -
yütmeğe rnahal yoktur. Çekoslovakya ile 
Rusya arasında hudua birliğıi yoktur. 
Bunun için ittifak nazari mahiyette ka
lıyor ve rolü, olsa olsa, yeni rnuharebe
lerde oynıyaca~ı rol henüz kat't bir im • 
tiliandan geçmemiş bulunan, tayyare mu- Londra hayvanat bahçesinin en fazla 
harebelerine münhasır bulunuyordu. Bu sevilen hayvanlarından biri, Mary tes • 
Ise ne Rusya için, büyük bir müdafaa miye ed!len ien~ bir orangotan may • 

munudur. 
planının bir parçası dernekti, ne de Çe-
koslovakyayı, hini hacette tehlikeden kur FHkat bu zavallı dişi maymun eşsiz kal-

dığından dolayı yas içindedir. 
taracak bir garanti teşkil ederdi. 
Şu halde, ittifakın feshi, kendi zati iti- Bahçenin müdürlüğll, Mary'nin kede-

barile hiç te mühirn kıymeti haiz değil • rini hertaraf etmek ve neş'esini iade ey -
lemek için Münih hayvanat bahçesinden 

dir. b' k k 
Ancak bu ittifakın bir manası vardı ki ır er e crangotan getirtrniştir. 

onu da §Öyle ifade edebiliriz: Rusya ile Resimde gördüğünüz Londraya yeni 
gelen mayrnundÜ:r. İsmi Francis ve altı 

Fransa, Almanyaya karşı rnüttehid ve ya§ındadır. İçti~i süt te sabah kahvaltı -
müttefik bir cebhe aldıkları zaman Çe- sıdır. 

Napolyon, ltalyada bir gece biT han 
odasında kalmı.§. Haritayı bir masa
nın üzerine açmış, harb vaziyetini 
tesbit edecekmiş. Kırmm mürekkeb 
ldzım olmuş. Haneıyı ~ağırmış: 

- Kırmızı milrekkeb getir. , 
Haneıda kırmızı miirekkeb yokmuş: 
-Yok imparatorum! 
Demiş. 

Napolyon kızmı§: 
- Yok ne demek, 1:ırnıızı milrek- • 

keb yoba 'birini öldtl.r kanını getiT. 
- Burada benden, karımdan ve a

tınızdan başka canlı b~r şey yok" Han
gi$in.i öldüreyim? 

- Kanm öldilr. 
- Her şeyi yapabilh'im; fakat onu 

yapamam, çünkü o tenelen daha ev~ 
vel davranır, beni öldürür. 

\. ...................................................... .) 
Enteresan bir bu lu ş: 
Saman üstünde ski 

Ski amatörleri yaz mevsiminde de sev
dikleri bu spordan mahrum kalmamak 
için çok enteresan bir buluş bulmuşlar
dır. 

koS!ovakya da bunlarla birlikte Almanya· =============== 
nın Strtında bütün kuvvetile yüklenmiş kaydettiler. Bir taraftan tekzib ve diğer 
bir ağırlık teşkil edecek ve bu ağırlı~ taraftan da te_yid edilen bu haberlerin n
arttırmak için de Rusya ona ilk hamlede caba arkasında ne var? Hazırlanan bir Olduk~a ~e~lli geniş bir saha kuru sa-
tayyarelerle ve sonra da, irnk~n bulursa, şey vnr mı? Yoksa bütün gürültü bir ta- man ile "ort~ldukten sonra, ski amatörleri 
askeri ile yardıma koşacaktı. O zaman, kım tahminierin yarattı~ı bir dedikodu bunun uzennde muntazarnan kaymakta-
bu ittifakın manası bir ehemıniyet kes - havasından mı ibarettir? dırlar. 
bederdi. Almanyanın büyüme arzuları - Bu suallere uzaktan cevab vermek Bizzat kayakçıların ifadelerine göre, 
nın önüne geçmekte birinci derecede ala- mü§kül olmakla beraber Fransanın urnu- Y_~Z ortns~da yapılan bu kış sporunun bü
kadar olan üç devletin elele vermiş olma- mi siyaset hareketlerine hakim olan e- tun ıevki bu suretle çıkarılmaktadır. 
lan, Avrupa müvazenesi bakımından saslarına vakıf bulunanlar, bu rnemlelce- Re~ s~rnanla örtülın~.ş b~ sahada ka
başlı başına mühim bir siyaset kombine- tin gayet seri değişmeler yapmıya kadir yan bır ~kı meraklısını g,?sterıyor. Bu sa
zonu idi. olamıyacağına kanaat getirirler. Bu rnern- ha Be:~ ~~~arında Gruncvaldda vücu-

Prag hük\imetinin verdiği fesih kararı leketin Avrupa .siyasetinde uğradığı mü- =d=e=g=e=tı=n=l=m=ış=t=ır=.========= 
işte bu kombinezonun resmen bozulması temadi mağlQbiyetlerin başlıca sebebi de bileceğini lbilmeyiz; fakat, Fransanın düş-
dernek oluyor. Bu cihet mühiındir. zaten buradan gelir. Bi~ kendi hesabı - tüğü yerden kalkmıya çalışacağına ka _ 

* ımza, Fransadaki bu rivayetlere kolayca nllz. 

miş, bir damlacık çocuğun şayed maddi 
bir cezadan havfi olmazsa, sevk v.c ida· 
resi güç oluyor. İyiyi kötüden tefrik ede
cek bir çağa vanncıy-a kadar, dayak ço .. 
cuğun tepesinde bir Damoklc:>s kılıcı gibi 
daimi surette asılı durmalıdti'.:. 
İki tarafın bu noktai nazarlarını dinledik 

ten sonra ben de şöyle düşünüyorum: 

cKırk sene evvel bizim devam ettigirnia 
mahalle rnekteblerinde dayak da vardı, 
falaka da vardı. Bir baba, çocuğunu rnek· 
tebe yazdınrken, hocaya: 

- Al, eti senin .. kemiği benim .. iş kf, 
adam et! derdi. 

Tepemizde Darnokles kılıcı yoktu arn· 
ma, hocanın etrafında gözlerimizi yıldı • 
ran dernet demet sopalar, değnekler, ipli 
falaka filctleri dururdu. Bir defa bu suret
le yılan gözlerimizi bilatıare hayatın h:ı· 
kikatleri önünde de güç açabildik. Sinen 
benliğimiz hala kalkmmadı. Hocnnın değ-

İngiliz kadın edibi Elinor Glyn, do- ne~i, iş hayatımızda, ı•atandas hayatımız
ğumunun 74 üncü yılını idralt etmiş _ da da her an birer heyfıHi gibi ürkek na
til'. Kadın muharrlr bu hayli ilerlemiş zarlanmızm kar§ısmda canlandı. 
yaşına rağmen henüz teravetini muba- Dayak korkusile yetişen bizim nesli • 
.f.aza etmektedir. mlz1n övünrnekte olduğu o meşhur cedeo 

Ağzındaki di~ler tamdır ve kendi - ve terbiye:. bakikat ha!dc miskinlikten 
sinindir. Saçlan kat'iyyen ~- gayri bir ~Y değildir. 
tır. Ben ki yaşlı başlı, olgun bir qdamım, 

Bu hali muhafaza hususundaki sırrı dayaksız ve korkusuz büyüyen sekiz ya
hakkında kenclisiM sorulan bir suale §ındaki çocuğumun hayatiyeii, cevvalliğl 
cevaben Elin<>r Glyn, Çocukluğundan - ve cesareti önünde bazan hicab duyuyo
beri her :istediğini yapmış olduğunu, rum. 
her zaman iyi ve güzel şeyler hakkın- Eski bir söz temsili: cÇocuğunu dl5v • 
da fi'ldr yordu~u kat'iyyen kin bes- miyen dizini döver .. ';) der. Ben bunu uzun ' .. .. ' 
lemediğini, daima sevmiş ve sevilmiş gorgu ve tecrübelerden sonra: cÇocuğu-
olduğunu söylemiştir. nu d'öven, başını taşa vurur .. » şeklinde 

Elinar'un birçok eserleri arasında tashlh ettim. 
en fazla beğeniimiş olan cÜç hafta• js- Filhakika çocuk dayakla terbiye edil 
mini taşıyan kitabdır. Telif ücreti o- mez. Her gün, her saat kendisine iyi ör .. 
larak bu kitabdan 1 O bin İngiliz lirası nekler göstermek, kendi hareketlerimiz
almıştır. Bütün bu şöbret ve kabiliye- le bir~ imtisal nümunesi olmakla terbf .. 
tinc rağmen, Elinor, affedilmiyecek im- ye edilir. 
la hatalan yapardı. Dayak, fıciz olanların en :son müracaat 

Şartonun filmleri /ta/yada 
yasak edildi 

Meşhur sinema 'Jlldızı Çarli Çapli 
(Şarlo) nin filmlerinin, Almanyada ya -
sak edildikten sonra, pmdi de İtalyada 
gösterilmekten :menedı1di~ bildirilmek -
tedir. 

Bunun sebebi, Çarlinin Art ırktan ol -
rnamasıdır. 

ettikleri çirkin bir vasıtndır ki mnkits 
neticeler verir. 

.Bırakalım, ibaşkalan onu ihya etsinler. 
Bız artık edemeyiz. Atalanınız, day~öuı 
cennetten çıkma olduğunu söylerlcrdi. 

Birer cennet olan cumhuriyet mek .. 
teblerinde de artık onun yeri olamaz! 

Ancak korn.binezonun Çekoslovakya inanncak olanlardan de~iliz. cİnsan düş- Bunun için Prag hükumeti kararının 
tarafından bozulması, Avrupanın dünkü tüğü yerden kalkar!:. diye bir Türk .sözü Almanyaca ciddi bir manası oldu~na 
rnüvazenesl üzerinde büyük bir rol oynı- vardır; Fransa da bu sözü iyi tanır ve hükmedebilmerniz için hadiselerin alt tn- Ş 1 d d d 

Yam M sel Fra b 
tutar Bu prensibin bugü kü d- d 1d f bekl k b ar o nn maa a, iter Art ol~yan - ·-······· ... -···-·····•••••••••••••••••••••••• ... 

az. e e, nsanın u hususta ne · n unya a ra ını erne mec uriyetindeyiz. yıldızların filmlerinin de İtalyada yasak T A K V i M ······· 
yapaca~ı bilmektedir. Almanyanın siyaset hayatına tatbik kabilıyeti ne ola- Muhittin BiTgen edileceği söylenmektedir. 
Rusyayı tecrid arzusunun tahakkuk ede- (r~=====:=====:i=;;:;;;;;;;;;;;:;;;;;;;~;;:;;;;;;::;;;;:;;;;;::;;:;::;;:;;~~~~~~~~~~~~~~~~;;~;:;;;;;:;;;;:;::::;;;:~ 
bilmesi için, ittünkı bozma kararını Çe- 1 S } E R 1 1 S T E R ' koslovnkyanın değil, Fransanm vennesj N A N, 1 N A N M A ! 
lazımdır. Almanya emeline ancak o za -
man nail olabilir. 

Acaba, Fransa bu meseleyi nasıl mü -
talea ediyor? Acaba, Pariste, Almanya
nın dostluk teklifierini kabul edip Rus -
yadan vazgeçme~ düşünen bir ternayüJ 
var mıdır? 

Son günlerde Fransa sıyasetinin dahili 
ve harici bir isıihale ve hattA kuvvetli 
bir delişine hareketi geçirmekte olduğu
na, siyasi 1ruvvetler arasında şu veya bu 
tstikamette bir dcği~iye doğru gidildi- , 
jine dair gazeteler b ir takım haberler 

Bir dostumuz snlattı: 
- Scmtimfzde bir kahve açıldı, ilk iş olaratc ta içine bir 

radyo makinesi konuldu. Öyle bir radyo makinesi ki, bl) -
parlörü galiba ampli.fi..katör olacak, sesi büyüttükçe büyü
tüyor, btr mahalleden öbüıiine kadar götürüyor. 

1lk gece bunu rnuvakkat sandık, mahdud bir zamana ınün
hasırdır, dedik. Fakat o, tlevarn etti Ben mut2.den her gece 
10,5 da yatanm. Yalnız şimdi uyuyabilirsen uyu. 

Bilenlere sordum, derd yandım: 
- Kanunen hak.kıd.ır, gece yarısına kadar ı;alabil!.r. On -

ISTER INA N, 

dan sonra cevam ederse şikayette bulunabilirsin, dediler. 
Çare~iz itiyadmu değiştirrniye karar verdim. Gece yarısma 

kadar okurn3k, sonra yatmak istedik. 

Fakat kulağırnın dibinde: 

- V:ımk Ömer, yabud da esrneri bademle beslerlın, diye 
haykıran adarnın sesi yanında okumak ta mümkün cie~il .. 

Evi dcğ~"tirmiyc karar verdim, kararımı tatbik edebD.cce
ğim 2amana kadar dn her gece sinemaya veya tiyatroya, ya
hu:i da rnisafirliğc gideceğim. 

ISTER INANMAt 
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SON POST~ 

AI m anyanın m üstemleke lrAt~iü;·ku;··"EiQ·~;···;~·~, 
talebi karşısındaFransa Roma~ya krallarına 

tebr1k telgraflar1 
Bazı Fransız nazır ve meb'usları Almanyanın müstem

leke taleblerinin terviç edilmesine tarafd ar ... 

Paris 22 (A.A.} - Röyter 
muhabiri bildiriyor: 

ajansının sanın şerefi noktasından bir hata, sev -
kulceyş noktasından da daha büyük bir 
hata telak.ki edilmektedir. Salahiyettar bir membadan bildirildi • 

ğine göre Alınanya eski müstemlekele • 
rini istediğine dair Fransaya resmen hiç 
bir mürncaatta bulunmamıştır. Müstenı
leke meselesi, şimdiye kadar mevzuu 
bahsolmamıştır. Bununla beraber Fransız 
devlet adamlan arasında bu hususta ih • 
tilaf olduğu malWıı'dur. 

Nazır ve meb'usların küçük bir kısmı 
Almanyanın yapması muhtemel olan 
müstemleke taleblerini terviç etmek ta
raftarı ise de cltseriyet bu fikirde de~il
dir. Kamerunun Alınanyaya terki Fran-

İyi haber alan mahfeller, Fransanın 

her hangi bir mandayı.terketmeden ev -
vel Milletler Cemiyetinin reyini almast 
lazım geleceğini beyan etmektedirler. 

Fransız sosyalist partisinde hakim o
lan kanaate göre müstemleke meselesini 

münferiden ınünakaşa etmek doğru de -
ğildir. Bu meselenin Avrupa ve müsteın
leke meselelerinin umumi surette ve ta

mamile halli için tanzim edilecek planın 
bir kısmını teşkil etmesi H1zundır. 

M r da silibianıyor 
O rdu mevcudu 

modern 
100 bin kişiye çıkarılacak ve 1000 
tayyare ile techiz edilecek 

Kahire 22 (A.A.} - Röyter ajansı • Öğrenildiğine göre Mısır hükıimeti ya-
nın muhabiri bildiriyor: kında Habeşistanın İtalya tarafından 

Gelecek seneler zarfında ordu kuvvet- zaptım tanıyacak ve Adisabahaya bir 
leri mühim mikdarda arttmlacaktır. Or-ı ko~solos gönderecektir. Söylendiğine gö
du mevcudu 100,000 kişiye çı~ılacak ve 

1 

r~ ıtalya da kıpti kilisesi hakkınd~ki ih-
1000 modern tayyare ile techız edile • tılan Mısırın arzusuna muvafık bır şe -
cektir. ldlde halledecektir. 

Frans1z • Alman 
müza ereleri 

Fransada milli 
müdafaa faaliyeti 

Prag 22 (A.A.) - Havas bildiriyor: Paris 22 (A.A.) - Namlar meclisi, saat 
Bernovs Jurnal de Debats gazete - 9,30 da toplanmıştır. Müzakerelerden sonra 

• ' w • .. neşrcdllen resml tebll~de ezcümle şöyle de-
sınde yazdıgı bır makalede, son gunler- nUmektedlr: 

de Fransa ile Ahnnnya arasında cerc- d3aşvekll Dnladlye, memleketin ıktısadl 
yan eden miizakerelere dair bazı İngi- ve mali vazlyetl hakkında ilzahattıı bulun -

muş ve kararnıı.melerle tatbit edUecek olnn 
liz gazetelerinde çıkan neşriyatı mev- kalkınma plô.nı hakkında umumi mıı.lfknat. 
zuu bahsederek d iyor ki: vermiştir. Harlclye Nazırı Bone, yüksek dlp-

Orta ve şark Avrupasında Fransa • lomatlk memurlyetlere yapılacak tayinierin 
nın her türlü siyasi ve iktısadi hare - llstesını Mecllse tasdik ettırmlştlr. Liste, a
kelten istinkaf eJece~ni düşünmek lft.kadar memleketlerln muvafakat cevab -

ları geldikten sonra neşredllecektir. Bone. 
manasız olur. 

Fransız - Sovyet paktma gelince, 
Fransa bu hususta ne yapacağının he-

sabını Almanyaya vermek mecburiye
t inde dei{ildir. 

Nihayet rnüstemlekeler meselesinde, 
Alman metalibatı hakkında Parisic 

Berlin arasında bir müzakere yapıldı

ğı hakkındaki şayiaları tekzib eden 
dün'kü tebliği hatırlatmak kafidir. 

ingiliz Harbiye Naz1r1, 
her şeyden evvel silah 

ve cebha e, diyor 
Londra 22 (A.A.) - Dün akşam Kar

difte bir nutuk söyliyen harbiye nazırı 
Hoore Belişa, silfıhlanma programının 

tesbit edilen zaman zarfında sür'atle ve 
fazla randımanla tatbiki için hnrb esna
sındaki usule müracaat edilmesi lAzım 
geldiğini kaydetmiştir. 

Bu usul memleketin silah ve cebhane 
' ~ " ihtiyaçlannı diğer ihtiyaçlarından ustun 

tutmaktan ibarettir. 

Valans dün de bombar
dıman edildi 

Valans 22 (A.A.) - Saat 11,30 da Ma
jorkdan gelen beş tayya!'c Malavarrosa 
mahallesine 50 bomba atmıştır. Merrnile
rin büyük bir kısmı denize düşmüştür. 

Bir kaç tanesi evlere isabet etmiştir. 

3 ev harab olmuş, fakat kimse yaralan -
mamıştır. 

-----------------
Peştede komünist tahrikatı 
Budapeşte 22 (AA.) - Dün a~am 

bir komünist propaganda merkezi 
meydana çıkarılmıştır. Yapılan araş -
tırma esnasında risaleler ve propa -
ganda malzemesi bulunmuştur. On ki
şi tevkif edilmiştir. 

harlcl vazlyet hakkında lzahat verml§tlr. 
i., Nazırı, Pomıı.re'ın tekllfl üzerine mec -

lls, milli müdataanın net'ine olarak hükü-
met tarafından emredllen fazla mesai saat
leri hakkındaki taHmat yerine getlrllınc -
dlği takdirde dcrhal cezat ahkimın tatbik 
edilmesine karar vermlştlr.ıı 

Fnzla mesai hakkındaki tallmat tatbik e
dllmed1~1 takdirde cezal ahkfunın tatbikın:ı. 

karar vermekle hükümet milli müdafaa lma-
11\tına hız vermek hwıusundald azmtnı gös
termektedir. 

Beneş Londraya gitti, 
oradan Arnerikaya 

gidecek 
-

Londra 22 (Hususi} - Eski Çekos -

lova'kya cumhurreisi Beneş, karısı ve ço

cuklarile birlikte bugün tayyare ile Lon
draya gelmiştir. 

Beneşin bu ziyareti hiç beklenmiyor -

du. Eski cumhurreisi buradan Amerika
ya gidecektir. 

Gayri muharibler 
için mintakalar 

Cenevre 22 (A.A.) - Journal de Ge -

neve bu akşamki başmakalesinde biiku

meti bir enternasyonal konferans toplı-

k daha sulh zamanında gayri muyara 
haribler için romtakalar tesbit edilmesi-

ni istemektedir. 

Harb takdirinde müsellah kuvvetiere 

d ~ dan dox-..uya, ne de dolavısile yar ne ogru &· ~ 

dırnda bulunınıyan kimseler bu mınta -

k ı ·ıt· edebileceklerdir. Bu mın -a ara ı ıca 

takalnrın masuniyeti ~ntemasyonal bir 

k ı .1 garanti edilecektir. mu ave e ı e 

Ankara 22 (A.A.) - Efganistan 
Kralının 15 birinciteşrin doğum gü
nü münasebetile 14/10/938 de Reisi - • 
cum.hurwnuz Atatürk tarafından çe
kilen tebrik telgrafile bu telgrafa 
18/10/1938 de alınan cevabt telgraf 
suretleri aşağıdadır 

Majeste Moham.med Zahir Han 
Efganistan kralı 

Kabil 
Majestelerinin doğumlannın yıldö

nümü münasebetile en derin tebrikle

rirnle birlikte şahsi saadetleri ve kar
deş Efgan milletinin refahı hakkın -
daki temennilerimin kabulünü rica 
ederim. 

K. Atatürk 
Ekselans Kemal Atatürk 
Türkiye Cumhur Başkanı 

Ankara 
Doğum yıldönümüro dolayısile olan 

nazikane tebriklerinden dolayı ekse
lansınıza teşekkür ederek şahsi saa -
detleri ve kardeş ve dost milletin re
fahı hakkındaki en samimi temenni
lerimi arzeylerim. 

' 

Efganistan kralı 
Mohammed Zhhir 

* Ankara 22 (A.A.) - Romanya kra
lının 16 birinciteşrin doğum günü 
münasebetile 15/10/938 tarihinde Rei
sicumhurumuz Atatürk tarafından 

çekilen tebrik telgrafile 16/10/933 de 
alınan cevabi telgraf suretleri aşağı
dadir: 

Majeste JCarol II 
Romanya kralı 

Bükreş 

Majestelerinin doğum yıldönümü 
münasebetile, en samimi tebriklerim-

le birlikte şahsi saadetleri ve müttefik 
ve dost Romanyanın .rafahı için olan 
;nararetli temennileı·imin kabulünü 
rica ederim. 

K. Atatürk 
Kemal Atatürk 

knkara 
Gerek şahsım ve gerek memleke -

tim için olan temennilerinden dolayı 
ekselanslarına çok samimi bir surette 
teşekkür ederim. 

Karolli 
~ . ......................................................... -~ 

Dün koskada bir 
genç öldürüldü 

Dün öğleden sonra Koskada bir cina
yet olmuş, Cerrahpaşada Hasekikadın 
sokağında oturan 23 yaşlarmcia Hidayet 
isminde bir genç bıçakla yaralanarak 
öldürülmüştür. Cinayetin bir kumar 
boraunun ödenmcmcsi yüzünden işlen
diği söylenmckte ise de, katil cinayeti 
müteakib kaçmış olduğu için tahkikat 
henüz tekemmül etmemiş ve facianın 
sebebi ve mahiyeti kat'iyetle anlJşıl.ı
mamıştır. Katil Koskada bir berber dük
kiınında oturan Hidayeti dışarı çağırarak 
alacağını istemiş ve 'Hidayetin pnras.ı 
olmadığından veremiyeceğini söylemesi 
üzerJne bıçağını çekerek sol tarafına. 
kalbinin üstüne şid'detle saplamış ve Hi~ 
dayet kanlar içinde yere yuvarlanırken 
katil kaçmıştır. 

Cinayet kısa bir müddet içinde işlen
miş olduğu için vak'a or:ıda bulunanların 
nazarı dikkatini celbetmemiş ve meçhul 
cani ani şaşkınlıktan istifade ederek kaç
mıştır. 

Zabıta tahkikata devam etmekte ve 
hüviyeti tesbit edilmi§ olan katil aran
maktadır. 

Li ıdb~rğ A lmanyadan 
F ransava g idi ,·or 

Berlin 22 - Lindberg, bugün eGene

ral Göring. ismini taşıyan alayı teftiş ct
miştir. Mumailcyh yarın veya öbür gün 

Fransaya gitmek üzere Almanyadan ay
rılacaktır. 

Lindberg halyayı da ziyaret edeccktır. 

Genç bir kad1n1n ölüsü 
mezardan ç1karlld1 

(BQ.§tarafı 1 inci sayfadtı) 

Muhtelif safhalar arzeden bu hAdisenin 
tafsilatı şudur: 

Beyoğlunda oturan Revzenik isminde 
genç ve güzel bir kadın, iki üç seneden • 
beri bir erkekle birlikte, gayri meşru şe
kilde yaşamaktadır. Her ikisi de bazı ıç
timai ve ailevi sebebler dolayısile, bu mü
nasebeti gizli tutmaktadır. 

Fakat, son zamanlarda tahassül eden 
vaziyet, S"CSSizce devam eden bu al§.ka -
nın açığa vurulması tehlikesini doğur -
muş, kadının gayri meşru bir çocuğa ha
mile kalması iki sevgiliyi endişeye dü
şürmüştür. 

Kadın, bir skandalin önüne geçmek 
için, bu vaziyete düşen bir çok kadınların 
müracaat ettikleri. bir çareye baş vur -
muştur: Çocuğunu doğmadan. öldürmek. 
Bunun için bir daktorun yardımını h:te
miş, sun'i vasıtalarla çocuğunu düşür

müştir. 

Fakat, bu vak'anın akabınde hastala -
narak yakınları tarafından Fransız has
tanesine kaldırılmış, kısa bir zaman son
ra da ölmüştür. 

Revzenkin sebebi gayri malum ölü -
mile, üç sene devam eden bir aUika da 
neticelenmiş: Revzenik, herkesten sakla
dığı aşkını, mezara götürmüştür. 
Kadın Şişlideki Ermeni kabristanına 

defnedildiğinden iki gün sonra, Ohannes 
isminde biri zabıtaya müracaatla, hadise
nin iç yüzünü anlatmıştır. • 

Vaziyetten derhal müddeiumumilik ha
berdar ecı;ıcrek, tahkikata başlanmt§, 

yapılan ihbarın sıhhatinin anlaşılabilme

si için, cesed üzerio'de otopsi yapılması -
na lüzum görülmüştür. 

Bunun üzerine Şişlidekı kabristana gi
dilerek, hadiseden üç gün sonra, resmi 
memurlar huzurunda mezar açılmış, genç 
kadının cesedi çıkarılmıştır .. 

Dün morga nakledilen cesed üzerinde 
yapılacak otopsi hadisenin hakiki mahf-
yetini ortaya çıkartacaktır. • 

İhbar doğru çıktığı takdirde ilaç veren 
doktor ve mes'uliyeti görülebilecek dilter 5 

eşhas hakkında adü takibata geçilecek-
tir. 

ltalyadaki b~olce paraları 
Merkez Bankası ödeyecek 

e Almanyanın cenubu 
şarki Avrupasında 
açtıgı krediler 
münasehetile bir izah 

Yazan: Selim Raoom Fm~ 

lman İktısad Nazırı 

Funk'un geçenlerde bazı .ua.u•••• 
memleketlerile beraber 
ziyaret etmesi bazı Avrupa ........ ~'"""" 
rinde ve bilhassa İngiltere ile 
bir takım endişd - ı doğmasınn vcsi 
verdi. Bir müddettenberi bu mevzu et 

rafında yapılmakta olalı neşriyat 
gösteriyor. Almanyanı..,, tu suretle 
kınşark ve cenubu şarki A 

iktısadi bir hakimiyet kurmakta ol 
söyleniyor. Diğer momleketlerle 
anlaşmaların bütün teferrüatından sa 

hiyetle bahsetmek mevkiinde değiliz. 
kat doktor Funk'un ziyareti neticesi 
rak yapılan Türk - Alman iktısadi 

masının bütün esasları meydandadır. 
anlaşma, bir tarafın diğeri üzerinde ha 
kirniyet tesisi esasına müstenid 
müsavi hak esasına dayanan bir müba 

dele formülüdür ki politik manada 
bir taahhüdü tazaınmun etmez Sanayil 

ileri bir memleket olan Almanya, toprnk 

mahsulatı için haricde müşteri aramak 

vaziyelinde bulunan memleketimizin bu 

mahsulatma tnlibdir. Mukabilinde, muh

taç olacağımız mamul eşyayı verecektır. 

Almanyanın yaptığı teklüe müşabih her 

teklifi memnuniyetle kabul etmemek için 

cumhuriyet Türkiyesi için hiç bir sebeb 
mütasavver değilôır. 

Eğer İngiltere ile Fransadan buna ben
zer teklif almış olsaydık, nitekim ayni 

şakilde mukabelede bulunmakta tered.~ 

düd göstermiyecektik. İngiltere ile yap • 

tığımız malum kısmi kredi muamelesi 
bunun bir delilidir. Fakat bu iki garb 

devleti, büyük müstemlekc sahibi olduk-
ları için bizden alabileceklerini kendi 
müstemlckelerinden tedarik ediyor ve 
bu suretle dairevi bir mübadele sistemi 

Hükumet, İtalya ile yapılan son ti- ile işlerini görüyor, ihtiyaç:larını temin edi 
caret V"e klering anlaşmasından sonra yorlar. Hodbin dememek için kullanılım 
Türk ihracat tacirlerinin İtalyada bır 
müddettenberi bloke bulunan parala- bu cdairevi sistem:. tabiri de gösterir ki 
rını devlet hesa'bına ihracat taeirierine bu geniş mübadele sahasının haricinde 
defaten terliyesini kararlaştınnış ve bu kalan memleketterin kendi aralarında ili
hususta Cumhuriyet Merkez Banka - tiyaçlarını kendi vasıtalarile gidermeleri 
sına. emir vermiştir. İhracatçılarımı - b ir zarurettir. Ve bu hal, siyasi kuşkulara 
zın ıtalyadaki bloke paraları halen 2,5 meydan ver:miyecek kadar ar.ık bir vazi~ 
mtıyonu geçmekıtedir. Bu alacağımız . . . . • 
b

. · ı· k d 3 5 .
1 

. yettır. Bınaenaleyh şu sarıh ızahat ta gös-
ır ay evve ıne a ar , mı yon lıra . . . . 

'k n1 rd İt 1 d .h terır ki ızhar edılen endışeler yersiz ve 
ı en son zama a a a ya an ı racat-
tan fazla idhalat yapılmasile 2 5 mil- Balkan memleketlerini bir parça menfaat 
yon liraya düşmüştür. ' görür görmez her tesirc kapılır satı1ık 

Merkez Bankası ihracatçılara 3.y ba- meta telfıkki ed-er gibi bir tavır takınmak 
şmdan itibaren tediyata başlıyacak - ta pek çok haksızdır. 
tır. Selim Ragıp Emeç 

Biikumetin bu yeni kararı alakadar 

ihracatçılar arasında büyük bir mem- T ak a kUltUr müşa · · t t· tt 
nuniyet uyandırmıştır. İhracatçılar, bu r Y Vl rl er 1 e 1 
hareketin ve yeni Türk-İtalyan ticn -
ret anla!jlllasının iki memleket arasın~ 
daki iktısadi münasebetlerin çok faz
la genişlemes ini temin edeceğini söy
lenıektedirler. 

ır=;:bahtan. sabaha : 

Ankara (Hususi) -Kanuni müddetini 
doldurmuş ve müsbet m<>saisı anlaşılmış 
olan Trakya Umumi Müfettişliği kültür 
müşaviri Celal Ferdi Gökçayın aylığı 70 
liradan 80 liraya çıkarılmıştır. 

Çin 
Sayısı bilinmiye~ bir ınsan kümesi, tarihi hatırlatınıyacak kadar eski bir 

ülke, medeniyeti deviriere ve cemiyetlere yayılmış bir millet: Çin. 
Ve bu kesif insan kalabalığı karşısında dünyanın en genç milleti: Japon. 
Konfüçyüs kanunları Çinden etrafa yayılırken Nipon adalarının bugünkü 

kuvvetli Japonları Sarıdenizin en fakir balıkçıları idiler. 
Sazdan bir kaç kulübeden ibaret Nagazaki !imanına ilk defa bir ecnl!bf 

kalyonu demir attığı zaman bug\in kü Japonların cedleri kargılarım yerlere 

atarak dağlara kaçnu~lard•. O zama nlar c;in san'ati dünyanın en ince eser
lerini veriyor, garb hukuk ve ilim dünyası eski Çin kanunları üzerinde 
yürüyordu. Budanın altın heykellerilc dolu Çin mitoloji:,i yanında Niponlu -

ların tahta putları birer bostan korkuluğu gibi giilünç kalıyordu. 
Dün yelkenli bir kalyon önünde elindeki kargısını atıp kaçan Japon bugün 

tankı ve tayyaresi ve doksan milyonu bulan nüfusu ile dört yüz yıl geri kalan 
dört yüz mılyonluk bir kütleyı parça parça ediyor. 

Memleketinin altın güneşinden korunmak için başına ipekli şemsiye açtı· 
ran Negüs on milyonluk milletiııin bir avuç Avrupa ordusu önünde niçin 
ezilip gittiğini anlamadıysa, dünkü Çinle bugünkü .Taponun mukadder talihle
rinden kendısi için de bir hüküm çıkarabilir? 

Ve bu her milli teşekkül için bir ibret levhasıdır. 

Biiriıan Ca1ı.id 
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Otobüsler hakkmda Avrupada tedkikat 
~ yapan heyet şehrimize geldi 

Vatan vapurunda 
kaçak eşya 
yakalandi· 

Ege tütün rekoltesi bu 
sene noksan olacak 

Tütünler kalite itibarile iyi olduğundl\n yerli ve yabancı 
firmalar şimdiden mübayaa hazırlıkianna başladılar Heyetin raporu tedkik edildikten sonra belediyenin 

işleteceği otobüalerin şekil ve servisleri tesbit edilecek 
Romanya ve Bulgaristandan memle • 

çüncü rapor Romanya şehirlerinde işli - ketimize muhacir getirmekte olan va -
yen otobüslerin ve otobüs servislerinin purların bir kısım müstahdemininin bu 
mükemmeliyetine aiddi.r. Bilhassa üçün- vaziyetten istifade ederek mühim mik -
cü rapor, diğerlerinden daha mühimdir. darda kaçakçılık yaptıkları meydana çı
Romanya şehirlerinde tramvaylar, yerle- karılmı§tır. Son defa Romanyadan mu -
rini otobüslere terketrnişlerdir. Beledi - hacir getiren Kalkavanzadelerin Vatan 
yelerin şiddetli mürakabesi sayesinde o- vapurunda bazı kaçak e~ya bulunduğu 
tobüs servisleri mükemmel hale ifrağ o- haber alınmı~ ve muhafaza teşkilatı ta -
lunmuştur. rafından tertihat alınmıştır. Geminin her 

Şehrimizdeki alakadar makamlara ancak piyasanın açılacağı zaman belli 
gelen haberlere göre, Ege ınıntakası - olacaktır. 

Ağustos ayı içinde Viyanada toplanan 
Beynelmilel çöp kongresinde hükfune -
timizi temsil eden heyet ile beraber bu
lunan İstanbul belediyesi fen işleri ma
kine şubeii müdürü Nusret ve belediye 
garajlar müdürü Tarık dün şehrimize 
dönmüıilerdir. Tank ve Nusret, Viyana
dan sonra otobüsler hakkında tedkikat 
yapmak üzere Münih, Berlin, Paris, Lon
dra, Venedik, Romaya u~ramış1ar, Maca
Tistan ve Romanya yolile tekrar İstanbula 
dönmüşlerdir. 

Makine şubesi müdürü ve garajlar mü
dürü gezdikleri yerlerin otobüs servisle
rini, işletilen otobüsleri:ı cinslerini ted -
~k etmişler, büyük otomobil ve otobüs 
fabrikalarile temaslar yapmışlardır. Nus
ret, tedkikatına aid üç rapor hazırlı~a -
caktır. Raporlardan birisi Viyanadaki çöp 
'kongresinin mukarreratına aiddir. Diğer 
rapor da Avrupa şehirlı:-rinde ışlet:len o
tobüslerin nevileri gösterilmektedir. U -

Şehir lşlPrl: 

Y euicamiin etrafında bir sed 
yapılacak 

Şehireilik mütehassısı Prost, Eminönü 
meydanına verilecek şekli hazırlamakta
dır. Müzeler umum müdürlüğü bu hu -
susta belediyeye bir tekiifte bulunmuş • 
tur. Eski mimarlar camileri yaptıktan 

sonra duvarlarını ve temellerini harici 
her türlü tahrib tehlikesinden vikayc 
için camiin etrafına tabhane, medrese, 
imaret vesair binalar inşa etmişlerdir. 

Yenicarniin etrafında bu gibi binalar ev
velce kaldırılmış olduğundan müzeler 
idaresi, Eminönü meydan! açıldıktan 

sonra cami etrafının bir sedle çevrilme
aini belediyeden istemektedir. Prost, rnü
zelerin teklifini tedkik edecektir. 

Kömür depolan hakkındaki 
karar tatbik edilecek 

Dolmabahçe ile Bebek arasındaki yo

lun yenileneceğini yazmıştık. İnşaata Be

bek ile İstinye arasındaki yolun yapıl -
ması bittikten sonra başlanacaktır. Yo • 

lun etüdüne devam olunmaktadır. Be -
bek ile Dolmabahçe arasındaki yolu Na· 
fia Vekaleti yaptıracaktır. Yol yapılırken 

Ortaköyle Kuruçeşme arasındaki tram
vay caddesini takiben imtidad eden bü
yük duvarlar yıkılacaktır. 

Kuruçeşme halkı kömür depolarından 
fikayette bulunmuş, kaldırılmalarmı is
temişti. Şurayi devlet, kömür depolar! 
etrafının halkı ızrar etmiyecek şekilde 

kapatılmasına ve kalın duvarlada çevrll
mesine karar vermişti. Bebek ilt> Beşik

taş arasındaki yolun inşaatı başladığı sı

rada kömür depolarının sahibieri Şürayi 
devletin vermiş olduğu kararı tatbika da
vet edilecektir. 

nın muhtelif yerlerinde yeni mevsim Nevyork sergi komisyonu 
tütün hazıa-\ıklar~ iler1eıniştir. Bu 
rnıntakada istihsaol edilen tütünlerin yarın toplanacak 
denklenmeleri- işi de bitirilrnek üzere- <J 39 Nevyork sergisi için şehriınizde 
dir. Amerikalı \'e yerli kumpanyalann yapılmakta olan hazırlıklar ilerlemek
memurları tütün rnıntakalarında tü - tedir. Ticaret Odasında teşekkül eden 

Bundan bir müddet evvel Dahiliye Ve- tarafını arıyan memurlar kaçak eşyaya 
kaletinde bir komisyon teşkil ed~miş, bu dair bir şey bulamamışlarsa da bir ralık 
kornisyona Türkiyede bundan sonra işle- yelken bezleri ve filama bayrakları kal
tilecek otobüslerin cinslerini tesbit et - dırılınca altından keten yatak çarşafları, 
rnek vazifesi verilmişti. Nusretin Dahili- jpek ve yünlü eşarplar, muşambalar, ço
yc Vekaletine vereceği rapor Vekalet ta- raplar vesair yirmi parça kaçak eşya bu
rafından tedkik olunduktan sonra şehir- lunmuştur. Eşyalar müsadere edilere!t 
lerde işletilecek otobüs tipi taayyün edc- suçlular hakkında takibata girişilmiştir. 

tünleri tasnif ederek numara verrneğe sergi komisyonu da bu maksadla ya • 
başlamışlardır. Tütünler denk halinde r'ın bir toplantı yapacak ve hazırlıkla
kalitelerine göre ayrılmaktadır. n gözden geçirecektir. Şehrimiz Tica-

Bu seneki tütünler kalite itibarile ret Odası, Türkiyenin ve İstanbulun 
nefis olmakla iberabcr rekolte noksan - son on yıl içinde Arnerikaya ihracatını 
dır. Bu romtakada muhammen rekolte gösterir tablolar hazırlamaktadır. Oda, 
geçen seneden 12 milyon kilo noksan Amerika ile tesis edilecek iyl ticaret 
olarak 30 milyon kilodur. Tütünlerin münasebeti neticesinde Amerikanın 
kalite itibarile iyi oluşu iyi !iatlarla bizden satın alabileceği maddelerı~. bi· 

satılınasını temin edecektir. Arnerikan ze satahileceği maddeleri ve kıymetle· 
kumpanyalan bu sene ı 2 milyon kilo- rini gösterir bazı afişler ve grafiklf!t 
dan fazla mubayaat yapacaklardır. hazırlıyacak ve Nevyork sergisi korni-

cc>k ve Romanyadaki otobüs servisleri ra
porda gözden geçirildikten sonra İstan -
bul belediyesi tarafından şehirde işleti -
lecek otobüslerin servis tarzları tesbit o
lunacaktır. 

1 ı1. üte{errik: 

Prens B.besko tekrar memleketimize 
gelec~k 

Hususi mahiyette şchrimizi ziyaret e -
den ve evvelki gün tayyarcs!le memle -
ketine dönen beyrielmilel hava federas
yonu reisi prens Biberko bir müddet son
ra tekrar memleketimize gelecek ve Bük
reşle Ankara arasında havai hattın ~e -
sisi işile meşgul olacaktır. 

9J Türkkulu talel esi A 1karaya 
gidecek 

Cumhuriyet bayramının on beşinci yıl
dönümüne iştirak etmE>k üzere İstanbul
dan 60, Edirneden 30 Türkkuşu talebesi 
salı günü Ankaraya hareket edeceklerdir. 

lhtikar yapanlar cezr Jan( ı. ılacak 
Pazarlıksız satışa tfıbi eşya üzerine ko

nan etiketlerde bulunan fiatların o eş -
yanın hakiki kıymetinden çok pahalı ol
duğu görülmüştür. Beledıye mürakibieri 
eşyası üzerinde bu gibi etiket bulundu
ran esnafı tesbit etmektedir. Pazarlık.sız 
satış kanununun tatbikatında ihtikfıra sa
panlar meni ihtikar kanununa göre ceza
landırılacaktır. Bazı ahvalde meni ihtikfır 
etmediği, pazarlıksız satış kanununun 
kanununun pazarlıksız satı§larda kifayet 
tatb ikatı teftiş ediUrken anlaşılmıştır. 

İstanbul belediyesi pazarlıksız satışlarda 
ihtikara sapanlar hakkında pazarlıksız 

satış kanununa bazı ahkam ilave edil -
mesini Vekaletten istiyecektir. 

Kazalara tohumluk buğday dağıhldı 
Adapazarı tohum ıslah istasyonundan 

getirtilmiş beş bin kilo Akova tohumluk 
buğday Silivri, Çatalca, Beykoz, Kartal, 
Bakırköy, Eyüb ve Beyoğlu kazalarma 
dağıtılmıştır. -
Ayrıca, Çatalcadan tedarik edilen 5000 

kilo kara kılçığın yarısı Çatalcaya, yarı
sı da Siliv.riye tahsis edilmiştir. 

Almanya ve İtalya ile yeni imzala - serliğine gönderecektir. 

nan ticaret ve klering anlaşmalarından Bu hafta zarfmda lstantu, piya-· 
Çöpleri evierden her gün toplıyabil - sonra bu memleketlerde bu sene Tür- S3Sln8 3768 ton mahsul geldi 

rnek için Etyemez civarında vücude ge - kiyeden mühim mikdarda tütün satın 
tirilen çöp yükleme yermin değiştirile - ~laqakla~ır. Allman tacir 'eri daha Son bir hafta içerisinde muhtelif 

Sarnalyada bir yuzme 
havuzu yap1lacak 

v · ı· yerlerden İstanbul piyasasına 3470 ton 
cegıni ve imar P anına uygun bir yere şimdiden milli tütün şirketlerimiz1e 
nakledileceğini yazmı~tık. Mahallinde anlaşma yapmışlardır. Mahsullerinin buğday, 130 ton arpa, 25 ton mısır, 20 
tedkikat yapan belediye fen heyeti mü - ton çavdar, 23 ton tiftik, 100 ton yapak 
dürü Hüsnünün riyasetindeki heyet, b~ denklenrr.e işini bitiren tütüncüler bu olmak üzere 3766 ton mahsul gelmiş -
iskelenin DavudP.aşaya kaldmlmasını ka- sene piyasanın on beş ikinciteşrinden tir. Bu mahsullerin mühim bir· kısmı 
rarlaştırmıştır. evvel açılması için İktısad Vekaletine satılrnış ve muhtelif mernleketlere ih-

Şehircilik mütehassısı Prost, imar plfı- müracaat etmişlerdir. Tütüncüler han- raç olunmuştur. 
nını hazırlarken ticaret ,eğlence vesair ka ve kooperatifiere olan borçlarının Tiftik \'e yapak piyasalarında evvel• 
merkezi siklet yerlerini dağıtmıştır. Bu müddeti geldiğini ileri sürerek boş ye- ki haftalara nazaran bu son hafta için
arada muhtelif yerlerde yüzme havuz- re faiz vermemek için piyasanın erken de epeyce canlılık görülmüştür. Son 
ları inşa edilecektir. Sarnatya, Kumkapı açılmasını istcrnektedirler. bir haftasia ekserisi Almanya ve Rus
ve civarında yüzme yarışları tertib edil- Tütünlerin hangi fiattan satıleağı yaya olmak üzere 800 balya tiftik \'C 

mektedir. Burada yüzme havuzu mevcud da henüz tesbit olunrnamıştır. Fiatlar 2050 balya yapak ihraç olunmuştur. 

bu~m~~~~n~n~~u~~~========~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~ 
zam bir surette yapılarnamakın ve bu ih- ııııl 
tiyacı gözönünde bulunduran belediye 
Samatyada bir yüze havuzu in§asına ka
rat vermiştir. Havuzun inşasına yakında 
başianacaktır. 

Gümrük lerde: 

Istanbul gümrük b<ı$müdürU 
şeh imize gel 'i 

"KONTES VALEVSKA,, 
ceği, vesai ~e 

gibi Büyük Mi
zansenli muh
teşem ve eşsiz 

filmler yarat· 
makla me1hur 
Metro Gold-

wyn Mayer 
Şirketinin 

1938 Harikası 

"Romeo ve July et" , "Ateş hö· 

Önümüzdeki 
Çarşamba ak,amı 

MELEK 
SiDemaaıoda 

Bir kaç gün evvel gümrükler umum 
müdürü Mahmud Nedimlc beraber İzmit 
gümrüklerini teftişe giden İstanbul güm
rük başmti~ürü Mustafn Nuri dün İstan-

bu~ dö~ü~ü~T~~atıru~tirenu- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mum müdür de İzmitten doğruca Anka - .411 

raya gitmiştir. 

Askerlik işleri: 

Şehid ailelerine 
BeıJlkt~ Askerlik: Şubeslnden: Beşlktnş 

Askerlik Şubesinde kayıdlı bllllınum şehld 
allelerinin nüfus tezkerelerDe şubeye müra
caatıe soy adlarını knydettlrmelerl. 

Toplantılar: 

BUGÜN 

MELEK 
Sinemasında 

Bu sene VENEDİK Beyuelmilel film sergi· 
aiue Fransa namma gönder;lerek Birineili k 

mükafatını kazanan 

Günahkir K1zlar 
Genç kız rolünde: Corinna Luchalre • Direktris rolünde 
Annle Bucaux • Genç doktor rolünde Roger Duchene 

ve 200 genç kız 

ismail Müştak Mayakanun • • cenaze merasımı Balat Türk kültür birliğinde 
.aöylev verilecek 

Bugün saat 11 ve 1 de çok ucuz fiatlarla 
Halk ve talebe matinesi 

Mer1~umun cenazesi vagondan çıkarılırken 

Avrupada tedavide bulunduğu sıralar- Cenaze, bugün öğleden evvel merhu-

da vefat eden Siird meb'lLcru gazeteci ar
kadaşlarıın:ızdan değerli muharr.ir İs -
mail Müştak Mayakonun cenazesi dün 
Je}ırirnize getirilmiştir 

mun evinden merasirnle kaldırılacak ve 

cenaze namazı Tetvikiye camiinde kı -
hndıktan sonra asri mezarlıia defnedile
cektir. 

Balat Türk Kültür ve Yardım Birll~lnde 
Cumhuriyet bayramında bir tören yapıla -
cak, Cumhuriyetin ve lnkılA.bın büyültlü~ü
nü tebarüz ettiren bir söylev verilecektir. .............................................................. 

Istanbul Şehir Tiyatrosu 
Komedi kıamı 

Buii!D Mat 15,30 da 
"fe bu akfam aaat 20.30 da 

Ya•hehklar Komedlsl 
Y'"uaD: V, Şelı:apir 
Türk~eai : A. Givda 

ya~~:da TA K S i M s~~::aa· 

SABBA KlZI LBYLA 
Türkçe sözlü ve şarkılı 

llüyük Şark Filmi c--·--
Tekrar tekrar görülecek, haftanın en cazib ve en eğlenceli 

filmi ••• Meşhur KA R M E N romanından iktihas 
edilen ve dünyanın en meşhur ve en güzel İspanyol dansözü 

1 M P B B 1 O A B O B N T 1 N A Tarafındau oynanan 

ENDULUS GECELERi 
Filmi S Ü M E R ve TA K S i M 

Sinemalarmda birden emsalırlz bir muvaffakiyat kazanmaktadır. SUmerde IspanyolcR 
ve Takaimde Almanca nOsbası. tıaveten Ekler Jurnal Son dtınyR haberleri 

BugOn saat 11 ve 1 de tenzlllth HALK Matineleri 



Trakyada pancar ziraati 1 Niksarda Cumhuriyet 
• • • bayramı haz1rlıklar1 
ınkışaf edıyor susl~iksa'iri~~;: 

Alpulluda fabrika pancarcılara yardım ediyor. 
Trakyada ticari durum da iyi bir 

safhada. Uzunköorüden harice yumurta satışı arth 

.ia Cumhuriyet 
oayramı hazırlık

ları başlamıştır. 
Bu arada halke -
vinde bir müsa -
-nere salonu ha -

l llrlanmaktadır. Bu salonda bay-
ram günleri mü -
samereler veri -
lecektir. M~hmed Şükrü 

Vurdda spor hareketleri =ı 

Kaısabamızın muhtelif yerlerinde 

İzmıc, (HUıSusi) - Birkaç haftadır,, mağltib etrni:j ve Gölcük takımı ilc !!
hararetle devam eden lig maçları so- nale kalmıştı. 
na ermiştir. Yapılan final maçı çok heyeca'1·ı 

şimdiden zafer taklan yapılmakt~dır. 
Bütün dül,kanlar da baştan aşağı süs
lenmiş olacaklardır. Parti başkanımız 
Mehmed Şükrü hazırlıklara nezaret 
etmektedir. 

Bu seneki maçlarda bariz hususiyet olmuş, İdmanyurdu 1-0 Gölcüğü m, i. 
me'§lıur Ak - Ye§il takımının zayıf bir lub etmiştir. Bu suretle İdmanyurdu . 
kadro ile iştirak etmek zorunda kaldı- nun rnıntaka şampiyonluğu tahakkuk 
ğı şampiyonluk maçlarında mağlfıb o- etmiştir. 
luşudur. Aradan büyük mahzur kalk- Resim şampiyon olan İdmanyurdu 
tıktan sonra ikinci derecede kuvvetli takımını ve idarecilerini göstennekıe
olan İdmanyurdu, diğer rakibierini dir. Muşta bir kadın kaçırma vak'a

sımn yanhş aksi ve bir" düzeltme Karabük - Çankırı macı 

Alpulluda Sarımscı1dı çiftliği-ı de pancar tohumu hasadı 

Alpullu (Hususi) - T~akyamızın 1 hassasiyetle itina olunmaktadır. Ten -
hat boyuna yakın kısımlarmda pancar virat işi de diğer yıllardan çok farklı 
Ziı·aati büyük sahalar kaplamıştır. Çift- olacak ve Edirne nurdan bir kale hali
çiye elinin dar olduğu mevsimlerde ye- ne gelecektir. 
tL~tircccği pancara karşılık fabrikadan ----------

avans para alabildiği için bu ziraat lzmitte talebeleri çok sevindiren 
Trakyamızda çabuk genişlemiştir. Fab 
rıka çiftçi için b .. l· kredi müessesesi yerinde bir karar 

Geçenlerde Muşta bir damadın öz 
kaynanasını kaçırdığına dair bir haber 
vermiştik. Son defa elde ettiğimiz ma-
lfunata göre haclisede darnad olarak 
gösterilen Hasköylü Cemi!, kadmın 
damauı değil, hizmetçisidir. Atla kom
şu köylerden birine mk>afjr gitmişler, 
bu yüzden yanlış bir şayiaya meydan 
verilmiştir. Resmi tahkikat hadiseyi 
bu şekilde temize çıkarmıştır. Özür 
diler, düze1tiriz. 

olrnak itibarile ziraat hayatında büyük İzmit, (Hususi) _ Vilayetin müca-
bır rol oynamışt!r. vir köy ve kasabalarından orta tahsil- B d h 1 k 

ÇnnakkaJcnm tuzlu balıkları . lerini şehrimizde yapan talebeler ve- ursa a aşf're ere arşt 
. Çanakkale (Hususi) - Bu sene Iz- sait bulamamak yüzünden büyük rnüş- mücadele 

:rnl ır fuarı~~a ~k .beğ~ni~iş olan tuz- külata ug-ramaktalardı. Bilhassa tren-
u balık ıçın kullıyctlı mıkdarda satış 1 . 1 t k 1 d gelen talebe- Bursa, (Hususi) - Dut ve şeftali 
vapılm t en ° an ının a a ar an ag·açlarıddaki cdiyaspis» başeresine - ış ır. ı ta ·r ı · .l ı · 

Vi1fıyetimiz sahilinde avianan balık- er, rı e eı:~· uers .saat erıne uygun karşı birkaç yıldır yapılmakta olan 
lar Gelibolu ve Marmara adasındaki olmaması munaseb~tııe. mektebe de - mücadele, bu sene de devam etmi~tir. 
fabrikalarda sardalya ve tuzlu balık ~a~ edememck vazıyetıle karşılaşmış- Şu sırada başerenin üçüncü nesiine 
haline konulduktan sonra iç ve dıs pi- ar ı. karşı gelinmek için hummalı blr faali-
yasalara sevkolunmakta ve gitÜkçe Nafıa Vekaletirnize yapılan rnüra- yetle çailışılmaktiadır. 
rağbeti artmaktadır. caat üzerine, ders saatlerine uygun o-

Trakyada ticari durum !arak hususi bir trenin Tavşancıldan Gemlik, Orhangazi, M.Kemalpaşa 
I 't k d 1 · ı d k' t kazalarında da 'apılan mücadele ne -Trakyanın ticari durumu bu yıl da- znu e. a ar. o_an ıst.asyon a.r a ı .a.- ticesinde teşrinievvelin 15 ine kadar 

ha iyi safhaya girm~tir. Trakya kal - 1~~:ıerı ~anlıyo t.renıle İ~ıte getır!p naçıanan ağaç adedi üç yüz bine baliğ 
kınmasında önemli ödevler almış oJan gotu:mesıne Veka!etç.e. musaade .. edU- olmuştur. 

Karabük (Hususi) - Geçen sene 
amatör gençler tarafından tesis edilen 
Karabük takımı gittikçe faaliyetini ar
tırmaktadır. Ve çok faydalı neticeler 
almaktadır. Gençlerin bu arzusuna ön 
ayak olan İstasyon Müdürü Bedri kar
şılaştığı bir çok maddi mahrumiyetlere 
rağmen klübü bugünkü haline getir -
meğc muvaffak olmuştur. 

pılmaktadır. Şimdiye kadar diğer kol· 
larır nazaran en az faaliyet arzeden 
temsil kolu da son günlerde rnunta -
zam bir surette çalışmağa başlamtştır. 

Bu hafta Çankırıda ikinci bir defa 
karşılaşan Çankırı..:Karabük takımtanı 
maçı 6-0 la ve Çankırılıların galibiye
tHe neticelenmiştir. 

İadei ziyarette bulunan Karabük 

Trakya ve Çanakkale tüccarları böl _ miştır. Nafıa Vekruetının bu lutuf ve 
gede yetişen her türlü toprak Urünle- alakas~ talebele~i ~e ~alebe v~lilerini Ziraat Mücadele Müdürü Harndinin 
tile hayvan ve hayvan mahsulleri ve pek zıyade sevındınmş ve romnettar bu yolda büyük bir gayret harcadtğı 

e~ü~~mamulitınındehrl~m~in- b_ı~rn;k~~~~ş~L=rr=.========~~~g~&=lı=.l=ü~~=r=.==~~~~~~=~-
de büylik mesai saı-fetrnektedirler. ) 

Uzunköprude ywnurtacılık ( Manisada LOtfi K1rdar çeşmesi 
Uwnk~rü(Hu~~i)-İhrocma~, -------------------·-------~ 

deleri nrasında yumurtacılık da önem-
li bir yer almıs bulunuyor. Trakyanın 
Ytımurta ihrac kanısı olan Uzunköprli
den Yunanistan, İtalya, Almanya ve 
Çekoslovakyaya yumurta ihrac edil -
tnektedir. 

Göçmenlerin çalışmalan 
Tekirdağ (Hususi) - Romanya ve 

llulgaryalı göçmenlerin heraberlerin -
de getirdikleri külliyetli mikdarda ay 
Çiç€'P,i ve aspir' i iskan edildikleri yer- ' 
lerl' ekmekte ve bu mahsul günden 
güne artmaktadır. Aspirden istihsal c
dilen vağ'lara .A...lmanya talib çıkmıştır. 

T~dirnedc Cumhuriyri bayrann 
hazırlıkları 

Edirne (Hususi)- Cumhuriyet bay 
ta~ının kutlama şenliklerile rnerasi -

1 
lnıne aid zengin bir program hazırlan- . 
lnıştır. Bu seneki Cumhuriyet bayra _j Manisa (Hususi) - Manisada Dok-
lnı diğer vıllardan daha parlak ve da- 1 tor Lfıtfi Klrdar Salihli - Ödemiş yo -
ha müke~mel bir şekilde tes'id edile- lunun bir an evvel ikmalinden dolayı 
Cektir. , Salihli kazasına bağlı olan köylülerin 

Sehrin muhtelif noktalanna kuru ·ı bb"s'lc Allahdeyen _ Ödemiş yo-
lacak olan takızaferler ~imdiden yer- teşe u ı ' b 

1 
b' b" "k .. 

lerine konmakta ve tezyinat işlerine lu üzerinde u unan ve ır uyu so -

ğüd ağacı kökünün altı yerinden akan 
su, güzel bir çeşme haline konmuş ve 
etrafı duvarlaştırılmış ve köy kararile 
bu çeşmeye LCıtfi Kırdar çeşmesi .ismi 
verilmiştir. 

Resim bu güzel çeşmeyi göstermek
tedir. 

Pazar Ola Hasan Bev Divor ki: 

- Hasan Beyciğim, ga -
~etelerde okuduğuma ~ö -
te ... 

... Amerikadaki beynel -
milel seıtide ... 

... Bizim bir mahallemiz 
de inşa olunacakmış." 

Hasan Bey - İnşallah 
bu mahallenin örneğini İs
tanbulun kenar semtlerin -
den seçmezler, dostum! 

Futbol, dağcılık, avcılık, at, koşu 
ve temsil kollarını ihtiva eden bu klüp
de her kol kendi sahasında büyük bir 
gayretle çalışmış ve muvaffak olmuş
tur. Şimdi her hafta pazar günleri de
mir fabrikasında çalışan İngiliz işci -
lerile yerli gençlt:-r arasında maçlar ya-

1rakyada 
K eza kurutma 
Yeri açılacak 
Edirne (Hususi) - İpekböcekçiliği 

Trakyada gittikçe ilerlemekte, Bursa 
ipekböceği tohumları en iyi damızlık 
kozalarını Trakyadan tedarik etmekte
dir. 

!Edirne böcekçilik mektebinde, to -
hum evinde ahaliye böcck besleme u -
sulleri gösterilmektedir. 

Fidanlarda yetiştirilen yüz bın ler ce 
dut fidanı da her sene halka parasız 
olarak dağıülma'ktadır. Meriç kaz:ı -
sındaki ckoza kurutma yeri• bu sene 
işletilecek, böcek beı"1iycn1lcr tarafın
dan getirilecek yaş kozalar burada ku
rutulacaktır. 

Silo hararetle buğday ahyor 
Bu yılki mahsul vaziyeti geçen yıl -

larda olduğu gibi çok normaldır. Ha -
vaların son haftalarda yağmurlu git -
mesi köylüyü sevindirmiş ve giiz1ük 
mahsul atılmıştır. Köylü ihtiyacıpdan 
fazla zahiresini bir taraftan pazara 
getirmekte, diğer taraftan da Sı~as 
köylüsünün zirai kalkınmasında bu -
yük bir yeri olan buğday silasuna gö
türmektedir. Siloda. hararetle muha -
yaa devarn etmektedir. 

Edirnede memleket ilmleri 
Edirne (Hususi) -Dün gece Karaağaç 

Eğitmen kursunda, bu gece de kız ögret
men okulunda Ege kültür hareketleri ve 
1938 Beynelmilcl İzmir fuarı, Ödemişin 
Bozdağ, Gölclik, İzmir, Manisa Eğitmen 
kursları, Manisa kalkınma manzarnlnrilc 
Ü7.Ümcülüğü, Bergama harabeleri, Kozak 
fıstık ormanları ve Balıkesir manzaraları 
gösterilmiş ve çok alkışlanmıştır. 

sporcuları gördükleri yüksek misafir
perverUğin hayranı kalmışlardır. Bun
dan böyle her iki takım fırsat bulduk
ça karşılaşarak spor hareketlerine de
vam edecek'lerdir. 

Resimde Karabük futbol takımını 
ve idarecilerini görüyorsunuz. 

Tokat memleket 
Hastanesi 
haş hekim/ 

Tokat, (Husu -
.;i) -Tokat mem 
leket hastanesi 
baş hekimliğine 

Ankara Nümune 
hastanesinden Ve 
li kızı Bayan Le -
man Güntükün 
tayin edilmiştir. 

Bayan Leman 
Güntükün~ mu
vaffakiyet1er di -
fcriz. Bn. ·~eman GT1tıtükiin 

Arityenin yefştird . ği Cumhurıyet 
buğdayı rağbet görUyor 

İzmit, (Hususi) - Arifiye tohum ıs 
lah istasyonu tarafından bulunan 
cCumhuriyet• isimli buğday, memlc -
ketin her tarafında geniş bir rağlıet 
görmektedir. 

Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Bile
cik, Bolu ve İstanbul vilayetleri mın
takaları çiftçilerinin yaptığı tecrübe -
ler iyi neticeler vermiştir. 

İstanbul Vilayeti Ziraat Müdurlü~ü 
Arifiyeden getirttiği Cumhuriyet buğ
dayı tohumlarını mülhaknta tevzi Cl -
miş, bilhassa Beykozda ı O bin kilo 
kadar ekilen buğday, bu sene bire 
otuz beş vermiştir. Cinsi nefis glduğu 
kadar fazla verimli de olan bu buğday 
Arifıye tohum ıslah istasyonu tara(!n
dan daha vasi mikyasta üretilmekte -
dir. Bu suretle yurdun her köşesine 
gönderilerek buğday tohumları kısa 
bir zamanda ıslah edilmiş olacaktır. 



S 8ayb. 

[_H_ı_d_ia_eı_e_r_K_•_r_pmı_d_• __ l 
FENA KDRAC 

Ev sahibi: - Kasden olmasa bile kırılanı yapmı-
- Ne fena kiracıyan yordu. 
Dedi. - Ya bu kir? 
Sordum: - Evet, esasen pek temizlikten hoş -
- Niçin? lanmazdı. Ben çık deyince de büsbütün 
- Hele şu bıraktı#~ evin haline cakıni kendini bırakmı$ı. Aylar geçiyor, eve 
Ev sahibiyle birlikte kiracı çıkan eve bir süpürge vurmuyordu. 

girdik. - Nihayet çıktı ya? 
Yer, kir içinde idi. Kapıların rezeleri - Evet, çıktı da kurtuldum. 

sökülmüş pencerelerin bir ço~un cam- Ev sahibinden ayrıldım, bir tramvaya 
ları kırıl~ş kırılmıyanlann da aylar • bindim. Binerken pardesümün ete~i ka -

. '. . . pıya sUrllnmüş, ya~lanmı§tı. İçeri girdim, 
danberi temızlenmedıklerı, dlşarıyı gös- k" .. d idi b-'_. toz . yer ır ıçın e , pencereye <=~ım, -
ter.mıyecek kadar tozlu olmalarından bel- d dı Jt "Im- d T ha 
li 'd' an şansı guru uyor u. ramvay -

ı ı. reket etti. Bir zincir sesi duyuldu. Vat -
- Evet hakikaten fena kiracı imiş. man fren yaptı, hep birden zangırdadık. 
Ev sahibi izahat verdi: Vatman kondüktöre ba~ırdı: 
- İlk zamanlarda aylığını veriyor, _ Römorkun zincirini ba~la! 

konturatta yazılı alıkılına riayet ediyordu. _ Sabahtanberi kaçtır ba~lıyorum. 
Fakat sonraları aylığını vermez oldu. He- _ Bozulmuş, tutmuyor işte. 
le konturaltald alıknma riayeti tamamile Az evvel konu§tuğuın ev sahibinin söz-
unuttu. Bu vaziyette evimde oturtamaz- lerini hatırladım. Kendi kendime: 
dım. Bir ev bulup çıkmasını söyledim. O - Bu da fena kiracıydı, dedim, çık sö-
zamnn işi büsblitün azıttı. Camları kırdı. zlinli de işitince işi büsbütün azıttı. 

- Kasden mi? lsmet HulUsi 

C Bun an bi ·yor mu idiniz ? =ı 
Köpekler 1çm güzellik 

müessesesi 
Fransa.ıııri Tu., 

luz ~ehrinde in -
sanlar için oldu - ~ ........ ...---
ğu gibi köpekler 
için de bir gü
re1J.:ik müesse -
sesi va:rclır. Bu 
müesseseyi bir 
baytar idare et - ---.:::;:...:::::~ 

mektedir. Müessesenin kapısında şu 

ilan göze çarpar: Burnun şeklini de -
ğiştirmek 50 frank, Buldoğ köpeğinin 
yüzüne çizgiler ilave etmek 80 frank, 
kuyruğu n uzaltılıp kısaltılması 2 O 
frank, tüylerin renğini değiştinnek 30 
frank, düşük bir kuyruğu düzeltmek 
20 frank. 

HUkOmet yasağıni atiatan 
bir gazeteci 

Büylik harbin 
başlangıcında A -
vusturya hlikfune
ti kıtaatın hareke
tine dair tek bir 
kelime dahi yazıl
masını menetmiş

tlr. Hükilınetin bu 
Kararına riayet et 
mekle beraber se
ferberlik emrinden halkı haberdar etmek 
lstiyen bir Macar gazeteci, gazetesine 
yazdı~ şu fıkra ile bükOmetın bu ya~a
~ı atlatabilmiştir. Yazdı~ı fıkra şudur: 

Şehrimizde bulunan plyace alayının 

sevimli kumandanının sıhht sebeblerden 
dolayı cenubi Avusturyaya hareket et -

* 1 tiAinf teessürle haber aJmış bulunuyo -

Boksun tarihine dair 
Bağdad civarında bulunarı eski taş ka

bartmalnnnda boks yapan insanların re
simleri görülmüştür. Bu kabartmalar 
(5000) senelik kadardır. 

* B. r garib tabiat hadisesi 
İrlandanın merkezi olan Dublen şch -

tinde (TrinHy College) namında bir mck
teb vardır ki şöhreti bütün dünyaya ya-

ruz. Sevimli kumandan ayni zamandıı 
hayırsever bir kimse olduğundan kendi -
silc beraber bütün alay efrad ve zabita -
nını da beraberinde götürmüştür.:ı. 

* En uzun sinema filmi 
En uzun sinema filmi İncil hakkında 

yapılmış olandır. Bu film Los Anjeleste 
yapılmıştır. 227 devreye ayrılmış olan bu 
film ancak (32) saatte seyredilebilmek
tedir. 

1Jlmıştır. Bu mektebin inşn:.--ına 1591 de =============== 
başlanmıştır. 1593 senesinde ve yirmi iki 
ay içinde bitirilmiştir. Bu müddet zar -
fında Dublen §ehrine tek bir damla ya~-

mur düşmemiştir. Bu garıb hadiseyi şim
diye kadar izah etmek mümkün olma -
mıştır. •............................................................................................................................. 

Okuyucularıma 
Cevabiarım 
Maçkada oturan Bayan cC. C .• e: 
- Karşıma iki genç çıktı, istediğinı 

takdirde her hangi birile derhal cvle
nebilirim. Birinde menfaati.m var, di
~erini ise seviyorum, hangisini tercih 

edeceğimi şaşırdım kaldım, diyor. 
Bu genç kıza verllecek cevab basit

tir: 

- Menfaat her zaman temin edile --bilir. Hayatınızın sonuna kadar vakti-
niz vardır, faknt kalb bir defa duy -
maktan kaldı mı bir daha tahrik edi-

lemez. Gönlünüzün sesini dinleyiniz. 
Fakat kalb duygusu sizi mes'ud etmi
ye kafi gelecek kadar kuvvetli değilse, 
şimdi feda edeceğiniz menfaatin geti

rece~i ihtişamlı hayatı yann unuta .. 
mıyacaksanız .. Evet o halde menfaatin 
sesine kulak vermenız lnz.ım. 

* 
Topkapıda Bayan Bedriyeye: 
Kocanız dn ailesi arasında hakem .. 

lik yapmak size düşmez. Verebileceği
niz kararda yanılmak ihtimali az dahi 

olsa her zamari mevcuddur. Bu takdir
de hiç bir zaman rnuahezedcn kurtula-

mazsınız. Hiç bir rey izhar etmeksizin 
mutlak surette bitaraf kalınız. 

* Beyo~lunda Bay cB. İ.:. ye~ 

- On beş yaşında bir genç kız.. E -
vet şu veya bu kayıd altında evlenebi
lir, kanuncn mesağ vnrdır. Fakat bu 
tedbir istisnai ahval için, bilhassa nü
fusu az kasaba ve köyler için derpiş e

d Umi§tir. On beş yaşında bir genç kız .. 
hakikatte bir çocuk demektir. Fikrini
ze i~irak edemem. 

* Fatihte Bay cA. C .• ye: 
- Görlicü göndermek usulü tarihe 

intikal etti, isterseniz onun yerine 
kaim olan usule iki aileyi yekdiğerile 
tanıştırmak qiyelim. • 

* Feriköyde Bny cB. D .• a: 
- Benim bildiğimc Edebiyatı cerli

de• nin eŞişii hanımıı> harb ve müta
rek~ devrinin eŞişii hanımb ndan hem 
de çok farklıdır. 

Mukayese mi etmek istiyorsunuz? 
Etrafımza bakınız: Kıyıda, köşede her 

iki devirden de arta kalmış nUmuneler 
elan vardır. Biri beyaz saçlı, öteki düz
günlü ve pudralı. 

TEYZE 

SON POSTA 

Limon ne gibi 
işlere yarar, 
bilir misiniz ? 

Yemişlerin içinde dimon• kadar taydalısı 
yoktur. 

Binbir derde deva olan llmon, ayni za
manda binbir işe yarar. 
Yazunızda limondan ne suretle azami bir 

derecede istifade edllebllece~lnl sayaea -
~ız. 

Ev işlerinde ... 
Bıçak.lar Için: Çellk bir bıçak Ilmonun su

yu ile p3Slanır. Fakat llmonun suyu anlata
ca~ımız surette istimal edUecek olursa bi -
lAkls bıçaklardaki lekelerin hepsini çıka
nr. 

Bir mantarı limon suyuna daldırınız ve 
lekell bıçaklan bununla ovalayınız. Sonr:ı 
bir tanUA !Parçaslle kurulayınt,z. Lekelerin 
ç~asıqa kadar bö"vlece devnın ediniz. 
Bundtn sonra bıçakların parlamasını isti
yorsanız Moskor topra~Ue ovunuz. 

Taneereler Için: Limon un kabuklan nı iyi
ce muhafaza ediniz. Temlzlemesi güç bir 
tencerenlz varsa bu llmon kabuklarını kü
çük küçük kesip tencereye biraz su ile ko
yunuz ve ~a,ynatınız... Tenccrcnlzln içi 
hemen tertemiz olur. 

Süngerler Için: Kirli süngeriniz varsa onu 
temizlemek lçln şoylece h:ıreket ediniz. Bir 
mikdar kaynar suyun Içine llmon sıkınız. 
Suyu so~utunuz. Süngeri bu llmonlu su içi
ne dnldınnız. Bunu birkaç deta tekrar edi -
niz. Süngeriniz yenı gibi olur. 

Pas leketeri Için: Pas lekelerini limon su -
yu ile yıkayınız. Üzerlerine sonradan toz 
serplnlz ve güneşte kurutunuz. 

Mürekkeb lekeleri Jçln: Kumaşın lekeli 
yerinf kaynar su buharının üzerine tutu -
nuz. Tı\ ki buhar kumaşın içine Iyice Işle
sin .. Sonradan bu lekenın üzerine limon su
yu sıkınız ve leke çıkıncıya kadar böylece 
bırakınız. 

Mobilyaları temizlemek için: 500 gram kc
ten ya~; 85 gram patates unu, 105 gram 
limon suyu. İyice kanştınnız. Bu mayll te
mlzlenecek mobUyanın üzerine silrünfiz ve 
tanUft. parçaslle ovalayınız. Sonradan kuru 
bir bezle sillnlz. Bu maytl 1y1ce kapalı bir 
şlşede bir hayli muhafaza edebUirslnlz. 

limon ve güzellik 
* Her seldz günde bir yüzüntize limon 

suyu sürüp ılık su ile çalkaymız. Tenin ren
gl güzelleşlr ve buruşukluklar yeniden pey
da olmaz. 

* Çok çalıştınız. Çok yoruldunuz. Cildi -
niz yorgun kaldı. Makyajınız tutmıyacak ... 

Koyuca kepek suyu hazırlayınız. Blr bar
dak kepek suyunun içine yanm limonun su
yunu sıkınız. Yüzünüzü bu su ile ovalayınız. 
Böylece yanm saat bırakınız. Soınık .oıu Uc 
yıkayınız. Cildinizin ne kadar düzgünleşe -
cdlnl ve maldyajın ne güzel tutaca~ını 
hnyreUe göreccJaı!niz. 
* LAvabonuzun üzerinde daima bir limon 

parçası bulunsun. Her el yıkayışınızdan son
ra Ilmonla ovalayınız. Hat.td tırnaklarınızı 
llmona batırınız. 

Limon ve sthhat. .. 
* · Bır bardak suya sıkılan nmon, yalnız 

hararetı gidennez. Ayni znmanda bir nevi 
•dezentektan. vazifesini göıilr. IJmon, en 
mücerreb mlkrobun öldürücüsüdür. * nık suyun içine llmon sıkılıp gargara 
edilecek olursa. bo~az a~rılnrına çok iyi ge
llr . * On gün müddeUe hergün birkaç ll -
mon suyu içmell. Birkaç gün bırakıp son -
ra-dan yeniden ib:ışlamalı. ıRomatızmayn, 

damlaya, ve fena kan ceveldnlanna çok lyl 
gelir. * Limon kabuklannı kuruttukton sonra 
ateşte kızdırılmış bir küre~ln üzerıne koyu
nuz ve yakınız. Odalar Için çok mükemmel 
bir dezenfcktan vazifesini görür. 

Limonun mutfaktaki rolü 
Salata ve mayonez: S:ılntnlannızı !Irke 

yerine dalına limon lle yapsanız sıhhntçe 
pek çok ıstırade edersiniz. Midenize de gü -
zel blr surette hizmet eylemlş olursunuz. 

1\layoneze ıelince: Mayonez Için slrke ye
rine limon kullanacak olursanız mnyonezln 
ıavamını kaçırmazsınız .. 

Piliv Için: Pirinci atmadan evvel kaynar 
suyun içine blrka.ç damla limon sıkınız ... 
PilA.vınız hem tane tane olur, hem plrinçler 
kar gibi beyaz kal~r. 

Birinciteşrin 23 

Bir arabac1n1n ölümile neticelenen 
otomobil kazası mahkemeye intikal etti 

Tahkikat hlidisede şoförün mes,uligetini 
gösterecek şekilde neticelendi 

Bir otomobil !aciası etrafında, Müd
deiumumilikçe ~apılınakta olan tahki
kat neticelenmiştir. 

Şoför KAnıilin idaresindeki taksi, 
Fatihle Edirnekapı arasında sür'atle 
ilerlerken karşısına bir at arabası çık
mış, şoför, direksiyana hakim olamı -
yarak kuvvetle anab~a çarpmı.ştı. 

Bunun neticesi arabayı idare eden E
min yere yuvarlanarak feci bir çekilde 
ölmüş, otomobilde bulunan yolcular-

davasına asliye 3 üncü hukuk mahk~ 
mesinde devam edilmiştir. 

Mahkemece yeniden dinlenilen ha .. 
zı şahidler, çocuğun şubat ve mart ay .. 
lan arasında doğduğunu ve evli bu "' 
lunınıyan Fiyomiye aid olduğunu söy
lemişlerdir. 

Duruşma, diğer şahidierin celbi içJn 
talik edilmiştir. 

Polis te: 
dan Mustafa Nusret ise, ağırca yara - Dfinkü otomobil, otobüs ve kamyoz 
lanmıştı. k 1 

Bu hadise etrafında Müddeiumuıni- aza an 
Şoför Mustafanın idaresindeki 282D nu " 

lik ve sorgu hAkimliğince bir müddet- maralı otomobD, !(lalah köprüsünden ge.. 
tenberi devam ede tahkikat bitmiş, çerken kliprünün blr tarafından dl~er tnraı 
hadisede şoförün mes'uliyetl görO.lmüş- tına geçmek istıyen Hüseyin isminde b!ı 
til şahsa çarparak sol baca~ının kırılmasın' 

r. h 1 sebebiyet vermiştir. Yaralı Cerrahpaşa has· 
Ehli vukuf tarafından facia ma 8 - tanesinde tedavi nıtına alınmış, şoför yakıı.., 

linde yapılan keşif ve tedkikat raporda lanarak tahkikata başlanmıştır. · 
da şoförün fazla süratle gittiği, yolun * Şoför Hüseyin Avnl tarafından Idare 
30 metre genişlikte olması dolayısile edilen 3785 numaralı kamyon, Ortaköyden 
her türlü manevra yapmağa müsaid bu- gıeçerken Kuruçeşmede Alaybey sokağınd:ı. 

oturan 13 ya§ınd:ı Remziye çarparak başın
ıunduğu ve nihayet suçlunun arabanın dan yaralamı.ştır. Yaralı tedavi nltına alın-
önüne geçmek istemesinin kazayı tev- mış, şotör yakalanmıştır. 
lid ettiği zikredilıniştir. Diğer topla - * Çatalcadan l}ehrlmlze gelmekte ola~ 
nan deliller de kazada şoförün mes'u - şoför Nccdetın Idaresindeki 15 numaralı o ... 

h t t di tobüsle İstanbuldan Çatalcaya gitmektc o • 
liyetini gösterecek ma iye. ~ r. lan şotör Murad tarafından idare edilen 17 

Suçlu KArnil ise, verdiği ıfadele:de, numaralı otobüs arasında Topkapı harlcln-: 
hadisede kendinin kababati olmadıgın- de bir çarpışma olmu~tur. Her tki otobüs de 
da ısrar etmiştir. hasara uğramı.ş, nüfu.sça zaylat. olmamış. 

Suçlu muhakernesi ve tecziyesi ta - tır. 

b 'l 'ı· hk mesine sev * Şoför Yusufun idaresindeki 25 n uma "' 
le ı. e ~s ?ye ceza ma e - ralı kamyon, Okçumusa caddesinden geçer~ 
kedılmıştır. ken İsmnil Tekin isminde blr şah.sn çnrpa.: 

Muhakemesine bugünlerde başlana - rak arnzundan yaralamıştır. Şotör ynknlnn-
caldır. mıştır. * Galata köprüsünün bir tarafından di • 

Beyaz kadm ticareti yapan ğer tarafına geçmek tstıyen şevki Isminde 

randevucunun Curum Ortak- bir şah.sa şotör AbdQrrahmanın idaresin • 
dekl 2948 numaralı otomobil çarpmış ve bıı· 

1 Orgusuın yapıldl ca~ından yaraıamıştır. Yaralı tedavi altın 
arm s alınmış, şo!ör yakalanarak tahklkata baş -

Beyaz kadın ticareti, rendevuculuk, ıanmıştır. 
altın ve döviz kaçakçılığı yapmak suç- 12 yatınca bir çocuk bir 
lanndan hakkında tahkikat açılan Ma- üzümcüyü yaraladı 
dam Atina'nın cürüm ortaklan da bi - Edirnekapı haricinde seyyar üzümcillük &> 

rer birer yakalanarak Adliyeye sevke- den 16 yaşında Ahmedle Edirnekapıda otu
dilmekıtedirler. ran mezarcı llldayetin o~lu 12 yaşındn Ra .. 

gıb arasında alacak yüzünden bir kavga çık-
Dün de, Marika, Roksani, Anastas - mıştır. Bir aralık kavga büyümüş ve Ragıb 

ya, Eleni ve Katerina isimlerinde beş Ahmed! bıçakla sağ kolundan yııralamıştır. 
kadın, MüddeiumumUiğe sevkedilerek Yaralı tedavi altına alınmış, suçlu yakalan
ifadeleri alınmıştır. Bu kadınlar hak- mıştır. 
kındaki iddia, Atinanın şehir dahilin- Sokakta düşen bir kadının 
deki icraatında vasıta olmak ve ken - hacağı kırıldı 
disine yardım etmektedir. Fakat, beşi YeşUdirekte İbrahimpaşa soka~ında otu-
de verdikleri ifadelerde, böyle bir ha- ran 45 yaşında Saflye, dün Rızapaşa yoku
dise ile alakalan olmadığını söylemiş- şundan aşa~ı inerken ayağı knynrak düş " 

. mUş ve sağ bacağı kırılmıştır. Yaralı Hnse .. 
lerdır. _ kl hastanesinde tedavi altına alınmıştır. 

Kadınlar, bundan .sonra -4katın;~.~l r- Bir hırsız para çalarken yakalandı 
nfn hakiminin hu2furuna ÇI TI.uı~ ar 
B"" • • Küçükp:ızarda Sabunhane sokağında otu-
ve maznun sıfatıle soııguya çekilmiş - ran BUtu Lmıtnde bir şahıs, dün çalışmakta 
lerdir. olduğu yenı Hfll 'binasında Şcrlfe ald ı nu-
Gene bir klZI döven adam bir maralı yazıhanenin p:ıra çekmeceslne nnah-

• • tar uydurup açacağı sırada yazıhane sahlb~ 
ay hapse mahkQm adıldl tarafından suçüstünde yakalanmış ve po .. 

Milhat isminde bir genç, Fatına a
dında 15 yaşında bir kızı tokatlamak 
iddiasile Adliyeye verilmiştir. 

Sultanahmed 3 üncü sulh cezada ya
pılan muhakernesinde, suçu sabit görü
len Mithat 1 ay müddetle hapse mah -
kum edilmiştir. 

Paylaştlam1yan çocuk davasına 
devam edildi 

lise teslim edilmiştir. 
Bir eroin tiryakisi yakalandı 

Üsküdarda Toygarhamza mahallesinde o
turan Salahaddinln eroin sat.tığını haber 
alan zabıta, kendisini yakalayıp ceplerını 

aramış ve bir mikdar eroin bularak asliye 
beşinci ceza mahkemesine teslim etmiştir. 

Iki çocuk t~la birbirini yaralndılar 
Beyazıdda Eminpaşa sokağında oturan lı 

yaşında Osmanln arkadaşı İsmall, oyun oyı 
narken kavgaya başlamışlar ve her 1klsl di 
birbirlerini taşla başlarından yaralamışları 

Plirni, Fiyomi isimlerinde iki kız - dır. Suçlu çocuklar cürmümeşhud mahke · 
kardeş arasında paylaşılanpyan çocuk meslne sevkedilm~erdlr. 

Bacaksızın maskaralıkları : Iskarnbil /alı 
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ırü VA TR O~ 
ki tiyatro eseri 

a 1 av1n! 
• • • • 
ır a rırının 

• 
şayanı 

tiya o 
ikkat mak es ı 

Son yazdığım piyes bir aydan fa~a. j~ ı 
llbar görmedi, amma hemen bir yenısını 
yazdım. Niçin? .. Sebebini anlatayıı:n: 

Yeni piyesim, ruh tablilleriı:e gırış.e~ 
ateşli bir yazı dc8ıl, (bu türlüsimden Jkt 

tane yazdım. İk"sinden de be? par~. ka-
2anamadım.) havai bir piyestır. (Boyle
sinden de şimdiye kadar iki tane ya~dım 
:ve d<>hşctli bir muvaffakiycte erdım.) 
Eğer bu defaki piy~ im oynanmazsa bo 
§una vakit kaybetmiş olacağım. Ya oy -
nanu·sa ... 

Tecrübeme dayanarak bunu da s.;ze 
bir parçacık anlatayım. Çünkü eger bır 
gUn tiyatro muharriri. olmak hevesinP. 
Ciüşerseniz sizin de başınıza gelecek şey
l er bunların aynı olacaktı:. 

Piyesiniz hazır, bekleyip dururken bir 
gün bir ajan size telefon eder. Şu bekle
ınediğiniz haberi verir: cOyunun ton 
perdesinde bazı değişiklikler yaptığınız 
takdirde bir (menaj~r) sizinle hemen al
tı aylık bir mukavele yapınağa hazırdır.• 

Her piyesin son perdesinde değışik -
lik yapmak hemen hemen adettir. Zaten 
bunun içindir ki cksenyetle son perde -
ler oyunun en herbad kısmını teşkıl e -
Cier. Hemen (mcnnjeri) görrneğe gider
siniz. Yapılacak değişikliği sorarsmız. 
Doğrusunu isterseniz istediğı şeyi anla -
masanız da olur. Yeter ki bir değişikliğe 
razı olun. Bir sürü buluşma ve bir çok 
pazarlıktan sonra mukavele imzal:ınır. 

Buna mukabil avans olarak otuz liralık 
bir (çek) alırsınız. Bunun yüzde onu a -
Jana aiddir. Uzun zaman başka bir şey 
beklemeyiniz. 

eFiyesiniz ne zaman oynanıyor?. Ht>r 
rastladığınız arkadaşınız ayni şeyi so -
rar. Bunu siz de bilmezsiniz. O kadar ki 
bir zaman gelir, bu sualden bıkar usa -
ııırsmız. 

Fakat nihayet bir sabah (menajer) 
aen yeni bir haber gelir. Piyesıniz bir a
Ya kadar oynanacaktır. Yalnız son per -
dedc yapılması lazım gelen bir değişiklik 
için bir defa kendisine uğramahsınız. 
Son perdede değışikHk mi? Bunu daha 
evvel yapmı§tınıı ya ... Evet amma yal -
nız bir defacık. 

Heyecandan birkaç kereler yazı ma -
Banızın etrafında dönersiniz. Şimdiye ka
<tar bir düzüne piyesim temsil edildiği 
halde hala ne zaman bu haberi alsanı 
kendimi tutamam, masamın etrafında 
Öönerim. 

Hemen bir taksiye atlarsınıı (atlaya -
bilirsiniz tabii... Mndemki piye&iniz oy -
~anacak), ve (menajer) le tstlı bir mü -
lakat yapınağa gidersiniz. Yapılacak ye
~i değişiklik üzerinde müzakerelerde bu 
lunursunuz. (Menajer) ılk yııptığınız de
gi~ikliği ya hiç okwnamıştır ya da kay
betmiştir. Buna canınız çok sıkılır am
l'na tabii belli etmPzsiniz. Bahusus ba§ 
,:toUerin fal:ın ve filan gibi büyük artist
lere verileceğini duyunca s1kıntınıı ta -
bıarnen dağılır. Kalbiniz sevinçten hop
lar. H oplayan kalbınize uyup siz de. bir 
0 tornobile nUar, evinize diinersiniz. Tck
tar masanızın etrafında döner durursu -
buz. -Bunun için tiyatro müellifinin 
~azı masası kat'iycn yuvarlak olmama
lıdır.- Üç gün üç gece uğraşır, yeni bir 
Son perde yazarsınız. 

Üçüncü gecenin sabahı üçüncü c!e!a 
)'azılan üçüncü perdeyi postaya verir -
~lniz. Aldığınız cevabda (Menajer) ilk 
~azdığınızı en mükemmel bulduğunu bil 
dirir. Ve mektubunu şöyl~ bitirir: cHer 
be hal ise, aceleye lüzum yok. Çünkü ne 
falan, ne filan artistieri angaje ederne -
dfnı. İstediğim tiyatro i!e de henüz u
~amadık. Daha bir müddet bek!E:me -
liyiz .• 

Beş ay daha geçer. Mukavelenin uza
tılınası için iki n rı bir (cek). alırsınız. Fa
~at bu, n(' birincisi kadar göz altcıdır, ne 
~e o kadar büyiık. Yıpmnnuş bir kfığıd 

_ Piyesiniz oyruınaca1;, jaluıt §U son perdenin sonunu değiştirin! 

d f kı Yok aibidir. Fakat ta- yemekten evvel al6 kere tekrarlayınız. 
parçasın an ar :-.· . . . . . · t 
b.. ld az kabul edersiniz. Çok geçmez bu manalı soz sızın ıçın a-

u a ınn b b" ··mı d"" Nihayet cbüyük gün. gelir. İlk ha- mamen manasız ve o~ ıı· cu .ey~ ~ 
beri tesadüfen akşam gazetelerinden bi- ner. İşte prova sırasında herhangı bır pı
rinde görürsünüz. - Zaten rnuharrirler yesin uğradığı akıbet budur. 
her şeyi tesadüfen öğrenirler.- Piyesi - Şahsi garezler, kinler, antıpatiler de 
niz üç haftaya kadar filan tiyatroda, fa- tam bu müşkül zamanda patlak verir. 
lan - filan ve falan - artisti er. tarafından Evvelce o kadar n eş' eli brr adam olan 
temsil olunacaktır. cmüstaıd rnuharrirıı. in suratı asılır. Baş 

Bu iki artist hiç de yazdığınız oyuna artistin sinirleri bozulur. ReJısorün aksi
uygun değillerdir arnımı ikısi de büyük liği ıutar. Aksine (menaJcr) de işin yo
birer yıldızdır. Onun için endişenizi gi- lunda gidip gitmediğini kontrol için tam 
derrneğe uğraşır ve (meııajer) i görrneğe bugünü seçer. Memnun görünrnek ister. 
koşarsınız. Fakat: cBen bunun için mı bu kadar para 

harcadımıı. diyen bir hali vardır. P.ejisör Koca yalancı sizi: cNe güzel tesadüf. 
ikinci perdenin dekorlan için kendisbBen de şimdi size uğrayacaktım. Biraz 
den para isteyince bir hayli düşünür, te-

oturunuz da ŞU U-çu-ncu·· n:>rdeyi azıcık de-
r- rcddüd eder. Daha fazla zarara uğrama-

ğiştirclim:t diye karşılar. nın önünü almak istiyece~t kadar pesimist 
Bu sefer üçüncü perded"" bir değişik- kesilmiştir. Bereket temsil başlamadan 

lik yapmak lüzumunu zaten siz de duy- iki üç gün evvel tiyatroya yeni bir canlı
mu§Sunuzdur. Vakıa oyunu artistiere uy- lık gelir. Oyununuz sanki birdenbire ma
durmak maksadile yapılan bu değişıklik nasızlıktan kurtulur. Kostümlerden, de
escrinizin ruhunu da biraz dcğiştırecek- korlardan yeni bir şevk alır. Tiyatro kum 
tir nmma zararı yok. İstediğiniz gibi cgü- panyasında yeniden bununalı bir faali
zel eseri• gelecek defa yazarsınız. Bu de- yet sezilir. Bir kere daha hep birden elele, 
fakinden para kazanın da... başbaşa, birbirine haber vererek çalışma 

Bu arada provalar b~lar. Üç perdelik başlar ve muvaffakiyetİn tatlı ışığı gö
piyesiniz şimdi altı kısmıdır. Bir ilk, bir nülleri sarar. 
ikinci, ve dört tane ~çüncü perde... Siz baş artiste vadettiğiniz b!r ziyafeti 

Provalarla beraber hakiki endişe za- hatırlar ve hemen yerine getirirsiniz. O 
rnanı da başlamış bulunur. İki büyük ar- size bir kadeh içki ikrarn eder. Rejisör 
tistin elinde hiç aklınızdan geçmi.yen bir hepinızi birden akşam yerneğinc çağırır, 
hale giren eserinizi seyrederkeıı içinizde bütün rolü cSandoviçleri nereye koy:ıyım 
hiddet, ızttrab, ztıf birbirini kovalar. Ön- efendıma sözünü kekelemede::ı söylernek
cc kızarsınız. Sonra kendi kendinize: cA- _ten ibaret olan aşçı yarnağı bile varlığı
caba hata onların mı, benim mi?. diye nızın farkına varır ve iki lira ödünç ister. 
sorarsınız. Daha sonra iki artistin de İşte nihayet ... İlk temsil g~cesi! 
- sizin gibi - hayatlarıru kazanınaya ~lı- Oyunlarının bu ilk temsilini huzur ve 
şan ve bu meselede gadre uğrıyan bırer sükOn içinde seyredebilen pek az tiyatro 
insan olduklannı düşünürsünüz.. müellifi vardır. Ben onlardan değilim. 

Bu provalar snasında adınıza bir cze- Bence bu ilk gece insana hem hayal, 
ki, müstaid:t sıfatı eklenir amma benim hem inkisar veren bir zamandır. Hayal 
düştüğüm hataya düşüp te bunlann sa- verir: Çünkü görünüşteki kazancın bü
mimi olduğunu sanmayınız. Bu söz, şah- yüklüğüne aldanırsınız. İnkisar verir: 
sınızn aid bir kampliman değH, her mu- Çünkü hakikatte kazancınız o kadar bü
harrir için söylenınesi fıdet olan beylik yük değildir. Esasına bakat"sanız hakiki 
bir cümledir ve daha provalar yarılan- kazancınız manevi muvaffakiyetiniz ol
madan içine acı bir istihza karışır. malıdır, amma bu, o dakikada insanı hiç 

cMüstaid muharrir:t çok geçmez, bütün te aHikadar etmez ve maddi hesablan u. 
istidadını kaybeder. Eseri cmanasız, ölü, nutturamaz. Hakiki büyük bir müellif 
ve sıkıcıa olur. olmıyan her tiyatro muharriri oyununun 

Ekseriyetle provaların ~ki_?ci haftas~n: ilk temsilini §U düşüncclerle seyreder. 

d b ı yan ve ınsanın butun cesareünı Eğer kendinizi cidden büyük bir muhar-
a aş 1 

- - t k"dl · 
kıran bu cmanasız• soztı en ı erın en rir sayalJlıyorsanız sizin de düşünceleri-
fenası ve tiyatro kurnpanyasını en_ fazla niz şunlar olacaktur: 

' d "d" Dokuz gun ar- A b b" rnücndeleye sevke enı ır. ca a oyun ır muvaffakiyet kazana-
ka arkaya dokuzar defa: . . cak mı? Yoksa muvaffakiyetsizliğe mi 
eMuradıma erdim, deyıntz ve doku- uğrıyacak? Eğer muvaffak olursam bin

zuncu günün sonunda içinizi yoklayınız. lerle liram olabilecek mi? Ya kaybeder
Bu sözlerin heyecan ve neş'esinden ne scm ... Avanstan başka bir şey alabilecek 
kadar çok şeyleri kaybettiği~i gör~ek- miyim? Sekiz yüz lira kazançta yüzde 
siniz, yahud en nükteli bir cumleyı her (Devamı 10 ncu sayfada) 

Sa\'Fn 7 

Ne olmak istiyordunuz, 

E OLDUNUZ? 
Şehrin tanınmış simaları arasında açtığımız 

bir ankete verilen ilk cevablar 
Anket i ~apan: Sabih Alaçam 

Memleketimizin tanınmış simaları: 
1 - Çocuk iken ne olmak istedik -

lerini, 
2 - Bugünkü mesleklerine hangi 

sebeb ve nasıl bir tesadüfle girdikle -
rini, Son Posta okuyuculanna, bak:ı -
nız nasıl anlatıyorlar: 

- I
Sinir hekimi Şükrü Bazım Tiner: 

- Çok küçük olduğum zamandan -
beri doktor olmak isterdim diye söze 
başladı. 

Yanıbaşımızdaki komşumuz dok -
tordu. Bu zat, bizim mahalle halkının 
en kibar, en iyi adamlanndan biri idi. 
Şimdi bile çocukluk hatıralarımın i -
çinde en canlı olarak yaşayan sima bu
dur ... 

Pek küçükken, galiba tifoya tulul -
muştum. Günlerce ateşler içinde sa -
yıldadıktan sonra gözlerimi ilk açtı -
ğım zaman yüzüme şefkatle bakan; ba
na, çocuk psikolojisinden anlayan bir 
dille tatlı ve munis sözler söyleyen 
gene bu zat idi... 

Çocukluğurnun ilk çağlarında, kör
pe dimağımın üzerinde derin bir iz bı
rakan, seneler geçtikçe de artan bir te
sirle artık iyiden iyi doktor olmağı ku
ruyordum ... 

Geceleri gördüğüm royalarda bile 
kendimi doktor olmuş zannediyor; ko
ridorlan, çıplak duvarları ilaç kokan 
bir hastanede zavallı hastalarımı mu -
ayene ediyordum ... 

Bu duygum, mek1eb sıralarında da
ha fazla kuvvetlendi. Babam, o za -
manki tedris şekline nazaran, yabancı 
dil öğrenmenin güçlüğünü, hatta im -
kfmsızlığını · nazan dikkate alarak be -
ni, Alyaps İzraelit mektebine de gön
dertiyordu. Beşiktaş askeri rüşdiye -
sindeki Fransızca muallirnimiz, benim 
revkalade hevesimi gördükçe, bu çalış
kan talebesini teşvikten zevk duyu -
yordu. Hemen hemen daima: 

- Görüyorum ki, lisan öğrenmeğe 
çok heves ediyorsun ... Yabancı bir dili 
iyi öğrenece.ğine nazaran, bir fen ada
mı yetişsen, muvaffak olursun ... Me -
sela doktorluk, senin için biçilmiş kaf
tandır, diyordu. 

Beşiktaş askeri rüşdiyesini, bu ha -
leti ruhiye ile bitirdim ve askeri tıb -
biyeye girdim. 

Böylece, doktor olmakla ta çocuk -
luğumdan beri beslediğim bir hayali ta 
hakkuk ettirmiş oluyordum. 

-Peki... Lakin. sinir hekimliği?! Ya 

Bayan Bamıyet Yüceses 

Mazhar Osman Beye asistan tayin edi· 
yoruz, dediler. 

Askerdim; tabii, verilen emre itaat 
etmek mecburiyetinde idim. 

Böylece, yani emirle ihtisasımı asa
biyeden yaptım ve sinir hekimi oldum. 

İşte, çocuk iken ve büyüdüğüm z~ı
man duyduğum mesleki heyecanların 
kısa bir tarihçesi... 

-D-
San'ntkfir Bayan Harniyet Yiiceses: 
- Ah, bilmezsiniz, daha annemin 

kucağında uyurken, onun hazin bir 
sesle söylediği ninnileri ne derin bir 
hazin dinlerdim, dedi. 

Zavallı annem, bu ninnileri, beni U· 

yutmak için söylerdi. Fakat ben, o nin
nileri dinlemek için uyumazdım! 

İşte, yavaş yavaş büyüdükçe, ken -
di içimde de adeta bir ses dünyası ya
ratıyordum ... 

Diyebilirim ki, güzel sese aşıkt•m 
Küçücük bir çocuk iken, nerde güzel 
bir sesle şarkı söylendiğini işitsem, he-
men durur, bu güzel sesle söylennn 
şarkıyı dinlerdim... Sonra da evde 
duydui{umu kendim söylerneğe ca'ı -
şır, fakat bunda muvaffak olamadığı · 
mı 1.annederek üzülürdüm ... 

- Şu halde kendi sesinizi beğenmi
yordunuz? 

- Bana, belki hala da öyle geliyor ... 
Hem düşünüyorum ki insanların her 
hususta olduğu gibi, tegannide de ken
disini beğenmemesi lazım... Ben. dai · 
ma colduğumu• değil colacağımı• se -
ver ve beğenirim ... 

- Fakat, muhitinizdekiler, sizi bu 
fazla idealist tevazudan alıkoyuyorlar
dı galiba ... 

- Bilmem ... Yalnız şu var ki barıa 
şarkı söyletmek istiyorlardı. Bilhassa 
mektebde, öğretmenimiz beni fevkaHi

j de teşvik ediyordu. Kaç kere: 

1 - Kızım, sakın bu sesini ziyan ct -

Doktor Şükrü Ildzım 

ni ihtisasınızı asabiye branjından yap
manız da böyle mi? .. 

- Hayır! Bakınız, bunda tesadüf rol 
oynamıştır. Mektebden, 1914-1916 har 
binin içinde çık.tmı. Beni, palas pan -
dıras Erzuruma gönderdiler. Ordu sıh
hi(Ye reis muavini tayin edilmi.ştim. O
radan da Almanyaya gittim. 

Bu suretle, askeri tıbbiyeyi bitırir 
bitinnez ihtisasımı yapamamak mcc -
buriyetinde kalnuştım. 

Bir gün, Almanya dön~ü, Harbiye 
Nezaretinden çağırdılar. Gittim. Bana: 

- S izi, Şişli Fransız hastanesinde, 

me ... Musikiye çalış ... Senin, bir su C'n· 
ğıltrsını andıran berrak ve piirıizı:;üz 
bir sesin var ... demişti. 

Öğretmenim bana sadece yüz ver -
mekle de kalmıyor, mektebdeki bütün 
müsamerelerde, bütün temsillerde ba
na baş rolü verdiriyordu. 

1 - Demek, daha küçük iken prima -
. donnalığa başladınız? 

ı 
-Onu, şimdi bile olamadığıma kn

niim! 
- İnşaallah olursunuz! Lutfen bab

simize devam edelim. 
-Yavaş yavaş scsime dikkat eden -

ler çoğalmağa başladı. Nihayet, bir g:in 
beni sahneye çıkartınağa karar ver -
diler. Fakat, bu karara tekaddüm eden 
zaman içinde, musiki ôiıyatına dair 
dersler almış; yani tcganniyi, kulak 
dolgunluğu ve aqızdan kapma ile yap· 
mamağa başlamıştım. 

Nihayet sahneye çıktım. 
- Kaç yaşında? 
- Daha henüz küçük bir kız dene -

cek bir yaşta iken ... Fakat keşke çık -
ma saydım! 

-Niçin?. 
(Devamı 10 ncu ıa!Jjada) 
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Şik şapka ye Şik manto Dudak boya_sı ve al~ı~ 
· alırken çok dıkkat edınız 

Sarışınlar, kumrallar, esmerler, kızıl saçlılar hangi renk 
allık ve hangi renk dudak boyası kullanmalıdırlar ? 

Dikkat ederseniz bu mantonun her kısmında uzun etüd • 
lerden co~muş zevkli bir yenilik bulacaksın11 .. Bununla be
raber esas çizgileıi, son derece sadedir. Kolları düz, arkası, 
önü düz... Bu düzlük mantoyu şık olduğu kadar kullanışlı 

bir hale de koymuştur. Umumi görünüşü ı.,u ... Bir de kJsım 
kısım tedkik edinjz. Göreceksiniz ki her yerindt! ne ince bu
luşlat var. Bir kere korsaj eteğin üstüne adeta bolero gıbi 
inıyor. Bu tarz yepyenidir. Zikzak bir garnitür omuzlara 
robahymış tPsırıni veriyor. Ve kolların yukarı kısmını geniş 
gösterıyor. 

Kısaca: Genç, sade aynı zamanda son derec.e şık ve son 
moda bir manto istiyorsanız, bu kadar ~zelini ~ç bulur -
sun uz 

* 
Beraber giyilen ~apka da seçkin bir modelclir. İri bir bere

yi andıran ônü yuk~ek bir kalot... Alnın üstünde açık renk 
bir garnitür. Çok genç gösteren, çok şık bir şapka istiyorsa
nız, hele bir de yüzünüz yuvarlaksa muhakkak ki bu model 
sizin ıçindir. 

l~t<'ği, kürk bandla çevrili, büzgülü, kocaman ilü cep süs
lüyor. 

Y:ıka dik fakat ş!mdiye kadar gördüklermıizın hiç birıne 
benzemiy<'r. Altı kendi kumaşından, üstü kürk ... Bu kÜrkün 
uçları önde Ş!k bir şekille geri doğru çevrilmiş. 

· Ensiz bir kenar, sivri, yüksek bir kalot, bu kalotu §akuJt 
ol:ırak süsliyen bir tüy, bir de ufacık bir kordP.la fiyonga ..• 
S:islü ~öriinme>sinc rağmen kullanışlıdır. Çünkil: Biçinn 
karışık cieğdl. •. Zaten bütün süs de şık bir tüyden ibaret ... 
Genç yüzlcre lıu ~alot ve bu garnitür son derecP. yaraşabilir. 

Sonbahar ve kış modası 
Sonbahar ve kış modasını daha yakın-ı Burada, mevsimlik manteların hemen 

dan tedkik edebilmek için muhtelif bü- hepsi düz renk. Altlarından giyilen rob-
yük Paris terziha- lar ya ç.izgili, ya kareli, dilz kumaş rob · 
nelerinde görülen ların da muhakkak rengi mantodan ya 
yeniliklere bır göz birnz açık, ya da biraz k0yu ... 
atmalıyız. Bu koleksiyanda gece tuvaletıcrinde 

Bunlardan bi • eski Mısırlılardakini andtran bir tarz 
rinde: Tayyörler büyük bir değişiklik teşkil edıyor. Bu 
10n derece sade, elbiseler kalçaları sıkı sıkı sarıyor, önde 
klAsiktir. Roblar iki geniş parça gibi sarkıyo:-. 

Bir başkası da manto, tayyör, rob bü
tün elbiselerde sadeliği esas bilmiş. Bu 
biçim sadeliğini bir renk zenginliği süs
lüyor. Burada mesela: Sarı - yeşil, gri 
çizgili mevsimlik bir truckar'ın altından 
yeşil bir etek, mantonun kumaşından ce
ket görüyoruz. 

Evde giyilecek 
örgü Ct!~et 

Renkleri birbirine ve kendi tabii ren -
ginc uydurarak boyanmak mühim, pek 
mühim bir mesclcdir. Dikkat ediniz, ka
dınlarımızın çoğunun dudak, yanak, gôz ' 
kapağı boyalarının ne birbirlerine, ne 
pudralarına, ne de tenlerinin asıl ren • 
gine uymadığını-göreceksiniz. Bunun i
çindir ki çokları boyandıklarından fazla 
boyalı görünüyorlar, tabiiye icab ettiği 

kadar yaklaşamıyorlar, belki de bazıla

rı boyasız hallerini arataealt şekle giriyor
lar. 

Ayni renkleri bazan bir esmerln. biı 
kumdılın süründüğünü görüyoruz. 11.1· 
buki ikisinin tenlerinin, gözlerinin, s 
larının renkleri bas.ka başkadır. Bir bo 
ya bu muhtelif renklerle nasıl imtizac e· 
der? Sarı§lnlar, kızıllar içm de böyle ... 

Bazan bir kadının allığını pek ala ren 
gine uydurduğunu görüyorsunuz. Dudak 
boyasını da bu nllı~a uydursa mükem -
mel olacak. Halbuki onu bambaşka b_ir 
renkten almı§tır. Biri mora, öbürü tu -
runcuya kaçıyor. Bu iki renk dünyada 
birbirile uyuşamaz. Ve tabialta hiç bir 
insanın yanağı, dudağı bu kadar birbi -
rinden ayrı renkte değildir. 

Hele göı kapağı boyaları... Bunda 
muvaffak olan daha az ... 

Bazı kereler ya kahve rengi, ya siyah 
gözlünün göz kapaklarını yeşile boya -
dığını, sarışının ~ra yakın boya kul -
landığını görüyoruz. Bu renk tezadları 
kadar insanı çirkinleştirecek hiç bir 1ey 
yoktur. Göz kapağını boyamak makya -
jın en n&ZMt kısmıdır. Bu boya bir yan -
dan gözün rengile, bir yandaq da diğer 

·············o&ca····ar6·1s&sl············· 

wcude yapışacak 

kadar dardır. Yal
nız korsajlarm .. 
da hafif drape Vf] 

büzgü var. Çoğun .. 
da hattA bu da 
yok. Bir kaç u!ld 
pli hepsinin yeri . 
ni tutuyor. 

~ 
Bir dördüncüsünde de morla yeşil pek V • V ~ •• • 

" k H d b" d ·· ğ I Begendıginiz orguden hoşunuza gi· Siyah ve l~civerd kaciüeden yapılabl-
Bir terzihane 

mantolara en bU • 

:.o . em e ır ara a gorme e a ı~ma - . . . . . 
d v b 'k" . .. 1 h b" k"ld 1 den bır renkte yaparsınız. Ev içınde lir şık bir gece elbisesi bel mcedir. Etek 
1gımız u ı ı rengı oy c oş ır şe ı c .. . . . . . _ _ . . . 

b. 1 ı · · k" A . · .. .. lA rob uzenne gıyı1ebilir. arkaya buzgu yapılarak dikılınittır. 
ır eş ırmış ı... ynı tayyorun mc>se a 

boyalarla öyle bir ahenk yapmalıdır ki 
Adeta farkedilemesin. Maksad belirsiz 
bir renkle bakı§a, göz içine bcrraklık, 

parlaklık vermektir. Yoksa gözünün ka
pağı teninin rengine zıd bir mahluka 
tabiatta rastlamak mümkün değildir kı 

makyajda da hoş görülebilsin. 
Muhtelif renk tiplerine göre boyaları 

şöyle ayırabiliriz: 

Kızıl saçlılar: Yanaklarımı mümkün 
olduğu kadar az allık sürmelidirler. Çok 
kırmızı yanak bunlara gitmez. Dudak 
boyaları gelincik veya erguvan renginde 
olmalıdır. Allıklarını aynı rengin az açı

ğından almalıdırlar. Göz kapaklarına ya 
göz bebeklerinin rengine pek yakın bir 
boyadan hafifce sürmelidirler, ya da s:ı· 

c!ece biraz yağlı krem dokundurmalıdır· 

lar. 
Kumra1lar: Çilek rcng:n~ yakın göze 

çarpan kırmızı ruj, onun I!,Z açığı allık 

kuUanmalıdtr. İkisinde de sarıya en ıı
fak bir yakınlık olmamasına çok dik • 
kat etmelidirler. Göz kapaklarının boya· 
sı allıkiarına biraz mavilik katınca ha • 
sıl olacak renkte olmalıdır. O da yalnn. 
gece için ... 

Sarışınlar: Turuncuya bakar atc'i ren· 
gi rujla ona yakın allık, açılt yeşil ol -
malıdır. Dudaklarını, yanaklarını yakı~

tığı Radar boyamakta serbesttirler. Fn • 
kat göz kapaklarına §Öyle bir dokunu • 
vermekten ileri geçmemeli.dirler. 

Esmerler: Onlara en fazla -bu sene 
moda olan- vişne rengile ahududu renle
lerinde boyalar yaraşır. Tabii allıklnrı 

rujlarından biraz daha aç:ık olacaktır. 

Bu iki renk biraz mora kaçtığı için pud~ 
ralarını pek koyu renk almarnalıdırlal'. 

Hele sarımtırak renklerden pe~ çok ka· 
çınınalıdır lar. 

yük yenilik olarak 

ktirkten bır ba1 • 

lık ilave etmiş. ıs .. 
ter açık başa. is • 

ter şapka ~stiine 

giyilebılecek. Tıp .. 

kı buzlar memle • 

ketinde yolculu • 

~a çıkar. kaşifler 

eteği menekşe renginde, ceketi yeşil fa· 
kat onun da kolları menekşe rengi . Bir 
çok tayyörlerin üstünden bir "ıruakear 
giyilir. Bu söylediğim tayyörün tmakarı 

Etekler uzayacak m•• kisalacak m•? 

gibi... Bizim, so • 

~ğundan pek de şika) t:L etmediğırniz kı
§ımızda bu yenilik pek de rağbct görme
se gerek. Fakat kim bilir, modayı her 
vakit bir ihtiyaç karşılığı o1arak benim
semiyoruz ki. .. 

Başka bir terzihanPde §U yenilikler 
var: Robların vücud kısmı gene sıkı fa
kat kolları, kolların da bilhassa aşağı ta
rafları, çok bol. Bunu mantolara da yap
mışlar ve kürkten kol kapali'! yerine 
kürk bilezik koymuşlar. İnce vücudlc·rdc 
hiç de fena durınıyacak bir yenilik ... 
Yalnız şişmanJara tavsıye etmeyiz. Dah:ı 
geniş görünürler. 

eteğinin rengindedir. 

Bu koleksiyanda lameden öğleden 
sonra elbiseleri pek çok. Grimsı mavi 
renkte bu tarz bir elbiseye plilcr konul
muş. Bu pliler açıldığı vakit aralarından 
ten rengi bir kumaş görünüyor. 

Gece elbiselerinde en çok c bordo, yu 
kullanıyor. Bunların arkaları açık fakat 
önleri boyuna kadar kapal~, belleri sıkı, 
kalçalan dolgun. 

Gene birinde tayyörlerin ceketlt>ri r.s
kisine nazaran göze çarpacak kadar u -
zun. Yakaları hemen tamamil'.! kapa~ı. 

Bazıları kürkle, bazıları kiirk yerine baş
kb bir kumaşla süslü. 

Öğleden sonra elbisel~rinde csaçak. 
kullanıyor. Pli, drape ve cbal peteği:.. ne 
de büyük bir yer ayırrnış. Bunlara gece 
tuvaletlerinde ehemmiyet veriliyor. Şık 
bir tuvaletin beline iki yar:n1 ay şeklin
de • bal ıömeci, yapılmış. 

t928 1928/30 1931/32 1833·37 1938 
Moda etekleri gelişi güzel uzatıp kısaltmıyor. Muntazam bir dalga gibi yükseltip alçaltıyor. Adeta bir k.ıide ta -

kib ediyor. 
On iki senedir etekterin nasıl uzayıp kısaldığını gösteren §U ır.untazam mün,haniye bakarsanız siz de ayni şeyi düşü

neceksiniz. Buna bakılırsa yakında etekler biraz daha kısalacaja, dizleri meydancia bırakacağa benziyo, 
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C: ASKERLiK IBAHÖSLIERÖ :J 

Filistin davasi nereYe 
gidiyor sonu ne olacak? 

Va~an: General H. Emir Erkilel 

Tarihten sayfalar: 

İlk çağların Nasreddin 
Hocası: Ezop 

* * .• 
Ezop elçilik vazifesini bitirmiş, artık dönecekti. Halbuki ona bir tuzak hazır
larnı~lardı. Çünkü doğruyu söylemesi ve ahlaksızlıkları yüzlerine vurması 
onu herkesin gözündon düşürmüştü. E§ yalarını topariadı ve yola çıktJ. Biraz 
sonra arkasından koşatak geldiler: cApollon'un mukaddes altın kupası kay -

İki senedenbeti Filistinden gelen bite
vii haberler arasında, on zamanda, Sir 
John Woodheads teknik komisyonunun 
Londraya dönmesi ve Büyük Britanya
nın müstemlekeler nazırı Malcolm Mac
donaldın yıldırım hızile Kudüse uçması 

göze çarpmıştı. Şimdi d~, bu ayın il~ haf
tasında, Kahirede, Filistin dolay~sıle ve 
tk' bin kadar murahhasın iştirakıle top
la~an Arab ve İsliim kongresi, Filistin A-
rab davasının nasıl geniş bir milli ve 
dini cereyanlar çerçevesi içinde mayalan
dığını göstermek itibarile ehemmiyet 
kazanmıştır. 

Kahire kongresine hangi memleketler
den, ne gibi salahiyetlerle ne . mik?ar 
ınurahhas gönderildiğini tamamıle bıle
miyoruz. }<.,akat İngiliz mandası altında 
bulunan Erden Ardı müstesna, hemen 
bütün Arab memlcketlerinden, arabca 
veya ona yakın diller konuşan ve konuş
ınıyan birçok müslüman diyarlarından, 
bu kongreye murahhaslnr geldiği anla
~ılıyor ve hıristiyan Lübnamn göndf'r -
diği murahhas heyet oaşkanının hıristi
yan olması, Arab ve islam alemlerinde 
de, siyasi ve içtimal akideleri aydınlatan 
ışığın artık din şuurundan değil, daha 
ziyade milli vicdandan geldi~ini göste
riyor. 

Filvaki din taassubları yerine, milli
) et his ve fikri, miladi 19 uncu çağda, 
kendini ilk defa tanıttı~ ve kemal dev
resine geldiği Avrupadan Balkaniara ve 
Asyaya geçerek, ayni çağın sonlarında 

Türklerden Suriyelilcre, Mısırlılara Arab 
ve islnm alemlerine yayılmış ve bu su
retle, 20 nci asrın başında, bütün Avrup:l 
(takriben 15 milyon), Asya (170 milyon-

dan fazla) ve Afrika (takriben 53 mil
yon) islam fıleminde, ~erece derece, ge
nel bir milli uyanma ve kalkınma hare
keti başlamış bulunuyordu. 

Büyük harbde, hemen bütün islam 5.
leminde, milli duygulan harekete geti
ren kuvvetli bir etke (amil) olmuş ve 
harbdcn sonra galiblerin, bilh:ıssa yakın 
doğuda, milli hissiyatı söndürmeye ve is
lam memleketlerini, birer müstemleke 
yapmak için, parçalamaya matuf bütün 

Islam aleminde ihtiUll bölgelerini gösterir kroki 

Filistine hareket içir, hazırlanan bir Ingiliz kıt'ası teıtt§ ectiliyo't 

büyük islam kütlesinde, görülen feveran ı çünkü Filistin meselesini halledemedik
ve •1ihayet Filistin Arablarının, görünüş- ten başka yeni ve çetin ihtilaflara mey
te i ah u di istila ve hakimiyetine karşı, dan vermişti. 

·· d ı leri hep 0 islam aleminde çok- Woodheads komisyo::ıu, İngilterenin 
mucct e e ' . d be . F 'l' . .. d d·~· 
tan uyanan ve tekamüle doğru yürüye_n 192? s:nesın. en rı ı ıstıne gon er ~ı 

·ı1· ·· · ·ııı· hi'ırrı·yet ve istiklal beşıncı komısyondur. Fakat o sırf teknık mı ı enerJının, mı • . . . . . . 
~ d k' d melerinden başka biı· bır mahıyette ıdı. Yanı esasa daır bır 

ugurdunğ'ladiı epren teklif yapmak için değil, yalnız, Lord! 
şey e ı r. k . ı· · · · d y . .. .. . 1 d n Peel ta sım p anı çerçevesı ıçın e, a-

siyasi ve askeri tedbir ve tazyikleri bu Bugün, dı~er musluman dıyar arın a hudi ve Arab devletleri ile İngiliz kori-
memleketlerde alabildiğine bir milli ko- bir ses ve sada yükselmiy~rsa bu ma?z~ dorunun hududlarını mahallinde tedk.ik 
runma b' ı ı k t d k' t ·n kalın ve yuksek tazyıklı .. . . . ve ır u uscu u cereyanı yara - ora a ı a eşı . . ve tesbit için gonderılmıştı. Zaten taksim 
ınıştı. bir kül tabakası altında, geçıcı surette esasına muarız olan Arablar bu komis-

Türkiye, fran, Efgan ve Necid ilk ev- kapalı kalmasındandır. . yona karşı o derece büyük bir husumet 
vela kurtulmanın ve istiklallerini koru- Filistin Arab - Yahudı kavgasının nasıl gösterdiler lti komisyon vazife görebil
manın yolunu bulmuşlar, Mısır ve Irak başlıyarnk büyüdüğünü bu sayfalarda rnek için, memlekette anc<\k asker~ kuv
ta, İngiltere ile birer dostluk muahedesi izah için müteaddid fırsatlar bulmuştuk. vetler refakat ve muhafazası altında do
yaparak hukuku hükümranilerini, bazı Filistin Arabiarının Yahudilere karşı aç- laşabildi. 

kayıd ve şartlarla, tanıtabilmişlerdi. Ne- tıkları mücadeleyi pek şiddetli olarak Filistin Arablannı, taksim planın:ı 
cidde, tereddf etmiş islamıyetin yeniden İngilizlere de teşmil etmelerinin asıl se- karşı şiddetle ve büyük bir tehevvürle 
doğması ve dinin teşettüt ve inkırazdan bebi Lord Peel tarafındım tertib olu~.an harekete getiren mühim bir sebeb de, 
kurtarılması şeklinlde doğan ve muhite Filistinin taksim plarudır. Bu pla~a g~re taksim tarzının Filistinin etnografik du
.daha uygun düşen mücadele diğer saydı- Yafanın cenublarından Akkfmın şımahn- rumuna hiç uymamasıdtr. Meselfi, aşagı
ğımız devletlerde, daha çok, milli vicda- de, Suriye hudurluna k'.ldar uzanan ve şi- daki. cedvelden anlaşılacağı veı,;hile, Ya
nın tekAsüfü ve milıt benliğin taşması male doğru gittikçe genişliyerek nihayet hudilere bırakılmak istenilen Akka ve 
halinde tezahür etmişti. Şeria nehri ile Taberiye gölüne ve şimal Safad şehirlerinde büyük bir Arab çok-

Bu suretle bir taraftan bir takun milli- Suriye ve Lübnan hududlarma kadar, luğu olduüu gibi Hayfa ve Taberıyede 
yetperver ve müstakil islam devletleri Filistinin Cenin havalisinden itibaren dahi büyük bir Arab azlığı mevcuddur. 
türerken diğer yandan henüz yabancı bütün şimalini de kavrıyan bir kısım a- Arab Yahudi 
hakimiyet altında bulunan islam ülkele- razide bir Yahudi devleti kurulacak \e Akkada 8550 250 
rinde ya derinden derine veya apaçık, Filistinin mütebaki topraklarında bir A- Safadda 8000 2000 
kuvvetli milli kaynaşma ve taşmalar o- rab devleti vücude gelecektı. Ayni za- Hayfada 48000 50000 
luyord.u ve işte, Fransanın hükmünde manda Yafadan Kudüse kadar bir kori- Taberiyede 3550 6150 
bulunan §imall Afrikada, yanJ J.i'as, Ceza- dor İngiliz mnnda:ı altm~a bır.akılacaktı. Mütebaki Yahudi böl-
)'lr ve Tunusta, eksik olmıyan isyanlar, Lord Peel bu planla şubhesız. Ballur gesinde takriben 225000 260000 
Hindistanın iimal batı hududlarındaki beyannamesi ilc İngilt.~r:Ui.? Yahudi ale- Umum Yahudi bölge-

. kar§ı olan taahhudunu ve Arnbla•a sinde, yekün 293101) 318400 

AriZeTdea bir kıt'ca 

mıne . ~d· . . kl 
fyapılmış olan bır va ı ye:ıne getırme e Bu cedvel, ayni zamanda, Lord Peel 
1 b r ayni .zamanda ımparatorlu~un planına göre Yahudi hakimiyetı altına 
bera e ·~· f" t l'f 1 .. ı· de istihdaf ettıfP menn ıı e ı \'C sokulmak ve müstakil bir Yahudi devlet Fıhs ın .. .. ı·· H lb k' b 

' 

. tmeği dü~unmuş u. a u ı ıı teşkil edilmek istenen arazide yalnız tak-ternın e .. t f d 
A 'bdı'r ki her uç ara ın a men- riben 320.000 Yahudiye karşı 300.000 ka-ı plan garı ' 

• f tİ ine uymadı. dar Arabın bulunduğıuıu göstermekte ve 

1 
aa er d'l pHinı beğenmediler; çünkü, bütün bunlardan Lordun planının tatbik 

Yahu 
1 e~ lunan arazı, milli maksad kıymetindn niçin mahrum bulunduğu ve 

, onlara tah~s. 0 
rine getırmek için çok İngilterenin başındalti l"ilistin derdinin 

ve gayelerını ye ' 1 k d b'' "k · b' . . . Ar bları da, planı be- ne a ar uyu ve çetın ır derd olduğu 
küçüktü. Fılıstın . a .. kü bu taksim sarahatle anlaşılmaktadır. 
men reddetmişlerdı;_ ç.un e~ mahsuldar İngiliz müstemlekeleri nazırı Makolm 
tarzile, memleketlerınlın r ve yurdla- Macdonaldın ansızın Filistinc uçmak 

ıl . den a ınıyo . . 
kısımları e erın 1 rJardı. Lord mecburıyetınde kalışının sebebleri ile ne-

·ıı . d n kovu uyo 
l rının sahı erın e .. eelmemi§ti· (Devamı 10 lleü sayfada) 
Peel planı İngilizlere de ıyı • 

boldu, eşyalarını arıyacağız!:. dediler. 

Y a.uın: Ktıtlircan Kal lı 

Nasreddin Hocanın bir dahi olduğu- rar satı'lmış ve satılmıştı. Efendilerin
nu söyliyenler var. Belki de onu biz den biri filozof Ksantos'tu. Hoş bil· 
kencümiz birçok hikayeleri ve nükte- adamdı .Ona kötülük yapmıyordu. Bir 
leri tae kendisine mal etmek suretile gün Ezop'a demişti ki: 
dahi yaptık. Fakat ne olursa olsun o, - Filozof ve alimierden .birkaç dos
çok zeki, aptaq görünerek hayatla sinsi tum bana misafir gelecekler. Dünyada 
sinsi alay eden, insanlığın zavallı ta - en güzel olarak kabul ettiğin ne gibi 
raflanna kıskıs gülen yaman bir adam- yemekler varsa onları hazır)a, beni: 
dır, bir filozoftur. utandırma! 

Tarihte Nasreddin Hocayı andıran a- • Ezop çarşıya gitm~, birçok diller al· 
damlar arayınca belki birkaç tanesine mış, onları çeşid çeşid pişirerek misa
daha rastlanır. Onlar arasında ilk ola- fitlerin önüne koymustu. Gerek ev sa
rak akla gelen Ezop'tur. Şu farkla ki hiıbi, gerek misafirler ·bu tuhaf adamın 
Nasreddin Hoca her zorluğu bir zeka gerçekten tuhaf olan zevkine şaşmış· 

1 
oyunile atlatmış, etrafını her zaman lardı. Ksanıtos ona çıkışmıştı: 
kollaml§ w kendi tipinde bir filozoftan - Bundan daha iyi birşey yok muy· 
beklendi~ gibi felaket görmeden rahat du? 
döşeğinde ölmüştür. Fakat Ezop, nük- - Dilden daha iyi, daha güzel ne o· 
telerini söyler ve hikayelerini anlatır- labilir? Dil, içtimai hayatın bağı, bü
ken etrafındakileri kollamasını bileme- tün ilimierin anahtan, zekanın ve ha
miştir. Bu yüzden feHikete uğramış, a- kikatin yayıcısıdır. Onunla şehirler 
cıklı bir şekilde ölmüştür. süslenir, hatta yeniden kurulur. Onun-

* la devlet idare edilir. Herşey onunla 
«Altın Sarb ta hüküm süren Lidya 

Kralı Krezüs hem açık fikirli, hem de 
zengin bir adamdı. «Bozdağ» ın ya -
macındaki bu mermer şehir küçük As
yadan başka o zamanki Mısıx ve Yu
nanistam da kendine hayran etmişti. 
Krezüs, miladdan 560 sene evvel baba
sının yerine Kral olduktan sonra yur
dunu az zamanda genişletmiş, eşsiz bir 
hazine toplamıştı. Bundan başka her 
taraftan alim ve filozofları sarayına 

çağırıyor, onları misafir ediyor; bun
dan derin bir zevk alıyordu. 

Sarayda çok çirkin bir adam da var
dı. ).dı Ezop'tu. Güzel ve ibret dolu 
hikayeler anlatıyordu. Krezüs, onu ko
nuşturmak için hiçbir fırsatı kaçırmı
yor, pek seviyor ve yanından ayırmı
yordu. 

Ezop'un nereli olduğu bilinemiyor: 
O, eski Yunanistanla Küçük Asyanın 
zengin mitolojisinin yanında, yrı .ı ha
kikat. yan masal adamı olarak görü
nür. Halk arasında anlatılan birçok hi
kayeleri vardır. Fakat bunların hangi
sinin ona aid olduğu, hangisinin ona 
mal edildiği kestirilemez. 

Bazıları Ezop'un (Firikya """ Sakar
ya ve Menderes nchirieri arası) lı ol
duğunu söylerler. Bazılarına göre 
Trakyada doğmuştur. (Samos = Si -
sam) lı olduğunu ileri sürenler oldu
ğu gibi Mısırlı, hatta Sart'lı olduğunu 
i-ddia eden I ere de rastlanmıştır. 

Ezop, Krezüs'ün sarayında hayatının 
son ve mes'ud günlerini yaşıyordu. Bu 
zeki ve iyi hükilmdarın yanında dile
diği gibi hikayeler anlatıyor; hayatın 
eğleniyor; felsefesinin minimini okla
rını sağa sola serbestıçe savunıyordu. 

O zamana kadar neler çekmemişti: 
Ç<ıcukluğunu pek ıyı hatırlıyordu; 

çirkin ve cılız olduğu için hep onunla 
eğlenmişlerdi; hep hakaret gönnüştü. 
Sonra esir olarak pazarda satılmış, tek-

okutulur; onunla hak yerini bulur. 
Onsı..ız meclisler kurulamaz ve Allaha 
ibadet olunamaz. 
Hazır bulunanlar bu sözlerden çok 

hoşlanmışlardı. 

Ksantos bu sefer ertesi gün için C;:n 
fena yemekleri yapmasım emretmişti. 

Ezop, gene çeşid çeşid dil yapmış, se
bebi sorulunca da şu cevabı vermişti: 

- Evet, dünyada en fena şey dildir. 
Bütün felaketierin anası, bütün muha
rebclerin sebebi, bütün aniaşınamaz -
likfiarm ve ;kavgaların kaj"'lağı odur. 
Hakikatin vasıtası olduğu kadar sapık
lığın da vasıtasıdır. İnsan onunla öv
düğü g)bi onun1a da söver. Şehirler o
nunla yıkılır, kanlar onunla döküli1r. 

Krezüs, onu bu hikaye yüzünden scv
mişti. Halk filozofu son efendisi olan 
Jadmon'un yanında evvelkilerden da -
ha çok sıkıntı çekmişti. En sonra hiir
riyete kavuştu ve geniş bir nefes aldı. 

Krezüs, Yunan ilahiarına saygı be~· 
lerdi. Bunların arasında Delf şehrinin 
mabudu olan Apollon'a k~ diğerlc -
rinden daha büyük sevgisi vardı. Bu 
saygı ve sevgisini göstermek için çok 
giizel dokumalar, altın ve gümi.iş ta -
kımlar, fil dişinden biblolar ve çok gü
zel işlenmi~ bazı eşyayı Delf mabudu
na hediye etmek istedi. Bunlan orava 
götürmek için namuslu bir adam 1fl -
zımdı. Epeyce düşündü, Ezop'tan b~s· 
kasına tam manasile güvcnemecli. Ts· 
ter istemez bu sevgili dostunu gönllc.'r· 
di. 

ı. 

Krezüs'ünı son zamanlarında 1 :m 
Hükümdan Keyhüsrcvle harbe-ttiğini 
bilivoruz. Lidya hükümdan bu hnrbs 
gi~eden önce Delf şehri kahinine da~ 
nıştı ve ondan şu cevabı aldı: 

- Krezüs, (Halyas == Kızılırmak ) ı 

geçecek, kuvvetli bir devleti ortadan 
ka ldıracakıtır. 

(Det.ramı 10 tıcu sayfada) 



10 Say!. SON POS'I".A: 

dloD Poaü• ... tefrikul: SS 

M ari V alevska 
un aşi( romanı 

T.,-cüme eJenı Mebrure Sami 

lmparatorun büyük iş odasında 
Bu suretle, devletin en ile-

ri gelenleri tarafından izhar e -
dilmiş umumi bir arzu ve kanaatin de 
verdiği kuvvetle, sadece kalbi bir in -
himake boyun eğmiş gibi gözükmeden 
kontcsle evlenıneniz mümkün olur e -
fendimiz. Artık hiç bir muhalefete, hiç 
bir dargınlığa ve surat çatınalara yer 
kalmaz. Üstelik, böyle, ctahta çıkmak-

gibi mühim bir teklifin karşısında, her 
zamanki sonsuz tevazuu ile ürkebi!e -
cek olan Madam Valevska da, Fransa
nın böyle resmi bir talebi ve isteği kar
şısında, bütün çek"nme duygularını bı
rakmaktan başka bir şey yapamaz. 

Napolyon: 
- Hiç de fena düşünmüyorsunu:?;, 

dedi. Kontes henüz tasavvurlarımı bıl 
miyor. Kendisine yarın haber verme~i 
düşünüyordum ... 

"7"" Majesteniz bana itimad buyurur
larsa, Madam Valevskaya meclisin top-

lantısından evvel bir şey söylememek 
daha doğru olsa gerektir. Ona ker.di 
arzunuzia beraber, imparatorlu~un bü 
tün büyükleri tarafından izhar olun -
muş bir ricayı da b"ldirmekle,.zarif ol-
duğu kadar da hasmetli ve barikulilde 
bır sürpriz yapmış olursunuz sanıyo -
rum ... 

Umumiyetle o kadar vesvec;eli ohn 
Napolyon, hay:ıtınm öyle bir anını ~·a
şıyordu ki, aklına hiç bir şübhe gi?l -
med i. 

Fu~e'nin telkinlerini gayet mıkul 

buldu. Onun kurnaz1ığına ve meha .. c
tinc itimadı vardı. Meclis azasının fik-
rini, birer birer," yolunca ve usulüne" 
çelmcsini bile cC' w ine güveniyordu ve 
bu suretle de Napolyon onlara kendi 
isteğıni bizzat tefhim etmemiş olmak
la, hiç birine karşı şükran ve minnet 
borcu altına girmiyecekti. 

1mparatonın yapamıyacağı bir isi. 
Dük d'Otrante pek ala yapabilirdi. Hen 
sini ev\·elinden hazırlayabilir, sevilen 
kadının ismini üstü kapalı olarak şöy
le bir anlatabilir ve onun lehine öyle 
bir topluluk doii'urtabilirdi ki, buna en 
başta Mari olmak üzere, artık kimse -

tahttan indirilme kararının verilme -
sini de görmüştü. ( 1 ) 

Sırma saçaklı, kırmızı kadife ör -
tülü gayet büyük bir masanın etrafına, 
son derece sıkı bir teşrifat kaidesince 
Krallar, kurena ve nazırlar sırasile o -
turdu lar. 

Ortada, iki yanında boş bir fasıla kal 
mış olarak, Napolyon yer almıştı. 

imparatorluk ailesinden, o sırada 
Pariste bulunaniann hepsi, büyük riit
beli zabitler, vükela ve bütün devlet 
büyükleri orada bulunuyorlardı. 

Dük dö Bassano, meclis katibi sıfa -
tile kalem tutuyordu. 

Napolyon, Neticesinden süHi-
lesinin devamı emniyet altı -
na alınmış olacak böyle bir 
müzakerenin ehemmiyetini anlatır yol 
lu kısa bir iki cümle ile celseyi açtı. 

Müşavirlerinin her birine tam serbes -
ti ile, düşüncelerini söylemelerini tav
siye etti. 

Onun bu sözü, urnumiyetle, kuru 
bir fonnülden ibaret değildi. İmparn -

(1) - Devlet hazine nazın Molllen hatı
ratında şöyle diyor: 

1809 senesi 15 klı.nunuevvellnde lmpara -
tor ve lmparatorlçe, lzdlvaçlarını fesheden 
karan h!inedan erktim önunde lmzaladılar. 

Napolyonun keder!, Jozefininkinden .ışa~ı 

kalmıyor ve durmadan gozleri yaşanyordu. 

Talakın tebll~ olundugu Senato meclisiu
de de İmparatorun üvey o~lu (Öjen dö Bo -
arne) nin soyledlklerinden şu cwnleyi alı -
yoruz: 

«Böyle bir karan verirken, imparatoru -
muzun döktu~ü göz yaşlan, anaının şeref 

ve zaferini tarihe geçlrmeğe yetecektir .• 
l\1.8. 

tor, herkesin, kafasındaki düşünceyi 

apaçık söylemesini isterdi. 
Ne kadar sert bile olsa, doğrudan 

doğruya beyan edilen bir fikri, öyle 
bir sürü oolambaclı yollardan sürük • 
lenilerek izhara çalışılan muğlak dii -
şüncelere tercih ederdi. 

Sözünü .şöyle bitirdi: 
- Sizden alacağım fikirler, kararı -

mı tesbit etmeğe yarayacaktır. İçiniz -
den bazılannıza, şimdiye kadar sor -
duklarımla şunu öğrenmiş oldum. 

(Arkası var) .............................................................. 
Ne olmak istiyor d un uz, 

Ne oldunuz? 
(Baş tarafı 7 incı satAfad4J 

tık sahneye çıktığım gün, adeta 
sesim yok oldu zannettim ... Halkın bü
tün nazariarını üzerimde hissedince o 
kadar utandım, o kadar sıkıldım ki az 
daha sahneden içeriye kaçıyordum ... 

Beş, on saniye ben halka, halk ba -
na, velhasıl karşılıklı birbirierimize 
bakıştık, durduk. Nihayet bütün ce -
saretiınİ topladım, söylerneğe başl:ı -
dım ... 

Fakat mahçubiyet gene devam edi
vordu. Nihayet biraz açıldım. asıl mah
çubiyetin, kendimi olduğumdan aşaqı 
zannettinnekle doğacağını düşündüm ... 

-Netice? 
- Sarkıyı bitirir bitirmez öyle bir 

alkış koptu ki bütün dünyalar benim 
oldu zannettim. 

Sabih Alaçam 

'D ENi Z B A NK 
Cumhuriyetin 15 inci Yıldönümü 

münasebetile 
VAPUR üCRETLERiNDE TENZiLAT 

Cumhuriyetin lS inci yıldönümü bayramı münasebetile bütün hatlarda 
her sınıf vapur ücretlerinde % SO derecesinde tenzilat yapılacaktır. 

1 - Tenzilatlı bilet satışı mücavir hatlarda 28 ilkteşrin 938 cuma günü nin mukavemet etmesine imkan kal -
mazdı. saat 13 ten pazar günü saat 24 e kadar devam edecek, bu müddet zarfm-

Ne Vak.tt" k "kt" w da günlük bütün biletler yan bedelle satılacaktır. 
ı ır ararını gecı ırnıeae 2 D "w h 1 rda "lk · ·· ·· 

sebeb olan tenkid, garez ve kıskançl~k 1 dan -1 ik.'g~t a~ a938 balıu sa~ -~6 ı tteş24rın k93d8 çarşamd ba edgunuk bsaat ~-Od) 
iht · 

11 
• d b.. . ınc.ı eşrın s gunu saa e a ar evam ece , u mu -

tadıma k e~ e oylehkle t~ma~~n or • det zarfında yalnız muayyen iki iskele arasında muteber fotoğraflı \'e 

an a ış olur veya hıç degılse an- şahsa mahsus gidiş dönüş bile tlerinde yapılacaktır. 
cak duyulımyacak fmltılar şeklinden Fazla izahat acenta ve gişelerimizden alınabilir. 
dışarıya Çjkamazlardı. 

Böylelikle Avrupa, Fransa, Sarayı, 
hatta ailesi ve herkes de bu intihabı 

alkışlnmaktan başka ne yapabilirler -
di? 

Neş'eli bir gülümsevişle Dük d'Ot -
rantc'nın kulağını çekti: 

- ~ey gidi }uşe! Çok yaman adam
sınız! Ala, dedi· inizi yapacağım. Gider 
gitmez Maret'ye söyliyeceğim, bu haf-

ta içinde meclisi toplasın. Siz de o 
vakte kadar azanın en dişlilerile gö -
rüşürsiinüz, onları istediğim yolda la -
kırdı söylerneğe hazırlarsınız olmaz mı? 

Amma, bu işde çok dikkatli davran -
manız lazım. Me elenin iç yüzü sırıt _ 

rnamalı, ben gözükmemeliyim hiç ... 
Sezdirmemelisiniz bunu ... Hep kendi -
liğinizdenmiş p,ibi fikir yürütmelist -
niz, öyle değil mi? 

Fuşc: 

- Merak bu •urmayınız haşmetpe -
nah ... Kulunuza tamamen güvenebilir
siniz! dedi ve balmurnu gibi sapsarı el
lerinı oğuşturdu. 

-3-

-IIUSUSİ :MECLİS.-

Hu.,usi Medıs. İmparatorun büyük 
iş oda ında akdolünmuştu. Bu ayni sa· 
lon, aile toplantılarmı, ve J ozefin.in 

fekercl Hac• Bekir Müessesesinin 

NADiDE: REÇELLERi 
lftar sofralaranin ba,ıı ca zl~netid l r. 

Titiz bir itina ile hazırlanan bu reçeller clen, bir kere 
tadanlar; ağızlarına ba~ka reçel alamazla · ... 

Ali Muhiddin Hac1 Bekir 
Bahçekapı, Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy. 

Trq olduktan sonrı Cildinize 

krem sürme 1 iniL 

traş bıçaklan cildi yumUf3br ve yü
zünüzü pamuk gibi yapar. 

Her yerde Poker trat bıçaklarını 
israrla isteyiniL 

· Asipin Kenan 
&Izi •oluk alşı•nlll•ndan, nezleden, 

dlt •lrllar1ndan koruyacak en Iyi 
l.müıe dikkat buJ11111laaaa 

grlpten, blit 
lllç budur. 

Askerlik babisieri 

Tiyatro: Sak1n tiyatro 
eseriyezm1ya kalkmayin 

Tarihten sayfalar 
(Baş tarafı 9 uncu ıayfada.) 

İhtimal ki Ezop'un hediyelerle gön 
(Baş tarafı 7 inci sayfada) derilmesi bu danışmayı yapmak için -

beş vadetmi~lerdi. Bin lirada yüzde ye~i dir. Elde mevcud kaynaklarda buna 
buçuk ... ve ilh... dair açık bir yazı göremedik. 

Ya filme çektirrnek hakkı ... Eser mu- Ezop vazifesını· · pmak ·· 1 
ff k ı f·ı . . Id b"l k 1 ' ya uzere yo a 

v~ : o ursa ı mını a ıra ı cce mı- çıktı. Gittiği yerde de o iğneli hikaye-

yım · . . . . . . w lerini anlatmakta devam etti. Etrafta 
Galerıde bırının (zırv<\J dıye bagırdı- dedikodu ve ahlak lık 1m ·· ·· _ w .. .. .. " .. _ . . . Y h d sız a ış yunı 

gını gozunuzun onune getınnıı:. a u müştü. Apolion pa zı b" din • 
f d. · k" b" k . b pa an ırer a arze ınız ı ır nu tu ısten,yor - ayan- damı degıw ·ı sanki Kre ·· '1 di· 
ı b ı b d k "k 

1 
be . . . • , zus e yanş e 

ar, ay ar - u a ı a ar mm ıçın ço~e yorlardı. Kendile · · d" ı 
büyük bir heyecan zamanıdır ... ve ilh ... kaptırmış ve gözlennnnı·ı. hunyba .. ~--ı~ 

ı t .. kk"dl d b" . k ırs urumuş 
. ş ~ mu ne ı er en ırı. ~ur acı ta.· · tü. Bu yüzden yaptıklan en adt hlleler 

Şımdıden kaşları çatılmq gıbı. Başınızın Ezop'un gözünd ka dı Onl da 
.. d b··ı·· • ki en çma . ara 
ıçın e ~en~ 0 u un manevı zev . un~.t- hücum etti. Papazlar kızdılar ve inti • 
turan suflı hesalılar baslıyor: Sekız yuz kam 1 v ka dil . .. · . a maga rar ver er. 
lıra kazançta yuzde beş alacaktım. Bın- E 
de ve ilh.. . z~!' aııtık dönecekti; çünkü doğru .. 

Ötede bir başka münekkid daha .. . Bu yu soylernesi ve ahlAksızlıklan açıp 
··ı k" d tlı vurması onu herkesin gözünde 1119lu o c ın en sura ... 

Nihayet perde açılır. Oyun başlar. tt- yapmıştı. Eşyalarını topariadı ve yola 
rnidle korkunun, neş'e ile yeisin, cennetle çıktı. 
cehennemin arasında iki buçuk saat geçi- Biraz sonra arkasından koşarak gel-
rirsiniz. Bu iki buçuk saatin sonunda e- diler: 
~er piyesiniz fevkalade güzel, yahud da - Apoilan'un mukaddes altın kupa-
berbad de~ilse uğrıyaca~ akıbeti gene sı kayboldu; eşyalan anyacağız! 
kestiremezsiniz. cSaçma diye bağıran ol- Dediler. 
masa, hararetli hararetli alkışianmış ol- Ezop, hiç telAş etmedi ve gülümsi -
sanız bile neticeyi ö~renebilmek için er- yerek eşyalarını açtırdı. Fakat bu rlur
tesi sabahı beklerneye mecbursunuz. Be::n- gunluk ve gülümseme çok kısa sürdü. 
ce bu bekleyiş azabların en kötüsüdür. çünkü altın kupa onun eşyalan ani • 
Çünkü ertesi günün sabah gazeteleri si- sında çıkmıştı. 
zi ya bir (ilah) gibi göklere çıkaracaklar 
Yahud da cyerde sürünen bir böcek gi
bi. ayaklar altına alacaklardır. Ömür
lerinde h;ç tenkid acısı tatmamış bir a
vuç rnünekkid hakkınızdaki hükümleri
ni ilan edecekler. Hücumdan ari sayılan 
bu birkaç şahsi fikir, ya size bir varlık 
ba~ışlıyacak, ya da varlığınızı ·yıkacak. 

Uykusuz geçe-;, koca bir gecenin sonunda 
heyecanla sarıldığınız bir gazete paL"çası 
ile ya göklere çıkacak, ya da 'yerlerde 
sürüneccksiniz. Ne tuhaf bir sondur bu!.. 
Kendi kendinize bir dahcı hiç, hiç, hiçbir 
zaman tiyatro yazmıyaca~ım diye yemin 
edersiniz. 

Fakat bir defa bu arzuyu tatmış, onun 
garib heyecanını yaşamış, muvaffakiyet 
denilen tepeye kayan ellerle tırmanma
ya çabalamışsanız gene yazarsınız. H<>r
kes ne derse desin gene kaleme sarılır
sınız. 

Çünkü: Tiyatro müellifmm dünyada 
aklı başına gelmez. .............................................................. 

HALK OPERETl 
Beyotlunda (E.Id Çatlayaa) 
Halk Operet tlyatroaunda 

yakıuda ba1lıyor 

K1na Gecesi 
M. Y e .. ri - Seyfettin Aul 

Tel : 4CJ33i 

-Hırsız! 

Diyerek üstüne yürüdüler. 
Ezop, kendisine tuzak kurulduğunu 

anladı. Müdafaaya kalkıştı, fakat onu 
dinlemediler. Krezüs'ün şerefli elçisi, 
tarihin meşhur hikayecisi ve halk fi -
lozofu, en aşağılık bir adam gibi mah
kemeye verildi.; Neticede idama mah
kum oldu. 

Talihsiz Ezop, çok geçmeden Hiyam· 
be kayalıklannın tepesinden uçurum
lara atıldı ve öldü. 

Vaktile Ksantos'a dil hakkınelli söy
lediği fikirterin doğruluğu bir defa da· 
ha anlaşılmıştı: 

Onu kötü bir kölelik hayatından kur
tararak devrin en yüksek ve kibar ve 
kralının en yakın dostlan arasına yük
selten dil, ayni zamanda haksız ve a • 
cıklı bir surette idamına da sebeb ol· 
muştu. 

··························-·-.. ·················---··-ERTUÖRUL SADI TEK 
tiyatrosu 

Tabiıade lıaria ,Wis 
...t 1! de tat.a..,. ,. 

.... 21 de ..... 
ÇAMURDA BIR 

ZAMBAK 
Vod.O S ..... Tel:.., 



23 Birinci~ 

Kudüs müstahkem bir mevki oldU 
(Bcı§ tarafı 1 inci ıayfamızda) 

mış ve içeride asker ve zabıta hareketi 
ço~almıştL İki gündenberi de şehirde yer 
yer Adeta muharebeler oluyor. Bu ahval 
içinde aklı başmda hiç kimsenin sokağa 
çıknuya cesareti olmamnklı:ı beraber, 
muhtelif yerlerde halk sokaklara dökül
mekte ve Yahudilerle Arablar. ve Arab-
larla İngiliz kuvvetleri arasında müsa -
demeler vukua gelmektedir. Size bu sa
tırları yazdığım zamana kadar, §ehir 
içinde geçen hadiselere dair bir çok ri -
vayetler deveran etmektedir: Ağızlarda 
türlü türlü şayialar dolaşıyor. Bunları 
kontrol edip doğru 'bir şey söylemek 
maalesef kabil değildir. 

Anlaşılan şey yalnız şudur: Ömer ca
ıniine Yahudiler tarafından atılan bir 

Fakat daha ziyade devam edecek olursa, 
bir ç~k insanların vaziyeUeri eUm bir 
hale gelecektir. 

Her şey o kadar sıkı bir inzibat altına 
alınmıştır ki, bu mektubumu götürecek 
olan postanın bile hareket edip etmiye -
ceğ'i mcçhuldür. Asilerin §ehir haricinde 
bir çok noktalara hakim oldukları hak -
kındaki şayialar gayet kuvvetlidir. An -
cak, Yafa yolunun fevkalade ehemmiye
tine binaen İngilizlerin bu yolu muha -
faza altında tuttuklan muhakkaktır. Şeh
rin hnriçle münasebet vasıtası halen bun
dan ibarettir. Eğer bu da kaybedilccek 
olursa Kudüs muhasara alhna girmiş bu
lunacaktır. 

Sıla kontrol tesis ediliyor 

bomba infilakleri işitiyoruz. Bütün çar - Kudüs 22 (A.A.) - Vaziyette husule 
bomba ile bir kaçArab ölmüş ve yaralan- gelen salah üzerine hükUmet makamları 
mış olduğu için, Arablar nıukabil harcke- yeni bir kargaşalık çıkmadığı takdirde 
te geçmişler ve şehrin her tarafında mü- ateş söndürme müddetinı bugün saat 16 
saderneler vukua gelmiş. Örfi idare kuv- dan sabah saat 10 a indirmeğe karar ver
vetlcndirilmiş ve bütün kuvvetile asker mişlerdir. ~brin eski kapısında sıkı bir 
ve zabıta intizamı iadeye çalışmışsa da !kontrol tesis edilecektir. Yalnız Yafa ve 
henüz sükunet teessüs etmiş değildir. Bir Şam kapılan seyrüsefere açık bulundu -
rivayete göre şehrin bütün kapıları ka - rulacakhr. 
panınış, yalnız Yafa kapısı açık bırakıla
rak girip çıkmaları haiz olan insanların 
veya e§yanın bu kapıdan girip çıkmaları,. 

sıkı bir kontrol altında, temin edilmiş -
tir. Bir rivayete göre de şehrin kenarla
rına kadar gelmiş olan mücahidlerden 
bir kısmı Kudüsün eski kısmına girrneğe 
ve oradaki Arab kütlesini harekete ge
çirmeğe muvaffak olmuşlar. Fakat, o ka
dar sıkı bir inzibat içinde bulunuyoruz 
ki bu noktayı kontrol etmcğe imk5.n dahi 
Yoktur. Yalnız sık sık silah sesleri ve 
bomba infilfıkları işitiyoruz. Bütün çar -
§ılar kapanmıştır. Heyecan son haddine 
gelmiştir. Asayişin iadesi ç-ok muşkül gö-
rünüyor. Rivnyetlere göre Hayfaya ye -
nf~n 6000 kişilik bir İngili?: kuvveti çık
mıştır. Bu kuvvetin büyük bir kısmı, 
Kudüsün asayiş ve emniyetini temin et
rnek üzere buraya sevkcdihyormuş. Şe
hirde yerli ve yabancı herkes bu gibi 
ahvale karşı yiyecek bakımından teda -
rlkll olduğu için kargaşalık bir kaç gün 
devam etse dahi açlık tehlikesi yoktur. 

Arablnrın knran 

Kudüs 22 (A.A.) -Eski Kudüs şeh
rinin iemiz{leruneıini i.Je.ı:ıletmiş olan 
İngiliz kuvvetleri şimdi gayretlerini 
Yafa ınıntakasında temerküz ettirmiş
tir. 

İsyan hareketi reisierinden alman 
malfunata göre, Arab davası lehine e -
saslı vadierde bulunulınadıkça muka-
vemete devam olunacaktır. Filistin me

selesinin halli için Londrada ba~lıynn 
müzakereler ümidler uyandırınakta i
se de mes'ul Arab reisieri müsbet ga-
rantiler elde etmedikçe 1936 daki gibi 
silahlam ellerinden bırakmamak az -
mindedirler. 
·············································-··············· 'l'uranTiyatr osu 

HııJk aan'atkirı Naşid oku
yucu Semiha Mıt 1 nr
ycteai Bu~o ıründii% 

GUinlhitl piyeıı S Perde 

Gece Arlfln Hlleal 
Operet 3 Perde 

Kurulut tarihi : 1888 
Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi bank muameleleri 

PARA SiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda 
SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
2,000 , 
1,000 " 
4,0JO , 

4 n 500 
4 • 250 

40 tt 100 
100 n 50 
120 , 40 
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, 
" 
" 
" , 

5,000 ., 
4,800 tt 
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DİKKAT: Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde SO liradan nşa~ 

dilşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 
Kur'alnr senede 4 defa, 1 Eylul, ı Birinci kfuıun, ı Mart ve ı Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. 

SON POSTA 

Bir doktorun günlUk 
notlarindan 

Tehlikeli mevsim 
Senenin saflık bakımından en kritik 

hattalarını yaşıyoruz. Bu aylar zarfındıı. 
yanı teşrlntevveı le teşrtnlsanı aylarında 
gündüz ve gece dereeel hararetlerl ara
sında çok büyük tarklar görlllUr. Güneş 
mevcud oldukça azçok aıcak h!.ssolunur. 
Fakat güneş çekilir çekilmez birdenbire 
dereeel hararet birkaç derece -düşer ve 
bOylece bfz Insanlar ekserlya gafll avla
nırız le grlpler böylece b~r. Anjlnle
rin, erlplertn, hatta zatürreelerin baJla
ması böyle olur. Bu sebeble gündllztln 
hararetine aldanmadan Iyi giyinmek 
bllhfl.'fia akşamian mesai bürolanndan 
çıkarken muhakkak pardesüyü unutma
mak lAzımdır. Geceleyin sinemalardan 
ve tiyatrolardan çıkarken kezailk azami 
dikkat le Itina etmelldlr. 

Hasta olduktan sonra tedavi şekli ni
hayet menn bir tedbirdir. Asıl müsbet 
olan hasta olmamak azmldir. Bunu size 
bugün btı v~Ue lle bir daha tavsiye ede
rim. 

Cenb tateyen okayacnılanmrnıı ~ 
pul• r•liamalanaı rtea ederiıı. Abi taı;. 
elirde IJteJderl aıak.abeleabı blabllb. 

.............................................................. 
Trakyada mahsul iyi ve 

bereketli oldu 
Edirne (Husus!) - Buğday ve sair 

hu'bubatm 'Drakya borsa ve pazarla
rında satışı hararetle devam etmekte -
dir. Bu yılın kışlık mahsulü çok iyi ve 
bereketlidir. Yaz mevsiminin kurak gi
dişi gerek ekim, gerekse istihsal nok
tasından müstahsili pek memnun ede
memiştir. Bununla beraber kışlık 
mahsul ekimi diğer yıllardan büyük bir 
favk arzettiği gibi elde edilen mahsul 
tane itibarile de yüksek randımanlı -
dır. Bu husus bilhassa değirmenelleri 
pek sevindirmi.ştir. Trakyanın bir çok 
yerlerinde kuşyemi, susam ve pancar 
da çok verimli olmuştur. 

Son günlerde zahire fiatları gözö -
nünde bulundurularak ekmek narbın
da bir mikdar daha tenzilat yapılımş 
ve bu suretle birinci nevi ekmek 9 ku
ruşa indirilmiştir. 

1 
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Saylo 11 

1 Şarki Çekoslovakya a 
isyan büyüyormuş ! 

(Bcı§ tarafı 1 inci sayfamızdıı) 
Budapeşte 22 (A.A.) -Macar ajan

sı bildiriyor: 
Rütenyadaki isyan hareketi Roman

ya hududundaki topraklara da sirayet 
etmiştir. &llerin bilhassa Bely - Tiys
zaborlrut demiry<tlu üze.rin:de sabotaj 
hareket~rl yaptıklan bildiriliyor. Rev
hely ile Soslak arasındaki demiryolu 
muhtelif yerlerinden tahrib edilm~ -
tir. Ung nehri üzerindeki köprü hava
ya atılmıştır. 

Çek - Sovyet pnktı 
Prag 22 - SalAhiyetıtar Çekoslo .. 

vak mahfillerinde söylendiğine göre, 
Sovyet - Ç~oslovak paktının feshedi-

leceğine dair dolaşan haberler asılsızw 
dır. 

Sovyetler Birliğinin Prag elçisi saı 
at ll de Şvalkovski ile görüşmüştüıı 
Nezaketen yapılmış olan bu ziyaret hi~ 
bir siyast ehemmiyeti haiz değildir. 

Lehlerin noktai oazan 
Varşova 22 (A.A) -Hükumet mahf 

fillerinde Slovakyanın tam bir istik ' 
lfıle kavuşnıağa çalışması lazım geldil 
ği kanaati izhar edilmektedir. Eksen 
ya hükfunetin noktai nazanna teroü ı 
man olan muhafazakarlann naşiri efı 
kan Czas gazetesi, ebundan başka bit 
hal çaresi bulunmadığını» yazmakta 
dır. 

Japonlar Kantondan sonra Hakavu alıyorlar 
(B~tarafı 1 inci sayfada) 

Bombardımanlar 
Hankov 22 (A.A.) -Çin ajansının bil

dirdiğine göre bu sabah 27 Japon bom -
bardırnan tayyaresi Liukiamio istasyonu
nu bombardıman etnıi§tir. 30 kişi ölrnü~ 
ve 50 kişi de ağır surette yaralanmıştır. 

Japon tayyareleri, bir çok mültecllerin 
bulunduğu Sukiafeng, Uçang istasyon -
lannı da bombardıman etmiştlr. Ölüın-

den kurtulabilenler de hep a~ır yaralıdır. 

1 rulması, 
3 - Yeni hükfunetle harb tazmina1j 

istemiyen ve istikbalde Japon kıt'aln 
nnın geri alınacağını vadeden mutedl 
muahedeler imzası . 

Söylen<limme göre askeri hareltflti 
zaptedilen mıntakalann temizlenmes~ 
ne belki de Çinin uzak mıntakalarınd., 
Şan-Kay-Şek tarafından yapılacal 
mukavemete karşı tedib kuvvetleıl 
gönderilmesine irlhisar edecektir. 

Mütareke ihtimalleri 
Tokyo 22 (A.A.) _ Tokyodaki müşa _ Barbaros tUrbesi civannın istimiAk 

hidlerin zannettiğine göre Çin - Japon haritalan hazırlanıyor 
ihtilahnın başlangıcındanberi Çin sefe - Barbaros türbesinin civarındakı bina 
rinin vüs'atinl tahdid etmek Jstiyen ele- ların istimlak edilerclt yıkılacağı ve bu( 
manlar, ilk defa olarak müessir olmak rada bir meydan vücude getirilcceği ma 
fırsatını elde edeceklerdir. Hankeunun lCimdur. Belediye fen işlen müdUrlü~ 
zaptı bu takdirde yeniden mütareke ü - imar şubesi türbenin civarındaki bina vı 
mileri doğurabilecektir. Müzakereler es- arsalarm istimink haritalarını hazırla 
nasında Japonyanın şu taleblerde bu - maktadır. 

lunması muhtemeldir: Ankara caddesindeki inşaat 
1 - Şimall, vasatı ve cenubt Çinin po- İki .sene içinde tamamlanacak yollar . 

llti~ .!ahasından Mareşal Şan-Kay-Şekin dan Ankara caddesinin asfalt ve mozayil 
kat ı surette uzakl~ştırılnıasL parke inşaatına on gün sonra ba~lana , 

2 - .Moskov_a. ile a~Akayı keserek oaktır. Müteahhid on gün içinde cadde-, 
Tokyo ı:e ~~~.~CBaıd~ bulunacak den sökmekte olduğu taşları tam~ 
o~an yenı ~ır Çın ,hükfunetıni~ ve yeni kaldıracak, kanallıasyon tesisatını yenJ 
bır Kuomıngtang ın ~ellennin ku - şekle göre değiştirecektir. : ti 

t 

1 

BfRIKT(RfRSEN EL 
ATAMAYACAG IN 

Iş YOKTUR 



12 Sayfa 

,_.,.. "Son Posta, nın Hikayesi ....aııııı-IHIIII-~III Ticaret heyetimiz Atinaya hareket etti 
1 KAÇ Di S EKSIK? 1 · · · 
... ..,.--... Yazan: Mih. Zoşçenko- Çeviren: H. Alaz _., .... 

Bu yıla kadar Yegonç'in, dişlerindc:ı 1 sekizden fazla olw·sa, tabü bu senin le -
hiç bir §ikaycti yoktu. Fakat bu yıl Ye- hine .. Demek ki talihli bir adam imiş -
goriç'in dişlerine bir haslalık arız oldu. sin!. Yok, ağzındaki eksik dışlerin sayısı 
Dişleri teker teker dökülme~e başladı. f sekizden az olursa, o zaman hiç bir şey 

Mnamafih bu hiıöiseyi' tabii teHikki l yapamayız!.. Müessesemiz ufak tefek iş
etmek lazımdır. Seneler geçtikçe uzviyct lcrle u~aşamaz .. Sigorta şirketi böyle bir 
yıpranıyordu. Sonra, harbden önceki usul koymuş ... 
dişlerle bugünün dişleri arasında bir hay- ivan YPgoriç: 
li fark vardır. 

Neyse, lafı uzatmıyalım: Leningradda, 
bizim oturduğumuz evde oturan İvan 
Y~goriç Kolbosıyevin, bu yıldan itibaren 
dişleri dök-ülmeğe başladı. 

- Benim altı dişim eksik, dedi. 
- Öyle ~se hayır, dediler.. Biz sana 

hjç bir şey y.apamayız!. Daha iki dişinin 
eksilmesini bekle!. 
İvan Yegoriçin baya~ı canı sıkıldı: 

sıvayınız!. Eksik dişlerimin sayısı ı;ekizi 

buldu. 
Klinikte ona: 
- Hay hay, dediler, §imdi artık seni 

tedaviye bnşlıyabiliriz. A~zındaki eksik 
dişler hep ayni sırada mı! Sigorta şirke
tinin koyduğu bir kaideye goce eksik olan 
sekiz dişin de ayni sırada olması lazım -
dır. Eksik dişler ayni sıradı dc~il de, ağ
zın muhtelif yerlerinde ise e» zaman gene 
hiç bir şey yapamayız!.. Çünkü bu vazi
yette insan pekala çiğntyebilir .. 

Yegoriç: 
Vakıa dişlerinden bir tanesini bir mü

nakaşa esnasın)!a sökınüşlerdi. Fakat - Amma da yaptınıL ha, dedi. Şimdi 
hakça söylemek lazım gelirse diğer dişle- ben daha iki dişimi taşla, veya demirle 

- Hayır, dedi, ayni sırada de~il. 
- O takdirde biz sana hiç bir şey ya- Heyet azaları 

ri kendi kendine dökülmeğe başlamış - mi sökeyim?. 
l~rdı .... Yani bunların dökülüşüne, haArici _ Tabii taşla veyahui demirle sök _ 
bıı· mudahale sebeb olmamıştı. Mes~Ia .. a- mene lüzum yo"k!. T.:ıbiatin sana verdiği 
damcağız yemek yerken veyahud ış uc- güzelim d~leri ne diye taşla sökeceksin?. 
reti hakkında bir şeyler anlatırken, ya-~ Bekleyiniz!. Belki talihini2e yakın bir 
kınında her hangi bir adaır. olmadığı lzamanda iki dişiniz daha dökülür. 
halde, dişlerinden bir tanesi yerindan 1 . 
fırlayıveriyordu. Do!lrusn hayret roıı2 • YegoriÇ, adamakıllı cam sık:ılmış bir 
cek bir mesele: Kısa bir zamanda adam- halde evine döndü. 
Calİızın altı dişi dökülüvermişti. - Hay aksi şeytan, diye söylenme~c 

Fakat şunu da söylemcliyız ki Yegoriç başladı, ben de dişlerimden yana hiç kay
dişlerinin dökülmesinden zerre kadar gu çekmiyordum. Halbuki bak ne aksi -
korkmuyordu. O, dişsiz kalmaktan kork- likler çıktı .. 
muyordu. Çünkü Ycgoriç dişh~rini sigorta İvan Yegoriç bu gayri meşru ikl dişinin 
ettirmişti. Bu itibarla eksik di~lerini her dökülmesini beklerneğe başladı. Çok geç
vakit yerine koydurabiJirdi. meden bir tatıesi döküldü. Diğerini ise 

O bu düşüpcelerle serbest serbest ya- Yego,.iç sallamağa başladı .. Bir kaç gün 
§ıyor ve: u~raştıktan sonra bunu da sökme~e mu-

- Dişlerimin sıhhati meselesi beni hiç vaffak oldu. 
bir \'akit alakadar etmez, d;yordu. Bir Tabii soluğu derhal klinikte aldı: 

pamayızl.. Atınada Yunanıstanin aramızda yapı -
Yegoriç hiç bir cevab vermedi. Sadece, ı lacak yeni ticaret ve klering anlaşması 

geri kalan dişlerini gıcırdatmakla iktifa müzakerelerinde bulunacak olan İktısad 
ederek dışarı çıktı. 1 Ve kaleti Türkofü ·ı reisi Bürhan Zihni 

Yolda giderken de: Sanusun reisliği altındaki heyet azası dün 
- Anunada aksilik ha, diye söylenmeğe ı subah Ankaradan şehrimize gelmiş ve ö~

başladı. Dişlerimden yana ne rahattım; lcden sonra Çitadibari İtalyan vapurile 
halbuki şimdi gel de pirincin taşını a • Pireye hareket etmişlerdir. 
yılda!. Türkofis. reisi Bürhan Zi.hni ve heyet 
Şimdi Yegoriç sessizce yaşıyor, sulu Sıası öğleden e'4vel Türkofia. İstanbul 

şeyler yemekle iktifa ediyor, ve geri ka- şubesine gelerek bir müddet meşgul ol -
lan dişlerini de, günde üç defA olmak ü- muşlar ve ofis tarafından Yunanistanla 
zere, fırça ile yıkıyordu. Bu bakımdan si- ticari münasebetlerimiz hakkında ha -
gorta şirketinin kovdııku nizam, bayaği zırlanan etüdler, ihracat ve idhalat ta -
Ycgoriçin zararına oldu. cirlerimiı:in temennileri etrafında Türko-
r fis İstanbul şubesi direktörü Cemal Zi -

YARINKt lfÖtJHAMTZDA: yadan izahat almışlardı-:. 

Usturanm mar feti 1. Türkofis reisi Bürhan Zihni, ofiste, 

Yazan: And re Birabea" 
Çeviren: Faik Beremen 

yumrukta üç beş dişim sökülse bile bana _ Haydi bakalım, ded~, artık paçaları 
vız geli~ B~ bqkayerim~ n~s~fı.,bur· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

toprak mahsulleri ofis umum müdür 
muavini Şakir Rifat ve cam fabrikası di
rektörü Adnan ile de bazı mevzular et -
rafında görüşmeler yapmıştır. 

Yunanistanla yeni ticaret ve klerJng 

anlaşması muzuereıerme ou D1IRII ıçın

de Atinada başlanacaktır. Bu müzakere -

lerde Türk heyetine, Atina elçimiz RuŞ~m 

Eşref riyaset edecektir. Anlaşma müza -

kerelerinin kısa bir zamanda iyi bir te
kilde neticeleneaeji muhakkak ıörül -

mektedir. 

Umumi mağazalar hazarialdan 
yakmda bitiri lecek 

İktısad Vekaleti tarafından lzmırde 
açılmasına karar verilen umumi mağa
za bu kı~ mevsiminde faaliyete ~çe -
cektir. Mersinde ve şehrimizde açıla
cak olan umumi mağazalara aid haz~r
lıklar da yakında bitirilecektir. 

Umumi mağazalar açıldıktan sonra 
müstahsil, malını umumi mağ&zaya 

teslim . ederek muayyen nisbette bir 
avans alacak ve eline geçecek kuponu 
bankalara ciro edebilecektir. 

numa vurmalarına asla müsaade etmem. 
Fakat dişierime hiç aldırmam. Bizim si -
gorta şirketi sa~ kaldıkça djşlerimden ya
na ben çok rahatım. 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Sabnalma 
Komisyonundan: 

Dökülen dişlerin, sayısı altıyı bulun
ca, ivan Yegoriç, artık ağzını esaslı bir 
surette kalalata çektirmenin zamanı gel-

Merkezimize aid Kavak tahaffuzhaneosi beton iskelesi açık eksiitme suretil1 
tamir edilecektir. 

A -Tahmin bedeli 610 lira 72 kuruştur. 
di~ine kani oldu. Yanma icab eden vesi
kaları alarak diş klini~ine müracaat et

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

B - Buna aid fenni ve idari 1artnamelcr Merkezimiz levazımından c4• kurut 
mukabilinde alınır. 

ti. Klinikte ona: 

- Hay hay, dediler, sana derhal yeni 
()iş takahiliriz. Fakat yeni diş yapabil -
memiz için ağzında sekiz dişin noksan ol
ması lazımdır. A~ızdaki dişierin sayısı 

C - Eksiitme 8 İkinciteşrin 1938 Salı günü saat 14,30 da Galatada Karamusta
fapaşa soka~ında mezkur merkez satınal ma komisyonunda yapılacaktır. 

D - Muvakkat teminat parası 45 lira 82 kuru§tur. 

- - Icabmda rftnde 3 kqe alanabilir. - -
E - Eksiltıneye gireceklerin bu gibi tamirat yaptı:klarma dair resmi bir fttli-

Kaptan Lögalek'in, vakıtile bir Afrika 
selerinden getirip de besiernekte oldu

ğu bir maymun 
vardı. Bu hay -
van, gemide, de -
nize açılındığı va
kit serbest ser -
best dolaşır, tay· 
!aları, bin tür
lü muziblikleı i, 

SON POST ANlN 
EDEI?f QOMAN\ 

~ YAZAN: Ereümend Ekrem Talu 

ka göstermeleri şarttır. c781lt 

-··-

maskaralıklarİ - açıp da, bumunun cevab verecek bal -
le neş'elend:rir, d~binde ecel acaip de değildi. Sinirleri 
güldürürdü. bir mahlılk görür fena bozulmuş, zih-

Sepi çok zeki, ve belki de maymun - görmez, avazı çık - ni dağılml§tı. Hall 
ların en zekisi idi. Hayatı, şahısları, tığı kadar bağırına- her tarafı zangır 
eşyayı en komik zaviyelerinden görür, ğa başladı: zangır titriyordu. 
onları hayret edilecek bir şebahat!e - Yangın var, a Bir yudum su iste-
taklid ederdi. dostlar! Y etişin!. di; Torik getiımeğe 

İfakat hanım, safrasını bastırdtktnn Kocama bir hal ol - gitti. 
sonra, dertop ettiği torbasını baş yas- du!.. Maymun hikaye -
tığı yaparak, yerde serili şalın üzerin- Ve hemen dü - sine ne o, ne de 
de tatlı bir uykuya dalmıştı. Bu esna- şüp, bayıldı!. Takvor inanmamUJ-
da, Gurabi efendi de kalkmış, kaske•ti Bu feryada, biraz lardı. İkisi de, lfa-
ile piposunu orada bırakarak hacet ötede gezinmekte o- kat banunın kor -
def'ine gilmişti. lan Torik koştu. Ar- kulu bir rüya gör -

O vakte kadar meydanlara çıkınıyan kasmdan, Takvor mü~ olduğuna ka -
ve binaenaleyh gemide mevcucliJ eti da yetişti. Geminin niydiler. 
bizimkileroe mechul bulunan Sepi, me- esasen pek az ve Bu esnada, aşağı-
A'erse demindenberi bu karı kocanın her biri bir yerde ya inmiş bulunan 
kendisine yabancı gelen evza ve hnre- ~gul bulunan - Gurabi efendi de, 
katını tarassud etmekte imi~. tayfalan ise hiç bir tekrar güverteye 

Gurabi efendi karısının haberi olma- şey duymamışlardı. ı dum. Gurab! efendi 'de şu iskemienini çıkmaktan vaz geçmiş, uzanmak mak-
dan, uzaktaşır uzaklaşmaz, maymun Yaygaradan korkan maymun da çok- üstünde çubuğunu içiyordu. Ben dalmı- sadile karnarasma çekilmişti. 

Ve suyu, koca karıya götürdü, içirdi 
Bir müddet onun yanında olut'Uf 

sohbet ettiler. Bir aralık, başmı yukıto 
rıya kaldıran Takvor: 

- Zo, bu ne i.1dir? diye bağımıakla 
·beraber, dapduru ayağa kaiktı. Elile. 
geminin ön direğini gösteriyordu. 

Torik de davrandı, baktı .. Gurabi e
fendi, ta direğin tepesinde, fener 1• -
tağının dibine çömelm~. pi:po içiyor
du. 

-Vay canına, be! dedi. Oraya nasıl 
çıktı? 

-Ne bileyim ben? Acep, gerçelrten 
maymon olmuştur? Yoksam ona ben
zeyen bir hakikt ınaymon vardu pa
porda?. 

Onların bu hareketleri ve bu sözleri 
İfakat hanımı da ayaklandırmıttı. O, 
gene korka korka, hem direle bakıyor, 
hem de sayıklar gibi söylüyordu: 

- Ben demedim mi size? Bana !'Öya 
gördün diyorsunuz, bir de! Hiç de rüya 
görmüş değilim. Nah, işte! Bakm! Ro
matizmalı hacaklarile oralara nasıl tır· 
ma nd ı? Besbelli ki ona büyü yapmış • 
lar, maymun oluverdi. Hem yapanı da 
biliyorum: O meyhanede, çingene su -
raıtlı, yelloz bir kan vardı. İlk iinc~ -
den yanına yanaştı, Adeta yap~r ~ibi 
sokuldu, sonunacak aynlmadı, kör o -
lası! 

Torik: koşa koşa geldi, kasketi başına geçirdi, tan sıvışmL)b.. şım. Bir ara, öksürdü; uyandım. cNe Torik bundan haberdar olmıyarak, 
pipoyu ağzına aldı ve o vaziyett~, uslu Torikle Takvor lfakat hanımı güç be- olursun? Üzerimi ört!- dedim. Derken elinde dolu su bardağı ile aşağıdan yu- -Nasıl karı idi, o? diye sordu. 
uslu oturdu. la ayılttrktan sonra, sordular: birdenbire sıçradı, geldi, koynuma so- kanya dönerken, kaptan köprüsünde - Pis, mıymıntı bir şey! Kara .. ku 

Bir aralık nasılsa, burnuna kacan -Ne oldun, yahu? kuldu. Bir de ne göreyim? Kocam ele- lbabahğını . görür gibi oldu. Se6lendi: ru .. tıpkı solucan gibi! 
tütün dtımanından öksüreceği tuttu. Koca karı, bitkin bir halde ve kor - ğil, halis muhlis şebele maymunu. - Hey! Moruk!. Oralarda ne i§in - Ha! Şimdi anlaşıldııı!. 
lfakat hanım gözlerini araladı ve mah- kudan, evlerinden d~arıya fırlıyan Takvor güldü.. var? A~ağıya insene!. Valide hanım - Ne o? Sen bir şey mi sezdin! 
mur mahmur, orada bir maymunu:ı o- gözlerile etrafa bakınarak, cevab ver- - Şimdik farkında oloorsun? korkulu rüya görmüş, bayıldı! - Hayır! Moruk, akşamdanberi es 
turmakla olduğunu farketmeden ona di: İfakat hanım nükteyi anlamadan, Hitab ettiği şahıs cevab verecek yer- merim türküsühü diline dolamıştı da" 
hitab etti: - Bizimki maymun oldu.. karşılık verdi. de, fevkalade bir çeviklikle, kaptanın - Dolar!. O da karının gözlerinin i· 

-Efendi! Üsüyorum. Şu paltonu çı- -Nasıl maymun? -Şimdi, ya! Deminden .. ona mutıa- kumanda ınevkiine doğru koşarak, göz- çine bakıyordu. O, ne papazdır, o! 
kar da üstüme ört. Ne olursun? Sevab- - Basbayaği .. tüylü maymun. ka birisi büyü yaptı; benim gözüme öy- den kayboluverdi. Torik, kendi kendi- Takvor, Toriğin kolunu hızla dürt-
tır! - Zo, ürya görmüşün? Yoksam ka- le görünsün diye. ne: tü: 

Bu hıtabı kendine zanneden Sepi ye- fanın tahtalannda bir eksiklik hasil Takvor hala işin alayında idi.. - Sübhanalla! dedi; bunların ikisi- - Bak, bak! Neler yapoor köpollu!. 
rinden sıçradığı gibi kocakarının kov- olmuştur?. - Bir de ona sormalı ki acep seni o nin de, dün gecedenberi, bqlarmda Bir eli ilen ipi tutmuş, canbazlık edoor, 
nuna atıldı. Neye '!ğradığını bilemiy~n -Hayır. Ne rüya gördüm, ne de de- nasıl göroor? dedi. kavak yelleri esfyor. Acaba ne zıkkım neT 
lfakat hanım bu sefer gözlerini dört liyim. Ben şuracılda tatlı tatlı uyuyor- Zavallı kocakarı bu tarizi antayıp da içtiler ki böyle hatlarına vurdut 
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SelAnikle dağa kaldırdan Amer1kah kız 

Yazan: Ziva Sakir 

Dağ yolundaki kafile 
- Baba! .. Lakırdıyı geveleme. Ne 

söyliyecekscn söyle. Meraktan çatlı -
yacağım. 

- Eyvallah, sultanım... Bugünle, 
tam on bir gün oluyor. Bazı köyleri 
dolaşmak için, (Cuma tekkesi) nden 
kalktım. Yanıma, bizim eviadlardan 
Derviş Süleyınanı da aldım. Yola çık -
tım ... Yaya olarak dağ yolunu tu~!uk. 
Serbin köyüne doğru geliyorduk. Oğle 
vakti oldu. Karmmız acıktı. Bir su ba
şı bulduk. Oraya oturduk. Lokma e -
diyorduk. Uzaktan bir takım sesler i -
şittik. Malfun ya.. tehlike zaman. Her 
taraf eşkiya kaynıyor. Hemen, orada
ki çaqılann diplerine sindik. 

EvveHi meseleye ehemmiyet \'er -
nıezlerken, şimdi vali ile mutasarrıf 
kulak kesilmişlerdL İkisi birden. ..ıyni 
ahenkle: 

- Eyyyy? .. 
Ikmişlerdi. 

İbrahim baba, abasının önünfı birnz 
daha kavuşturarak anlatmakta devam 
etmişti: ' · • 

- Yol, saklandığımiZ yerin altından 
geçiyordu. Ve geçenler, kamilen görü
nüyordu. Bunlar, Bulgar çeteleri idi. 
Bir kısmı önden, bir kısmı da arkadan 
gitmekte1erdi. Fakat asıl garibi şu ki, 
ortalannda da atlara bindirilmiş, ıki 
kadın görünmekte idi. 

- Kadıniann yüzlerini görebildin 
mi, baba?. 

- Eyvallah, sultanım ... Birisi, gayet 
genç .. san saçlı, mavi gözlü, hasna ve 
müstesna .. 

Mutasarrıf; sanki bir yayla hareke
te gelmiş gibi yerinden fırlam ış : 

- Aman. .. 
Diye bağırmış .. Vali Tevfik Bey de 

büyük bir sevinç içinde: 
- Ta kendisi... 

Diye mırıldaıımıştı. 
İbrahim baba, sözüne devam et -

nıişti: 

- Öteki hatun da cemal ehli idi. O 
da akça, pakça .. kara gözlü, kara kaşlı .. 

- Kıyafetleri? .. 
- Kıyafetleri? .. 
- Efendim!.. Her ikisi de, şehirli 

kokanalar gibi giyinmişlerdi. Herhal -
de bizim rayalardan değillerdi. Hatta, 
o sarışın dilberin, yanındaki Sarafof1a 
konuşmalarına dikkat ettim; bizim ra
Yaların dillerinden başka idi.. 

- Aman, baba .. dur ... Ağzından bir 
Şey kaçırdın. Galiba, Sarafof dedın. 

- Eyvallah, sultanım .. Sarafof. 
-Şu .. meşhur Sarafof mu? .. 
- Evet efendim!.. o, meşhur Sara -

fof. ' 
-Aman, baba .. mesele mühimdir. 

Sakın bir yanlışlık olmasın? .. 
-Buna imkan mı var; a. efendim?. 

Sizin meşhur Saratof dediğiniz kopil, 
kucağımızda bfiyürnüştür. Kendisini, 
beş bin keferenin arasında görsem, bir 
bakışta tanırım. 

Vali ile rnutasamf, o kadar sedn -
tnişlerdi ki; eğer İbrahim babadan sı -
kılmasalar, hemen yerlerinden fırlaya
caklar; (makamı mutasarrıfi) yi teşkil 
eden o geniş odada, karşı karşıya ge
Çerek, şakır şakır oynayacaklardı. 

Gözlerinin önünden, simsiyah bir 
Perde kalktığını sanmışlardı. Derhal 
kendilerini toparlamışlardı. Araların -
da, konuşmaya başlamışlardı: 

- Yaaıi.. demek, meselenin failleri. 
Bulgar eşkiyalan imiş. 

- Hem de, başta Sarafof olmak ü -
Zere. 

- Derhal, babanın ifadesini aldıra -
lıın. 

- Bir tarartan da telgraflara daya -
tıalım. 

- Aman efendim .. durunuz. Aklıma 
bir mesele daha geldi. Hududdaki • sü
tekli miisademe ... 

- Evet.. evet... Babanın söylediği 
g\inün ertesi gecesine tesadüf ediyor. 
-Şu halde? .. 
- Şu halde .. Sarafof, bu kadınları 

yakaladı. Hududun, öbür tarafına a -
şırdı. 

-Tamam ... 
Vali Tevfik bey, geniş bir nefes al -

dı. 
- Çok şükür .. hem meseleyi halle:

tik. Hem çle, büyük bir beladan kur -
tu lduk ... Aman, derhal bir heyet teşk:l 
edelim. Babanın ifadesini aldıralım. 
İbrahim baba; daha hala kapının di

binde abasının önünü sımsıkı kavwı-
' tuımuş; boynunu bir tarafa bükmüş, 

düşünüyordu. · 
- Baba erenler!.. Ayakta durma .. 

otur şu sandalyaya ... 
- Estağfürullah, sultanım. 

- Canım. Otur. 
- Nasıl olur, efendim .. huzurunuz-

da ... 
- Otur .. otur .. biz izin veriyoruz. 
İbrahim baba, kendisine karşı de~i

şen muamelenin manasını idrak etmi~
ti. Fakat, bu iltifata karşı şımar:klık 
göstermek istememişti. Verilen bu mü
kerrer emir üzerine. hemen olduğu ye
re, şöyle edebiice diz çöküp oturmakla 
iktifa etmişti. 

* Derhal telgraflar başlamıştı.: 

1\fabeyni hümayun başkitabeti 
celilesine 

Günlerdenberi geeeli gündüzlü icra 

olunan takibat, tahkikat ve taharriyat 
neticesinde, dağa kaldırılan Amerikalı 
gazete muhbiresinin izi nihayet keşfe-
dilmiş; ve hakikat hal tezahür eylemiş
tir. Şöyle ki: 

Mezbure, Selanikten İstanbula ınü
teveccihen hareket ederken, istasyon
ların birinde, ağlıebi ihtim~l. Serez 
mevkiinde her ne sebebe binaen ise. 
trenden inerck, henüz mahiyeti anla -
şılamıyan bir şekilde Bulgar eşkiyası
nın eline geçmiştir. İşbu eşkiya reis-
Ierinden Sarafof nam şahsın kumanda 
ettiği , ve Amerikalı mezbure He he -
nüz hüviyeti mechul olan refikasım 

Bulgaristana naklettiği, ve hududdan 

ge~rler iken de asakiri şahane tara -
fıncjan görülerek iki saat kadar süren 
bir müsademe cereyan eylediği sureti 
kat'iyede tczahür etmiştir. Bu babda 
alınan ifadelerle hudud kumandanlı -
ğından taleb edilen raporların birer 
sureti postaya tevdian takdim edi!miş
tir. Meselenin derkar olan ehemmiye
tine binaen geeeli gündüzlü tahkikata 
devam edilmektedir. Ferman ... ) 

Gerek vali ve gerek mutasarrıf tara
fından dahiliye nezaretine de ayni 
mealde telgraflar çekilmişti. 

(ATkası 1:ar) 

Her Sene Zengin İkramiyeler Dağıtan 

TORK MAARiF CEMiVETi 
E VA PiYANGO U 

5/11/938 de çekiliyor. Biletler BiR liRA mu
ka bilinde Cemiyet Merkez ve Şubelerile Piyan
go bayilerinde ve Yeni Postane karşısında Er
zurum Hanında sah~maktadır. 

ikramiye 20,000 Lira 

Güzellik ve sıhhat için ilk şart · 
Sabah, öğle ı1e akşam her yemekten sonra 

..,.. 

RADYO LiN. 
Kullanmaktır. 

Radyolin 
Dişleri, 

dişler çehrcyi 

gOzelleştirlr. 

Radyolin 
Dişleri, 

di<:ler mideyi 
~ 

sağlamlaştınr. 

~-----------------------, RADYOLIN dişleri temizler ve parlatır, mik-
yüzde yüz öldürür, diş etlerini besli
hastalanmalarına mini olur, ağız koku-

ropları 
yere k 
sunu keser. 
Sabah, ötle, akpm her yemekten aonra cfitlerinizi hrçalayımz 

Sayfa ' 

Tercih edilmesindeki sebeb 

Gripin 
Bütün ağrılara, has
talık başlangıçlarına 

karşı tesiri yüzde yüz 
olan ve hiç zararsız 
en kuvvetli müsek

kindir. -GRiPiN 
Nezle, aoğuk algınhğı, grip rahataızlıklannda bq, dit: 
mafsal, romatimıa, Aaap ve adale ağrılannda icabmda 
günde 3 kaşe almabilir. l.mine dikkat, taklidlerinden 
aakınınız ve Gripin yerine batka bir marka verirlerse 

tiddetle reddediniz. 

Münakasa ilanı 
ls tan bul Sular İdaresinden : 

' 

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

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

2 - Taliblerin şartname hükümlerıne göre hazır lı yacakları 'kapalı zarfları m 
14/11/938 Pazartesi günü saat 1!5 e kadar müdüriyete vermi§ olmaları lazımdır. 

c7730. 

SÜMERBANK 
Umumi Müdürlüğünden : 

Müsabaka imtihan1nda Kazananlar: 
Avrupada mühendislik tahsili için bankanaz tarafından açılan müsa

baka imtihanlannda aşağıda numara ve isimleri yazılı namzedler muvaf
fak olmuşlardır. Kendilerine aynca mufassal tebligat yapılacaktır. 

No. İsim 
-------

1 34 Cihad Evren 
164 Hamid ~r~ 
14 5 İsmail Tiner 
115 Fahreddin Ergüvenç 
140 Feyyaz lnceer 

17 Niyazi Deliormanlı 
ı 71 Ali Haydaroğlu 
16 7 Raşid To lun 
125 Orhan Bayramgil 
170 Bahri Ersöz 

6 Salahaddin Aykol 
135 Mahmud Erdoğan 
174 Ali Seyfeddin Güzey 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - İdareınizin Paşabahçe fabrikası için satın alınacağı ve 29/IX/938 tarihinde 

ihale edileceği ilan edilen 2000 kilo toz şekerin muhammen bedeli de~iştirildi -
ğinden yeniden açık eksiltmey2 konmuştur. 

II - Muhammen bedeli beher kilosu 26 kuruş hesabile 520 lira ve muvakkat 
teminatı 39 liradır. 

III - Eksiitme 24/X/939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15,30 da Ka
bataşta levazım ve mübayaat şubesindekialım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - lsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme par.P
larile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilAn olunur. c7322» 

Cinc:i Mikdan Muhammen bedeli Muvakkat Eksilt, 
Beheri Tutarı teminatı menin 
L. K. L. K. L. K. saati 

Fıçı tahtası 5500 aded 36.600 M 3 45.- 1647.- 123.52 15.40 
cküçük boy, 
Fıçı yan dip 550 lt 13.457.50M 3 100.- 1345.- 100.87 15.50 
kapak tah tası 
cbüyük boy, 
Fıçı tahtası 750 lt 9.360 M 3 100.- 936.- 70.20 16 

I - Şartnamelerine ekli listelerde eb' ad ve mikdarı yazılı ve yukarıda ü9 
grupta gösterilen fıçı tahtası ayrı ayrı açık eksiitme usuiile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakk:ıt teminatları bizalarında gösterilmi§tir, 
III - Eksiitme 7/XI/938 tarihine rastlayan Pazartesi günü bizalarında yazılı 

saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda ya· 
p1lacaktır. 

lV - Şartname ve listeler parnsız olarak hergün sözü geçen şubeden alı \• 
bilir. 

V - İstklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7.6 güvenme pa• 
ralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeler.i ilin olunur. c7794a 
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Devlet kaP1s1nda elli y1l 

Yazan: . Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Haz1m 
Müzürüs bey: "Maşallah çok genç vali olmutsunuzl dedi. Baskitib beyefendiye, 

yahud sadraıam paşa hazretlerine akrabalığınız var mı? " 

Dün başpe/ı/ivanlık 
müsabakaları başladı 

Sofrada hazır bulunan vapurun ih
tiyar hekimine: 

- Doktor, dedim, Volterin (leh ve 
aleyhde} başlıklı manzumesini elbette 
okumUjSUiluzdur. 

Doktor , derhal: 
- Bırakın şu pis adamı ... Ben, onun 

ne şiirlerini okur, ne de Cldını ağzıma 
alırım, m ukabelesinde bulundu! 

- Lisanınıza, Volter dili derler, ce
vabını verdim. Siz o lisanla, lisanın sa
hibine sövüyorsunuz! 

- Ne olursa olsun, ben o herifi hiç 
sevmern, dedi! 

İzmir lim nma vasıl olunca, vapu -
ra gelen dostlarımdan Ahmed Rıfat ve 
Tahir Kenan Beyler orada çıkan (Hiz
met) gazetesinin bir nüshasını da ge -
tirdil er. 

Gazetede, dört sene önce İzmirde 
mektubcu kalemi mümeyyizi ve rnek -
tubcu olduğum yazılarak memnuniyet
le tebtik ediliyordum. 

Fakat, bu sözler, mazhar oldu~um 
terakkinin sür'atini ima ile beraber, 
valilik ile bala rütbesinin bana çok gö
rüldüğü zamımı da doğuruyordu. 

Vali olmak ve rütbe almakta, benim 
hiç bir taleb ve teşebbüsüm medhaldar 
bulunmadığından, şu gizli tariz, bir çe
kememezlik olmasa bile, haklı değildi. 
(Hizmet) in bu yazısı, bana çok görü
len bir memurivete liyakatimi isbat i
çin, memlekete fedakarane hizmet et
mek azmimi bir kat daha takviye etti. 

Sisarn adasının merkezi olan Vadıya 
muvasalatımızda Sisarn Beyi Müzürüs 
Bey, Beylik vapurunun süvarİsini bi -
zirn \'apura göndererek choş geldin• 
dedirtmek nezaketinde ve o zamanlar
da hiç eksik olmıyan Sisarn tahkikle -
rinden birisi için orada bulunan De\· -
let Ştırası baş müddeiumumisi Nazım 
Bey de bizzat vapura gelmek iltifa -
tında bulundul·larından hem bu'llan 
ziyaret etme'k hem de şehri biraı gör
mek üzere Vatıya çıkt~. 

Pehlivanköylü Must.,fa bir aralık Tekirdağhyı """'·~··· ........... 
nalcılar arasına sokulmuş olduğum ı göründü. HaJ.a unutamadı~ büyük bir sarma ile yere indirdi. Fakat be1 buçuk da 
zan ve ihtimaline kapılını.ş gibi görü - iltifatlarla beni taltif etti. • 1 d B b k•ı• • d• 
nen Müzürüs Bey Padişah hakkında Adeta, hiç tır~ olmadan bıraktığım Hüseyine yenildi. Manısa ı a • aes ı ıyı yen ı 
gitgide pek soğuklaşan uzun hiıluskar- sakalımın bazan tellerini beyaza boya- Eminönü Halkevi taratmdan tertlb edl -
lıklara koyulduğundan müsahabem~zin tacağım geliyordu. len cTürldye başpehllvanlıt. müsabakalan 
t d k t B 'h ·· H' dün ydınura ratmen Taksim atadında ya-
a ı açmış ı. u tan ten on uç sene sonra ıcaz pıldı. Müsabatalar başlıyacatı aırada yaR-

valiliği ile Mekkeye giderken bir hafta mur hannedi ve tam 3,45 te ut gürete baf
Berut valisi Reşid Mümtaz Bey de kaldığım Kahirede eski dostum Kadı ıandL 

(Paşa) beni: Abdürrahman Nesib (Şeyhislam) efen Blrlnct miisabaka: <Orta hakemt Salm), 
d· d· d ·· ·· t ·· V •• M b·· ··k İbrahlmle Mehmed arasında yapıldı. Çok 

- Vülatı izamın en genci diyerek ı· 1• n ez _ın e go:uş ugun:ı ısı rı?. v ~!~ zevksiz blr şek.ilde cereyan eden bu milsa-
kabul ve ziyadece iltifat etmiı?ti.. alımlerınden. bı~ zat, Hıca~. valılı~ı ;~ı~ bakanın otuzuncu dakikasında Mehmed aa-

M ı k d 'tt• V. • yaşımı had dı nısabında gormemış ıdı. yı hesablle gallb geldi. usu a varıncaya a ar gı ıeımız . 
her yerde ve hatta tesadüf ettigvimiz.-_Sakalda bır çok ak teller var, de- İkinet müsabaka: Başaltı. <Orta hate-

ml Yusuf Aslan). Küçük İbrahlmle Hllml 
ve bazan bulunduklan yerlerde çadır mıştım. arasında yapıldı. Raklblne nazaran daha 
alt d 1 d'.. . . tl h tt• - Onlar mahsusen beyaza boyanmış iri olan İbrahim otuz da~ nettceslnde 

m a gece e ıgımız aşıre er, a a gibi görünüyorlar, cevabını vermişti. 
Musulda rnemuriyetimle ya ·ımın sayı hesablle gallb geldl. 

i cAkıl yaşta değil, baştadır• sözü Başpehllvanlık: <Orta hakeml Balm). Bu 
tenasfrbsüzlüğü daima bahis mevzuu o- doğrudur. Fakat halkın, ötedenberi müsabaka başpehllvanlıtın lllt lı:arşılaıJma-
luyordu. Daha iri yarı bir adamdan a- (vali) denince, herhalde saçı, sakalı a- sı ldl. Mantsalı HaWle Babaesklll İbrahim 
lınmış ve ariyet olduğu herkesee ma - ğarmış, yaşca da hürmete layık bir a- arb~n~~ki::ı~~ı.müsavi geçti. Manlsalı Ha
lfun bir elbise giyinmiş gibi sıkılıyor - dam görmek istediğine şübhe yoktur. lll güzel bir kafakol taptı. Humını blraz 
dum. Bunda da haksız değillerdir. Bir çok daha bastırabl..lseydl yenebllecektl. 

a nız a e va ısı es a a .a ecru e er ı e muce ez o mıyan aş -Y ı H ı b I .. ( b k N r· t ··b I ·ı ·· hh 1 b 1 tb. rahtm, aürüne sürüne tendini mlncter 
) harici ederek kurtardı. Oyuna yeniden a -nazırı Köse Raif paşa merhum, pek taki akıl, fen usulüne muvafık dikil - yakta başladılar. İbrahim arasıra güzel bil-

ince düşünüslü bir zat olduğundan bu memiş bir paratöner kabilindendir. cumlar yapıyordu. İbrahim bu hücumlann 
nisbetsizliğe hiç dikkat etmcmi~ gibi (Arkası 1'ar) birinde Hallll ellne aldı. HalU kurtuldu ve 

• 
4 •• 1• 
ı -•-•ın • { • r•-• 

23/10/938 pazar programı. cötıe ve ak§am 
neşriyatı tecrübe mahiyetinde olarak 

yeni .stüdyoda yapılacaktır.) 
ötıe neşriyatı : 

gene ayakta güreşe başladılar. 
Yarım saat süren güreşten sonra Manlsa

lı Halll gallb ll~n edlldl. 
İkinci ve son müsabaka eski başpehlivan 

Teklrda~lı Hüseylnle Pehlivanköylü Mus -
tafa arasmda oldu. Güreş çetin bir !Jekilde 
başladı. Mustafa bir aralık TeklrdaRiıyı be
llnden bir sarma lle yere indirdi. Hüseyin 
büyük bir gayretle yerden kurtuldu. Ayak- , 
ta yapılan mücadele çok sert oluyordu. Hü
seyin atak bir oyunla kafakol kaparak Mus
tafayı beş buçuk dakikada yendt. 

Müsabakalarda lkl yüz klşl kadar seyirci 
vardı. Miisaqlıkal•a buaün 2 de de'V'8.Dl 
edilecektir. 

Yatmur dolayıslle blr tedblr olmak 
bugün gtlret rlll81nln Dzerlne tente 
cektir. 

~ ı-- '=• 12.30: Müzik (türkçe plakl, 13: Haberler, 
13,15: Müzik Ceğlencell pl1\k), 14: Son. 

...... ........ ._,......~ 
t -ıı-t-·ı-=·= ~ -ı-·ı-'11 l. . . 

SOLDAN SACiA: 

ı - Teselsül eden. 
2 - Müteesslr olan - Çok iyi. 
3 - Neş'eli - At yürüyüşü. 
f - Hükümdar. 

Akşam neşriyatı : Bugün Galatasaray 
Beşiktaşla karşdaş1yor 

irlanda, ingiltereyi 
4 - 2 mağiOb etti 

Vefa lstanbulsporla, Fener Bu an'anevi maç çok 
Hilalle, Güneş Topkapı ile oldu, Irianda bikim oyn 

Müzürüs Bey, ilk söz olmak üzere 5- Vallde. 

18,30: İstasyon hakkında muhtelif llsan
larla lzahat ve m fizik Csenfonlk plaklar), 
19: Konuşma, 19,15: Müzik Clncesaz faslı), 
20: Rlynsetlcumhur bandosu <Şef: İhsan 
Künçer>, 20,45: Müzik (güzel sesler, plak>, 
21: Ar:ıbca söylev, 21,10: Haberler, 21,15 Mü
zik (Türk eserlerll, 21,45: Konuşma, 2?· 
Müzik (küçük orkestra), 22,45: Haberler, is
tasyon hakkında muhtellt llsanlarla 1zahat 
ve İstikici marşı. 
ve İstlkl!\1 mar§ı. 

çarpışacak 
İstanbul Ug maçlarının dördüncü hafta

sı oyunları bugün Kadıköy ve Şeref atadia-
- Maşallah, pek gençsiniz, dedi 6 - Cenup rü7gArı. 

(Galıba Nazım Beyin, Tahsin Beyden 7- Sarhoşluğu geçen - BOyUk baba. 
8 - Şafak - Aldanmak. 

evvelki mabeyn başkatiblerinden bi- 9 _ Dost _ Birdenbire. 
rinin damadı olmasından rnül- ıo - Sene - Bir 1ll8anın hareketıerini 
hem bulunarak) başkatib bey- aynUe tekrarlama. 
fendiye, yahud sadrazam pa - YUKARDAN AŞAÖI: 
şa hazretlerinc akrabalığınız var mı? ı - Kfiçüklükler. 

ŞeyhisUım Cemal efendinin oğlu 2 - Mütees.sir eder - Oya ne süslü. 
b . ·· 1 3 - Hayırlı akşamlar olsun. 

Muhtar Beye benden ır gun evve ve 4 _ Yed _ Olmak masdarından emrlh:ı-
ya bir gün sonra bala rütbesi veril - zır. 

mişti. 5 - Ba' - Sağlam olmıyan. 
Müzürüs B~yin tahmininde, Muh - 6- Çok fazla lyt - Sarhoşun attığı. 

1 7 - İstlfham nldası. tar bcyı·n rütbesi de medhaldar o sa ge-
8 - Ba§ından atan - Emeller. 

rekti... 9 - Yükseltmek - Mikrob hastalıkları. 
Tahsil ve terbiyesi mükeinmel olan, ıo -Yuva - Nlklh. 

Fransızca bir şiiri Fransız şairlerinin 1 2 R 4 6 R 7 8 9 10 
antaloji kitabiarına da takdirle kabul 
edilen Müzürüsün şu kaba sualine şaş
tım: 

- Hayır, dedim, başkatib beyi şah
sen iki ayda beri tanıyorum. Sadra -
zamı da bu müddet içinde ikinci defa 
gördüm. 

- O halde, fevkalade meziyetler er
babından bir zat olacaksınız. Çünkü 
bu kadar genç bir zat vali tayin oluna
maz. 

- Hayır, benim hiç bir meziycti:n, 
liyakatim yok! Bazan kader, bazan te
sadiif böyle f~vkaladelikler yapar. 

1K E ST A N~ L t K 
~AC Aİ P.CA Nt 
~ R E ~1R A F A D A N 
4 T!~G E [Ç_ • N E T. 
l.G •• I I' t S • G 
tM A NAK I P .D E 
~AM tR• L . K AV 
t1 S.TAKVİYE 
l D I Y

1A R • A R 1 ız 
ı <. E Z E N • A N A N E 

l:vvelki bulmacanın hallediLmiJ f t'kü . ............................................................ . 
Eti Bank'tan Doktor Araniyor 
İşletmelerimizde çalışmak üzere ope

ratör bir doktor alınacaktır. Taliplerin, 
yazı ile Eti Bank Ankara adresine mü-

ı 

r 

Nöbetci eczaneler 
1 rında yapılacaktır. Takatm stadmda EmJn

onü Halkevi tarafından tertlb edllen cTür
klye ba:tpehllvanlıt. müsabakaları, orada 
yapılması Icab eden Ug maçlarının, Şeref 

Ba rece nöbetçi olan eczaneler şunlar- stadında oynanması suretUe yer deRl~tlrU-
dır : meslne sebeb olmu§tur. 

istanbul cihetindekiler: Vefa - İstanbulspor 
Aksarayda (Ziya Nuri), Alemdarda <E- Kadıköyde yapılacak olan bu maçta Ve-

sad), Beyazıdda (Belkls), Samatyada fa takımı son yaptı~ oyundan sonra nazar
CTeofUos), Eminönünde (Amlnasya), E- ları üzerine çekml§ kuvveW ve aatlam bir 
yübde (Hikmet Atlamaz), Fenerde (E- haldedlr. 
mllyadl), Şehremininde (NA.zım), Şehza- Fenerbahçe gibl lig p.mplyonlutu peşinde 
debaşında (Asa!), Karagümrükte (Bu- koşan kuvveW bir rakib kar,ısında uzun 
ad), Küçükpazarda (HJJonet cem ll), Ba- bir mukavemet gösteren Vefa takımı bu -
kırköyde (Merkez>. günkil maçta hakild lı:uvvettnl ~ıöaterml~ o-

Beyof la clbetindeldler: lacaktır. istanbulspor her hafta daha ümid 
İstıkili caddesinde (Kanzuk), Datre- vertel oyunlar c;ıkarmaktadır. 

de (Güneş>. Topçularda <Sporldls), Fenerbahçe - Hilil 
Taksirnde CNlzameddln). Tarlab~ında Artık rahat oyunlarını sıraya koyan ıre-
(Nihad), Şişli de (Halk), Beşiktaş ta CSU- nerbahçe nisbeten zayıf olan rakibi karşı-
teyman Receb). sında pek sıkıntı çekmlyerek yapacdı bu 

Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: maç tçln, belki de yorgun oyuncularını dtn-
Üsküdarda CSellmlye), Sarıyerde (Os- ıendlrmlş olacaktır. 

man>, Kadıköyde <Saadet, Osman Hu - HlliU takımı bu maçta hücumdan ziyade 
IQst), Bizyükadada (Halk), Heybellde müdaraaya ehemmlyet vermek 1Jekl1le ha-
CHalk). reket ettiği takdirde, yan yarıya muvaffak 

\. _) olm~ ve büyük ve aıkıntllı btr maçı aUat-....._ _____________ ~ mış olacaktır. 

Mantarlı MÜfGmbalar, Storlar 
(Orland) Karyolıılar, yünlü IHI • 
malıla ve p!lıe yatalı örtüleri, 
lıretonlar; lıadileler, tiiller ve 
perdelerin a ,..U. çepdleri ((Ho • 
roha ve Mitter>> Ingiliz Fabri/ıa. 
larının her ende yatalı çartallan, 
Beyoğlu BAKER maitıZ4larında 
her yerden iyi ftullar ve mü•aid 
liatlarla bulacalınna. 

Giinet - Topkapı 
Büyük ve kuvveW talı:ımlara karşı ıaman 

zaman aürprlzll oyunlar yapan Topkapı her 
hafta sahadan bqka ba4ka neticelerle çık
maktadır. 

Geçen hatta iBeşlktqtan ll aoı yiyen 
Topkapı, acaba hakikatan bu lı:adar zayıf 

mıdır? 

Buna evet veya hayır demek gOçtiir. 

Müzürüs Bevin nazarında, esrar ile 
dolu bir mahlfık şeklini almıştım. O -
nun için beni, kolay kolay bırakmadı 
Her türlü izaz ve ikram ile, sözü, daha 
doğrusu istintakı uzattıkça uzattı. Fran 
sız edebiyatından bile bahsetti. racaatleri. ll=====ı:::::=============:a:ıı::====d 

Son senelerde birçok maruf takımlan son 
dakikaya kadar terleten Topkapı, hiç bek
lenmlyen netleeler elde eden bir takım ol
du~u için bugünkü Şeref atadındaki maçta 
Güneşin yan basmaması lAzımdır. Dedeağaç macerasından biraz dem 

vurarak onun tecessüs merakını okşa
dırn. 

- Vakıa, dedi, huyurduğunuz gibi 
kader veya tesadüf de varsa da, bu 
mes'ud neticede sizin kabiliyetiniz ve 
Samajestenin k1ymetşinaslı~ı ve bir 
hatada ısrar etmemek gibi büyük fa -
ıileti de dikkate, takdiı·e şayan bir rol 
oynamıştır. 

Galiba cu taltiflerle ben'im de jur-

K1z1lay Cemiyetinden = 
50,000 metre sargılı.k 

Amerikan bezi satın alınacaktır. 
Taliblerin nfimuneyi g6rmek ve teklif mektublarun vermek 

llzere S/1 1/938 Cumartesi aktamma kadar Kızday l.tanbul Depoau 
DirektariDğfine mllracaatları ilAn olunur. 

Süleymaniye - Beylroz 
İki takım blrbirlerinin oyun tarzını çok 

yakından tanır. Yaz mevsımı kar,ılıkiı yap
tıklan oyunlar dolayıaile 1kl taraf tçtn de 
takımlarda meçhul kimse yoktur. 

Üç haftadanberi yapılan oyunlara naza -
ran Beytozun avantajı fazladır. 

Galatasaray - Beşlkta§ 
Hattanın en ıtlzel ve heyecanlı oyunu Iki 

dost klübün yapacatı bu maçtır. Betlkta.ş 
Ug maçlarında yaptıtı zor oyunlardan 1y1 
bir tetılde çıttı. 

Aylarca allren dahili karıqalılm pelı: 111 

.ı-ir kısmı Irlando., diğet bir kumı 
lngiltere milli takımınd.ı oynıyan 

nal oyunculanndan beıi 
İngUtere mllll takımı, dün İrlanda 

takımlle Kardlf tehrlnde mevslmln Uk 
maçını yaptı ve 4 - 2 mağlQb oldu. Bu 
ta Arsenal oyuncularından, miidaft ve ta 
kım kaptanı Hapgood Ue sol muavin Cop ' 
plng İngUlz mtlli takımında, merkez 
Beslle lones, sollç Breyn Jone. lle sol 
Cumner İrlanda milli takımmda oynamıJ ' 
tır. 

Maç çot heyecanlı ve güzel olmuttur. lt' 
landalılar daha hltim blr oyun a6atennW 

lerdlr. ·"' 
Arsenal dün Prestona karfl yaptıtı JJ1' 

maçmda bu milli maç yüzünden bet lhtl!!! 
oyuncu Ue sahaya çıkmala mecbur kallP"' 
falı:at buna ralmen 1 - O gallb gelm1Jttr. 

Konkur;pikler tehir edildi 
Havanm yalmur olması dotayıslle bU • 

gün Sipahi Ocatında yapılması lAzım ~~~ 
konkurlplkler, önümüzdeki pazara bırav 
mıştır. _, 

btr tekilde sona ermesl takımı manen ~~ 
kuvvetll blr §elde soktu. EnerJlk oyuncıur 
btr araya toplamı!J olan Be§lktaş, kendl ı; 
hasında yapacdı bu maçta her batıınci 
tuvvetll ve aağlam bir haldedir. Ol 

Galaıta.saray; tlmdlye kadar yaptıtı _.., 
maçı da kazanınakla beraber henüz olf ... 
bir halde değtldir. _, 

1jç haftadır yaptıtı oyul\larda bO.y{lt elf' 
kıntı çekmedlll için hakltı formu bell1 
~dir. - __ J 

Sallam ve okkalı blr müdataa laf~~"'"..,. 
da sOr'aW ve çabuk oynamadılı 
müsavt bir kuvvet olmaktan bir h~~ 
kalacaktır. ÖMER B~ 



2J Bi..r:ineitepin 

Hangi Renk 
Sizi Me sud Eder 

10 KADlNDA 9 U 
FENA RENKTE BIR 
PUDRA KULLANlR. 

Fena renkte bir pudra, yüzü· 
nüze korkunç bir makyaj man· 
zarasını verir ve sızi olduğu • 
nuzdan daha fazla yaşlı göste· 
rir. Teninize uyg>.ın renkte biı 

pudra intihab etmenin yegane 
çaresi, yüzünüzün bi: tarafmda 
bir renk ve di4er tarafında b'lŞ· 
ka renk pudr:ı tecrlibe etmek • 
tir. Bu tecrüb~yi hemen bugün, 
size parasız clarok verilccel\ 
yeni ve cazib reniderdeki To
kalon pudrasilta y::ıpıım:. Bu ye
ni cCild renkle~h (Kroınoskop) 
tabir edilen en son ve modern 
bir makine vac;ıtasılp knrıvtını

mıştır. Sihranıi~ bi: göz, tam ve 
kusursuz bir ineelikle renklerı 

intihab eder. 

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra sayesinde artık makyajl~ 
bir yüz görünmiye•!ektır. rokn
lon pudrası, imtiyaı~ı bir usul 
dairesinde cKrema köpüğü~ Ue 

MEYVA 

PARASIZ 
Bu silıramiz yeni 
" pudra renkleri , 
tecrübe edilebilir. 

karıştırılmıştır. Bu sayede pud· 
ranm saatlerce sabtt kalmasını 
temin ettiği gibi prıdranm cil .. 
din yağlı tabü lfraı:ıtını ınas • 
se tmesine ve Lu su ~etle c ıl din 
kurumasına ve s~rtleşmesine ve 
binnetice buraşuklukların zu • 
huruna da m!ni olur. Her vakit 
krema köpüğile karıştırılım~ 

meşhur Tok:ılon pudı·asını kul, 
lanınız ve birkaç g!.in zarfında 
teninizde yapac::ı~ı cazib tckem· 
mülü görünüz, daiMl kutularm 
üzerindeki Tokalon ismine dik~ 
kat ediniz. Teninize uygun renk 
intihabında U!reddJj etti~ıniz· 

de lutfen İstanbulda 622 No. pos. 
ta kutusu adresine (Tokalo;ı 

pudrası 6) ruınuzile vfıki ola· 
cak talebde siu rr.emnuniyetle. 
muhtelü renklerde nümunelik 
altı ufak pake! pudra göndere· 
ceğiz. 

TUZU 

? • 

En hof ve taze meyvalarin uearelerlnden latlheal 

odllml' tablf bir mayva tuzudur. 

Em1alsiz bir fen bankası olduğundan tamamen taklid edilemez 

INGILIZ KANZUK ECZANESI 
Beyoğlu - Istanbul 

Tu• •RK KARDEŞ . Ecn~b! mark~ ve yabancı ellere !bk:n~~~ 
• meyınız. Daıma OZTORK m u la. 

Sahibi: FEHMİ ARDALI MEHMET BOZKURT, Marpuççul•r 

SON .PO.STA Sayfa lll 

Sonbaharın vücudlerde tevlid ettiği düşkünlüğe karşı 

an, k vv et, iştiha ş ur bu 
En blrlncl devadır. Mevsim d~lçm •sl vileudlerde bir düşkünlük husule getirir. Fazla veya az blr znflyet hissederiz. Bnzı

lanmızda iştah değişlkllklert görülür. Bu glbller ancak zorla yemek yiyebllirler. Bazılanmızın Ise sinirlerı bozulur. Çok h~as 
olurlar. Vücudü tamir eden uyku :tse bu glbl hassas insanlardan uzaklnşır. Uyuynma~lar. Bu sebebden gevşekllk, yorgunluk. 
cesaretsızllk, faallyetslzllk başlar. • 

Bu hallere karşı derhal F O S F A R S O L tedavisi yapmalıdır. F O S F A R S O L bütün dünya doktor

lannın ıınüttefikan kabul ve binlerce vatandaşa itimadla tavsiye ettikleri en mükemmel kan, kuvvet ve iştiha 
pmıbudtll'. 

F O S F A R S O L'un diğer bütün kuvvet şurublanna tefevvuku doğrudan doğruya kan, kuvvet ve iştali ~~ , 
min etmesi ve azami 8 ~ içerisinde tesirini göstermcsidir. 

FOSFARSOL kanı tazeleylp ~altır. Derhal vücude gençUk ve dlnçllk verır. Hafızayı yükseltir. Adale ve sinirlerı kuvvetıen
dlrtr. Mide ve kalın barsa~ tenblh ederek muannld lnkıbazları geçirir. 

FOSFARSOL kullananlann: Nezle, grlp n bunlann neticesi olan zatürree ve cıruıall korkunç hastalıklardan korur. Belgev -
tekll~l ve ademi lktldarda büyük rol oynı yan FOSFARSOL güneş gibi glrdl~l yuvalıı.ra hastalık, tembellik vermez. Çünkü dal
ma azım, irade ve faallyet yaratır. Her et'zanede bulunur. 

ÖksUrenlere ve 
gti6U• nezlelerlne KAT AN AB.KIIKBIM 

ilan T arifemiz 
Tek slltun snntımı 

tahile 400 kunıt 
acıhile 250 D 
aahile 200 · » 

DördünciJ ıahile 100 • 
Iç ıahileler 60 » 
Son aahile 40 1 

Jıı!uayyen bir miidde& zarfuı~ 

fazlaca mikdarda illn yaptıracak· 
far ayrıca tenzUaUı tarüemizdeıı 
Istifade edeceklerdir. Tam, yanm 
ve çeYTek sayfa UAnlar için ayrı 
bir tarüe derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticart UAııları.na 

aid ifler için fU adrese ınüracut 
edilmelidir. 

bbeılık Kollektif fll'ke&l 
-f~lc ](ahramanııade Baa 

.&.DU.ra caddeu 

Paris ve Londranın en büyük mo· ' da müesseselerinden çıkmış pat-
ronlar üzerinde biçilmiş bayanlara 

mahsus IIUŞAMBALARI zen
gin çeşidleri her yerden müsald 
şeraitle ve ucuz fiatlada BAKER 
ma~azalarında satılmaktadır. 

Huauai ç~idlerimiı: yalnı:ı:. magıı:ı:.amı:ı:.ıa 
dahiliade teşhir edimiotir. 

Desenıerin hakkı mahfuzdur. 

Doktor 

lbrahlm Zatl Öget 
Belediye karşısında, Piye.rlotl 
caddesinde 21 numaradı hergQ.Q 

u~leden sonra hastalarını kabul 
eder. .............................................................. 

Soa Posta 
Yovınl. Si,yU). Bavadls ve Halk KUOteıl 

Yerebatan. Çataıçetmo aoka)t. 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütüa hılklan 
pıahfuz ve gazetemize aldcfu. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

1'01UdYE 14UU ~ 40U l5ü 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 80" !JI\"\ 

::ı:===:!::Z.C::b=,J ~·>V~IJ::.i 
Abone bedeli pe~dir. Aclrea 

deli§tirmek 25 kuruvtur. 

Gel•n evralr geri ve•·ilme:z.. 
Iliiniardan me,uliyet alınma. 

Cevab için mektublara 10 kuruşlult 
Pul Ulvesl llzımdır. , ............................................... .. 

i Posta. kutu.u : 7fl lstanbw 'S 

l 
Telgraf : Saıı Pa.ta i 

... ::.~.~~-·················') 

AoM.A ... is_MA 
Lu~.aA.GO 

$iv.A ... ic_K ve 

llf9ınlıkla~1nı eiJ'i ede~~ı 

Saltf Ilin• 
Osküdar İcra Memurluğundan : 

Fatma Nezihe tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 22743 ikraz numaraanti 
borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun a-' 
denmemesinden dolayı satılmasına lrorar verilen ve tamamına ehlivukuf tarafın .. 
dan 495 lira kıymet takdir edilmiş olan Üsküdarda Selmana~a mahallesindd 
Şeyh Camiişeriii ve Bostan sokakında eski 33 yeni 2, 33 ve numarataj 2, 2/1, 2/3 
No. lu kayden sağ taralı bakkal Hacı Mustafa hanesi, sol tarafı Bostan sokağı 
arkası Eda hanun menzili, cebhesi yol ile çevrili iki ahşab hanenin evsaf ve m~ 
sahası aşağıda yazılır: 

Bina ahşab ve harab olup bir kısmı üç .ve bir kısmı iki !katlıdır. 
2 No. nın zemin katı: Zemini malta döşeli taşlık solda bir kapı merdiven altı 

taşlıkta bir kuyu ve tulumba vardır. 2/1 numaralı kısma geçilen bir kapı da mev .. 
cuddur. 

2/1 No. nın kısmın zemin katında: Bir taşlık bela iki oda vardır. 
2 No. nın birinci katı: Bir sofa üzerinde iki oda bir aralık ve bela vardır. 
!kinci kah: Biri içiçe geçilen üç oda olup birinde yük dolap ve sofada bir n-' 

ralık ve bir belA vardır. · 
2/2 No. lı kısım iki katlıdı.r: Zemin katta taşlık bela birinci katta iki oo ı 

vardır. 

Mesahası: Um um sahası 201 metre mu rabbaı olup bundan 24 metre murabbatı 
iki katlı 2/2 No. lı ve 51 metre murabbaı 2 No. lı üç 'katlı bina olup geri kalan~ 
babçedir. Binaların döşemeleri ve kaplamaları tamire muhtaçtır. , 
Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazuı gayrimenkulün tamrum açık arttır· 

maya konmuş olup 23/11/938 tarihine :rastlıyan Çarşamba günü saat 14 den 16 ya 
kadar Üsküdarda İhsaniyedeki dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. ~~ 
tırma bedelf muhammen kıymetiıı % 75 ini bulduğu takdirde ga}'Timenkul c-ır 
çok arttıranın üzerine ihale edilecek, ak si takdirde en son arttıranın tanhbü iü 
baki kalmak üzere arttırma on beş gün müddeUe temdid edilerek 8/12/938 ta!'i• 
bine rastlıyan Per§embe g:.inü saat 14 den 16 ya kadar gene dairemizde ikinci açı~ 
arttır:çnası yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayrimenkul en çok arttıral'ın 
üzerine ihale edilecektir. 

Satış peşin dir. Taliblerin nrttırmaya girmezden evvel muhammen kıymet · 0 

% 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir bankanın teminat mc~
tubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet tç·.,. 
de parayı ver:m€zse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek t c':
lifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle alınağa razı olursa ona, razı olm .ı: 
veya bulunmazsa hemen on be§ gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok art ı

rana ihale edilir. İki fiıale arasındaki fnrlt ve geçen günler için % 5 den hesub 
olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memurlych· 
mizce alıcıdan tabsil olunur. 

Birikmiş ·vergilerle belediyeye ai d ten viriye, tnnzifiye ve deliali ve resimleri 
ve Vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir, 20 senelik taviz b~deli müşterlye 
afddfr. 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ncı maddesinin 4 üncü bkrasınC'a, 
bu ~ayrimenkul üzerinde ipotekli a1acaklıl&r ile di~er alakadaranın ve irti" 
hakkı sahibierinin bu haklarını ve hususilc fai'! ve masrafa dair olan iddiu . 
rını, bu ilanın ne§ri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile b • 
d!rmcleri icab eder. Aksi halde haklan tapu sicHile sabit olınadı~a satış berı.:· 
linin paylaşınasından hariç kalacakları \te dahn fazla rnalılmat almak istevt'ı le 
rin 23/10/1938 1arihinden itibaren herkesin g:>rebilmesi için açık bulunciuruk:. k 
olan arttırma ~artnamesile 937/5460 numaralı dosyasına müracaatlan UAn o1ıı. 
nur. .('laoa) 



•o ;:,ayfa SON POSTA 

uc1lfı {ic:ıtl.ı 
•• •• • 

IAI<AT YU.ICSEIC ICALITE I 

''tiYAGARA,, 
uıuckJ1,ıi laJu:liıu, 

~imdfVe kadar bu derece ucuz .bir 
. .-adyoda bU derece tekamül görül
memiştir. 

Bunu ancak dünyanın en büyük fa
brikasa olan R.C.A., başarabilmiştir. 
Bu sayede, herkesin en yüksek ka
liteden bir radyoya sahip o tm asa 
.temin edilmiştir. 
. NYAGARA modeli, 13 ilA 2000 me
treye kadar dört muhtelif dalgayı 
alır. Oparlörü, fiatına nisbeten son 
·derece büyüktür; Şimdi:ye kadar yal
'nız en lüks radyolarda bulunup, buna 
'da il~ve editen bir tak1m yüksek te
ka.mülat dolayısıle, bu radyo herke-

sin nazarı dikkatın L celbedecektir • 
Onun modern biçim i, gayet ca z i Jl 
hatları nazara cidden hoş görün
mektedir. 
Bundan maada, R.C.A., bir takım em .. 
sals1z masa radyoları, her büyüklük· 
te ve her zevke uygun mobilyeli ra
dyolar ve radyogramofonıar takdım· 
eder . 
Maöazalarımızı, şubelerimizi, · taşra 
bay11erimizi ziyaret ediniz ve bun-· 
ları görün üz. · 
Bu davete icabet etmek şerefi ni bize 
bahşediniz. Her halde pişman olma
yacaksınız. 

. ' 

BOU RLA_ BiRADERLER 

1937 Ankara Enternasyonal sergisinde birinci muka.tat. 
albn madalya ve şeref diploması kazanarak diiter 

bOtQn sobalardan Ustuoıu~nü tsbat etmiştir. 

KREFFT her kömo.ro. ve - odun u yakar, ınahru- _ 

kattan yQOde oııı IAiarrul temlıı ode<.. f. ?*'~~.,.~ 
. ·Bir ~efa KREPFT'I earuaUa. • -

Türkiye ·-Sa h ş Depo·au : 
-:. . . :OHANES .PAPAZY AlV EVI . 

Istanbul YenJpostane caddesi No. 20. Taklitlerinden aak.Jnıııu 
{ 

Yaşamak Için Ronfor Lazımdır. 
Konfor da Yüksek kazançla olur •••• 

Çok kazanmak ihtimal ve imkAnlan da büyük sermaye ile temin 
edilir.. O halde ne ya pm alı ? Rahat, temiz, pürüuüz, m es' ad 
bir hayat sürmek için ne yapmalı? 

Biriııciteşrin 23 

au • 

Ol çü üzerine 
Fennl Kasık bağları 
Mide, barsak, böbrek 

dO.şkUnlüitflne 

reDI 
Sorsalu 
l.tiyealer• ölçü 

tarif Mi f'Öaderilir . 

. EmlnönU 
tzmir sok~ttJ 

TeL 20219 
ZAH ARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerdan 
sakımnız. 

-·----~ 

UYKUS U ZLUK 
• 

S 1 N 1 R A G R IL A R.I 

A S A B i OtSÜRÜKLER 
• 

BAŞ DÖNMESI 
• ll AY GINLIK 
n 

SİNİRDEN İLERİ GELEN 
Bütün Rahatsızlıkları 

İYİ EDER 

İstanbul l4 Bankası kar§lSlnda Gite uhibi 
Soo Posta Matbaası 

Malatya Elektrik Türk Anonim Şirketinden : ··-·························-······························· 
LOL C AL ................................ 

Neffiyat Müdürü.: Selim Ragıp Emtt 

SAHİPLEB&i 3. &gıp EMEÇ 
A.AreaUŞAKUGlL 

Askerllkle alakaları olmyıan ehliyetn arneli bir baŞIJ!ontörle bir ayar merourıı 

almacak.tır. 

kendisine müracaat ettiğiniz zaDWı ne yapmak lAzım ıeldiğini 
size 1öyleyecektir. · 

. 
· İsteklilerin askerlik vesikaları ve bonservislerini Malatyada: Malatya Elekt.rik 

Türk Anonim Şirketi Müdürlüjüne ibraz etmeleri suretile müracaatlat'L cTl48• 


