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_ ... 1 ...... _ MÜŞTEREK LEH - MACAR HUDUDU 1 Şamda muhalif/el 
kuvvetlenigorlar 

Muhalefet reisi ile hükümet partisi 
arasmda anlaşma yap1ld1 

Lehler sonuna kadar 
1st.ar edecekler ••. 

Badapeşte :nikbin, müzakere/ere 
bugün başlanması bekleniyor Franaa ile yapılan müzakerelerde büyük mütkülita 

tesadüf edildiğini gören hükumet, Fransa karşısında 
Suriyeyi müttehid bir c:ebhe halinde göstermek istiyor Yarı resmi Leh ajansı: "Çekoslovak buhranının derhal halledilmeai lazımdır. 

Alikadar memleketterin beklemeğe tahammülleri yoktur., diyor 
Şam 20 - (Husust muhablrimtı ya • 

zıyor:) Evvelce serbest bırakılmıf oldu -
tunu yazdığım muhalifler reill Doktor 
Abdurrahman Şehbender aeksen ıün 

mahsur olarak yaşadı~ı Buldan'dan Şa
ma avdet etti. Birkaç gündenberi Suri -
yenin bütün nüfuzlu ısiyasileri ve genç
liği tarafından kendisi ziyaret edilmekte 
veyahud mektub ve telgrafia kendisine 
kar§ı muhabbet duygulan gönderilmek
tedir. 

.Al manyanin vaziyeti !Mmanya_VB_Ha~a· 
Berlin, ·iki taraftan her hangi biri üzerinde bir guna 

tazyikta bulunmak niyetinde delildir 
Paris 23 (Hususl) - Macarlada Çek·' 

ler arasında mUzakerelere yarın (bu;ün) 
tekrar başlanması bekleniyor. Peşteden 
gelen haberlere göre, Macari.ltanın Praı 
stfirine tevd.i edilınif olan mukabil Çe • 
koslovak tekliflerinin Macaristan tara • 
findan taleb olunan 12,940 1dlometreye 

mukabil takriben 10.000 kilometre ara -
zinin terkini natık oldu~u zannedilmek
tedir. Şu halde teklifierle mukabil tek -
lifler yekdiğerlne yaklatmaktad.ır. Ve 
halihazırda ihtilAf sadece bir iki kaNba 
hakkındadır. 

Yeşilköyde iki san dal, Davudpaşada da bir Jelkenli 
karaya dü1erek parçalandı, iki motör de karaya oturdu 

silAhianma işine 
.hlZ · verdiler 

En ziyade dikkate calib olan nokta 
Franaada yenidea endişeli şudur: Buraya geldi~i zaman kendisJni 

· 1 · .. ı· ilk zlyaret edenler arasında Cumhu.rre • 
ses er yukae ıyor isinin hususi katibi oldu ve bilAhare bat 

· vekalet vekili Sadullah Cıtbiri de Dot-
Paris 2S (Husus!) - Silihlanma yarı- . . . 

f 
'd · g t le . . 1 tme~e baş torun şerefıne bır zıyafet tertib etti. Bu 

ı yenı en aze e n ışga e 6 - •• . • • 
lamıştır. Gazeteler, bilhassa Alınanya ve a~val gosterıyor ki muha!efet reıst U~ 

ttal d b h ' t sarfedli tl hukömet fırkası arasında bir anlaşma vu-ya a u usus a en gayre er- . . 
d di · il b-L--ı. kted' 1 kua gelmıştır. Bu anlaşmanın esasları ve en en şe e a.u~ı.me ı.r er. 

(Devamı s inCi ıayfada) gayeleri ne olduğu hakkında henüz bir 
şey sızmadı. Bununla beraber, Fransa t- • 
le yapılan müzakerelerde büyük müş - Dokto-r Abdu"cıhman Şehbeftdetı . ve külata tesadüf edildiğini gören hüköme- bir cebhe vaziyetinde göstermek iate. ... 
tin, Fransa karşısında Suriyeyi müttehid di~i rivayetleri kuvvetlidlr. 

Çinliler Hankauyu-da Tekirdağ/ı Manisa/ı· Halili 
tamamen boşalttiiar . k b · hl. . lrJ 
karanlıkta kalan şehre Fransız gambotlarma genere - aşpe ıvan O UU 

yerleştirilen dinamolarla careyan veriliyor 

_,;ı. ıınmış btr reımi 
Hankau'nun Japonlar atrafttıdan bombardımanı esnasınu" cı yL••tıl ) 

(YUISI 3 ünCÜ sa a a. 

Beşiktaş Galatasarayı 5 - 2 yen di. Güneş, T opkapıyı, 
Fener Hilali, Vefa lstanbulsporu mağliib etti 

Dünkü IPOt' hareketlerinden Uoi intıba: Tekirdağlı, Man.Wıt HcılUı ı~merken ve Befikt04-Gcılata.scıray ~metan bir sajJ 4 
(DQ.Q 'l'&bblı atadında güreşler, dller stadlarda cia tutbol m19Ian yapıldı. Bu spor harelı:et.ıerinll' t 

Yua M reslmlerinl 1 1Jıll -.,famıJ4a INIKikaınıa) 
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Herrün Makale: --Resimli = Millet büdcesi, ferd büdcesi .. 
Sözün Kısası 

Orta A'Vrupanın 
Yeni meseleleri 

o 
Yuaa: Mülttla • ..,.. 

rta Avrupa, Avrupanın en güzel 

parçasıdır: Yüksek Cla~lıum bir-

birlerile kucakla§tıkları, mümbit ovala -
rın uzanıp gittikleri, b!iyük suların bir • 
birlerine Tuna ismindeki uzun denizde 
randevu verdikleri bu Avrupa parça -
sında servetin her nevi vardır. Maden, 
orman, toprak mahsulü, her ,ey: Tabia
tı bu kadar :zengin ve çeş1dli olan bir 
memleketin elbet iklimi de güzel olur. 
Senenin her mevsiminde, bu sahada her 
mevsimi ve her iklimı bulmak kabildir. 
Hülasa, Orta Avrupa, L! . ı.ın dünyanın 

değilse bile bütün Avrupanın en güzel 
sahasıdır. Bir milletin iktıaadl kUvveti istihsal ve istlhiAk kaynak - Bir phls veya ailenin kuvven tse mülk ve serveti ile he-

Bu güzel tabiat sahası, medeniyet ta- larma ilaveten millt bankalarında biriktirilmiş parasının sab edilır, mülk ve servet de havaden gelmez, arttımıakla 
rihinde her milletin içine sokulmak is • mikdarı ile ölçülür. olur Büdce yapınız ve büdcede ihtiyat faslı açımz. 

fffi~;z~:§~~~ii ====-:oco~c===--=ı:::.ı:J-=-=-=~~~=-===-c====~ R======-=~=====~~~=-==~J!?~~~=~=J 
Gazeteeller kralı 
Hearst 750 bin llralılı 
Malllıaneslni satıyor 

r-············---..... ···----------... ~ ı lar yapblar. Netice: Orta Avrupa bir ne- ~~~~~:~ : ~ ~~ ~~~:~ .......... .. 
Sinema yıldızları 
Arasmda en çolı 
ErJli kalanlar 

vi Makedonya oldu. Uzun mücadeleler 
arasında birbirlerile uğraşan Orta Av • 
rupa derebeyleri, muhtelif ırktan insan 
kütlelerinin yanyana ve birbirlerile ka· 
rışık bir tekilde Orta Avrupaya yerleş
melerini temin ettikleri için bugün ora-
da münhasıran Çek, münhasıran 
Macar, münhasıran Slov'ak ve 
münhasıran Cermen olan aaha -
lar daralmış, bunların yerle -
rine bu dört unsuru JJiı·birine karı§tıran 
bir takım romtakalar çoğalmıştır. Li -
tinlerle Slavlarm ittihadlarından ve bun 
lara biraz da Türk karıpnasından vücu
de gelen Ruınenlerle; Çekoslovak, Hır . 
vat ve Rüten gibi ıümrelere aynlan 
Slavların ilave ettikleri çeşidler de caba! 

Hergün bir t1kra 
Ben birşey anlamadım 

Zengi11 bir A1'ab köleaile benıbn 
Londmya gitm.lf; bi,. gün aokakta ge
ıerlerken kölesine kııml§, bir tokat 
atmış. Nöbet bekliyn polis derhal 
yanlarıncı gelmi§ .. Arab•ı s07m.q: 

- O adamı niçin dövilyorsunuz? 
~7Gb ID.§trmıf: 

- Size ne oluyor, o benim kölcm; 
1 istersem döverim. 
1 - Dövemezsiniz, burad4 hürriyet 
1 vardır. Bütün insanlar hürdiZr. 

i Arab dilşünmilf: ! : . 

. -···........_. 
Paramızın fazileti 
Terbigetkarisi 

K. Talu 

M em1ekeümize ilk defa gelmit 
bir yabancı De ahbab olduın. 

Para bozdurmuş .. çantasını rözömün ~ 
nüne bo~alttı .• . 

-Bu De? 

-Bir lmruf. 
-Bu minimini pul? 

- O da bir kuruş. 
-Ya, ba tenteneli! 
- Gene bir kuru§! 
- O, tentenesizinin blr de güınDı: ola• 

nı var .. o nedir? 

- Yirmi bet kurııf. 
- Peki. Şu da, bir kuruş mu? 
- Hayır. Elli kuruş. Yani bir liranın 

yansı .. 
Ufaklıklarını topladı, tekrar çantasın& 

koydu. Sonra. dııdaklarmı taaccüble bü-
kerek: 

- Vallahi, bravo! dedi. Bunun içinden, 
biz olsak, dünyada çıkamayız!. 

* Hakikaten, çe§id çeşid ufak paraları• 
mı.zm biribirinden tefriki güç bir mescle 
oldu. Biraz dalgınlı~a gelmiyor: KuruıJ 
yerine yirmi beşlik.. çeyrek yerine em .. 
lik.. ctmnn!· gidiveriyor. 

Tu.ha!lardan birisi geçen gün anlatı. 

yordu: 
- Azizim! dedi; ben bu biribirine ~ 

ziyen paı:al.arla zarara uğramamak için 
ve mf onlarm yüzünden, birçok adetle-o 
rimden, itiyadlanmdan vazgeçtim. Bir 
kere, her an uyanık bulunuyorum. Hal• 
buki eskiden, herkes gibi ben de arada 
mada dalga geçerdim .. 

Orta Avrupa medeniyetine kendi ka
rakterini veren hareketi de şöyle ifade 
edebiliriz: Garbt Avrupadan gelen rönes
sans ile Şarkt Avrupadan gelen daha es
ki devre aid ipüdai kültür, birbirlerıni 

i - Ben, dnı.if, bu hiLr!iyeUeıa bir i 
i' şey anlAmadı m. Bir iman kölesini bi- ~ ~ -ınra, akşamları sular karatmadan e.. 
~ le döveme.ue hü7 mü ıayılır? ~ Bir FraDsı2 mecmU8S) Hollwd yıl:. ve dönüyorum .. eskiden gecikti~m olur. 
' J d z1an da leneııle . bd d'u.. şimdi, üstelik a~zıma rakı da koy .. 
"'·········••oo••·······················••oo•oo•••••• ... ıol" ı arasın ev nn ne ar muyorum .. ben ki akşamcılıktan hazze-

Orta Avrupada karplaiDlflardır. Bunun . . . . . 
için bu sahada, büyük fabrika ile genJt Meşhur Amerıkan gaze~ecısl Wıllia~ Zıplaga zıplaua 

Vigolonsel 
Çalan dansör 

toprak mülkiyeti en ileri demolu . il Hear&t":ın antikalara ve billıassa gotık 
en eski aristokraaf mefhumları, hal~a: s:ilinde tarihi eşyalara karşı bUyük bir 
yana yaşayabiliyor. zafı vardır .. * Hear!t, 1925 senıesin~ Laridrada mü-

messili bulunan Bayan Head'e bir tel -
graf çekerek, tarihl bir malikAne olan ' 
cSt. D011at'a Castle. i aatm almasını em
retmi~tir. 

914 den evvel bu Avrupa sahasında 
Avusturya - Macaristan isminde kanpk 
bir imparatorluk vardı. Orta Avrupa me
deniyeti bu imparatorluğun eseridir. 913 
bu imparatOJ'lutu yıktı; en makul olan 
şey, o imparatorluğun hududlarını biraz 
düzeltmek, bu muhtelif ırkıara ve züm-
rel~e derece derece geniş ve-
ya dar mahalli muhtariyetler 
verip bunları büyük bir Orta 
Avrupa itühadı içinde toplamaktı. fktı
sadi hayatları ve kültürleri birbirlerine 
çok bağlı olan bu ırklar, mi.Jletler, yan 
milletler, veya zümreler, eğer herkese 
hakkı tam verilirse böyle bir ittihad i -
çinde birbirlerile pek ili geçinebilirler • 
di. Belki de böyle bir ittihad, ileride hu
dudlannı genişletebillr ve bir Avrupa 
ittihacima örnek olurdu. 

Fakat, Orta Avrupaya sulh ve emni
yet verecek olan böyle bir teşekk~lü 
Fransa kendi hesa~na uygun ,bulmadı. 
Hak ve adalet prensipleri üzerine kuru
lacak serbest bir Orta Avrupa yerine, 
haksızlık ve adaletsizlik üzerine kurulan 
ve Fransa siyasetinin arzularına esir bu
lunan gayri tabii bir kombinezon vücu-

de getirdi. Bu ıuretle Orta Avrupaya 
Fransa hakim oldu. 

Fakat, bu hAkimiyetin uzun sürme • 
dığini gördük. On sekiz sene sonra sar -
sılma~a başladı; yirminci senede yıkıldı. 

Malikanenin be~U ve binanın tamirile 
tE:frişi için şimdiye kadar 750 bin İngiliz 
lirası aarfedilmiştir. 

Yatak oaaS1ndaki karyola sırf gümUt -
ten imal edilmiştir. FevkalAde kıymetli 
ve tariht bir çok e§ya arasında altı bin 
İngiliz lirası kıymetinde bir de tahtadan 
yapılmı~ su testisi vardır. 

Bu testi, İngiliz kralı birinci James ta
ra1ından David Fergusson'a hediye edil
miştir. Fergusson ailesi, testiyi 300 sene
denberi muhafaza etmekteydi. 

Hnlen 76 ya§ında olan Hearst, artık 

kendisinin fazla yorgun olduğunu hl.!se
derek, şimdi de Bayan Head'e yeni bir 
telgraf çekml§ ve o kadar merakla satın 
almış oldu~ cDonat'J Castle, i satması
nı emretmiştir 

Ma1ikAnenin antika efY~lannın satıl -
masımı başlanmıştır. 

Resimde Hearstın gümüş karyolası gö
rülmektedir. 

Sinema aktörü, kay~ dansör olan 
Maurice Boquet, şimdi d~ zıplıyarak 

viyolonsel çalınağa merak etmiştir. 

Evinin tarasında hergün rnuntazarnan 
bu mariletin talimini yapmaktadır. 

~======================================== 
tan korkan ve ona yan gözle bakabaka ı manyanın oynayaca~ rolü pek ala bili -
Macaristanda Naziliği ilgaya çalı~ Ma- yor. 

Yıkıldığı zaman da birbirlerile anlaş -
maları mümlriln olmıyan bir takım mil
liyet kümeleri gördük. Bugünlerde Ma- disine vefasızlık eden Macarisıana kar - Fransa, lbugün Orta A v.rupayı Alınan nü 
carlarla Çekler, Slovaklar Rütenle; Leh fl Almanyanın güzel bir ders vermek is- fuzu altına terketmiş bulunuyor. Orta 
liler, ve Rumenler arasmda göze ç~rpan teyişinden başka bir teY deAfldir. Avrupayı Orta Avrupalılara vermek 
ve hfç bir zaman bu milliyetler lehlne 3 - Lehistanla Macaristan, bududia - 918 de kabildi, bugün :lınk3nsızdır. Orta 
halledilemiyccek olan ihtiliflar, işte bu nnı birleştirmek istiyorlar, buna da Avrupa Almanlık için bildiAi gibi cirid 

cariatana karşı, §imdi, Almanyanın ku - Şu halde mü.şahedelerımizi toplaya -
cağına atılan Çekleri daha ge~ bir il - biliriz: 914 Un Orta Av.rupasmı kendi le
tifaUa karphyor ve Macarlan tutmuyor. bine tadil ederek bir Fransız Orta Av -
Bu, İtalyaya ve Lehistana dayanıp ken- rupası 'vücude getirmek istemi~ olan 

halden ileri geliyor. Romanya razı olmuyor. Çünkü Roman- oynayabilece~ bir saha oldu! * ya bugünkü hududlannı tutmak için Al- Muhittin BiTgen 

müddet evli Jraldıklanm merak ~. derdim. 

bunun için de bir tedkik yapmıştır. Bu Ve bütün btmlar, para alıp verirken al·· 
tedkilt 10nunda çıkan netice fUdur: En danmamak içlıı-

çok evli kalan kan koca sinema san'at- Hasis miyim?. Asla! Lakin, ar'kamdan, 
kArlan Ma.ri Pikford ile Duglas Fayer- kendime enayi dedirtmek, en gücüme gi· 

bankstir. On be§ sene mes'ud yaşa - den şeydir! 
mışla.rdır. Soni-a da sıra ile Jan Bene~ İşte otuz sekiz çeşid paranın, fazileti 

ile Con Mariyon Lüpevelez ile Con 
Vaysmüller, Mari .Astorla Franklen 
' sene. Şarlo Lita Grey ile, Con Krav -
lord Franso Ton ile 5 sene, Ka-

terbiyetkarisi! 

:rol Loml::Ja.rd Vilyam Povel ile, Cin - ····························································~ 
ğEr Rojer Lev Er ile, Kay Fraruı Ke- 8 • ıw· .. aınel · · b ağı k J..ll-11' mur esıaın ac ırı a.a. 
net Mak Kenna ile 2 se~, Margarit 
Sul~an Vilyam Deyler ile 1 S ay, Kasımpaşad'a. oturan kömür arnele • 

Co B K t V t il 1 
S ...ı~ sinden Ziya dün sahile yanaşan bir mnv• 

re ren ons ans ar e 6 .... n. d k" .. t k .. k ,~ na an omur aşır en ayagı ayaral\. 
Glorya Svanson üç defa evleruni§, düşmesi neticesinde ~ hacağı diz kapa

her birinde l sene, S sene, 3 sene avli Aından k.ınlmış, Balat Musevi hastane -
kabmştır. Cin Harlov ise birinde 3 se- sinde tedavi altına alınmıştır. 

ne, diğerinde 1 sene bağlı kalmak ü- Pencereye çarparak !yaralanmış 

zere ~ defa evlenmişt~ ... Resimde Beşiktaşta Hacı Halidbey sokağında 
Duglas ıle Mari Pfkford gorulrnekte - oturan Ahmedlin oğlu 2 ync:ında Abdur .. 
dir ~ 1 

· rabman odanın ~çinde dolaşırken kaza • 

Bir inek engerek yılanını 
guttu 

en pencereye çarpması neticesinde kın· 
lan cam1arla ba§ından ağırca yaralan • 
:ınış, Şi§li çocuk hastanesinde tedavi al -
tına alınrnı§tır. 

Fransamn Senleje kaBabasında bir B' .. .. .. .. ___ ... 1 ır surucunun pa&ou-.uan ezildi 
çi'ftçi, sürüsünde bulunan ineklerden .. .. .. . 

b
. . . · 1..:--l- b' b tal dıı...... Surucu Ömer, ıdare ettl~i yük araba-
ınsının ın.ı~n ır e as an ~· ·ı + _,_ sı e Galatada ısKender yoku~dan iner-

karnından bOyilk ıztırab çekmekte ol- k - · · ka bed 
w _ _ w en muvazenesını y erek yere düş-

dugunu gonnfıştür. Fakat adamcagız, müştür. Bu sırada sol kolu tekerlek al .. 
bunun sebebini bilmedi~ için cheiki tmda kalan Ömerin parmaklan ezildi -
sancılanınıştır~ diye dilfünmilJtilr. linden Beyo~lu hastanesinde tedavi al· 
İnek çok geçmeden kıvrana kıvrana tma alınmıştır. 

ölmüştür. Çifıtçi derhal muayeneye gi- ··---···------... -···-··············-··········••-.: 

rişmiş, hayvanın karnını y~ır. T A K V 1 M 
Bir ~ ne görsilıı? İneğin karnında bir 
engerek yılaıu kı:vnlm.ıt yatıyor. 

Y ılarun, sabahleyin erkenden otlar 
arasında bul.~, ao~ktan kı -
mıldamıyaca.k bir halde iken otlarla i
neğin ağzına gittiği zannedi~tlr. 

1 inci T epin 

R1lllll .... 

24 lS64 -ı iMi Tewna Reeü ııeaa 

11 1•aa 
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Arabr .... 

UG7 -H.u 
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1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER INANMAl GONEŞ Şaban JM.s.u 

Orta Avrupanın dünkü vaziyeü bir 
Fransız sistemi olmaktan ibaretü. Bugün 
ise blr Alman sistemi olma~a doğru gi -
diyor. Aliınetler: Gazetede su samlan okuduk: 

- Adliye-VetAleti 'Oskildarda bir adiiye sarayı yapılma
sma karar verJ1Uf ve talımsat ta ayımDftı. Sarayı:,ı projesini 
Nafia VekaJeti ta~dik ederek İstanbul Nafia müdürlü~nc 

göndemli§tir. hıpata bugtınierde batJ.anacaktır. ~-

' 
u. .. D. 
JO 29 .. 41 

1 - Kendisini hem Çeke, hem Rume
ne, hem Sırba, bem de Almana 'kar;t mü
dafaa etmek isteyen Macaristan, bunlar
daD biç birile dost o}amamr~. yalnız kal
mıştır. 

2 - Almanya, kendisine yakla§Dlak-

ISTER INA N, 

Ba fıkrada bahfs mevmu olan ldliye ıarayı İatanbulda 
delil. fakat ltskiidarda oJıdulmla afn braruı aür'atle tatbik 
edilebileceğine biz inanıJf'CII"D, ey cııkiı)UCIIIBl! 

ISTER lNANMAI 

1 Ol 

Oala 
.s. o. 

L ı ı ll 
z. 6 40 

u • ...... Aa.- y.._ 

s. u. s. D. s. o • 
ıt • 17 17 • • ll 37 12 - ı sı 



24 Blrlnclteşria .... 

Çinliler Hankauyu da 
tamamen boşalttiiar 
karanlıkta kalan şehre Fransız gambotlarına 

yerleştirilen dinamolarla cereyan veriliyor 

Beneş siyasi 
Beyanatta 
bulunmuyor 
. Londra 23 (A.A.) - Sunday Chro. 

mcle gazetesi Bene~ tarafından dün 
~ndrada yapılan beyanatı neşret -
mektedir. Beneş demiştir ki: 

«Ben artık sadece bir vatanda~ım. 

Japonyadan 
Ingiltereye karşi 
sesler yükseliyor 
Tokyo 23 (A.A.) - Bir nasyonalist • 

Ordular dagılıyor 
Çin-japon harbinde 
ihtimaller 

E 
w 

propaganda teşekkülü olan cŞiunso., İn
gil_tere ile Japonya arasınd!l bir anlaşma 
husulini isteyen mutedil mahfellere şid 
detle hücum etmekte ve gtindelik bü _ o rta Avrupa hadiselerinin bır 
yük bir gazete olan c Yomiuri Şimbun, icabı olarak sii..Ah altına tn ..ı -
da bir beyanname n~rederek Japonya - lanan ordular yavaş yavaş terhis olun • ı
nın İngiltere ile niçin uyuşamıyacağını yor. Çekler, Fransızlar, İngilizler ask~r
izah eylemektedir. lerini sivil hayata iade etmektedirlt r. 

' 

Sinyor Gayda, Japonların Hiod Okyanusu sahillerinde Bundan sonra hayatımı tanzim etmek
le me~gul olacağım. Çekoslovakyanın 
ist~k~ali ve .mukadderatı pek ziyade 
sala.hıyet sahıbl bir hükümetin elinde
-dir. Bundan sonra ne olacağını ancak 
pey.gamberle~ tayin edebilir. Çekoslo
vakyada §ahsı ~lerim.i, ecneb: memle~ 
ket~erde istediğim kadar kalabilecek 
şekılde tanzim ettim. İngiltered.e ve A
m:rikada siyasi beyanatta bulunmıya
cagıı:ı ve gazetecilerle mülakat yapmı
yacagım .• 

bulunması ortaya yeni meseleler çıkarmıştır, diyor 

Rankau 23 (A.A.) - Sivil ahalinin hal Japonların Hind Okyanusu sahil
büyük bir kısmının tabiiyesi iizerine lednde bulunması - ki bundan içtinab 
liankau şehrin~ faaliyet hemen dur- edilebilirdi - ortaya beynelmilel yeni 
fnuş gibidir. Elektrik cereyanı ve!'en meseleler çıkarmı~r., 
Çin fabrikası faaliy~tini durd.urnı~ - P ekin - Hankau yolunda ... 
tur. Fransız makamları, Framnz gum - Şangbay 23 (AA.) - Yangtse üze-
latıarına yerleştirdiideri dinarnolar rindeki Japon bahriye kuvvetleri, bu· 
~sıtasile §ehre su ve elektrik vermek gün Hankau'ya 40 bahri mil yaklaş
tızere ihtiyat tedbirleri almışlardır. mışlardır. Honan ve Hopeh eyaletleri 
.. liankau'dan cenuba giden trenler bu .hududunu aşan şimal grupu kıt'ahn 

gunden itibaren işlememektedirler. ise halen Vuçeng geçidinin anahtan 
Dünkü hava akını esnasında vukua me.;abesinde olan Yuçengkuan'ı ele ge-

reı{'n hasarat mühim değildir. çirmek üzere Pekin - Hankau demiryo-
Çinlilerin vaziyeti lu üzerinde harbetmektedir. 

Tokyo 23 (A.A.)- Domei ajansının Kanton yaıuyor 
j~!Xm membalarından aldığı haberlere Hongkong 23 (A.A.) - Bütün Kan-
l:!ore, Çin kıt'aları Yangtse cebhesin - ton şehrinde Çinlilerin ateşiediği yan
de umumi ric'at halinde bulunmakta - gınlar hakimdir. Zengin mahalle isti
dll·. Çin kı·t'aları, nehrin şimal ve ce - karnetinde esen rüzgarın tesirile Fran
nub sahillerindeki ilk hat mevzilerini sız _ İngiliz imtiyazh ınıntakasma ya -
teı·kettikten sonra cenuba doğru geri kın yerlerde yeni yeni yangın ocakları 
r'~ilmektedir. Ric'at hareketi, Han - alevlenmiştir. Şimdiye kadar hiç bir 

au - Kanton demiryolu ve Vu~un - ölüm kaydedilmemiştir. Yangınların 
\'oş u yolu boyunca da gerilemekte ve tehdidi altında bulunan Fransız Du m er 
Japo~ tayyareteri ric'atte olan kıt'ala- hastalV'...si tahliye olunmuştur. 
rı bombardıman eylemektedir. Tokyoda sevinç 
· İtalyanlar memnun 
·. Roma 23 {A.A. )- cGiornale d'İta- Tokyo 23 (A.A.) - Kanton'un zaptı 
Juı burada büyük tezahürlerle kutlanmış -,. gazetesinde Virginio Gayda hüla-
saten ~öyle demektedir: tır. 

.. İ talya. Çin - Japon ihtilafının baş
langıcındanberi Japonyanın askeri 
kuvvetini takdir ettiği için, Uza~ark
~ıı gelen haberleri memnuniyetle ve 
bayret .etmeden karşılamaktadır. Kan
ton ·un sukutu Çin mukavemeti için 
öldürücü bir darbe, büyük demokra -
Siler için de nahoş bir sürprizdir.• 

Mareşal Şan-Kay-Şek 

Gayda, bundan sonra, Çine kemali 
OCsaretle ve vakit kaybetmeden, Ja -
Ponya ile doğ.rllilan doğruya müzake
reye girişınesini tavsiye etmekte ve 

Hongkong 23 (A.A.) -İyi memba
lardan alınan haberlere göre, Mareşal 
Şan-Kay-Şek, hAlen Hongkong'da de • 
ğildir. 

* 

* -Londra 2 3 ( A.A.) - Öğrenildiğine 
gore, B. Beneş, İngilterede pek muhte • 
mel olarak üç ila <iört hafta kalacak _ 
tır. 

. B. Beneş, yalnız Şikago üniversite
sınden değil, fakat daha bir çok yer _ 
lerden davet almıştır. Bunlann han -
g~s:~i kabul edeceği hakkında daha 
hıçbır karar vermiş değildir. 

Bulgaristan 
. silahianıyor 

Sofya 23 (A.A.) - Maliye Nazırı 
meb'usan meclisine tevdi ettiği bir ka
nun projesile Harbiye Nezareti için 
4 milyar 2SO milyon leva1ık munzam 
kredi .~e~iştir. Bu munzam kredi, üç 
sene uzenne münkasiındir ve milli 
müdafaa levazırnı alınmasında harce
dllecektir. 

Fransada 
A yan seçimi 
P~~is 23 (A.A.) - 97 sandalya iç;n 

bugu.n yapılan ayan seçimlerine ilk tur
da H aza seçilmiştir. 

Seçilen azanın politik vaziyeti şöy -
I edir: 

Beyannarnede Japonyanın dünyanın Onları, şimdi, Almanlar takib cdh·ı,r. 
en iyi ordu ve donawnasına, sağlam bir Her ne kadar umwni bir seferberlik il. ı n 
iktısadiyata ve tükenmez iaşe imkinla -1 edilmemiş 'idi ise de tıpkı böyle bır 1" '
rına malik olduğu kaydedilmekte, fngil _ bir alınmış gibi Avrupanın yarısnıd u 
terenin ise Japonya ile anlaşmadan ha _ çok fazlası siUıhbedst bulunuyordu. Şı ·
lihazırdaki kuvvetlerile Şarkta, Büyük kin bir depoya benzetilebilecek olan Lıu 
Okyanusta ve Avustralyada haklarını ve ordular, şimdi, hafif hafif boşalıyor. Ta
menfaatlerini koruroağa muktedir bu • hammül edebileceğinden çok fazla bir 
Iunmadığı tebarüz ettirilmektedir. t'azyik gÖrmüş olmasına rağmen p:ıll•-

Beyannamede, hülasa olarak şöyle madı. Boşalmasının uyandırdığı uınuıni 
de~ilmektedir: ' memnuniyet bundan ileri geliyor. Demek 

Ingiltere J aponyaya karşı tecviz edi • ki tabii hayatın icabları betactle, fakat 
lerniyecek bir tarzı hareket ittihaz ettiği emniyetle yerine geliyor. 
talodıirde, Japonlar onu cezalandırmağa * 
amıetmelidirler. Cenubi Çinin mühim bir merkezi olan 

• ve beynelmilel menfaatlerc büyük bir" 

Irianda da 
Ikilik 1 

telaki noktas! teş
Çin - J apon 

Harbi kil eden Knntoıı 
~ehrinı Japonlaı· 

aldılar. Nankinde11 sonra Çin payitahtı 
Londra 23 (A.A.) _ Şimaıt İrlanda ittihaz edilen Hankcuya da yaklaştılar. 

başvekili Lord Cragavon, Sunday Dis _ Bugünlerde bu şehrin de düşebileceği ıt
patch gazetesine beyanatta bulunarak muluyor. Fakat daha evvel iki taraf ara
iki İrlandarı.ın birleşmesi için de Valera sında bu ınıntakada büyük bir muhare
tarafından yapılan teklifi kabul etme _ benin yapılmasını bekliyenler vardır. 
diğini söylemiştir. Mumaileyh bu mak _ Fakat gelen haberlerden anlaşılıyor ki 
sadla yapılacak te~bbüslerin dahili bir Çin başkwnandanlığı, Hankeu civannda 
harbe sebebiyet vereceği kanaatindedir. vaziyetin icab ettiği bir muharebeyi yap-

ltalyada bir Fransız 
B elediye lizas1 
Tevkif edildi 
Roma 23 (A.ı.Ai) - cMessagger0 , 

gazetesinin Koni'den aldığı malı1mata 
gö:e, .Marsilyanın komünit;t belediye 
daıresı a~asıncian olup bir kaç konfe -
rans vermek üzere İtalyan h ududu ci -
v~rındaki kasabalara gitmiş olan Da -
vıd~ Leon geçen perşembe günü gez -
mege çıkmış, fakat bir daha avdet et
memiştir. 

Şunları ila~ eylemektedir: 
« Şimdi mümkün olan yegane çarei 

Tokyo 23 (A.A.) - Domei ajansı -
nın bildirdiğine göre, Yangtse boyun
ca ilediyen Japon gemileri, Çin sahil 
bataryalarınm baraj ateşine ra~men 

Tuangfeng'i geçmişler ve Hankau'nun 
yakınlarına gelmişlerdir. Bu gemile -
rin vardıkları nokta gizli tutulmak -
tadır. .• 

Macaristan1n dahili 
ve harici siyaseti · 

2 si yeni olmak üzere 14 cumhuri -
yetçi, 

1 t yeni olmak üzere 7 sol cenah cum • 
huriyetçisi, 

4 ü yeni olmak üzere 26 radikal. 
42 ayan azalığı için yapılan seçim -

de namzedlerin hiçbiri üzerinde mut • 
lak ekseriyet hasıl olmadığından kat'i 
seçim ikinci tura bırakılmıştır. 

Bu gazetenin ilave ettiğine göre Da
vid Leon İtalyan topraklannda p~sa • 
portu olmadığı için Karabinye devri
yeleri taxafındarl ıe,.kit ednmiştir. 
Hududu niçin geıjiği anlaşılıncaya ka
dar, David Leon Koni şehrinin haplsa
nesinde kalacaktır. 

maya karar vermiş bulunnıakb beraber 
Çin kuvayi külliyesinin darmadağın ola
bileceği nihai bir mücadeleye girişrnek
ten çekineccktir. Çin devletinin harbm 
bidayetindenberi tatbik edegeldtii usu
l~, dün olduğu kadar ougün de riayet e
dıleceğe ve Japonların Çin arazisinde ta· 
mamen yayılması beklenece~e benzer. 
Çin başkumandanlığı, Japonlara, tasav
vur ve ümid ettiği kat'i darbeyi ancak 
bundan sonra vurabileceğine kanidır 
Şimdi J aponlar avcı, Çinli ise ayağuıa 
pek bir şikar olarak kovalaşıp duruyor· 
lar. Ya avcı şikii.rını bir noktada kıstırıp 
~arını tamam edecek, yahud da lcovala
n~n şiklr, en müsaid vaziyette geri dö· 
nup muakkibini tepeliyecektir. İkinci şık 
gittikçe zayıflamakla beraber henüz bu 
hesab ve bir ihtimal olmaktan çıkmı~ 
s_ayılamaz. - Sdim Ragıp Emeç 

Varşovada Le h ve yahudi 
talebe arasında 
hadiseler ol .. 'u -., 

Macar Başvekili lmredi yazdığı bir makalede: 
'' Parazit yabancılar süpürülmelidir, diyor 

. Budap~te 23 (A.A.) - Macar ajansı ı Bu memlekette so.syal temeli ve bin-
bıldiriyor : netice milleti teşkil eden unsur, Hıristi -

Függetlenseg gazetesi bugünkü misha yan Macarlardır. Bütün vasıtalarla bunlar 
~~n~a, ba§vekil B. imredi'nin Mac~ da- takviye edilmelidir. Parazit yabancılar 
Uı Ve harici politikası hakkında bır baş süpürülmelidir. Bu yol, yegAne §efleri 

ttıakalesini nc§retmektedir. Kral naibinin arkasında, ona sadık ola
lt ll. İmredi, makalesinin harici politi • rak ve birleşik bir halde ilediyerek gir
aya aid kısmında ezcümle diyor ki: 

y·· Bugünkü vahim dakikalar<Ja üç ~ü -
uk dost Macarisıanın lehinde vazıyet 

llln1ış ve onların bu vaziyetleri netice -
~ırıdeair ki Macar ümidlerinin güneşi u-
lıkta parlamağa başlamıştır. Esld ve kuv 

"'c.·u· b' t ı ıncnfaat ve hissıyat bağlarını ır 

~~~afa bıraksak, yalnız bu son keyfi -
t· • fedakarlık pahasına da olsa Maca
~~anı minnettar bırakmıştır. Onlar, bi
ı:; ~ostlarımız olarak nwydana çıkmış
b·' hız de onlann dostuyuz Onlarla iş 
ltlj ~· 

li Rı yapmak yolları, bu tarihi \'e faa-
~etı· .. I d d ~ ~· 1 ı gun er e ol ugu kadar sulhperver 

ct ışma günlerinde de aranmalıdır. 
ı:a n. İmrcdi bundan sonra dahili puliti
llir;un bahsetmekte ve şöyle demekte -

ı, lt:ı~eın olan dahili kalkınma, sür'atle 
~derin bir surette yapılacak halkçı ve 
~ll Ya ı isiahat ile vücude getirılmelidir. 
ı~ hedefe varmak için, Macar zıhniyeti 
1:a, ~abili telif harici \'asıtaların önünden 
daı•.nılmamalıdır. Ordu için bütün fe -
~~<trlıklar yapılmalıdır. Sosyal sınıflar 
~a.tStndaki farkı kaldırmalı ve milli ha
bq. la yalnız hakiki mezıyctlere dayanan 

sıısnc vücude getirilmelidir 

meleri icab eden yegane doğru yoldur. 
Aksi takdirde, Macarlar, devierin yanı 

başında cüceler gibi kalacaklardır. 

Biz, yapıcı atme muhalefet edenlerin 
hepsini fenalık yapamaz bir hale getir -
rneğe karar vermi~ bulunyoruz. 

Bulgaristandaki 
suikasdin içyüzü. 

Sofya 23 (A.A.) - Resmi tebli~: 
General Pee ve binbaşl Stoyanov'un 

katilleri meselesi etrafındaki adli tah • 
kikat daha nihayetlenmemiştir. 

Fakat şimdiye kadar elde edilen ma
lumata göre, cinayet, daha çocukluktan 
beri cinai temayüllcr gösteren bir kimse 

olan Kiuov'un şahsi bir eseridir. Bir çok 
sene evvel köyünde bazı köylüleri öl -
dürmü~ vc'o zaman mahkum da olmuştu. 
Katilin müddeiumumiye hitaben bırak -
tığı bir mcl<tub, Kirov'u yüksek şahsi -
yetleri öldürüp bilahare intiha~ etmek 
suretile mşhur olmak ısteyen bır man -
yak olarak göstermektedir. 

Tahkikata devam olunmaktadır 

Guadelup 'daki ayan azası seçiminin 
neticesi l.e henUz alınamamıştır. 

Kanadalı nikel Kralı 
Pariste öldü Var§Ova 23 (A.A.) - Varşovada Ya

hudiler aleyhinde bir takım hAdiseler 
olmll§tur. Nasyonalist taıebe, Yahudi ar
kadaşlarını dershanenin sol tarafındaki 
sıraları işgal ve yahud dershaneyi t~r
ketme~e icbar eylememışlerdir. Bunun 
üzeriene hafif arbedeler olmuştur. 

Ankarada lig maçlari 
ve güreşler 

Ankara 23 (Telefonla) . - Bugün de uı 
maçianna denm edlldl. Dk: AnkaragücU .. 
Galatasaray maçını Ankaragücü 3 - ı, ı
kinci Harbiye - Demirspor maçını 3 - 2 De
mlrspor takımlan kazandılar. 

Güretler 
Ankaragücü atadında muazzam blr .se _ 

y1rc1 kütlesi huzurunda, profesyonel güreş 
müsabakaları yapılm1.4tır. 

Bugünkü karşıla~a. Bulgar Klror ııe 
Müllylm pehllnn arasında ldl. 53 üncü da
klkaya kadar Müllyimin ezici bir hlklml
yett altında cereyan eden karşıl9.4ma, 53 
üncü dakikada Klrot'un Mülayimln tatbik 
ettıtl sert oyunlara tahammül edemlyerelt 
s:ıhayı terketmesi üzerine MüJayim pehll _ 
van hakem heyetının ittifakla verdltl ka
rarla gallb illn edUmlşUr. 

Avr11pa mııhteliline 
Çıkacak Britanya 
Futbol takımı 

' Londra 23 CA.A.) - Avrupa muhteııtile 
Arsenal sahasında karşıl~acak olan Bı1 _ 
tanya futbol takımı şu şekilde tesbit edU
mlştir : 

Paris 23 (A.A.) - Kanadalı Nikel 
Kralı Sir Robert Morfd dün ö~leden son

ra Parisli dostlannın evinde uzun bir 
hastalıktan sonra 71 yaşında vefat et -
miştir. 

Fransız Başvekili M eç 
şehrine gidiyor 

Paris 23 (A.A.) - Başvekil Dalad
ye, bir mani çıkmadığı takdirde, Fran
sız kıt'alarınm 19 18 de Loren'e giriş -
lerinin 20 nci yıldönümü münasebeti -
Je 19 sonteşrinde tertib edilecek me -
rasime iştirak etmek üzere Meç'e gi -
decektir. 

P rens Karageorgeviç'in . . 
cenaze m erası mı 

Belgrad 2 3 ( A.A.) - Prens Arsen 
Karageorgeviç'in naşı, bugün Ople -
natz'da defnedilmiş ve cenaze törenin
de Kral İkinci Piyer, Naib Prens Pa

ul, diğer iki naib, hükumet erkA.nı, 
devlet yüksek memurları ve kordip1o
ma,ik haz1ır bulunmuştur. Askeri 

Bir" Süper Normandi, mi 
inşa ediliyor? 

Paris 23 (A.A.) - Dün akşam a~a . 
ğıdaki tebliğ neşredilmiştir: 

Bazı Amerika gazeteleri, uınumı 
Transatıantik kumpanyasının bir cSii -
per Normandi, yi inşaat tezgahiarına 
koymağa karar vermi~ oldu~unu haber 
vermişlerdir. Bu haber mezkur kumpan
yanın salahiyettar makamatı tarafıııdan 
teyid edilmemiştir. 

----------------
Be:çika Kralı Lor:dra cia n 

Brüksele döndü 
Brüksel, 23 (A.A.) - Londradan !ıı. 

sabah avdct eden Kral Leopold, eski 
muharibleri teftiş etmiştir. 

O . onıobil sür'at rökoru 
Knleei : Vuldley •Celzeaa. kıt'alar hünnet vazifesini yapmışr1ar-
Mtidafller: Preston cıTotenhama, Hopgud dır. 

Donington Park - Derby cıvarı- 23 
(A.A.) - 250 millik beynf'lınilcl Dük de 
Kent büyük otomobil mükBfatını Auto
Unilon Alman markalı bir otomobille 
saatte vasati 80.49 mil katetmeğe mu -
vaffak olan !talyan Nuvolaı:-. kazanmış
tır. Mercedes - Benz markalı bir otomo -
bille yanşa iştirak eden Long ikinci, ay
nı markalı bir otomobille Seaman üçün
cü gelmiştir. 

cArsenah. 
Muavinler: VJihıghnm cHudersfie!d •. Yurıg 

ııHuderafield•. Koping eArsenah. 
Muhncimler: Mnthevs cSto.ke Sft1e, Robin

son cŞefild•, Lavton cEverton., Guldav 
cVest.ham Unaytldıo, Boyes crEverton1 • 

Yedekler: 
Muhacim: Brome •A.'ttoıı Vi.llıı., mua\·in 

Vels cKarltonıt. 

İzmirde incir ve üzüm 
satışları 

İzmir 23 (A.A.) - Bu haftn borsada 
9 kuruştan 18 kuruşa kadar 52769 çuval 
üzüm ve 6,5 kuruştan 17 kuruşa kadar 
9490 çuval incir satılmıştır. 



LAielide bir kumarbaz 21 yaşında 
bir Oenci bıçaklayarak öldürdü 

Ci n ayet 4,5 lira 
Maktul göğsüne 

bir alacak yüzünden vukua geldi. 
bıçağı yeryemez düşüp inide öldü 

Evvelki gün Koskada bir cinayet 
ol<fuğunu, 21 yaşında bir gencin kalbinin 
üzerine bir bıçak saplanmak suretile öl
dürüldüğünü dünkü nüshamızda yazrnıj
tık. Bugün de hadise etrafında topladı • 
ğımız mütemmim. mallımatı veriyoruz. 

· Cerrahpaşada Haseki Kadın sokağın
da 25 numaralı evde oturan komiser mü
tekaidi Şerifin oğlu olan maktul Hüdai 
ile Aksarayda ciğercilik ettiği aniaşı ~ 
lan ve henüz yakalanamıyan katil Sami 
arasmda çok samimt bir dostluk vardır. 
Bunlardan ciğerci Sami müdhiş bir ku -
marbazdır. 

Hadiseden bir müddet evvel Sami, Hü 
dai .ile beraber gittikleri bir yerde gene 
kumara tutulmu~ ve o gün on parası kal
madığı gibi sırtından çıkardı~ elbisele • 
rini de orada bulunanlara altı liraya sat
mış, onu da tamamen oyunda kaybet -
miştir. 

Ömründe hiç kumar oynamamış olan 
Hüdai arkadaşının, evine çırılçıplak git
mek mecburiyetinde olduğunu görünce 
dayanamamış ve ona bir daha böyle şey
ler yapmaması hakkında lazım gelen na
sihatleri verdikten sonra elbiselerin be
deli olan altı lirayı vererek onları geri 
almış ve Samiye de sonra parası oldu -
ğunda altı lirayı iade etmesini söylemi~
tir. Arkadaşının bu hareketinden son de 
reoe memnun olan Sami elbiselerİnı giy
mi~ ve her ikisi de evlerme gitmi~lerdir. 
Birkaç gün sonra başka bir hesabclan Sa
minin Hüdaiye bir buçuk lirası geçmiş 

ve dört buçuk lira borcu kalmıştır. 
Birkaç gün evvel askerlik şubesi ta

rafından askere çağırılan Hüdai hazır -
lanmağa başlamış ve alacakları meya -
nında Sami-dEki 4,5 lirasını almak iste -
miş ve bunu birkaç defa istediği halde 
Sami parayı verrneğe yanaşmamıştır. 

Vak'a sabahı evden çıkan Hüdai bir 
arkadaşına tesad'üf etm!ş ve bu. adam o -
na: 

- Koş, Samiye git, dün akşam bir yer
de kumar oynadı ve tamam seksen lira 
ltazandı. Alacağını almanın zamanıdır, 
demiştir. Bunun üzerine Hüdai Samiyi 
aramağa başlamış ve nihayet Lalelide 
Ordu caddesinde dolaşırken Samiye te -
sadüf ederek parasını h;temiştir. Fakat 

Maktuı Hü.dai 
parayı bir türlü wrmek istemiyen Sami 
onu gene atıatmata çalışmışsa da bu se
fer kolay kolay başından savamıyacağı
nı anlayınca Hüdaiye: 

- Seninle berber Cemalin dükkanına 
gidelim. Oraya şimdi bir arkadaşım ge
lecek, ondaki alaca~ alıp sana vere -
yim, demiş ve beraberce ayni caddede 
Tayyare apartımanlarırun karşısındaki 

berber Cemalin dükkanına girmişlerdir. 
Her ikisi de yanyana bir sandalyaya o -
turmuşlardır. Hayli zaman beklediği hal 
de gelen giden olmadığmı gören Hüdai 
onu tekrar sıkıştırmağa başlamı§tır. Ber
ber Cemalin iki arkadaşa arkasını dönüp 
bir §işeden diğer şişeye kolonya boşalt -
mağa başladığı bir sırada Sami birden -
bire bıça~ı çekerek Hüdainin tam kal
binin üstüne saplamıştır. Can acısile a -
yağa kalkan Hüdai ancak iki adım ata -
bilmiş ve dükkanın kapısı önüne düşe -
rek derhal ölmüştür. Vak'a mahallinde 
herherden başka kimse bulunmamasın -
dan istifade eden katil tabanları kaldırıp 
kaçmış ve ortadan kaybolmuştur. Zabıta 
vıe müddeiumumllik ehemmiyetle tahki
kata devam etmektedir. 

_i smail Müştak dün defnedildi 

lsmail Mü.ştak'ın cenazesi ebedi ebedi istirahatgahına götüriilürkeıı 
Pariste vefat eden Siird Meb'usu ve ı Merhumun mezarı üzerine Büyük 

muharrir İsmail Müştak Mayakon'un ce- Millet Meclisi Reisliği, Başvekil Celal 
nazesi dün merasimle Zincirlikuyudaki Bayar, Cumhuriyet Halk P-artisi, Türk 
asrl mezarlığa def.nedilıni~tir. Dili Kurumu, İstanbul Belediyesi, Gala-

Merhumun evvelki gün Paristen ge - tasaray klübü ve diğer resmi ve husus! 
tirilen tahnit olunmuş cesedi dün sabah teşekküllerle dostları tarafından yirmi
Kızıltopraktaki evinden kaldırılarak Ka den fazla çelenk konmuştur. 
dıköyüne ve oradan vapurla Beşiktaşa 
geçirilmiş, namazı Teşvikiye carni.iııde 

kılınmıştır. 

Cenaze töreninde Başvckil Celal Ba
yar narnma Hususi Kalem Direktörü 
Baki Sedes, şehrimizde buluııan saylnv -
lar, Vali Muhiddin Üstündağ, Emniyet 
Direktürü ve merhumun bir çok dostla
rı, asker ve poliş müfrezeleri hazır bu -
lunmuştur. 

............................... _. ............................. . 
İki kadın bir olup adaıncağw 

terlikle dövmüşler 

Maltepede oturan Necdet dün başın
dun kanlar aktığı halde zabıtaya müra
caatla Abanoz sokağında üç numaralı 

evde hizmetçi Nazrniye ile sermnye Hay
riye tarafından iskarpinl:! başından ya -
ralandığını iddia etmiş, suçlular yakala
narak tahkikata başlanmıştır. 

H ll ı ı .• . ~.. . 

SO:N PORTA 

Apart1man kap1lar1n1n 
tokmaklarina musallat 

olan iki yumurcak 
Bronz tokmakları çalıp 
leblebicilere satan küçük 

hırsızlar yakalandılar 

Emniyet Müdürlüğünün ikinci şube -
si son zamanlarda Pangaltı ve civarınüa 
apartırnan kapılarındaki bronz tokmak -
lara musallat olan biri ll, diğeri 12 ya -
iında iki hırsızı yakalamıştır. 

Bunlar hayli zamandanberi o civarda
ki bir çok apartımanlann ve ezcümle 
Pangaltı Kodaman caddesinde 136 nu -
maralı Hayat apartımanının, Matbaacı 

Osman sokağında 38 numaralı apartı -
manın, Türkbey sokağında Tatar apar -
tımanının ve Poyraz sokağındaki 2 nu • 
maralı Nuripaşa apartımanlarının tok -
maklarını sökmüşlerdir. 

Apaı-tıman sahibierinin müracaatları 
üzerine zabıta derhal faaliyete geçmiş ve 
neticede suçluların Feriköyde . Sava~ so
kağında 72 numaralı evde oturan Joze -
fin oğlu ll yaşında Pilatun ile Kurtu -
luşta 171 numaralı evde mukim gene Jo
zefin oğlu 12 yaşında Samuel oldukları 
anlaşılmıştır. Zabıta tarafından karako
la getirilen hırsız çocuklar suçlarını iti
raf etmişlerdir ve söktükleri tokmakları . . 
seyyar leblebicilere sattıklarını söylemış-
lerdir. Tokmakların çocuk1ardan, hangi 
leblebici tarafından satın alındı~ı hak -
kında zabıta tahkikata devam etmekte -
dir. 

Hazineden taksille bina 
Ve arazi satın 
Alanlarin borçları 

Hazineden bedelini taksitle ödemek 
üzere bina ve arazi satın almış olanla
rın bakiye borclannı ödemeleri için ye
ni bir kanunla 15 seneye çıkarılan tak -
sit borçlarını bazı kimselerin ödememek
te ısrar ettikleri görülmüştür. Hüktımet 

tarafından son kanunla borçlarını öd'e -
rnek için borc sahibierine gösterilen ko
laylıklara rağmen para vermiyenler hak
kında tahsili emval kanunu dairesinde 
muamele yapılmağa başlanmıştır. Bu gi
bilerin vaktile bedelini taksitle ödemek 
üzere satın aldıkları mallar. tekrar mü~ 
zayedeye çıkarılacaktır. 

Mıığla me b' usıt 
Nuri Tuna vefat etti 
Muğla Meb'usu Nud Tuna evvelki 

gün vefat etmiştir. Cenazesi bugün Eren 
köyünde Kozyatağındaki köşkünden kal
dırılarak namazı Sahrayicedid camiinde 
kılınacak ve Sahrayicedid aile kabrista
nına gömülecektir. 

Merhum Büyük Millet Meclisinin en 
eski ve kıymetli balarından biri idi. 

1 Meb'us seçilmeden evvel Manisa ağır ce 
1 za mahkemesi reisliğinde bulunmuştur. 
1 Merhuma rahmet diler, ailesine taziyet-
lerimizi beyan ederiz. 

Polisi e: 

Bir ıadamıu birdenbire ağzından 

burnwıdan kan geldi 
Tünclde Karanfil sokağında 3 numa

ralı evde oturan 55 yaşında Mehmed dün 
Meşrutiyet caddesinden giderken bir -
denbire yere oturmuş ve ağzından bur ~ 
nundan kan gelmeğe başlamıştır. Hasta 
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-~ 
Zahire borsasında bir 

haftalık vaziyetİn hülisası 
Harice külliyetti mikd arda buğday ihra c ediliyor, 

yapak ve tiftik satışJan hayli artt1 -------
Zahire borsasında bir haftalık muame

latta hububat üzerine yapılan işlerde 

mühim bir değişiklik olmamıştır. Müs
tesna olarak az mikdarda gelen arpala
rm yemlik cinslerine talebler artmıştır. 

Yeni yapılan ticaret anlaşmalarile İ-

talya, Almanya ve Yunanistana buğday 
vesair yer mahsulitını külliyetti mikdar

da göndermek imkanlan çoğalacağı ü
mid edilmektedir. 

Son zamanlarda yapak ve tiftik satış
ları da hayli canlanmıştır. Muhtelif ec
nebi firmalar yapak ve tiftik mübayaa 
etmişlerdir. 

BUGDAY: Satış ve fiatlarda bundan 
evvelki haftalara kıyasen bir değişiklik 
olmamıştır. Geçen hafta içinde şehri

mize muhtelif limanlar ve Haydarpnp 
tarikile Anadoludan 3500 ton kadar bu~
day gelmiştir. 
İhracat olmadığından satışlar durgun 

gitmektedir. Son günlerde iyi cins beyaz 
buğdayıara karşı talebler fazlalaşrruştır. 

Ekstra Polatlı malları 6.05-6.10, 9-10 
çavdarlı Konya Akşehir malları 5, ekstra 
Anadolu sertleri 5.05-5.10, Trakya sert
leri 4.35-5 kuruştan satılmıştır. 

ARPA: Mevsim münasebetile istihla-
kin artmasından ve müvaridatın da bu
günlerde kesilmesinden arpalara karşı iş-

ranndan 800 balya kadar tiftik mübayaa 
edilmiştir. Fiatlarda te beddül görülm~ 
miştir. 

Geçen hafta oğlaklar 128, Eskişehir, 

Yozgad ayarı mallar 115, Ankara malları 
114 kuruştan satılmıştır. 

YAPAK: Trakya ve bu ayar ince mal .. 
lara talebler fazlalaştığından bu kalite 
mailann fiatları bir mikdar yükselmiştir. 
Geçen hafta içinde 2000 balyadan fazla 
yapak satılmıştır. Tamamen ihracat ta .. 
cirleri tarafınd:an mübayaa edilen bu ya .. 
paklardan maada yerli fabrikalar da bill 
hayli mübayaatta bulunmuşlardır. 

Trakya yapakları 62 kuruştan 65 ku• 
ruşa kadar satılmıştır. Diğer AnadolU 
mallarmdan Karahisar, Eskişehir ayarı 

mallar 50-52, Ankara, Polatlı cinsleri 
47-48 kuruştan satılmıştır. 

Keçi kıllarının kırkım mailarına taleo· 
ler vardır. İhracat tacirleri tarafından 
geçen hafta içinde 50-51 kuruştan müba .. 
yaatta bu1unmuşlardır. Debağ mallan ü• 
zerine 22-24 kuruş aralarında isteksiz jŞ .. 
ler olmuştur. 

DERİLER: .Keçi derilerine hariç m em .. 
leketlerdn istekler devam etmektedir~ 

Hafta içinde yerli fabrikaların da müba .. 
yaatta bulundukları görülmüştür. Çifti 
165-180 kuruş aralarında iş olmuştur. 

Oğlak derilerine de ötedenberi olan iS" 
tek eksilmemiştir. Bu derilerin ağır o .. 
lanları ihracatçılar tarafından satın alın .. 
maktadır. Çifti 110-125 kuruş araların• 
dadır. 

Kuzu derilerinin de ağu.· olanlarına iS"' 
tek vardır. Gerek yerli ve gerek ihracat· 
çı tacirler tarafından çifti, sıkıetlerine 

tihlak ve ihtiyaçtan noksan olan bu ra- göre 120-150 kuruştan mübayaa edilmişo
kama nazaran fiatlarda bii' yükseklik tir. l 

tek artmıştır. Geçen hafta sonunda piya
sa istekli olarak kapanmıştır. Anadolu 

malları Haydarpaşa teslimi 4.05, Marma
ra ve Trakya malları çuvalh 4.16 para
dan satılınıştır. 

ÇAVDAR: Geçen hafta içinde şehri
roize 25 ton kadar çavdar gelmiştir. İs-

görülmemiştir. İhı·acat olmadığından Koyun ve sığır derilerinin durumu iyf 
yerli istihlak için Anadolu malları dök- addedilmdktedir. Koyun derileri kurtt 

me olarak 4.02 paradan muamele gör- ve salarnura halinde satılmaktadır. Maa" 
müştür. mafih fiatlar biraz düşük görülmektedil"· 
Kuşyemi satışlarında henüz büyük bir Hava kurusunun kilosu 50-55, tuzlunull 

fark yoksa da fiatlarda on beş gün evvelisi kilosu 40-45 kuruştan satılmıştır. 

ne göre hafif bir yükseklik görülmüştür. Ecnebi malı sığır derilerinin piyasada 
% 2 analiz Tekirdağı teslimi 5.20 kuruşa fazla bulunmaması yüzünden yerli deri• 
kadar işler olmuştur. Iere karşı ra~bet artmıştır. İstanbul ve 
TİFTİR:: Geçen hafta içinde ihracat ta- Anadolu tacirleri tarafından kuru sığırıll 

cirlerinin faaliyette bulundukları görül- kilosu 65-75, salarnura derilerin kilosU 
müştür. Muhtelif ihracat firmaları ta~ 42-46 kuruştan mübayaa edilmiştir. 

Yapı İşleri Ilanı 

Nafıa V e kil etinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Hukuk fakültesi ikinci kısım inşaatıdır. 

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

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

3 - Eksiitme şartnamesi ve buna mü teferri evrak 39 lira 20 kuruş bedel mu• 
kabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltıneye girebilmek için isteklilerin 35,110 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve Nafia Vekaletinden alınmış ehliyet vesikası göstermeleri lazımdır. 

Bu vesika eksiitmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel bir istida ile 
isteklilerin Nafia Vekaletine müracaatları ve istidalarma en az bir kalemde 

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

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

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c7484:t 

~b~~afm~n~~clan~hl~d~ ~---•••••••••••••••••••••••••••~ 
otomobili ile Beyoğlu hastanesine kal -
dırılarak tedavi altına alınmıştır. 

İki otomobil ikazası 

Şoför Alinin idaresindekı 19G1 numa
ralı otomobil Okcumusa caddesinden ge
çerken Vetika isminde bir kadına çar ~ 
parak hacağından yaralamış, şoför ya -
kalanmıştır. 

Bu Çarşamba Alqamı 

SOM~R 
Sinemasında: Emsalsiz Yıldız 

Deanna Durbin 
en son ve en güzel Filmi 

NE ŞEKER ŞEY! 
Fransızca sözlü Şaheserinj gö

rünce, ( 3 Modem Kız) ve 
( 100 Erkeğe bir kız) filmleri 

unutturacaktır. 

* Şoför Cevdet tarafından idare e -
dilen 3295 numaralı otomobil Sirkecide 
Hüdavendigar caddesinden geçerken 
Mehmed Ziyaeddin isminde bir şahsa 

çarparak başından yaralanmasına sebe • 
biyet vermiştir. Yaralı tedavi altına a -
lınıruş, şoför yakalanarak tahkikata baş-

lanmıştır. '•••••••••••••••••~•••••••••·~~· 
.. hı . ... _ ' - ~ •t . •.:. ...... 



Mersin yepyeni ve mod~rn 
bir şehir haline geldı 

. . h" b t b şa imar gördü. Birçok Son on yıl ıçınde şe ır aş an a - 1 . kl 
. b" I bahçeler sıhhat muessese erı, par ar, 

yenı ına ar, ' w 1 d Id 
lı ıd caddeler agaç an ırı ı yo ar yapı ı, 

Mersinden yazılıyor: Ticari hinterlan
aı gittikçe genişiiyen ve bu itibarla nü
fusu sür'atle artan Mersin, modern ş~
lhircilık zihniyetile hareket eden be!edr 
yeciler elinde her yıl biraz daha . gu~e -
leşmekte, biraz daha terakki ve ınkışaf 
cylemektedi:r. 929 martmda 'W'baylı~a 

··k Mithat Toro~-getirılen genç ve cnerıı , .. 
lu on yıla yaklaşan reisliği esnasında bu-
yfrk bir feragat ve fedakfırlıkb çalışmış 
ve bu çalışmaların meydana geti~di.ği 
eserler şehre modern bir çehre vcrmıştır. 

Mersin belediyesi işe yerin altından 
başlamıştır. Esasen yeni bir şehir kur
ınakla takib edilecek yol da budur. 

Bu hususa azaını chemmiyet ve'ren 
Mersin belediyesi 1.200.000 liraya yakın 
para sarfile otuz kilometreyi bulan ka
naliuısyon şebckesini, modern su ve e-

lektrik tesisatını ikmal etmiştir. Bunu Mersin BeLediye reisi lıfit'hat Taroğlu 
~ol faaliyeti takib eylemiştir. Son on yıl-
da beton, asfalt, parke ve makadam şose 
olmak üzere (12.555) metre uzunluğunda 
Yeni yol yapılmış, eski yollar 275 bin lira 
hnı·canmak suretile tamir görmüştür. 
Filhakika, uzunlu~ kırk üç kilometreyi 
bulmuş olmasına rağmen mevcud yollar 
ihtiyaca kfıfi de~i1dir. Mersin gibi, nü
fusuna nisbetle vesaiti nakliyesi en bol 
\'e bütün doğu ve güney Anadolunun ye
gane idhal ve ihraç iskelesi olan bir şeh
rin daha üç bu kadar, sekiz bu kadar faz
la yola ihtiyacı vardır. Fakat, yeni tesisat 
ve bilhassa demir tekerlekli nakil vası
talarının bu yolları devamlı surette boz-
makta olduğu ve nihayet büdce imkan
ları düşünülecek olursa baştakilerden da
ha fazla bir şey beklenemiyeccği tahak
kuk eder. Maamafih, önümüzdeki yıllar 
için daha geniş ve zengin bir yol progra-
mı hazırlanmış ve tatbikine geçilmiştir. 
Memleketimfzin muvaffak şehircilerin
den biri olan Mithat Toroğlu zamanında 
vücude getirilen yer üstü tesisatı da e
heınmfyetle kaydedilme~-e şayandır. Bu 
meyanda; ~bir imar plAn ve haritaları 
Yaptırılmış, yeni bir mezarlık, modern 
bir plaj, bir dispanser, bir çocuk bakım 

evi, iki fidanlık, günde üç yüz acezcye 
sıcak yemek veren bir aşevi, ~ışlık v: 
yazlık aile parkları, asri bir şehır bahçesı 
tesis edilmiş, bir beton iskele. bir hangar, 
bir belediye dairesi, mayii mahrukat de
polan modern umumi helfı inşa olun
muş, fskele ve depolardil dekovil t_~rtib~
tı tamamlanmış, eski iskeleler yuz bın 
lira sarfile tamir edilmiş, yangın söndür-

me ve temizlik kadrosu mütekamil bir 
hale sokulmuş, binlerce metre murabbaı 
kaldırım döşenmiş, butün caddeler ağaç
lanmıştır. Atatürk parkına Ulu Önderi-
mizin büyük bir kıt'ada bir heykclleri 
dikilrnek için büdceye elli bin lira tahsi
sat konmuş, iki yüz bin liraya çıkacak 

fenni mezbahanın temeli atılmıştır. Mev
cud kasab ve sebze hali yüz on bin liraya 
malolmuştur. 

Mersinin şuurlu ve münevver halkı 

son belediye intihabında da reylerini he
men tamamen Parti nam.zedlerine ver
mişlerdir. 1 teşrinisa1ıide reis intihabı 
yapılacak ve daha şimdiden a.'llaşıldığına 
göre Mithat Toroğlu dördüncü defa reis
liğe getirilecektir. 

SON .POSt'A 

·Eimahn1n bak1ms1z, 
fakat güzel bir 
nahiyesi : Ba yat 

Elmalı, (Hususi) - Gömbe yaylfi~ı
nın yaslandığı Akdağın eteklerine kadar 
uzanan Elmalı ovasının zümrüd yeşillik
leri üstünde kurulmuş Bayat isminde 

bir nahiye merkezi vardır. 
!enüz yeni teşkil edildi~i için burası 

daha köy olmaktan kurtulamamış, eski 
viran vaziyetini mubabZl etmektedir. 
Burada imar faaliyetinden hemen hiçbir 
şey görülmcmektedir. Köyün ileri gelen
leri tarafından birkaç yeni ev yapılmış 
ise de bunlar da d!i~er harabeler içinde 
kaybolup gitmektedir. Fakat bütün bu 
noksanları örten tabiatin misilsiz manza
raları ve bahçelikterin şiir dolu bir de
koru vardır. Yalnız köyün yüksek bir te
pesi üzerine yeni inşa edilen ilkmektcb 
binası memleketteki maarif faaliyetinin 
canlı bir misalidir. 

Damızhk boğalar köylere 
dağıtilacak 

Edinıe (Hususi) - Veteriner müşa
viri Şevki Uzer, Çorlunun Oflas ı;ift
liğindeki damızlık boğaları teftiş ve 
damgalamak ıçin muavini ile birlikte 
Çorluya hareket etmiştir. Çok iyi ye -
tiştirilmic;; ve büyütülmüş olan 11 O bo
ğa, bir ay kadar köylere dağıtılacak 
ve 19 39 yılı için gene bir aya kadar 
yeni yavru!arı satın almak ve topla -
mnk üzere bir hevet kaznlara çıkacak
tır. Bunlar da Umumi Müfettişlikçe 
Trakya kalkınmasını gösteren filme al
dırılacak ve bir seri halinde köylerde 
gösterilecektir. 

-----
Tek.rd--gdı bağc• l · k can'anıyor 

Tekirdnğ' (Hususi) - Trakya ba~ci
lığ! son seneler zarfında canlnnma e -
serleri göstermeğe başlamıştır. 

Vaktile üzüm ve şarabdan mühim 
kazançlar elde eden Trakya, gene bu 

Sıiyfa 5 

· Halebde Türkiyeye karşı 
sevgi ve hayranlık artıyor 

(BD.§ tarafı 1 inci sayfamızda) c- Hiçbir değişiklik yok. Yalnız ka-
şehirleri dQ1aştıktan sonra memleke- dmlar, ıba§lannı nçmıŞlar, erkeklerle 
tine dönüyor ve gördüğü şeylerden beraber hcı yere girip çıkıyorlar. En 
gözleri adeta kamaşmış gilbi bahsecU- hoşuma giden şey, erkeklerle kadın -
yor. Vecih Efendi yi ilk hayran bırakan /ların bir arada akşamları bir tak un 
şey, demiry~Uandır. 30 Türk lirası babçelere gidip serin ve temiz bir ha
vermiş, kendisine 1 ay geeeli gündüzlü vada ınusiıki din1eyi~lıeri q1ınuştur. 
Türk demiryollarına seyahat imkiınL Herkes terbiye ve intizam içindedir. 
veren birinci mevki bir bilet ver - Hiç kimse kimsenin karısına ve kızına 
mişler. Bununla Adana, İzmir, İstan - fena bir gözle bakmayı hatırından ge
bul, Edirne, Adapazarı ve . Ankaraya çirmiyerek herkes musiki dinliyor ve 
kadar gidip bir ay sonra Halebe gel - sonra evine dönüyor. Doğrusu, kad·n· 
miş. Dünyada böyle bir ucuzluğu, ne ların da erkeklerle beraber böyle ha -
duymuş, ne de tasavvur etmiş olduğu- va almaları ve gezebilmeleri benim çok 
nu Veeili Efendi anlata anlata bitire- hoşuma gitti. Temenni edelim ki biz
miyor. Hele Türklerin yul esnasında de de böyle olsun!» 
kendisine karşı göstenniş olduklan Yalnız Vecih Efendi bir noktayı iv: 
doc;tluğa, demiryolu memurlarının anlamamış: Cürmümeşhud mahkeme
gö-;terdikleri kolaylıklara adeta hayran lerini kadınlara karşı vaki tecavüzle
olrnu<JlU'r. Ecnebi ve bilhassa Arab re mani olmak kasdile yapıldığını zan
olduğunu görünce, istirahat etmesi i- nediyor ve öyle anlatıyor. fstanbulda 
çin Kayseride demiryolu memurlan hoşuna giden şeylerden biri de bele -
kendisine yalnız oturabiieceği bir diyenin sıhhl imdad - onun tabirince 
koropartiman ~nnişler. Bu nezaketi ccan kurtaran• - otomobilidir. cBir ka
hiçbir yerde göremiyeceğini seyyah, za, müstacel bir sAlıhat vak'ası oldu 
El Ciha gazetesi muharririne tafsilati- mu, tıpkı bizdeki itfaiye otomobilli'ri 
le hikaye ediyor. gibi bu otomobil, keskin düdüğünü öt-

Daha yolda gelirken Türkiye hak - türrek koşuyor•. diyor. . . 
kınd:ı böyle iyi ibir in'tıba almış olan Biraz da E~l~ya Çelebıyew benzıyen 
Vecih Efendinin, İzmirde fuaı:ı ziya - Vecih Efendının hayranlı~ Ankara 
ret edince büsbütün şaşırmış olduğu - karşısında artık son dereceyı bulmuş. 
nu görüyoruz. Bundan üç sene evvel Üç cıene i~inde b~ şehri~. tanın_ma.z bir 
de İzmirc> gitmiş olduğu için bu miid- şeki! aldıgını,_ guzel g_uzel ?ı~~ a".'~· 
det zarfında1d . büyük farkı görmı.iş. temı_z ve genış cadd:Ierın tarıfinı b·tı· 
Fuarda Türkiyenin sanayi ve zirart remıyor. «Cebhelenntle beyaz mcr -
bakımından nekadar çok ilerledi~ini merler parlıyanı. ve yeşillikler içinde 
gösteren eserlere, şehirde birçok yeni uvı.ıyan evlere ~ık olmuştur. cHer ta
ve güzel binalaria temiz yullara hay - rafta ağaç ve çiçek!:& diyor. Sonra da 
ret le bakmış. Otellerden, 1okantalar - ilave ediyor: cAnkara şehri arızalı, 
dan. temizliğe ve istir~ate ka~ı gös- inişli yokuşlu bir yere inşa edilmiş ol
terilen ihtimarndan derin bir memnu- makla beraber büyük caddeleri, san -
nivetle bahsediyor. ki yumurta yuvarla, dümdüz!• diyor. 

tstanbula gelince herkesin işile m""ş- Vecih Efendi sözlerini şöyle bitiri-
gul oldu~nu görmüş, okuduğu yalan- yor: 
lardan dolayı şaşmış kalmış! c Hülasa, Türkiye, birçok baktın -

- İstanbulda ahlak ve adatta ne gibi dC:n Avrupadan daha ileriye giden bir 
bir değişiklik var? tarzındaki bir suale memleket olmuş. Darısı Suriye şehir-

servete kavuşmak üzere bulunuyor. ==========================::===:==== 
~:~~~~! i~7 ~~~:~:::~i;~~~:-;ı ~:; Son f•rtına karada ve Almanya ve italya 

de Vecih Efendi şöyle cevab veriyor: lerinin başına!• 

sene Trakyaya mil~na yakın Amerika d • d 1 f "IAhJ • • 
asma çubuğu dağıtmalrta ve bu tidan- eniZ 8 zarar ar yap 1 SI a anma IŞine 
~:~~~;;~~~k istihsalatı günden güne (BC1§tarafı 1 inci ıayfadaJ hlZ Verdi" ler 

de mukim Arama aid balıkçı kayıkları 
Vilayetimiz asma fidanlığı geniş havanın birdenbir fırtınaya çevirmesi i-

mikyasta, meyva fidanlığı üzerinde de le iplerini koparınışlar, ve kayalara çar
çalışınağa başlamışt_ır_._______ parak parçalanmışlardır. Fırtına esna -

Muradhnın bir köyünda 
5 ev yandı 

(~--~T~ra~k~ya~e~gi~tm~e_nl~e_ri ~y~a_k•_nd_a_k_ö~yl_e_rin_e_d_ö_n_uy~o_rı_ar ___ ) 
sında kayıklarda kimse bulunmadı~ın -

( Ba§ tarafı 1 inci sayfamızda) 
Exelsior gazetesi yazdı~ı bir maknle

de şöyle diyor: 

dan nüfusca bir zayiat oimamıştır. Bun- Almanya ve İtalyada harb malzeme
dan başka gene Yeşilköy civarında bir si imalatına verilmiş olan hız, Fransız 

kayık batmış, ve Fethi kaptanın idare - ve İngiliz tesiiliatını pek çok geçmiş ol

Muradlı (Hususi) - Muradlının A
Şağısırtt köyünde dikkatsizlik netice -
sinde çıkan yangında 5 ev müştemila-
tile, bir tay, binlerce kilogram zahire 
Yandı Muradlı karakol komutanı Ra
şld Rünerin !hemen yetişerek aldığı 

tertibat ve Tekirdağ-ından gelen itfai
Yenin gayreti sayesinde yangının et -
rafa sirayetine meydan verilmiyerek 

söndürüldü. Elli bin kilova yakın za
hire kurtanldı ve böylelikle büyük bir 
zararın önü alındı. 

Trakyada zirai cezaevinin 
çalişmalari 

Edirne (Husus1) - Edimedeki nü
ınune ağıl çiftliğinin büyük koyun sü
rüsü İnanlı devlet deposuna nakledil -
nılştir. Edirne vilayeti n ümune çiftliği 
!ae Adiiye Vekaleti zirai ceza evinin 
Çalışması için satllmak üzeredir. Bu 
takdirde Ceza Evi daha ırandımanlı ça
Cgacaktır. 

Pazar 

Edirne (Husust) - 250 kişilik Edir
ne eğitmen kursu bu seneki devresi
ni mükemmel tarzda bitinniştir. Eğit
menler, grup halinde ilkokullara tat -
b iltat için gönderilmekt edirler. 
Hasanağa köyünde bir okul yapan e

giltmenler de bugün Karaağaca dön -
müşlerdir. Eğitmenlerin bir yıllık fa
aliyet hayatı, tam bir film haline kon-

muştur. Eğitmedler yann k öylere 
gönderilerek köyleri ışığa, nura ka -
vuş.turacaklardır. Bu sabah Umumi 
Müfettiş General Kazım Dirik eğit -
menleri ziyaret etmiştir. 

Resimde eğitmen kursu talebelerin
den bir grup fidanlık .bahçesinde E -
dirne Ziraat Müdürü Ziya ile bir ara
da görülmektedir. 

Ola Hasan Bev Divor ki: 

' sindeki 24 tonluk Bartın isimli tnka ile du~undan Fransa ile İngiltere, istesinler 
Zafer kaptanın idaresindeki 80 tonluk istemesinler İtalyan ve Almanlarla ayni 
taka karaya oturmuşlardır. hızaya gelme~e çalışmak mecburiyetİn -

Ayrıca Davudpaşa iskelesine yanaş - dedirler. Böyle bir şey bu iki memleke -
mış olan Şile Jimanına aid olup Katib tin havai tefevvuk inbisarına rnalikiyet 
kaptanın idaresindeki kömür yüklü yel- iddiasında bulunarnıyacak olan İtalya ve 
kenli sahildeki kayalara çarparak parça Almanya ile mümkün ve temenniye şa
lanmış ve bundan başka gene Şiieye aid yan olan teşriki mesaide bulunmalarına 
İsmail kaptanın idaresindeki motör ile hiç bir vechile halel vermez 
Bartın limanına kayıdh 28 tonluk diğer 
bir motör de karaya oturmuşlardır. 

Bu kazaların hiç birisinde de insanca 
zayiat olmamıştır. 

Fırtına karada da ufak tefek tahribat 
yapmıştır. Bu meyanda Samatyada Nar
lıkapı caddesindeki büyük bir akasya a
~acı ile Arnavudköyünde Nuripaşa ar -
sasındaki bir sakız a~acı yıkılmıştır. Bu-
rada ayrıca üç bo~ sandal iplerini kopa-

Ordr gazetesinden: 
Şimdiki ahval ve şerait dahilinde Al

manyadan ne bekliycbiliriz'? Hitlerin Re
nani'nin askeri işgalini müteakib söyle -
miş oldu~u bir nutukta kullandığı tabir 
ile yirmi sene bize karşı harb etmemek 
taahhüdü. Böyle bir taahhüdün arneli 
kıymeti i tiraz götürür bir §eydir. Da : 
hill kalkınma ikınal edilme -

rarak ortadan kaybolmuşlardır. den evvel girişeceğimiz her müza : 

Yeni bir Almen - Leh 
anlaşmasi akdolunuyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

dirdiğine göre, Almanya ile Polonya 
arasında yakında yeni bir anlaşma ak
dolunacak ve bu anlaşmada iki mem
leket arasında bir ademi tecavüz be -
yannamesi de bulunacaktır. 

Dahiliye, Hariciye ve Adiiye 
Vekilieri dUn Ankaraya döndüler 

kere, en aşa~ fiattan yapılan bir satışa 
benzemek tehlikesini arzedecektir. ............................................................•• 
Incir nakliyatma dair yeni bir karar 

Devlet Demiryolları Umum Müdür..: 
lüğü, alakadarıara yeni bir emir gönde -
rerek, devlet demiryolları incir nakliya: 
tına aid tarifedeki fcvkalade ve muvak-.. 
kat mer'iyet müddetinin on beş ikinci .: 
teşrine kadar uzatıldı~mı bildirmiştir. 

Mcrdivcnden düşen ihtiyar 

- Hasan Bey bizim arka
~aşlardian birine ha)'l'M e • 
tlıyorum. 

- Dünyada onun karm 
kadar modayı adam adım ta 

. itib eel• Jracluı yoktur. 

... Yeni bir fey çıktı mı, 
Clerhal onwı sırtmda ıörfk

.aa... 

(BC1§tarafı 1 ind sa!l1ado.) 
Vekiller Haydarpaşa istasyonunda va

U ve belediye reisi Muhlddin Ustündaj, 
Hasan Bey - İnannwn f8hrlmizde bulunan saylavlar, Emniyet 

claleal: Deha ldmaeye bir llöddrü, VillY'tt, partf, belediye ve ad -
aeW.tt Jtorolan 70ktur. 117.• lltlaı ıanluaüa ulw'J•n••,U. 

Şişlidc SilahiDr caddesinde Dilber •· 
partımanında oturan 63 yaşında Tevrat 
dün evinde temizlik yaparken kurrnU§ 

olduğu merdivenden düşerek başından 

af7r ve tehlikeU bir surette yaralanrnıf, 
BeyoJlu hastanesinde tedavi altına aJın.. ... 

, 



1 Hldueler Kupaada 1 

Şirketin borcu 
- Tramvay Şirketinin, elektrik üc

retinden hükfımete olan borcu Uç yüz 
bin lira imiş! 

Dediler. Birbiri arkası srra gelen bi
rinci mevki arabalan göste:raım: 

- Tevekkeli değil, mahçUbiyetinden 
yüzü biraz daha kızarmı, .. , 

* Kondöktöre bir lira uzattm.. 
- Bir Tepebaşı .. 
- Liranın üstü yok. 
- Öyle)~se inerim. 
Kondökıtör, nedense beni indirmek 

istemiyordu. 
- Biletin arkasına yaza)1lm, kalanı 

depodan alırsınız: 

Düşündüm: 
- Olmaz, dedim, sizin şirket borcu

na z;adık değil! 

* Borca alı&ık insan, borç para istiyor-
du: aldı; iki adım attı .. Kendi kendine 
konuştu: 
eRer sehel"'de besıneleyle açılır dükka

nımtz» 

cTrarnvay Şirketidir, pirimiz, üstadl
mız, 

* - Borcu bini aşan hergün tavuk ke-

ser, yermiş: 
- Tramvay Şirk6tf, borcu tlq. yUz 

bini aşmadan da adam çi#n&rdi .. 

* - Tramvay yoldan çıktı! 
Dediler. 
- OJabllir, dedim; alacaklı korku

sundan yolunu değiştimıek iste~ -
tir. 

* Tramvay Şirketine müra<:aat etti. 
- İş istiyorum. 
Dedi, sordular. 
- Sen şimdiye kadar ne iş yaptın? 
- Uşakılık yaptım .. Ma.caklı geldiği 

zaman, cBay evde yok» diyerek atıat
makta ustayımdLT. 

* Tramvay Şirketinin kapısından içeri 
girdi: 

- Ne· istiyorsun? 

Dediler: 
- Uyutain hapı satıyorum, dedi, 

borcu olup geceleri gözüne uyku gir

miyenler için şayanı tavsiyedir. 
İSMET :mJLfJSi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
Eski insaı 1arm usturalar1 

Bağdad civarın

da yapılan hafri-
yat taştan bir ta-
ktm usturaların .__._-.J.ıiiliiliiiil 
meydana çıkması
na vesile vermi:f. 
tir. Bu usturalar 
bundan asırlarca 

zaman evvelki in· 
aanlara aiddJr ve 
bugün de bu us-

Karnavaliari n 

turalarla mükemmelen tra~ olmak müm
kün olabilmektedir. 

Karnavalın ma
zisi pek eski ise 
de asıl menşei 

>hakkında esaslı 
malfunat yoktur. 
Karnav~ın, kıl -
yafetli balolar • 
dan sonıra mocia 
olduğuı sanılıyor. 
Düı-.yanıln. en 
meşhur karna -
valları, vaktile 
Venedik ve Romada yapılırdı. 
Nis'te yapılıyor. 

Şim dj 

*' 
Mendile dair 

Meşhur Hlppok
rat zamanında in
tanlar burun sil
menin ne demek 
olduğunu bilmez
lerdi. Buna muka
bil ceblerinde bir 
yerine iki mendil 
taşırlardı. Bunlardan biri bel kemerine 
takılı idi. Di~eri de elde tutulurdu, iyi 
bezlerden yapılmış ve bol mikdarda ko
ku sürülmüş şeylerdi. 

Okuyucularıma 
Cevabiarım 
İzmirden mektubunun altına imza 

yerine üç yıldız işareti koyan genç kız 
oku yu cuma. 

Yazdıtın mekstub senin hakkmdG. 
bir fikir edinmem için krui; hatta faz
la bile.. mektebde az okumuş olmana 
rağmen belli ki sonradan meşgul ol
muş, birçok kitablar karı§tırmışsın. 

Hisli, ve içli bir kızsın, fakat çok genç
ıln. Hayatı olduğu gibi değil, istediğin 
gibi görüyorsun .• 

Madem ki reddettin, neye reddettik
ten sonra bir daha sen onu ararsın 

Bilirsin ki aşk kaçanı kovalar, o kaçtı 
diye sen kovaladın. Halbuki sen kaç
saydın o kovalıyacaktı, her ne ise olan 
olmuş. MMem ki çeklniyor. Bir daha 
onu arama.. onu araman için ortaya 
koyduğun sebebi senin hislerinin tP.
mizliğine bir mikyas olarak kabul E· 

diyorum ve bunun için seni ~ok bP.
jendim. Bu olan bitenı unut. hiç kim· 
seye bahsetme .. bekle .. günün birinda 
umduğundan daha iyi bir kısmet çı
kar, evlenir, mes'ud olursun. Yalnı2' 

bir daha söyliyeyim, şimdiye kadar 
nasıl temiz yaşadınsa, gene öyle yasa· 
man şarttır. 

* Acıtan Gönül imıasile mektub ya· 
lan olruyucuma: . 

Onun aevgiaiıM • inan ma. ve · JlendiQ 

* Oç nadir şey 
Biliyor musu • 

nuz ki tamamen 
saf demir altın
dan daha nadiı· 

'Olduğu gibi saf 
su denilen ~y de 
dünya yüzünde 
ihemen hemen 
mevcud değil • 
dir. Nitekim ideal derecede beyaz renk 
de fen nazariyatma göre kabili istihsal 
olmaktan uzaktır. 

de sakın ona bağlanmal Bütün arı.ıı

su seninle bir müddet ho§ vakit geçir· 

rnekten ibarettir. Fena bir vaziyete

düşmek istemiyorsan onunla derhal 
alakanı kesersin! 

* 
lzmitte T. M. A. T. ye: 
Gönderdiğiniz mektub sarih değil 

ayni zamanda mektubunuzun aynen 
'neşrini niçin istediğinizi anlayamadım. 

Bana vaziyeti daha vazılı anlataca11 
bir şekilde bir mektub yazmız. 

* Ankarada E. K. D. ye. 
Oğlum, 

Bir sene nişanlı kalmayı kabul et
memekte onlar haklıdır. Çünkü bir se
ne içinde senin cayman ihtimalini dü
şünürler. Gerçi sen caymaz.sın, bekler

sin amma, onlar ana babadırlar. Daha 
etraflı düşünürler. 

Evli arkadaşlarının söylediklerine 
kulak asma .. doğru düşünen insan böy
le söz 'söylemez. 

Ağabeyinin · evlenınesini beklemene 

de hiç lüzum yok, ya o ömrü oldukça 

bekar kalacaksa, sen de örnrün olduk-
' ., 

ça bek.Ar mı k~lac,klm 1 •.• 
f • ' , 1 ,,,., 

XATD 

~ [ ~emsiye kullanmağl sever misi~iz?] 
Zarif bir kadın . 

nelere dikkat etmeli 

ı. Çanta, t§arp, eldiven. şapka, ayak
kabı gibi elbiseden başka giyileceklerin 
renkleri arasındaki uygunsuzluk. Mese
la: Kahverengi kostüm ile siyah çanta, 
beyaz eldivenler, mavi bir eşaı·p, - şapka
nızla ayakkabılarınızın renklerini birbi
rine uydursanız bile • size şık denilme
sine tamamen engel olmaya yeter. 

2. cÖğleden sonra:. eLbiselerile spor 
ayakkabı giyinmek. Eğer mutlaka ök~c
siz ayakkabı giyrnek mecburiyetinde ise
niz hiç olmazsa böyle bir elbıse ile giye
ceğiniz ayakkabının ince, yumuşak bir 
deriden olmasına itina etmelisiniz. Yoksa 
diğer §eyleriniz ne kadar uygun ve güzel 
olursa olsun zarif görünemezsiniz. 

3. Spor eşyayı tuvalet, abiyye giyecek
le birleştirmek. 

Ilk • • 
şemsıyeyı gorunce •• •• 

gülen Ingilizler bugün 
• • 

şemsıyenın dostudurlar 
Bir Fransız, İngiliz Başvekline bir 1emsiye hed~ye 
edilmesini ve sapı na da: " Beşeriyete kılıçtan iyi 

şemsiye ile de hizmet edilir! , yazılmasını teklif ediyo) 

r 

Yağmurtu bir iıa vada §emsiyeliler. · 

ŞemsiyeyJ kim ortaya ç-ıkarmıştı? Ha- di sekiz yüzü g-eçmektedir, Birçok tecrit• 
kiki mucidi kimdir? Eski zamanlarda ilk helenden sonra kaplanlara karşı en te
olarak Çinliler mi, Mısırlılar mı kullan- sirli müdafaa silahının §emsiye olduğu 
mağa başladılar? Bu balıda kat'i bir ~ey anlaşılmıştır. Kaplanın hücumu sırasın• 

söylenemez. Fransada ancak iki asırdan- da şemsiyeyi birkaç defa süı-'atle açıp 

beri kullanılm.ağa başlanmıştır. Fransız kapamak bu müdhiş hayvanı kaçırmağa 
ticaret odaları ancak 1750 senesinde kAfi geliyormuş ... 
cşemsiye:. yi listelere idhal eylemişler- Şemsiyeden bir hayli bahsettlk. Fakat 
dir. asıl vazifesinden bahseylemedik. 

1750 senesinde Jonas HamYay a.rJ,.onda Şemsiyellin şıklığın bir aleti olması 
bir İngiliz ilk olarak Paristen Londraya j ancak hüsnü suretle kullanılmasına va· 
bir şemsiye götürmüştür. Bu adamın bestedir. Bunu temin için şunlar nazarı 
Londra sokaklarında şemsiye ile gezmes. dikkate alınmalıdır: 
herkesin alayını mucib olmuştu. 1 - Şern.siye ıslak ise ... -- Evinize av-

Vaktile şemsiye ile alay eden İngiliz- detinizde şemsiyeniz yağmurdan ısian
Ierin günün birinde şemsiyenin en hara- mış ise sapını aşağı getirmek suretne onu 
retli taraftarı olacaklarım kim derdi? .. bir yere dayayınız. Bir müddet böylece 
Bir İngiliz için şemsiye eıı tabii birer refl- kalsın. Sonradan açmız .. . İyice kuruduk
kidir. Hatta bir darbımesel bile vardır: tan sonra kapayımz. 

cBir Portekiz tüfeksiz, bir İngiliz şem- Böyle hareket eylemediğiniz tadirde 
siyesiz çıkmazıt derler. şemsiyellin madeni kısımlan muhakkak 

Chamberlain bu darb1mesele hak ver- paslanır, kumaşı bozulur ... 
dirmiştir. 2 - Çamu1· lekeleri... - Üzeri çamur 

Münih - Godesberg - Berchtesgadene lekeli şemsiyeyi fırçalamamalıdır. Fırça 
yapmış olduğu seyahatlerin hepsinde ipek yahud diğer kumaşı herbad eder. 
şemsiyesini elinden bırakmamıştır. Şemsiyeyi evvela iyice kurutınah. Bir 
Meşhur Fransız muharrirlerinden Cle- tabağın içine su koyduktan sonra birkaç 

ment Vautel (Jurnal) gazetesinde diyor damla amonyak ilave etmell. Bir temiz 
ki: 

cÖğleden sonra:. elbisesi giyen bir ka
dın eline spor eldivenle.r takma.malı, ka
Im deriden, iri spor çantasını almamalı
dır. Bunun aksine .spor manto veya tay-
yörle de spor çanta eldivenden başkasını c- Sulhün hakiki dostlarının Cham-
kullanmamalıdır. berlaine bir şemsiye hediye etmelerini 

bezi bu suya batırıp çamur lekelerini sil· 
meli. Sonradan şemsiy~yi açıp kurutmalı. 

4. Sokak mantesunu gece tuvaJetinin teklif ediyorum. Öyle bir §Cmsiye ki ipe
üstüne giyinmek. Kadifeden ufacık ucuz ği halis Fransız ipeğinden, sapı halis İn
bir manto ile şık görünmek dururken bu giliz ağacından olsun ... Bir de altından 
yanlışlığı yapmak zarif görünmenin tam halkası bulunsun. Bu halkanın üzerine 
zıddıdır. şu cümle yazılsın: 

5. Fazla yalancı taş takmak. cBe§eriyete kılıçtan iyi şemsiye ile de 
Yalnız bir kolye, bir klip yalancı da hizmet edilir ... :. 

olsa hoşa gidebilir. Amma yalnız bir tane Doğrusunu söylemek icab ederse: İn
olduğu vakit... Fazlası bütün zarafcti giliz başvekilinin şems1.yesi h arbe karşı 
mahveder. bir siperi saika vazifestnı görmüştür. 

6. Siyah ve laciverdi birleştırmek. Bu Büyük seyyahların bırakmı~ oldukları 
iki renk ne şekilde olursa olsun kat'iyen hatıra defterlerinden de anlaşılacağı ü
bir araya getirilmemelidir. (Lfteiverdin zere şemsiyeler çöllerde, ormanlarda 
yerine blö rua kullanırsanız bilakis en vahşi hayvanlara karşı muvaffakiyetle 
hoş bir renk ahengi yapmış olursunuz.) kullanılmakta imiş. 
LAciverd tayyörü, mantosu ile koyu renk Bilhassa kaplan şemsiyeden çok ür
diye siyah çanta, şapk:ı kullananlar az k er... Kurdun çakmak taşmda n, kibrit-
değildir. Aman dikkat ediniz. lerden ürktüğü gibi. .. 

7. Saten veya kadife bir etek - biçimi · Minelistanda Singapur vilayetinde kap
ne olursa olsun - abiyyedir. Üstünden el lanlar kaynaşır. Bilamübalağa denilebi
örgüsü bir yün kazak bluz giyrnek zara- lir ki oradaki nüfus mikdan kadar kap
fet bakımından hataların en büyüğü o- lan vardır. Orada her sene kaplanlar ta
lur. 1 raf'ından öldürülen insanların ~ayısı ye-

Bacaksızrn maskaraliklari : 

3 - !pek şemsiyeyi temizlemek usıt· 
lü ... - Şemsiye açılmalı. Gayet koyu çay 
başlamalı. Süngeri bu çaya batırmalı. 
Süngeri bu suya batırıp şemsiyenin ku
maşını güzelce silmeli ... Açıp kuru tm alı. 
4- Şemsiyenin eşık) kalmas~ için ... -

Şemsiye şübheli havalarda hele kış gün
lerinde hergün kolda veya elde taşmdı
ğından, yahud açılıp yağmur ve rüzgar
lardan korunduğundan çabuk buruşur 
ve bozulur.. . · 

Şemsiyenin kapalı halde şık kalması 
için muhakkak kılıflı kalmalıdır. Şemsi
yeyi kılıfa koymak ince bir san'attır ... 
Şemsiyeyi kapamalı ve önünüze doğru 
düz olarak tutup büzgülerinin düzgün 
durması 'için silkmeli. Şemsiyenin sapı 
sağ elde bulunmalı, tellerini de ayni cl 
ile hep bir araya getirmeli. Şemsiyeniıı 
ucunu sol el ile kavramalı. Tellerden tu
tarak ve sağ el ile şemsiyeyi ayni tarafa 
çevirerek güzelce sarmaiı. İyi bir surct
te sarıldıktan sonra kıluma geçirmeli. 

(Devamı ll inci sayfada) 
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Tekirdağ/ı Manisa/ı Halili 
yenerek başpehlivan oldu 
Güreş T ekirdağlının hi kim oyunile 

geçti. Halil Hüseyinin kuvvetine 
ancak 33 dakika dayanabildi 

Türkiye başpehlivanlık mUsabakala • 
rma dün Taksim stadyomunda devam c
dildi. Evvelki gün yağan §iddelti yaA -
mur tesirini dün de gösteriyor. Sanki kıt 
ortasinda gibiyiz. 

Seyirci adedi de az. 500 kişi kadar ya 
var ya yok. Bu seyirci fakirliğine sebeb 
aramak lizım gelirse, havanın fenalığını 
ileri sürebiliriz. Fakat benim kanaatime 
nazaran asıl sebeb Mülayim ve Kara Ali
nin müsabakalara iştirak etmemesidir. 

Güre§lere saat 14.30 da başlandı. 
İlk güreş büyük ortadan Adapazarlı 

Servet ile Şevki arasmda yapıldı. Ada -
pazarlı Servet bir dakika 40 saniyede 
Şevkiyi tuşla yendl. 

Bu güre~ten sonra başaltı müsabaka
larına geçildi. Bu sikletin ilk güre§ini 
Bandırmalı İbrahim ile KaramürseJli 
Hilmi yaptılar. Hilmi İbrahimden daha 
zayıf gözükmckle beraber daha usta ve 
daha kuvvetli bir güreşci olduğunu ilk 
dakikalarda isbat etti. 21 dakika süren 
gürcşde rakibinin üstünden hiç çekilme
di. Mütemadiyen çevirmeğe çalıştı. Ni • 
hayet taktığı bir kleye dayanarnıyan ra
kibi sırtım yere getirrneğe mecbur kal
dı. 

Gene başaltuı.druı Mehmed Kanar ile 
İbrahim Gürler arasındaki müsabaka baş 
hltının en mühim müsabakası idi. Bu 
güreş 14 dakika sürdü. Babaeskili Kü • 
çük İbrahim güzel bir güreş çıkartarak 
rakibini tuşla yendi. Bu suretle de 938 
senesi Türkiye başaltı birineiliAlni ka -

Tekirdağlı Hüseyin, Manl salı Halil ve hakem Satm 
omuzu yerde, di~er omuzu da yere gel
mek üzere, Hüseyin ağır vücudile öte -
kJ omuzu da bastıra bastıra yere getirdi 
ve hakemin düdüğü de öttü. Tu~ ... 

33 dakika Tekirdağlı Hüseyine daya-

l nan Manisalı Halil 938 senesi Türkiye 
ikincisi oldu. Bu genç pehlivanın istik -
balin başpehlivanı olacağın!l hiç ~üb -
he yoktur. 

• 938 ba§altı birincisi İbrahim Gürleri, 
938 ba~ ikincisi Manisalı Halili ve 938 
Başpehlivanı Tekirdağlı Hüseyini tebrik 
eder ve gelecek sene için muvnffakiyet
ler dileriz. 

Hayrettl'tl Başkut 

zanmı~ oldu. 
Başaltı ikincili~i için İbrahime yeni- Ba§altı güre§inden bir görilnüı Maça Vefa akını ile başlandı. İlk 

len Mehmed Kanar ile Hilmi Karamür- virmeyc çalışıyor. Nerede ise tuş olacak, anlar her iki tarafın birbirlerini de .. 
ıelli tutuştular. fakat Halilin mlidhfş bir kuvvet sarfe • nemelerile geçti. 1 O uncu dakikada Ve-

Vefa - Istanbulspor 

30 dakika olan güret müddeti tatsız derek kurtulduğunu görüyoruz. Halk bu falı}ar soldan bir akın yaptılar, top 
denebilecek bir §ekilde geçtl Meriçli güzel kurtuluşu .alkışlıyor. Vefa merkez muhacimi Sulhiye geldi. 
Mehmed Kanar bükmen gallb addedile- Bir iki dakika sonra Halil gene fena O da sıkı bir §Ütle topu İstanbulspor 
rek başaltı Türkiye ikincisi oldu. bir vaziyete düştü. Bundan da Tekir • ağianna taktı. 

Türkiye Ba§Pehlivanlı~ı üçüncüsünü dağlının yüzünü tutmak ve canını acıt • Oyun yavaş yavaş mütevazin bir 
tayin etmek üzere dün TekirdaAlı Hü • mak suretne kurtularak Hüseyinin üze- şekll aldı. Vefalılar bir akında korner 
seyine ycniJen Pehlivanköylü Mustafa t- rine çıktı. Tekirdağlı bu altta kalıştan kazandılar. 25 inci dakikada İstanbul
le Manisalı Hallle hamle farkile yenilen hiç zorluk çekmeden adeta hiç bir mani spor kalesi önü karıştı. Kalecinin çıkış 
Babaeskili İbrahimin güre~esi lAzım yokmuş gibi kolaylıkla kalktı. yapması lAzım, fakat Saim çıkış yap
geliyordu. Fakat her nedense Pehlivan- Tekirdağlı Hüseyin rakibini yalmı mıyor. Vaziyat çok tehlikeli. Nitekim 
köylü Mustafa bu müsabakaya girmedi. kuvvetile yenmek istiyor. Halilin başı - geriye gelen topu Sulhi kaptı ve ga
Babaeskili İbrahim de bükmen galib sa- nı yakaladığı zaman görüyoruz ki bu a- yet rahat vaziyette Vefanın ikinci go
yılarak Türkiye üçüncüsü ilan edildi. damda barikulade bir kuvvet var. Ham lünü attı. 
Sıra Türkiye Başpehlivanını tayin ede • bu kuvvetli kolun cenderesi içinde 0 ka- Bu gol, fstanbulsporu harekete ge -
cek güreşe geldi. dar fena oluyor ki yüzü acının verdi~i tiı'dl. Vefa kalesine indiler. Vefalılar 

Ringe ilk evvel Manisalı Ham çıktı. bir zorlukla korkunç bir şekilde tekallüs bir tehlikeyi güçlükle savuşturdular. 
Biraz sonra Tekirdatlı .Hüseyin alkı~lar ediyor. Artık İstanbulspor vaziyete hakim, 
arasında sahada göründü. Ringde yerle- Bu genç ve kuvvetli pehlivan kafasını Vefayı sıkıştırıyor. 40 ncı dakikada 
rini aldılar. Orta hakemi Saim. Müsa _ Hüseyinin kolu arasına verdi~! anda soldan korner kazanan İstanbulspor -
baka yarımışar saatten iki devre. kendini de yerde buluyor... . lular, Bahri vasıtasile ilk gollerini ka-

İlk dakikalar ayakta birbirlerini de • Birinci devre bu ~ekilde bitti. İkinci zandılar. Oyun bundan sonra karşılık-
niyorlar. Vaziyet onuncu dakikaya ka • devreye başlandıRt zaman Halil kafasını lı akınlarla geçti. Devre, ıtop Vefa ka -
dar bu §ekilde devam etti. Onuncu da ~ gene Hüseyinln koluna ka~tırdı. İ~isi . lesi önlerinde .iken 2 .. l Vefa lehine 
kikada Hüseyinin bir kala kapmasile Ha birden yere düttüleF· HUseyın işi bitır •. bitti. 
ın Y~!l yılnlıy~r. Hüseyin üzerinde. Çe- mek iQul aayi•t ·sarfediyOf. HaWin ~irt, (DwcıtM ll inci ıayJada) 
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LÖG MAÇLARI ) 

G. Saray dün Beşiktaşa 
5 - 2 mağlôb oldu 

Güneş Topkapıyı 2 - 1, Fen er Hilal i 6- O Vefa 1 Sporu 
3 - 2 yen di. Beykoz la Sül eJmaaiJe berabere kaldılar . 
Dün Beşiktq takımı iki -ierefle sa-

!baya çıktı. Buna üç de diyebiliriz. 
Çünkü Şeref klübü de Beşiktaşla bir· 
1~1i. Havanın şeker renk oluşu bir
çok futbol meraklılarının Şeref saha
sına gelmelerine mAni oldu. 

Oyuna ~lktaş başladı. 38 inci sa
niyede sağlı bir Beşiktaş akım.. Gala
tasaray müdafileri şaşkın bir halde i
ken Şeref şüt çekti. Sacid plonjonla 
bloke etti. 

7 nci dakika.. Galatasarayın soldan 
Eşfak, Bülend kombinezonu.. Bülen -
din yandan çektiği sıkı şütü Mehmed 
Ali ancak p1onjonla karşıladı. Top 
Bediide .. O önü boş, kale boş iken a
vuka atiı. 17 nci dakikada Galatasara
yın Süleyman - Necdet vası'tasfle yap
tığı akını Beşilctaş kalesine girerken 
Rifat birden kale önünde göründü. 
Topu uzaklaştırdı. 23 üncü dakikada 
merkez muhacim Şeref, ~olfç Şeref 
ve Hakkıyı beraber sürük!iyerek bir , 
a'kın yaptı. Sacid çıkt1. Elinden kaçan 
t~pun peşinden Halcin koşuyor. Yaka
la'yamadı. Avut.. 

29 uncu dakikada Galatasaraylıların 
garib bir durgunluğundan istifade e
den Beşiktaş forvetleri san kı.nnızı ka· 

1 lesine indiler. Şerefle Hakkı şaşırtma
lı bir pasiaşma ile Galatasaray müda
faasını oyaladılar. Sacid Şerefi kol -
larken Hakkı kaleyi rahaltça buJdu. 
Birinci golü attı. 

Bu gol Beşikiaşı açtı. 34 üncü daki
kada sağdan bir korncr. Eşref çekti. 
Hakkı kafa ile ikinci golü attı. 

Mehmed All bugün fevkalAde.. Ga
latasaray devre sonuna kadar hakim •ç.~n~IC~~ 
oynadı. Fakat devre 2 - O san kırrnı
zılıların aleyhine bitti. 
İkinci devrede Galatasaray şöyle bir 

değişiklik yaptı: Salim merkez muhs
drn, Bedii merkez muavin, Adnan 
sol, L(itfi sa~ müdafii oynuyorlar. 

İkinci dakikada Ekremin bir ıskasım 
kapan Eşref ort~adı. Saq\d kalesine 
yüzünü çevirerek plonjon yaptı. Ya
kaladığı topu kalesine doğru kaçırdı. 
. lferkez muhacim Şeref topu üçüncü 
defa Galatasaray ağlanna taktı. 

1 3 üncü dakika .. Bülend soldan za
viyeyi kapatarak kaleye yakla~tı. Or
taladı. Eşfak göğüs çıkararak nefis bir 
şekilde Galatasarayın birinci golünü 
attı. Galatasaraylılar tekrar açıldılar. 
On beşinci dakikada Mehmed Celal 
herbad bir vuruşla topu sağa geçirdi. 
Ekrem kafa ile Salime gönderdi. Şüt.. 
Kalecinin görüş zaviyesini kapıyan 

Eşfak yerinde şaşırtma ile topa dokun
madan Besiktaş kalesine ikinci golün 
ginnesine sebeb oldu. 

21 inci dakika. Soldan Galatasaray 
aleyhine bir korner.. Eşref çok güzel 
olan bu fırsatı kullandı. Topu kapan 
Hakkı kafa ile dördüncü golü attı. 

2 7 nci dakikada Eşrefi n çektiği ya -
vaş şütü Sacid gene kaçırdı. Merkez 
muhacim Şeref beşinCi golü attı. 

30 uncu dakikada Bülend üç Beşik
taşlının kendisini tutmak için uğraş
tıkları 'bir anda şüt çekti. Top yan 1'4)

reğe çarptı. Geri geldi. Salim çekti. 
Gene direğe çarpb. 

Devrenin sonunda nihayet Sacid bir 
kurtanş yapabildL Bu şeki1de ccre -
ya.1 eden maçta Galatasaray 5-2 rnağ-
1-Qb oldu. C. R. Şahlngiray 

Güneş - Topkapi 
Taksim stadyomunda güreşierin te:r

tib edilmeei üzerine Güneş - Topkapı 

maçı Şeref sahasına nakleclihni§ti. Gü

Dünkü. dört maçtan dört 
muhtelif gôrilnaı 

rede bir gol çıkardılar. F~ıtst arkasl 
kesildi . 

İkinci devrede ToPkapı bir gol çı
karınca iş cidclileşti. Güneşlilerin hiç 
beklemedikleri bu hal onlan gayrete 
getireceği yerde şaşırttı. To.pkapılılar 
muntazam akınlar yaptılar. Nihayet 
Güneş muhacirnleri bir gol çıkarmak 
suretlle ga1ibiyeti sigortaladılar. 

Bir hafta evvel Beşiktaşa ağır bir 
şekilde mağlub olan Topkapılılar diir 
çok iyi idiler. 

Fenerbahçe - HilAl 
İlk dakikalar tkarşılı'klı akınlarla geç

ti. 1 O uncu dakikada Şaban, Fene .. in 
ilk golünü yaptı. Fenerliler on dakik~-. 
kadar Hilal kalesi önünde uğraşular, 
durdular. Fakat netice yok. Bu :ırada• 
bir çok komik vaziyetler oldu. Seyir
ciler bol' bol güldüler. 

Fenerliler işi gevşek tuttuklarından 

Hilalliler fırsattan istifade ederek Fe1 
ner kalesine tehlikeli akınlar yaptılar 
ve Fenerlileri epey korkuttular. Dev~ 
re bu suretle 1 - O Fenerbahçenin le ... 
hine bitti. 

İkinci devreye Fenerliler daha ~yi 
başladılar. 3 UncU dakikada Ali Rıza 
ikinci, 5 inci dakikada Saim üçüncü, 
1 1 inci dakikada Şinasi dördüncü, 30 
uncu dakikada gene Ali Rıza beşinci, 
44 üncü dakikada gene Şinasi altıncı 
golü atarak 6 - O maç Fenerin !chine 
bi tU. 

Beykoz - Süleymaniye 
neşliler bir hafta evvel rakibierinin Dört klübden sonra en kuvvet li o -
Be~ktaştan J 1 gol yediklerini düşün- lan Beykoz, dün Süleymaniye ile kar~ 
düklerinden kafi derecede ehemmiyet şılaştı. Aralannda Şahab gibi İstanbu· 
vermeden oyuna giriştiler. Fakat Top- lun en iyi muhacimlcrinden birilc ge ... 
kapılılar hayret edilecek derecede düz- çen mevsimi geçiren Beykozlular bu 
gün bir maç yaptılar. Küçük takımla -1 sefer onun yerine Şişliden Mikrobu 
nn kendi kalesine yığılarak rakibleri- almı.şlardı. Buna mukabil de Süleymn· 
nin şüt çekmesine rnani olacak takt:ği niyeliler Şişlinin en iyi oyuncusu Di, 
kullanmadılar. Doğru dürüst karşısın- ranı sol açıkta oynatıyorlardı. 
da hemAyar bir takım bulmuş şekilde Her iki taraf da pek çok uğraştıktan 
hücumlar yaparak oynadılar. Güneşli- sonra hiÇbir gol fırsatı yakalıyamadı 
ler gevşek bir şekilde maça başlama- v-e gol atamadılar. ÇQk heyecanlı ge .. 
Oarım~ cezasını çektiler. Birlncf dev - çen maç O - O berabere bitti. 
.. .... , dlt ıa . . . : • ... .. • .• , 



• Sayfa 

Mösyö Arsen, saç dolu örtüyü silke- kim olduğumu anlamış değilsin! Buranın 
rek müşteriye sordu: efehdisi benim! Bana göre burada her-

- Friksiyon için ne emir buyurulu- kes müsavidir. Benim için elimin altına 
yor? Kolonya mı, losyon mu? gelen nazırla, seyyar satıcının farkı yok-

- Friksiyon istemez! tur. Hani şu 74 nurnandaki teUişlt avu-
Mösyö Arsen oralı olmıyarak devam kat yok mu? Onu, isterse m sandalyada 

etti: bir saat alıkorum. Herkesin aleyhinde 
- Menekşe mi, koti mi efendim? söyliyen şu hasis Mösyö Bodana gelince, 
- Friksiyon istemiyorum, dedim ya .. sandalyada oturduğu müddetçe hiç kim-
- A, nasıl olur efendim, iriksiyon senin aleyhinde bir tek söz söylemeye 

mecburi.. bugün cumartesi, levhaya cesaret bile edemez .. görüyorsun ya be
baksanıza!. nim yanımda herkes !ciz ve küçüktür. 

Böyle diyerek aynarun bir kenarına Herkes bana boyun e~er amma ben kim
ilişik olan Jevhayı gösterd1. Bu levhada seye itaat etmem. Ne gülüyorsun be? 
şu yazılıydı: Gülme! Bazan ensemdeki saçl:ırı biraz 

Borherler cemiyetinin kararı; hayat daha kısalt, bıyıklarımı düzelt eeclikleri 
pahalılığı dolayısile: Traş on beş kuruş, zaman bunu canun istediği için yapa
saç otuz, saç briyantinli otuz beş. rım; yoksa onların keyfine hizmet ct

Pazarlarla cumartesi günleri kesilen rnek için değil . Sanki düzeltmesem kim 
saç friksiyona tabidir.• farkına varacak! HalA gülüyor be! Bak 
Müşteri bu satırları okurken Mösyö ilk gelen müşteriye ne yapacağım? 

Arsen madam Arsene şöyle bir gö~ krr- Berber Mösyö Arsen son kelimelerini 
parak hazırlanmasını ihtar etti. Müşteri söyleyince elindeki makası hızla merrne
biraz cimriye benziyordu amma ne olur- re vurdu. Karısına gösterecekti. Onunla 
sa olsun kan koca onun hakkından gel- alay etmek kolay mıydı? Görecekti o 
meliydiler. şimdi! Fakat kansını da sevmiyor değil-
Levhayı okumasını bitiren müşteri: di hani! Evlendiideri gündenberi hiç de-
- Ala, dedi, demek size bir de friksi- ğişmiyen ve gittikçe güzelleşen kansı

yon borcum var; öyle olsun. Başıma dö- nın siyah, parlak gözlerine bitiyord'u. Ya 
\ 

kcceğiniz koltonyayı bir kadehc koyun tavırları.. müşterinin yüzüne bakmadan 
da bana verin! Oldu mu, teşekkür ede· p~ra alı~ı.. az gülümseyişi, az konusuşu .. 
rim. bütün bunlar hoşuna gidiy0rdu. Karısı 
Müşteri kolonya dolu kadehi yere bo- hiçbir vakit kahkahayla gülnıemişti. 

şalltı; kolonyalar yerde birikintiler ya- Bugün intikamını almanın sırasi idi. 
parak küçümencik. gölle.ı:- haline geldi. Eline düşec,.4:: ilk kurban, keşki yüzünde 
Bu vazi~ et karşısında gözleri hayretlc henüz tüy biten ne oldum deli~ i b: r gPnç 
açılan berberin ağzındln bir şaşkınlık olsa.. ne ise, Allah gönlün~ göre verdi. 
nidası çıktı. İlk gelen müşteri tıpkı Mösyö Arsenin 

- Ne kızıyorsunuz efendim, maksad htE'diği gibi idi. Koltuğa yerleşir yeleş
kolonyayı kullanmak değıl mi? Ne is- nıez hemen talimata başlıyan müşteri; 
tersem onu yaparım. Hem şunu da söy- - Şakaklanmdan fazla almayın! de-
liyeyim, sizin kolonyan!z yerde daha gü- di Bıyıklarıma da dokunmayın! 
zel kokuyor. - Peki efendim başüstüne; meraklan-

Berber Mösyö Arsen şaşkmlamış şa- mayın! 

şırmıştı. Hele uzaktan karısınm alaylı Biraz sonra delikanlının dudağı üstün
işmizazlarmı görünce büsbütün bozulu- de üç beş telden başka bıyık narnma bir 
verdi. Bunun üzerine öcünü karısından şey kalmamıştı. Bunu gör~n müşteri 
almak maksadile ona çıkıştı: haykırdı: 

- Neye sırıtıyorsun be? Traş bitme - - Ne yaptınız yahu? Sıze bıyıklarıma 
den bu haller olsaydı ben size gösterir- dokunmayın dememiş miydim: 
d~m. Usturamın. altında. kalsaydı . a~zını ı Berber sert bir sesle cevab verdi: 
bıle açamazdı, hala benım kıyınetımı ve - Başka türlü yapamazdun efendim 

ducJiağınızın ortası çok çukur; ancak ora,.. 
da birkaç tel bıraktım. 

Berberin sert tavrı karşısında delikan
lı ezilip büzül~ü ve borcunu, öderneğe 

hazırlandı. 

Şöyle böyle amma Mösyö A~sen iyi 
kalblidir. Müşterisinin bu muti hali kar
şısında hemen alttan almağa başlıyarak 
modadan filan bahsetti. Bu traşın yüzde 
yüz modaya uygun olduğunu anlattı. 

Bununla beraber karısına dönüp bak
tığı zaman madamın onu takdir eder bir 
tavır ve hareket takınınamı~ bulunduğu
nu gördü. Bu çıkanın arkasından girecek 
ikinci mii~teri herhald~ daha bedbaht 
olacaktı .. 

İşte zavallı bfr adam iç~ri girdi. O an
da talihin kendisine oynıyacağı oyundan 
bihaber bir haldeı madam Arseni başile 
selamlayıp şapkasını portmantoya astı 
ve be:rbere doğru ilerledi. 

Bu müşteri, uzun boylu, geniş omuzlu, 
ma.U.ama çok iltifat etmesinden kadın 
meraklısı olduğu belli bir gençti. Fakat 
nafile.. madam Arsenüı bütün dikkati 
müşterilerden aldığı para ile okuduğıı ki
tabların üstünde idi. Yeni gelen dükld
nın daimi müşterilerindea olduğu için 
yüzüne pek yakışan uzun bıyıklarını bü
kerek bir kırıttı. 

Mösyö Arscn mUşterisini traş ederken 
bir yandan da hayat pahalılığından dem 
vuruyordu. Tam bu sırada bir haykırma 
duyuldu: 

-A!. 
Mösyö Arsenin usturası kazara kaymış 

ve o güzelim siyah bıyıkların bir tarafını 
alıp götürmüştü. 

Bı yığına fevka Iade ehemmiyet veren 
delikanlı bağırıp çağırdı. Mösyö Arsen 
evvela bir af diledi; ve sonra bı

yığın işe yararnıyan diğer tarafım te
mizledi. Bu sırada karısına yan gözle ba
kfp muzafferane gülümsedi. 

Olan olmu;;lu. Delikar..lı bir defa daha 
kendini aynada scyrettikten sonra omu
zunu silkti; bıyıklı hali ile pek küstah bir 
ifade almış olan yüzünü şimdi munis, yu
muşak bir mana bürümüştü. Traş parası
nı vermek üzere roadama yaklaştı. 

Merakla başını kaldıran madam Arsen 
muşteriye baktı. Fakat bu bakış mutad-

ls tan bul· Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
937 - 499 
Emniyet Sandağına borçlu Bay Faik kızı ölü bayan Batice Saime lmidt$• 

· nna ilin yolile IOD tebliğ: < 

Murisinizin mutasarrıb oldutu Bakırköyünde Yenimahallede birinci halen 
Öçalan sokağında eski 94 yeni 30 No. lu müşterek kuyu ve yangın duvannı 1Uıl9l 
ahşab bir evin tamamını birinci derecede ipotek göstererek 16990 hesab N. Bile 
21/8/933 tarihinde Sandıluruzdan aldığı 500 lira borcu 29/1/938 tarihine kadar 
ödemediğinden faiz ve komisyon ve masarili ile beraber borç 392 lira 19 kurup 
varrnı§tır. Bu sebeble ve 937/499 numara ile yapılan takib ve birinci arttırma 
neticesinde me.zkO.r ev 1200 lira bedelle talibine muvakkaten ihale edilmiştir. 
İşbu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Sandığımıza müracaatla borcu öde-

mediğiniz takdirde kat'i ihale kararı verilmek üzere takib dosyasının icra bl
kimliğine tevdi edileceği malfımunuz·olmak ve son ihbarname tebliği makamma 
kaim olmak üzere ilan olunur. (7790) 

Ağrıları 

Geçirir. 

---- - --

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

- İcabında günde 3 kaJe alınabilir. - -

dan pek fazla uzun oldu. Delikanlının 
bıyıkların altında kaybolmuş bulunan 
muntazam hatlı, kıpkırmızı ve biraz şeh
vetli ağzı roadamın pek hoşuna gitm.işti. 
Kapıdan çıkan müşterinin arkasından 
Mösyö Arsen muzafferane gülümserken, 
madam Arsen camın ardınd'an geldiğin
den bambaşka türlü genç adama uzun u
zun bakıyordu ... 

O günden sonra dükkana gelen müş
teriler madam Arseni yerinde bulamadı
lar. Herkes merakla bunun sebebini bir
birine sorarken aradan birkaç gün ge
çince parkın geniş gölgeli yollarında, 
dükkanın daimi müşterilerinden biri 

madamla burun buruna gelmişti. Amma 
ne m::ı.dam Arsen!. Muhabbetle, hararel.ie 
yanındaki delikanlının koluna IÜ'Jidl, 
neş'eli neş'eli dolaşan bir madam ArseDl 

Asıl hayret edilecek taraf ta f11 JcJ1: 
Delikanlı o güzelim bıyıklarını bir daha 
uzatmamıştı. 

Yazan: Andrif Birabees 

r .&.RINJC lfOSHA.IıiiZDA: 

Hain eller 
Yazan: Mııazzez TWin Berknd 

- Yahu! O, gerçekten maymun! p S AN \N aldı. Şaşacak şeydir, kardaş! Şunu gi• 
- Öyle gözüköor amma, başındaki SON O T '--87- delim de arıyalım. Hiç değilse kapta-

kasketi ilen, ağ - E D E(? 1 Q Q /"\ AN \ na, gemicilere sival eder de örğeniriz.. 
zındaki pipoyu ne Haydi, Madam Gurabi, siz de albk 
idersin? zevciniz ilen banş olun uz. Kendisinio 

İfakat hanım maymon cinsi ilen münasebeti olma• 
la!a kanştı: dığı anl~ılmıştır. Buyur, Gurabt ...e • 

- Yok, yok! fendizadem, bayanın elini öp. 
Maymun filan de- .. YAZAN: Ercüınend Ekrem Talu İfakat Haruma laf anlatmak g6ftl 
ğil.. bizim efen - O, hala ilk korkunun tesiri altında ldL 
dinin ta kendisi! - Baygınlık ge - tıpkısına benziyen _ İstemeem! diye çırpınınağa bHla-
Onu zorla, büyü çiriyor. bir maymun var. dı. 

kuvveti ile o şek· -Sebeb? })::... Yahud ki sen bize Anlaşılıyorrlu ki, asıl hadisenia kah· 
le sokmuşlar. - Sen hele sor - ~w!/ bir muziblik edi - ramanı olan maymunu bulup, meyda-

- Olamaz, canım! Büyü, müyü, duğuma cevab ver: ' yorsun. Şuracıkta, na çıkannadık.ça, kocakarıyı iııand~ 
hepsi de boş Iakırdı. Kaptan köprüsüne _:;::. Iber üçüınüzün de mak mümkün olmıyacaktı. 

- Aman, demee! Alimailah, çıkınadın mı, hiç? rüya görmüş olma- Onu orada bırakıp, Gurabi Efmdiyl 
öylesine büyü yapıyor ki, adamı kıskıv- Gurabi efendi, a- mı.zınj imkanı, ihti- de beraberlerine alarak, maymunu a· 
rak bağlıyor. fal afal, evladlığının mali yoktur. An - ramağa gittiler. 

- Haydi, sen de! Şimdi bu rnasalla· yüzüne baktı .. susu· nem ayrı, ben ay - Maskara hayvan, sanki sebeb oldu· 
rı bırak! Biz, işin aslını anlamağa ba - yordu. Torik suali • rı, bu bizim Tak - ğu gülünç suitefehhürne vakıf imit gl• 
kalım. ni tekrarladı: vor alıpar ayrı, se - bi kendini iyice· gizlamekte idi. BütllD 

Derken, direğin Üz('rindeki mahhlk, - Kaptan köp - ni evvela bu yerde, gemiyi arayıp tararlıklan halde, Oç ar-
ayni hayret verici çeviklikle kendini a- rüsünde deminden sonra kaptan köp - kadaş onu bir türlü ele geçireı:a!JQr • 
şağıya kaydırdı; gözden kayboldu. Tam gezinmedin mi? rüsünde, en niha • lardı. 
o -esnada da, karnaranın sıcağına da - - ~e münase • yet de şu baştaki Nihayet, kaptan Lögalek, knmaıada 
yanamıyarak, yeniden güverteye çık- 'bet? öyle yerlerde 'dire~n tepesinde mevkiinden bunları görüp sesleadl: 
mağa karar veren Gurabi efendi uzak- ne işim var? gördük. Başında - Ne anyorsunuz? 
tan göründü. - Yok, sanki, in- 'kapQJ.an, ağzında Takvor arkadaşlannın hesabma elP 

- Amanın, geliyor! Allah nzası için san hali .. dire~e de da pipon vardı. Di- vab verdi: 
yanımdan uzaklaşmayın!. tırmanmadın? .rekiten aşağı kay - - Müsü kaptan! Başımıza tuhaf blr 

Fcryadile, İ fakat hanım tekrardan, - Allah akıllar versin! Ben direğe ı Gözlerini aralıyan İfakat hanım, ımanla şimdi buraya gelmen bii- oldu.. iş gelmiştir. Dostumuz müsü Gurabt • 
hissiz, hareketsiz yere aüştıl. ne diye çıkarım?. Ne söylüyorsun, oğ- kocasım ka.I"Ş1sında görür görmez, bir - Şapkamla, pipom mu? nin bir nev bassasma şahid olm.ufuz. 

Takvor onunla meşgul oladursun, lum? çığlık daha kopardı. Gurabi efendi ona _ Evet. _Nasıl? • 
To!'ik babalığını karşıladı. - Seni oralarda görür gibi olduk doğru yürüdü: - Ben de onları alınağa geldim. U- - Amerikan sinema filmlerlıideld 

- Beybaba! dedi; Allahını seversen, da.. - Nen var, hanım? Ne oluyorsun? nutmuşwn burada. gibi, arkadaşımız deduble olmuştur. 
demindenberi nerede idin? 

-Ben mi? Neye sordun? 
- Hiç! Aydınlatmak istediğinılı bir 

mese }.o var da .. 
-Ne gibi? 
- Sonra sana da an lfltınz. Sen, ip

tida, nerede idin, onu söyle. 
- Ben ~ağıda, karnarada idim ya! 

LAkin birlm. hatuna ne old~ öyle? 
İfakat hanım, gözleri kapalı, yer

de u puzun yatmış, inliyordu. Torlk ce
vab verdi: 

- Beni?! Rüya mı görüyorsunuz? Kocakarı, ik
1 

i. elini s_iper edinerek: Torik, Takvorun yu··ı.un·· e baktı. Son- Bazen kendi hiyetiylen, bazı defa da 
-Yarım saat kadar evelisi sen bu- - O:~eee. dıy: ~agırdı. , ra Gurabt elendiye sordu: maymon sıfatı ilen. görünoor. 

rada, şu iskemlen.in üzerinde oturmu - - Nıçın gelrneyım. Ne yaptım sana. Ş k n1 . d d ğil' • Kaptan bir kahkaba attı: 
yor mu idin? -Maymun .. maymunsun sen! 'di? ap a a pıpon yanın a e mı _ Sahi mi? 

- Oturdum .. evet.. - EstağfuruUah! 1 
H Ş ~ b ~- . . - He! Öyled1r. Onu için, müstl -n, • 

- Ha! Güzel! Anne hanım da şu yer- - Estağfurullahı yok bunun.. gel • - ayır. :uracıga ıra-ıuvermı~ti?l· ri~ ilen ben merak olmuşuzdur. 
de uyuyurdu, dejll mi? me üzerime, bağınnm.: kendimi kal- -Bak bakalım, duruyor mu? -Sakın hakik! bir maymun g&mlf 

- EVet. dırır denize atanm. Araştırdılar. Tabiatile de bulamadı- almayınız? 
-Sen onun üzerine sıçram.ışsın. -Peki, uzak durayKn. lAkin, me - lar. Takvor: -Biz de ilkiptadan öyle dilflhnN'· 
- Ben! sele nedfr? Bana onu aıılatm. - Acafb! dedi; 6yleyse o g6rdüift - şüzıdür ama, gemtde maymon olfalıl-
- Sen! Sıçadm ım, sıçramadın mı? Tor1k Jzahata bqJadı: milz gerçekten de maymondu. ~ nu ~mıoonız. 
- T3be .. tabe .. ana btr ~ ol- - Babacığıml Bak dinle. Burada, uereden Çiktı? JDmmdir? Ve ne za - - Duıım. &yle ise. 

mut. Atlmclan mnm wtr, ıaJiba. ya lina ~' ..........ıma twkl ·- de haraa Jlldl, a••lnta ..,......aı 
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SefAnikte daöa kaldırdan Arnerikab kız 

Yazan: Ziya ŞakiT 

B8b18li ve Saray telaşta 
Bu telgrafiara, en evvel mabeyn baş Dahası var •. (Rus çan)nın saray kili-ı Fakat; bu mer:ısimden sonra yapılan 

ki:tabetinden şu cevab gelmişti: sesinin baş rabibi de, çar tarafından şenliklerde, biri (general İğnatiyef), 
C E VA B gönderiJmişti. Bu da, merasim e iştirak diğeri de, çar büklımetinin ( Sofya 

(Geceli, gündUzlU sarfedilen mesni edecek ve, 25 sene evvelki Bulgar za- konsolosu) tarafından iki nutuk irad 
sayesinde, Amerikalı gazete muhbire- !erini tes'id ederken bundan sonra da edilmişti. İşte bunlar; yenilir, yutul:ır, 
sini dağa kaldırmaya ictisar edenlerin bu zaferierin tevalisine dua eyliyecek- hazmedilir şeyler değildi ... Her iki 7.at 
izlerinin keşfini; ve mlitecasirlerin ti. da, Bulgar milletini, bir an evvel Ma _ 
Bulgar eşkiyası olup mezbure He rcfi- Tabiidir ki yapılacak olan bu fevka- kedonyaya hakim olmıya teşvik etmiş
kasım, Bulgaristan dahiline geçirdik - Iade merasim, sadece bir şenlik ve te- ler; artık fiilen harekete geçecek 'Zaman 
lerinin olbabdn alınan ifadeler ve ra- zahürattan ibaret değildi. Bu vesile ile geldiğini, bağıra bağıra söyle~lerdi. 
porlarla tesbıt edilmesi ledelarz, fev- yapılan bu mühim ictima, çok büyük Bu nutuklar, İstanbulda çok acı bir 
kaHide memnuniyeti şahaneyi mucib siyasi ve askeri bir mahiyeti haizdL tesir husule getirmişti. Derhal çar hü
olınuştur. Bu babda hüsnü hizmeti seb- Daha doğrusu; Bulgarlan, Makedonya kfımetine müracaat edilmiş, izahat is
kat edenlerin, serian bir defterinin hakkındaki maksad ve teşebbüslerinde tenilmişti. Çar hükUmeti; general İğ • 
tanz.imi ile irsali temenni olunur.) teşci ederek onları fiilen harekete sevk natiyefin nutku için; 

Defter, derhal tanzim edilmişti ... Fa- etmekten iba~etti. (General İğnatiyef, hiç bir resmi sı-
kat bu deftere, kimler idhal edilmemiş- Nihayet, merasim başlamış ... Eylü- fat ve memuriyet'i haiz değildir. Bina
ti? .. İsimleri sıralananlar arasındaı bu lün 15 iDci günü, Rus çannın ve sair enaleyh, söilerl. de tamarnile hususi 
mesele ile yakından ve uzaktan alaka- Rus zenginlerinin yardımlarile yapılan mahiyettedir. HükUmet, bu sözlere iş
dar olanlar, tamamilc bir tarafa bıra- (Şib'ka kilisesi)nde, takdis ayini yapıl- tirak etmez). 
kılarak, Mis Estonun ismini bile !şit- mıştı. Bu kilisenin kubbesine, altında Cevabını vermişti. Resmi sıfat ve 
miyen ve bu hudisenin ne olduğunu (ay-yıldız) olan (haç) lı bir alem ta - mahiyeti haiz olan Rus konsolosunun 
dahi esaslı bir şekilde bilmiyenler, kılmıştı. sözlerini de, sükfıt ile geçiştirmişti. 
(fevkaHide hüsnü hizmeti mesbuk) Mabedlerin, dini ve siyasi husumet- (Fakat asıl dikkate şayan olan cihet 
şeklinde gösterilm~ti. lerden uzak bulundurulması hem in - şurasıdır ki; bu merasinlin ve bu nu -

Fakat, zavallı İbrahim baba - o dev- sanlığın ve hem de vicdanın en tabii tuklann üzerinden ~ on gün geçer 
rin tabiri vechile - güme gidivennişti. icabatından olduğu halde, buna ehem- geçmez; (Makedonya ihtilal komitesi) 

* miyet verilmemiştL Gfıya, bu kilisenin derhal harekete gelmişti. Bulgar çete-
1stanbulda, vaziyet derhal değişm~- kubbesine böyle bir işaret takmakla; leri, Makedonyanın her tarafına yayı-

tL hı.ristiyanl$n islfunlığa galebesi ilan lı vermişlerdi... Hatta; bir anda Bal -
Ertesi gün, saraydan ve Babıaliden edilmek istenilmi.şti. Ne ise... kanlan baştan başa kan ve ateşe bo~ -

Amerika sefarethanesine gönderilen Sonra .. Bulgar ordusu, iki gün devam mak istidadmı gösteren bu felaket kar
zevat, bilhassa saraydan aldıkları tali- eden bir manevra yapmış, sonra da şısında İngiltere sefiri, fikrini açıktan 
mat mucibince, yüksek perdeden söze muhterem misafirler önünde bir resmi açıka söylemiş. 

(A,.kası var) girişmlişler; geçid icra etmişti. Bu da, olabilirdi ... 
- şte .. mesele tahakkuk etti. Ame- .~~====~=======================:=s 

rikalı Mis Hellen Eston ile refikasım 
dağa kaldıranlar, Bulgar cşkiyasıdır ... 
Esasen bu eşk1yanın şımanklığı, artık 
haddi aşmıştır. Bu şunanklığa sebeb 
olan ise, Avrupa diplomatlandır. Ba
bıali, bu hususta hiç bir mes'uliyet ka
bul etmez. Buna }Jinaen bu mesele hak
kında bundan sonra Babı~liye değil; 
Bulgaristan emaretine müracaat etmek 
lazım gelir. 

Demişlerdi. 
Hadisenin böyle bir vaziyet alma -

sından en çok sevinen, Abdülhamiddi. 
Çünkü o sırada Abdülhamid bem Bul
garlara ve hem de Bulgarlan fevkalade 
şunartan (Rus çan) na fena halde öf
keli idi. Ve bu öfkesi de sebebsiz de -
ğildi. Çünkü Bulgarlar, bu hadiseden 
bir ay kadar evvel (Gobrova) ve (Eski 
Zagra) muzafferiyetinin sen ei devriye
sini büyük şenliklerle tes'id etmi~ler; 
ve bu esnada da Türklerin ruh ve his
siyatını ineitecek bir takım hareketler 

,.. IZMiR PAMUK MENSUCATI 
T. A. Ş. T ARAFlNDAN 

Ötedenberi sağlamlığile tanınmış ve halkımızın rağbetini 
.kazanmış olan mamulatımız 
K A B O T B EZ LE R 1 N IN 

İstihlak vergisinin tenzill nisbetinde ucu~ttınlrnı~ olan yeni satıJ fiyatları 
&§ağıda göste~tir: 

4 No. 'lıp Atlı 85 S. En 36 Metrelik 655 Kr. 
4 , , , 75 , , ~ ~ 595 , 
5 , , ~nnenli 90 , ~ ı :. 759 , 
5, , , ss,», ~ 726 .. 
8 , , Geyikli 85 , lt , lt 731 » 
8 , ~ , 75 , lt , , 665 , 
9 , lt Tayyareli 85 , • , , 675 , 
9 , :t , 75 , • , » 615 , 

11 , , Köpekli 85 , , , , 653 ~ 

ı _ Satı§lllUZ İzmirde fabrikada teslim ve pc~ndir. 2 - Yukandaki a.atı~ 
fiyatlarımız asgari bir balya içindir. AmbaJ..aj masarili müşteriye aiddir. 
3 _ Yukandald satış fiyatlarına % 2 zam edilmek suretile fabrikada teslim 
asgarl olarak bir top satı~ yapılır. 4- İstanbul satış mahalli: Fincancılarda 

~------.. Mahmudiye hanında 12 Du.m.aradadır.4••••••ı~ 
göstermi~le.Nii. 

Bu iki zaferi, en güzide Rus general- 1 Istanbul Pelediyesi İlanlan 1 
lerinden (Gorgo) ile (İskoblef)in ku- L------------------------..1 
manda ettikleri (Bulgar gönüllü tabur-
ları) kazanmı.ştı. Onun için Bulgarlar, 
her sene ayni günde, bir taknn mera -
sim ve şenlikler yaparlardı. Fakat bu 
sene 25 inci senei devriyesi olduğu için 
bu ~erasim ve şenliklere fevkalftde 
ehemmiyet verilmiş; hatta (~bran~a 
meclisi ) , bu iş için ( yed; . yuz 
bin frank)lık bir tahsisat vermıştL 

Rus çarhğının en mümtaz şa~siyet
lerinden· bir çokları, bu merasun ~e 
şenliklere iştirak etmek için Bulgans .. 
tana davet edilmişti. Bunlar da, bu da
vete icabet etm~lerdi. Hatta bunlar 
arasında, (Grandük Nikola, Nikolayo
viç), Rusya harbiye nazın ( genc_:al 
Kropatkin), vesaire gibi bir takım yuk
sek ve resmi şahsiyetler de bulunmakta 
idi. Bunlardan başka diğer bir şahıs da 
ha vardı ki; Türkler için bu, hepsinden 
mü him di. Bu· da, Bulgarlara karşı bes
lediği muhabbet ve müzaharet hisleri-
ni daima izhar eden, (general İğnati -
yef) idi. 

Çar hükfımetinin bu meşhur adamı, 
( 1293 Rus- Osmanlı) harbi ilan ed;ı
diği zaman, İstanbul sefiri idi. (Tersa
ne konferansı)nda müzakereta iştirak 
etmiş; burada Bulgarlann menfaatle
rini büyük bir şiddet ve hararetle mü
dafaa eylemiş; ve hatta, (Osmanlı Ka
nunu Esasisi) ile, pek küstahca bir li -
sanla eğlenıni§ti. 

Muham.men bedeli İlk teminat 

feınizlik itlerine H kalem koşum malternesi 894 67,05 
, , 11 , kazma, faraş, kürek vesaire 1191,55 89,37 
» , 18 :. belleme, harar, gebre vesaire 2081 156,08 
» ~ 4 , kösele 2382,50 178,68 

TemWik :iperine lüzum olup yukanda muhammen bedelleri yazılı i§ler ayn 
ayrı açık eksilımeye konulmu§tur. Liste lerlle prtnamcleri Levazım Müdürlü
ğünde ve nümuneleri de levazım ambarında görülebilir. İstekliler 2490 sayılı 
imnunda yazılı vesika ve bizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya rnektu
bile beraber 7/11/938 Pazartesi günü sa at 14 buçukta Daimi Encümende bulun-
malıdırlar. (B.) (7744) 

Keşif bedeli 517 lira 39 kuruş olan Verem dispanserinde yaptmlacak tamirat 
açık eksilımeye konulmuştur. Keşif evrakile prtnamesi Levazım Müdürlü~de 
görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanun da yazılı v~an başka en az 500 lira
!ık bu işe benzer i§ yaptığına dair eksilt meden bir hafta evvel Nafıa Müd:irlü-

ğünden alacakları fen ehliyet ve 938 yı lına aid Ticaret Odası vesikalarile 38 
lira 80 kuruşluk ilk teminat makbuz ve ya mektubile beraber 26/10/938 Çar-
şamba günü saat 14 buçukta Daimi Encü mende ibulunmalıdırlar. (7316) 

'ekercl lfac1 Bekir IIUesaeaealnln 

NADiDE REÇELLERI 
lftar aofralar1n111 batiica zJ~neUdlr. 

Titiz bir itina üe hazırlanan bu reçellerda., bir kere 
tadanlar, ağızlarına ba1ka reçel alemnlar ... 

Ali Muhiddin Hac• Bekir 
Babçekapa, Beyoğlu, Karakay, KadıldSy. 

Sayfa t 

8 birinciteşrin tarihli 
bilmecemizde kazanaola 

8 birinciteşrin tarihli bilmecemizde 
kazananlan ~ğıya yazıyoruz. İstan
buıda bulunan talibii küçük okuyucu
larımızın pazartesi, per§em'be günleri 
öğleden sonra hediyelerini bizzat ida
re'hanemizden almalan lazımdır. Taş
ra okuyucularınuzu1 !hediyeleri posta 
ile adreslerine gönderilir. 

Bir kol saati 
İstanbul Hayriye llsesi talebelerlnden 602 

Adnan Tulun. 
MUHTIRA DEFTERi 

<Son Posta hatıralı) 

Diyarbakır Fatihpaşa mahallesinde No. 44 
de MeVlfid, Boğazlç1 llsesi sınıf 3 de 6 Er
dem Talu, İstanbul Kllyos Kale caddesi No. 
2 de tahllsiye memuru H. Talay kızı Lft.m1a, 
Ankara Çocuk sarayı caddesi Abidin bey a
partımanı No. 2 de Muhlls Ulaş, İstanbul 
Haydarpaşa llsesinden 2180 BUrhan, Uşak 

hukuk Mldml kızı Meliha. 

YUVARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ 
(Son Posta hatıralı) 

~tanbul Ayaspaşa Hacıhanım sokak No. 
2 de Servet, istanbul Heybellada Ulu~bey 
sokağı No. ı de NaUe, İstanbul kız llsesln
den 904 Dürünnlsa, İstanbul Cağaloğlu er
kek orta okulundan 120 Muhsin, İstanbul 
~aziçl llsem 199 Şehlm Kemal. 

DİŞ FlRÇASI 
(Son Posta hatıralı> 

İstanbul Heybellada orta okulu sınıf 1-B 
de 413 Nemlka, Bursa Hisar tlkokulu sınıf 5 
de 136 Salfthaddln, Ankara İltekln okulu 
3-A da Fahlman Türker, Akhisar Paşa ma
hallesi Haydarbey sokak No. 16 da Cemal, 

sınıf 8 de 88 numaralı Avnl, İstanbul 
m:ıbahçe Karaahalı sokak No. 6 da 
İstanbul Galntn Sen Benua 
139 Süreyya, İstanbul ikinci 
Klimll. 

AYNA 
<Son Posta hatıralll 

İstanbul Kasımpa§a 4 üncü okul aınıf 8 
77 numaralı Mahmure, 'İstanbul 
Derinkuyu yokuşu No. 5 de 
bul 19 uncu mekteb 4 den Ulvl, 
Şi.şll çocuk hastanesi idare memuru 
kızı Salme. 

KİT AB 
Kayserı Kor. levazım kısım 3 de 

Toker kızı Aysel, Çatalca orta okulu 
de 43 Said, Kırklareli İstanbul caddesi 
leearnı sokak No. 10 da Türkt\.n, Antalya 
5 B den 692 Sakıb, İstanbul Şişll 42 nci 
sınıf 4 de 152 Mebrure, İzmir Ülkü ., ........ ,, .• 
sınıf 5 de 71 numaralı ,..Neclt\, a-.., .. .., .. , .... . 
man komlserl oğlu Siıreyya. Ural, 
Samatya 29 uncu Uk okuldan 51 Neflse, 
kara blrlncl orta okul sınıf 114 de ........... ~ .... 
Sarı All, Tekirda~ Namıkkemal 
dan 225 Cemal. 

RESIMLi ELİŞİ 1\fODELi 
İstanbul Fatıh Gelenbevl caddesi No. 

de Şadi, Çorlu kolordu başeczacısı Cablr kı., 
zı Dilek, Konya llsc sınıf 4-F de ll NurL 
Bursa Anadolupnlas arkası ı numaralı evde 
FahrfinnJsa, Salihli avukat Hayri 
Can oğlu Mümtaz, İstanbul Gelenbevl orta 
okulu sınıf 3-A da 51 All Rıza, Bursa l'.lh1• 
sarlar barut deposu müdürü oğlu Ayhan, 
Ant:ılya nafıa bnşkfıtlbl Nevzad o~lu Vedad. 
Afyon llse sınıf 3-B de 646 Kadir Ol;uz, İs· 
tanbul Fatıh 11 nci okul 210 Rafet, İstanbul 

İstanbul Üsküdar 20 nci okuldan 160 Nedret. Kadıköy birinci orta okul sınıf 2-A da 806 
DİŞ MACUNU Cahld, Kilis varldat memuru ~u Mehmed 

Emin, Uzunköprü mimar Hayreddin okulu 
Ankara Yenişehir İnkılflb sokak No. 15 d!" sınıf 5 de 197 Turhan, Hayrebolu tlk okulun• 

Şarlka, Çukurhlsar lstasyo:ı memuru Nahld dan 746 Erol. Kütahya yenı okul sınıf 5 de 
Karan kızı Seval Karan, Istanbul Haydar- 300 Neriman Berkman. 
paşa llsesinden 2255 numaralı Faiz, İstanb:ıl 
Beyo~lu dördüncii okul sınıf 4 de Sabiha 
Muhiddtn, İstan,ul erkek llsesinden 1313 
Hilmi Dtnç. • 

ALEMİNYOM BARDAK 
<Son Posta hatıralıl 

İstanbul Kızıltoprak Şehirtahyası sokait 
No. 29 da Sedad, i~tanbul Harbiye Çayır so
Jtak No. 101 de Nihai Özyener, İstanbul 55 In
e l Ilkokul Z nd sınıftan 231 Solmaz, !.stan
bul 13 üncü llkoklıldan 524 Ayten Nuha, Is
tanbul Vefa erkek llaesinden 781 Faruk. 

KOKULU SABUN 
İatanbul Kadıköy .ldoda eadde Tell~a

de sokak No. ll de Tiirkln. İstanbul Beya
zıd 6 ncı okul sınıf of de 51 SüheyHi, latanbul 
Beşikt~ Köyiçi Mekteb ııokalt No. 7 de Mete 
Toraman, İ&tanbul Vefa erkek Use.crtnden 
386 Kadri Turnao~lu, istanbul Pertevnlyal 
llsesi orta kısım sınıf ı de 94 Ayhan Aksan. 

ALBÜM 
<Son Posta hatırall) 

Foça nüfus memuru Galtb kızı Jale, Ba
lıkesir lise orta kısım 3-E de 1491 Şemsi, İs
tanbul Galatuaray l18es1 mnf 10-A da 50 
Yavuz Gür, İstanbul erkek 113e3inden 1815 
sezaı, İstanbul Vefa erkek llsesinden 320 
Hak.kL 

BOYA KALEMİ 
Kütahya blrlncl Jikokul .mııl 5 de 230 nu

maralı Hayreddin Yürür, Çorlu orta okulu 

KART 
İ anbul 44 üncü okuldan 266 Necdet, fs, 

tanbul Kızıltoprak Şefik sokak No. 10 d:ı 

Altay Erol, Samsun orta okul 2-A da 221 
Melek, Ankara Çankaya caddesi No. 178 df 
Muammer Solmaz, Ankara Yenişehir Ktızım 
Özalp caddesi No. 30 da Mehmed Ercümend, 
İstanbul Vefa erkek llsesi sınıf 4-G de 60 
Vedad, Ödemil BeledJye e:ıddesl No. 15 ck' 
Ramlz Şengül, Giresun maliye tabsU memu~ 
ru Cemal o~lu Fund, İstanbul Fatıh orta o .. 
kulu 3-B de 215 Bahaeddln, eski Foça güm
rük Idare memuru Hüseyin kızı Bl.rsen, An~ 
kara Hallaç Mahmud mahallesi Saydam so~ 
kak No. 20 de Muzaffer, İstanbul Üsküüar 
17 nci okul sınıf 2 de Mübcccel, İstanbul 
Kadıköy ll ncı okuldan Metin DüzglSren, Sı· 
vas Devlet Demiryollan memuru L\ltll kızı 
İsmet, Balıkesir tapu slell muhnfız muavini 
Sabri kızı Saclde, Düzce hükümet soka~ı No. 
24 de .Müjgftn, Konya lise ortn kısım sını! 
3-A da 784 Necati, Adana 5 kl'munusanl okuoo 
lu sınıf S de 5 numaralı Şükran, İstanbul 
Çamlıca Pembe kö~k Slyadet, Diyarbakır 
kolordu ikinci şube müdürü Albay İsınan 
Hakkı kızı Şükran, İstanbul Yenikapı ha
mam karşısı No. 34 de İsmet, İstanbul Yu
sufpaşa 64 üncü okuldan 10 numaralı VAJA, 
İstanbul Bey~lu 45 lnc.l okul 2-A da 24 ll'er· 
da Onger, Eskişehir Ülkü okulu sınıf .ı de 
290 Sevinç Arda, Samsun 19 mayıs mahallesi 
imıetpaşa caddesi No. 72 de Mehmed Ünal. 

DENiZBANK _.._.._ 
Telsiz C ihaziari sat1n alınacak 
Gemilerimizdeki telsiz cihazlan 19 40 senesi iptidasına kadar, Milletler a

rası tclsiz, telgraf mukavele ve nizarn namesi ve 3222 No. la kanun hükümle. 

rine uyacak surette tebdil olunacağından yirmi bir aded telsiz cihazı satın 

alınacaktır. Cihazıara ai d ~artname ve sair malıirnat Ma teryel Müdürlüğümüz

den her gün parasız alınabüir. Teklifler 31/11/938 tarihine kadar Bankamız 

Matecyel Şubesine verilm~ bulunmalıdır. 

P. T. T. Fabrika Müdiirlüğünden : 
Sekiz metre küp iyi cins kestane taht:ısı §artnamesinde yazılı tarif veçhile bıç. 

kısile beraber açık eksHtme ile satın alınacaktır. Muhamınen bedelı 640 lira 8Q 
lrunı1 muvakkat teminatı 48 lira 06 ku.ruştur. Eksiitme 5/11/938 Cuma giinü s1" 
bahı saat 10 da yapılacaktır. Taliblerin §artnameyi ,.;;rmek içi:.ı hergün cksil~ 
meye girmek için de teminat makbuzlarlle birlikte ı <iyyen gün ve saatte faijı. 

rikada müteşekkil komisyona müracaatları. (7673) ı 

Doktor ' 1 :. Diş T ABlBl 
KEMAl NURi iMRE RA TIP TIJRKOGL U 

Citd wı zührevi butalıklar 
IDiitehassw 

Rumeli hamndaki muayenehanesini 
Be7ollunc1a Rus sefaret.hanest kar§ı

da SUrlye pasajmda No. 8 e naklet
ttır. Telefon: 40153. 

Sirkecı : Viyana oteli sırası. 

No. 26, Kat ı de hcrgnn ö~leden 
ı&onra 88at 14 den 2LI ':J{) kadru 
hnstaıarı kabul eder. , ______ _, 
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... 
Usküdar - Kad1köy ve Havalisi 

Halk Tramvaylar• Türk Anon~m Şirketinden : 
Camhar~yetia 15 lacl Yıldiaimi 

Mlaasebetlyle 

TE Zi ·· ATLI TARiFE 
Cumhuriyetin 15 Inci YIIdönümü münasebetlyle 25 Birinci 

tetrin 1938 günü ba,lamak ve 4 lkinclte,rin 1938 gününe ka· 
dar " Dahil , devam etmek üzere tramvaylar1m1zda, m1ntaka 
tevhldl suretiyle tenzilat yapalmat ve mintakalar atağidaki 
tekli alm•ttar. 

Hattın Adı Cumhuriyet bayramı münasebetile ll lfÜD 

Üsküdar Kısıklı ( ı Osküdar Bağlarhap 

( 2 Bağlarbatı Kısıklı 

( 1 - Kadıköy Ihrahimağa 
( 2 İbrahimağa Karaeaahmed 

12 Kadıköy - Üskndar 

( 3 Karacaahmed Üskiidar 

( ı Kadıköy İbrahimağa 
( 2 İbrahimağa Karacaahmod 

22 Kadıköy - Kuıkh 

( 3 Karacaahmed Bağlarbatı 
( 4 Bağlarbqı Kısıkb 

( 1 Kadıköy Kızıltoprak 
( 2 Kızıltoprak Erenköy 

4 Kadıköy - Bostancı 

( 3 Erenköy Bostan cı 

6 Kadıköy F enerbahço ( 1 Kadıköy Kızıltoprak 
( 2 Kızıltoprak Fenerbahçe 

8 Kadıköy - Gazhane ( 1 Kadıköy Gazh~ ne 

20 Kadıköy - Moda ( 1 Kadıköy Moda 

Bu suretle, halen tatbik edilen tarifeye nazaran, vasati 
hesabla c/0 24 nisbetinde tenzilat yapllm•şttr. 

1 Devlet Demıryoıları valimanları işiatmasi Um um ıılara:ı ıliü~!·ıl 
Haydarpaşa garında yapılacak elektrilc tesisatı 6/12/1938 Salı günü saat 15 de 

kapalı zarfla eksiltıneye konulmuştur. 
Eksiitme Umum Müdürlük binasında malzeme dairesinde toplanan Merkez 9 

uncu arttırma ve eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

Tesisatın tahmini keşif bedeli 27,752 liradır. 
Bu işe girmek istiyenler 2081,40 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 

ettiği vesikaları ve bu gibi tesisat İ!flerini başaracak fenni ehliyet ve kudreti ol
duğunu natık Nafia VekAletinden alınmış bir vesika ve tekliflerıni ayni gtin iaat 
14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lbımdır. 

Eksiltıneye girmek istiyen ve böyle bir vesikası olmıyan taliblerin eksiitme 
gününden en az sekiz gün evvel istida ile Nafia Veklletine müracaat ederek 
vesika istemeleri lazımdır. Aksi takdirde bunlar eksiltmeye iştirak edemezler. 
Şartnameler 139 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde aatılmaktadır. 
N afia müteahhitlik vesikaları mu te her defildir. (7756) 

~ 

İlk eksiltınesi feshedilen 70,000 lira muhammen bedelli B adet 8 tonluk buharh 
vagon vinci ayni ieraitle 1/12/1938 Perşembe günü saat 15 de kapalı zarf usulü 

- ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenler 4750 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve tekliflerini aynl gün saat 14 de ka.d.ar Komisyon Reisliğine 
vermeleri li.zımdır. 
Şartnameler 350 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(7504) 

Istanbul Orman baş mühendis muavinliğinden: 
1 - Orman Umwn müdürlüiii hesabına malzemesi İstanbul orman bapnü • 

hendisli~i tarafından verilmek şartile nümune ve §artnamesi veçhile 486~ 
lira bedeli muhammi.n ile 80 kalem evrakı matbuanın tab va teclidi açık 
münakasaya konulmuştur. 

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

3 - Eksiitme İkinciteşrinin 4 üncü Cuma günü saat 15 de VilAyet konalında 
Orman başmühendis muavinllll dairesinde mütetekk.il komısyonda icra 
olunacaktır. 

.. - Muvakkat teminat 364 lira 88 kul'Uftur. 
Teminatlar İstanbul Orman mes'ul muhasiblikten alınacak makbuz lle Zi
raat Bankasına yatırılacaktır. 

5 - Eksiltıneye gireceklerin şimdiye kadar 5000 llrahk bu gibi iller! yap. 
mış olmaları ve ehliyetlerile ilk teminat makbuzlarile birlikte belli gün 

D~ IHSAN .SAMI~ .. ~ 

BAKTERİYOLOJİ 
LABO RATU ARI 

Umunıi kan t.•hM~tı. frenfl ooktal 
oaıarından Vıı.uermau ve K.hıa bıamül• 
leri , kan ldireyYab ~ayılmuı, tifo 't'O 

attma haatalıldan tqW.i, idrar, balpm, 
cerahat, lca%Urat ve w tahlilitı, ültra 
ınilaotkopi, hu.auli qılar iftihun. Kud.a 
üre, teker, Klorür, Koll..taria ıniktarlan~ 
D.Ju. tayini. / 

~ivanyolu: No. 113. Tel: 20981 
• ................................... lJ •••••••••• 

.. SOa Posta 
• Yerebatan. Çataıçetme 101ta.t. a 

İSTANBUL 
. 

Gazetemizde çıua. yw ve 
reslmlerin bütilıa baklan 
mahtu.l ve gazetemize atddir, 

-···--
ABONE FIATLARI 

1 6 3 
Ay Ay 

Kr. Kr. Kr. 

TURıdYW uou 7b0 .w u 
YUNANİSTAN 234{) 1220 710 
ECNEB1 2700 1400 800 

Abona bedeU pefindir. Adrq 
defiltfrmek 25 turaııw-. 

--···-

1 
Ay 
Kr. 

100 
270 
30') 

Celen evrd 6M'I verilmea. 
llinlmdGII mea'ııliyct alınma. 

Cevab için mektubl~ 10 turu,luk 
Pul ilAvesi lAzımdır . 

1,-·:·f~~~;:::ı;;~b;···,ı Telefon : 20203 
\ ........................... -.................. ,/ 

Birincitcıırin 24 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - İdaremizin Paşabahçe! fabrikasından monte edilecek bir aded 400,000 Jit

relik, 5 aded 200,000 litrelik, 2 aded 100,000 litrelik ve 2 aded 50,000 litrelil; 
cem'an 10 aded ispirto tankının şartname ve resmi mucibince imali kapalı zarf 

usulile eksiltıneye konmuştur. 

II - Heyeti umumiyesinin muhammen tıedeli sif İstanbul 32.500 lira ve mu· 
vakkat teminatı 2437.50 liradır. 

III- Eksiitme 18/XI/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de Kabataşta 
Levazım ve mübayaat şubesindek.. alını komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve resimler 1.63 lira bedel mu-kabilinde İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü Levazım ve Mübayaat şubesile Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerin
den alınabilir. 

V - Eksiltıneye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız fenni teklif mektubunu ve .. 
rilecek malzerneye aid bütün teferr:.iat ve detay resimlerile imalat resimlerini 
ve bilhassa hava çıkış ve girişi süb3plarını detayye planlarını ve montajdan 

sonraki vaziyet planını ihale gününden en geç on gün evveline kadar İnhLc;arlar 
Urouro Müdürlüğü müskirat fabrikalar şubesi müdürlüğüne vermelen ve tek
liflerinin kabulünü mutazammın eksiltıneye iştirak vesikalarını münakas:ı gü
nünden 1 gün evvel nıezkiir şubeden alınalart lazımdır. !ştirak vesikası almı· 
yanlar münakasay.a kabul edilm.iyeceklerciir. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesika ile 5 inci maddede yazılı müs
kirat fabrikalar şubemizden almacak eksiltmeye iştirak vesikası ve % 7.5 gü
venme parası makbuzu veya banka teıninat mektubunu futiva edecek olan ka
palı zarfların eksiitme günü en geç saat lot e kadar yukarıda adı geçen alım ko-
misyonu başkanlığına makbuz mukbailinde verilmesi lazımdtr. c7038 

NlfN/11 

I - İdaremizin Çankırı tuzlasında şartname ve projeleri mucibince yapt.ırtla
cak üç memur evinin inşaall kapall zarf usulile eksiltıneye konmuştur. 

II - Keşü bedeli 12817 lira 66 kuruş ve muvak.kat teminatı 961.33 liradır. 

III - Eksiitme 31/X/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de Kabataşta 
levazun ve mübayaat §Ubesindeki alım l•omisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 64 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar umum müdürlüğü 

levazım ve mübayaat ~ubesile Ankara başmüdürlüğünden ve mahalli inhisar 
idaresinden alınabilir. 

V - Eksilımeye iştirak etmek istiyenle-rin bir mukavele ile yaptıkları iş bede· 
linin 10000 liradan aşa~ı olmaması ve kendileri bizzat mimar veya mühendis 

olmadıkları takdirde fenni ehliyet ve iktidarları inşaat şubemizce tarunmıt 

bulunması ve fenni evrak ve vesaikini eksiitme gününden bir hafta evveline ka~ 

dar inhisarlar umum müdürlüğü inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyel ve
sikası almaları lazımdır. 

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

inşaat ·şubemizden alınacak ehliyet vesikası ve % 7,5 güvenme parası makbuzu 

veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarm eksiltmt' gü~ 

nü en geç saat 14 de kadar yukarıda adı ıteçen alım komisyonu başkanlığına mak
buz mukabili verilmesi lazımdır. c7360• 

1 - Tefrişi tak.arrür eden Balıkesir, Bursa, Edirne, Erzurum, İzmir, Konya 
Akhisar, Afyon ve Yalova idareleri için idaremizce kabul edilen tipler dahilinde 
ve şartnameleri mucibince yaptırılaca~ı ve 22/VIII/938 tarihinde ihal~ cdilcce 
ği evvelce ilan edilen 1348 parça eşya ihale edilemediğinden yeniden kapah zarf 
usulile eksiltıneye konmuştur. 

U - 1348 parça eşyanın muhammen bedeli c30776, lira c6h kuruş ve mu • 
vakkat teminatı c2308r25· liradır. . 

III- Eksiitme 1/XI/938 tarihine rastlıyan Salı günü saat c l5ıt de Kabata~ta 

Levazım. ve Mübayaat Şubesindeki Alım. Komisyonunda yapılacaktır . 

IV - 1348 parça .eşyaya aid yeni müfredat listeleri ile şartname ve resimleri 
153 kuruş bedel mukabilinde lstanbulda adı geçen komisyondan Ankara v~ İz
mir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - 1348 parça eşya eksiitmesine ~ti rak etmek isteyenlerin bir defada asgari 
20,000 liralık böyle bir işi muvaffakiyetle yapmış olduklarını gösterir vesikayı 

İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca bir fennt ehliyet ve eksiUroeye 
i§tirak vesikası almaları lazımdır. 

VI - MühürlU tekllf mektubunu kanuni vesaik ile V ci madded~ yazıla 

İnşaat Şubemizden alınacak eksittmeye iştirak vesikası ve % 7,5 güvenme para
sı makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarm 

ihale günü en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Baş -
kanlı~a makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. c7438. 

SAÇ BOYALARI JUVANTiN 
Kumral ve siyah olarak açiara tabii aurette istenilen rengi verir. 

Sabittir, sıhbi ve zararsızdır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESI 
Beyoğlu - l.tanbul 

ve saatte sözü geçen komisyona gelmeleri. (7681) 

~~~----~----~--~~~~~~~~~~~ 

Her ltea r e y i o i 
mayoma d e t i 1. 
Palmollve aayeaio
de rünlleton te• 
oime verdi. Yap· 
tın Palmollve. 

EVVELCE ZEVTINYAAI 1 
ŞIMDI PALMOLIVE 

Herrüo binlerce kadınlar. ıeytinya· 
tıııın cild üzerindeki faideli teainni 
Jnedediyorlar. Bayular, aiz de onlar 
gibi, sabah ve alqam PALMOLIVE'iıı 
fula kabarmıt köpütü ile yüıiiniizü, 
boynunuıu ve omuslannıııı m.uaı edi~ 
ııiı . Silihara evveli aıc:ak •• .onra da 
IIOQ'Uit au ila yıkayınıı. Terkibindeld 
ıeytjnyafl aayeainde PALMOUVE me•f 
aa111eleri temııler, betenıyi ytımu,atır 
•• tatlılqtırır .,. bitlabt teıı pariayıp 
ııaııc;letir. 

PALMOLIVB o bdar ucuıdur Id 
ekaeri kadınlarr oııu y6ıı va baııJ• • 
içiıı de kulluır ar. """" 
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•Son Posı&• DUl &efrlkuı: fJf 

Müşterek Leh - Macar hududu 
Ma ri V alevska 

un aşk romanı 

Tcr~üme eclenı Mebrrıre Sami 

Napolyona lmparatoriçe aranıyor! 
Hepinizin fikirleri de, birbirine tam 

bir zıddiyet te§kil ediyor. Bu toplantı 
vaziyeti hal ve fasledecektir. Fazla ge
ciktlıemem artık: Fransanın da, Av -
rupanın gözü benim üstümde. 

Doğru idi· bu 181 O başlangıcında 
ortalığa haklın olan büyük düşünce 
şuydu: İmparator Napolyon, kimi ala
cak? 

İlk söz hakkı, Bolanda Kralına ve -

ri Idi. 
Lui Bonnpart - (Louis Bonaparte) 

o zamanlar 31 yaşında idi. Napolyona 
benziyordu amma, çok uzun favoriler
le kaplı zayıf, harab- ve cansız suratile 
daha yaşlı gözüküyordu. Hortans'm 
kocası, konuşurken, son derece lüzum
suz noktalara saplaqan, can sıkıcı bir 
adamdı. 

Toplantıda bulunanların dikkat ve 
alakasını, hiç de arttırınağa yararnıyan 
gayet soğuk ve cansız bir şekilde, çal
kın bir yüzle söze başladı. 

Vaktiyle Napolyonun bu en fazla 
sevdiği kardeşi, artık gözden düşmüş -
tü. Bunun için de, kendisine karşı gös
terilen saygı pek sudandı. Kimsenin 
artık ona aldırış ettiği yoktu. 

- Haşmetmeab, dedi. Majestelerini
zin nazan dikkatini çelen üç izdivaç 
tasavvuru arasında, bence Fransa için 
şayanı emniyet olanı (Sakson) izdiva
cıdır. Prenses Ogüst ile evlenmekle, 
tarihimizde de buna benzerlikler bula
caksınız. 16 ncı Luinin valideleri de bu 
hfinedana mensub idiler. Esasen Sak
sonya Krallığı bizim daima sadık bir 
müttefikimiz olmu§tur. üstelik siyaset 
sisteminiz üzerinde bir nüfuz iddia et
rneğe kalkışacak derecede de kuvveti 
yoktur... Diğer iki proje tehlikelidir. 
Rusya bizim adfıt ve an'anelerimize ta 
mamen yabancı bir ırktır. Bu sebeble 
bir Rus Prensesinin bizim görenekle -
rimize uyabilmesine ihtimal yoktur. 

Avusturyaya gelince, yirmi sene -
dir aramızda devam ededuran harb -
lerle o kadar sarsılmış ve bize kin bağ
laınıştır ki, böyle bir hanşıklığın sa -
mimiyetine hiç bir zaman güvenmek 
doğru olamaz. 

Bir de ehemmiyet verilecek, şu nok 
tayı görmekteyim: Avusturya Arşidü
şesi ancak on sekizinde olduğu halde, 
Sakson prensesi 2 7 yaşındadır ki ben
ce, imparatorun sinile de bu daha ya -
kışık almaktadır. 

Bu sözler, Napolyonun canını sık -
makta... Kardeşi, yaştan bahsetmekle, 
yeni bir münasebetsizlikte daha bu -
lunmuş oldu. 

İnsan 42 yaşında ihtiyar mı sayılır? 
- Bitti mi sözünü4? dedi. Sıra Na

P<>li kralında. 
Joahim .Müra ayağa kalld1~ Lui, bi

raz evvel ohırduğu yerde konuşmuş -
tu. Fakat eski dükkAn çırağı, müba -
lagalı tavırlar takınmadan bir şey ya
pamazdı. Bu, Hind mihracelerl gibi 
giyinmiş, üstüne giilünç bir karışılôk
la kadifeleri, ipcklileri, dantelleriı sır
maları, kürkleri, elmasları yığmış olan 
askerde, şanoda orta oyununa çıkmışa 
benzer bir hal vardı. 

- Mademki imparatorumuz, açıkça, 
dosdoğru söylememizi istiyor; ben de 
lakırdıyı uzatmıyacağım. 

Yapılan ihtilalle yenilenmiş bir 
Fransanın hükümdan ve zaferlerinin 
debdebesini, haşmetini tatmış bir or -
dunun şefi, Arşidüşesle evlenmekle 
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SOLDAN SAÖA: 

• 
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- - ~ - ii 
----

• • • • • • • 
1 - Se3Slzllk - Herhangi blr eşyayı aııtıı

nı kasdetmelı: 1çln enra ısmlnln arka
sına getirilir. 

3 - Tatil - Tecrübe etmek. 
3- Ate§ yandıktan sonu. kalan - Tec-

rübe. 
4. - İnanmat - Adak. 
5 - Atlaruı ayaklanna vurulan • Kal-

mak masdanndan emrlhazır. 
6 - Söylemek. 
7 - şı~anı - Çocuk doğurtan. 
8 - Evlendlrlr - Bütün. 
9 - Blr nota. - ttye - Eklet.. 

10 - Taa.nnUd - Ya~a. 
TUKARDA.~ AŞAÖI: 
ı - Bessiz - Aynı çe~idde blrblrlnl mü

tenkıb blr fabrikadan çıkan şeyler. 
2 - Blr mevsim meyvası - Aşık olan. 
3 - Kalmak mnsdarmdan ısmı fall - Ne-

hi lO.hikası. 
4 - Alaturka bir qalgı - Zor bulunanlar. 
8- Lezzetll. 
6 - Eü1 İnglllz Hariclye Nazın - Ayna. 
7 - Petrol konulan tap. 
8- incelik. 
9- Bir erkek .1sm1- :Adl 

10 - Nefer - Şl§:ı:na.nlık. 
1 2 s 4 5 6 7 8 9 10 

1 M ü T E s ~ L s ı L 
2 o z ü L E N • A T A 
8 ş E N • R A H V A N 
4 K R A L • t' • ~ • ~ t t • y • • A N "N E • l L o D o s • E ~ E ~ 
1 A y I L A N • A T A 
E T A N • K A N M A K 
l • L • y A R • A N t 

1 o y I L • T A K L t T 

r:welki bulmacanın halledilmiı ıekli .............................................................. 
milletimizin lAnetle andığı bir kadının PARİS ve LONDRA'nın 
cAvusturyalı Marie Antoinette• in ha- En 1iOn modellerine &öre 
hrasını uyandırmış olacaktır. İmpara - BAYANLAR için büyük 
torumuz, başlı. başına, kendi şahsiye -

ti ile bir varlıktır. Bütün zafer ve lıaş- ŞAPKA MEŞHERi 
nıeti kendinde toplıyan böyle bir in -
sanın, Avrupanın en geride kalmış ha- gayet ucuz öatlarla 
nedanlarından birile sıhriyet peyda BAKER :MAÖAZALARINDA 
etmekle, şerefini tatmine kalkışması - ŞAPKA dairesinde 68tıhnaktadır. 

na lüzum var mıdır? Hem de öyle bir '•••••••••••ili_, 
hfmedan ki, Toskan eyaletinde araş - ..,. 

2t teşrlnlevvel 938 pazartesi programı 
Akşam tıeşıiyata: 

18,30: Dans mu.&lklsl., 19: Konferans: Prot. 
Sallh Mnrad (Fen mUsahabelerl), 18,30 Halk 
şarkıları: Nebil~u himall Ha1ı:kı, 19,55: 
Borsa haberleri, 20: Bamlyet. Yüceses ve 
arkadaşlan tarafından Türk musttısı ve 
halk ~ar1ı:ıları. 20;4.0: Ajans haberleri, 20,47: 
ömer Rıza Do~ruı tarafından arabca söy -
lev, 21: Saat O.yarı: Şan ;Bedriye TUzUn stild
yo orkestrası .retatatlle. ı - Hafif müzik. 
2 - CaZband, 21,30: Darüttaıım mnslkl he
yeti: Fahrl Kopuz ve arkada~ları tnrafm -
dan, 22,20: Hava raporu, 22,23 Mandolin 
orkestrası: Dömarlnl ldareslnde, 22,50: Son 
haberler ve ertesı günün programı, 23: Sa
at Ayarı, İstlklO.l marşı, son. 

• 
ANKARA 

Vefa - Istanbulspor 

Mukabil proje 
Budapeşte 23 (AA.) - İyi haber a

lan Macar mahfillerinden bildirildiğ'l
ne göre, bugün öğleden sonra toplana ı 
nazırlar meclisinde tedkik olunan Çr 
koslovak teklifleri, bugünkü şekline · 
bir anlaşma zemini teşkil edemiyecr . 
mahiyettedir. 

B. de Kanya, bir mukabil proje h. · 
zırlamıştır. Bu mukabil proje, pek ya
kında P.rag'a bildirilecektir. 

Şimdiki halde ne Çekoslovak teklif· 
leri, ne de Macar muka«bil teklifleı ~ 
hakkında hiçbir sarih malumat veril -
memektedir. 

Macarisianın cevabı 

Budapeşte 23 (AA) -İyi haber a• 
lan mahfeller aşağıdaki malumatı ver
mektedir: 

Macar hükUmetinin mukabil tekUf .. 
leri bu gece Praga gönderilecektir. Çelt 
tekliflerinin umumi hatlarile ve bü .. 
yük Macar şehirlerinin istisnasile et .. 
nik kanunlara tevafuk etmekte bulun .. 
duğu kaydedilebilir. Verilen cevabda 
Macaristanın etnik bakımdan hiç bir. 
fedakarlık edemiyeceğini tebarüz et .. 
tinnektedir. Bilhassa :Macaristan, tn ~ 
rlhi hududlar prensipinden va~creç ~ 
m~kle esasen büyük fedakarlık yap ~ 
mı.ş bulunmaktadır. 

1
Şemsiye kullanmagı severmisinzi 

(Ba, tarafı 7 inci sayfada.) (BC§ tarafı 6 ncı sayfa?a) 1 

İkinci devreye başlandığı zaman fs- f S - Şemsiyenin cesameti, biçimi, re:ık .. 
tanbulsporlular derhal hücuma geçti- leri .. , -Artık cTom Rus• denilen cbü .ı 
ler. Vefa kalesini tazy'lka başladılar. cur. §emsiyelcrin modhsı geçti... Şe m .. 
3 üncif dakikada bu tazyik semcresini siyelerin kuma§ları geni§ledi. Sapları da 
verdi. Orhan İstanbulsporun ikinci ve uzadı. Tabii kadm şemsiyelerinden b~h
beraberlik golünü yaptı. sediyoruz. Şemsiyelerde vukubulan isti• 

Bundan sonra İstanbulsporlular Ve- hale zirvesinin saiki kadınlarm şapkaıa~ 
fa kalesinden aynlmıyorlar, fakat iyi rının bu sene yüksek olmasından ileri 
şüt atamadıklan iÇin bütün gayretleri geliyormuş. 
~c;a gidiyor. Bir aralılt bu tazyiktan Şemsiye saplarının kısa olması koll rı 

24 blrtncıteşrln 1938 pazartest programı. kurtulan Vefalılar sağdan bir hücum yoruyordu. Şemsiyenin uzun saplı nı~ 
(Ö~le ne,riyatı tecrübe mahiyetinde olarak 

yeni atüdyoda olacaktır.) yaptılar. 5 inci dakikada Muhteşem ması kolların istirahatinı temin eder. 
..~ . t sıkı bir şütle Vefanın üçlincü ve gali - Şimdi şemsiyeler tuvaletlcr ile asortl 
0 6 Je neşnya ı: 1ın 

12,so: Alaturka plA.k neorlyntı, 13: Haber- biyet golünü attı. Oyun bundan sonra yapı aktadır. . 
ler, 13,15: Karışık plfı.lt neşrlyatı. · kanıılıklı akınlarla geçtt Vaziyat de - Son zamanlarda Amerıkada yeni bir 

ğişmediğinden 3 - 2 Vefarnn galebesile şemsfye ortaya çıkmıştır. Buna cpen('c
neticelendi. Niyazi Aydın reli şemsiye. denilmektedir. Şemsiyenin 

Akşam neşrlyatı: 

18,30: Karl.§ık pl!ık neşrlyatı, 19,15: Tiirk 
muslldsl ve halk oarınıan <Mustafa çacıar), 

••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dörtte biri kısmına cnıika, geçirilınc· .. 

20: Saat lyarı ve arabca. n~rlyatı, 20,10: s·lr doktorun gu·· n lUk 
Haberler, 20,15: Türk muslkls1 ve halk tar -
kılan (Milieyyen' Benar), '21: Karışık plA.k 

neşrfyntı, 21,15: Stüdyo sak>n orkestrası: notlarindan 
1 _ Allctter. ı.e. Belle Rajah. 2- Drlgo. l=============::::::===l 
us Muııons' d'Arlequtn No. i PolonaL&e. 8-
Mou.ssorgsky. Gopak. 4 - Alletter. Aubade 
du Berger. 5 - Lanner. Die Romant!ker, 22: 

Haberler ve hava raporu, 22,15: Son. 

······························································ 

Nöbetci eczaneler 
--···--

Bu cec:e nöbetçi olan eczaneler tunlar
dır: 

İstanbul clbetindekiler: 
Aksarayda: (Şeref), Alemdarda: (Ab
dülkadir), Beyazıdda: (Haydar), B:ı
matyada: <Rıdvan): (Eminönünde: 
(Bensason), Eyijbde: (Arif Beşir), Fe
nerde: (H~ameddln), Şehremlninde: 
(Ham d D, Şehzadebaşında: (Ünlvt>rslte), 
Karagümrükte: (Arif), Küçükpaza.rda: 
(Necati Ahmed). Bakırlı:öyüınde: <iste
pan). 
Bryoflo clbetindekDer: 
Tilnclb:ışında: (Matkovlç), Yüksekkaldı
nmda: (Vlr.gopulo), Oalatada: (Mer
kez), Takslmde: (Kemal, Rebul), Şi§U

do: (Pertev), Be111ı:taota: <Nan Halid). 
Bof"a.ziol, Kadılt&y, Ac!alarc1ak.ller: 
tt.skfidarda: dsteıdbaşı>, Sarıyerdc: 
(Nurl), Kadıköytınc1e: <BUyük, 'Ü'çler), 
BUyükadada: <Şlnnsl Rıza), Heybelidc: 
(Tana§). 

Yaşlılık alametleri 
Yaşları az çok Uerleml§ erkeklerde za
man zaman blr yels, bedblnlik, cesaret
sizlik ve doprasyon alAmetleri görülür. 
Bunda ikt esaslı AmU vardır: Bir.lsl hus
yelerln ıtrazı dahllllerlnde tena1ı:u.s baş
lamıştır. Maltlmdur kl husyelerin menl 
1frazından manda bir de ırrazı dahllllerl 
vardır. Bu Ura~ dahlll tam ve mükem
mel oldukça enerjl gençlik kuvvet :zin
degillk devam eder. Bu faallyet azaldıkça 
umumlyetıe ya çok yorulmak, çalı~ama.
mak hassası. çökük.lük, dti§künlük ba§
lar ve ınsnn 1htlyarladı~ını hisseder. 
Şllbheslz y~ıyan herkes 1htlyarlama~ 
mahkOmdur, fakat bu bazan vaktinden 
evvel oluyor kl cldden yazıktır. Bunun 
ıçın bu glbl klınselerin fazla beyin yor
gunlu~una maruz kalınamaları, heyecan 
ve manevi tırgınlıklardan uzak kalma
lan lAzımdır. Oıdnlarma, uykularına tilk
kat etmell ve mfimkün mertebe neş'e ve 
şetoret verıcı muh!Uerde yaşamalı, mu
sUd ile, sporla meşgul olmalıdırlar. 
Bundan başka hu.syelerln azalan lfrazı 

dahllllerl takviye edici llfı.çlar da çok 
fayda verlr. Bu tabll t.ıbbt blr meseledlr. 
AUe doktorıanna alddir. 

Cnab ld411~n okayacııiUDD.lSIIl ....._ 
•""• roli&lllala.nnı rtca .. vb. Abi 1&11-.,rcl. llteldeıl ırıak&HI•b lual&•Wr. 

tedir. Bu sayede rüzgarlı havalarda şeıı -
siye öne doğru tutulurken insan önür l 

görebilir. 

·····························································• 1'urnıı 1'iyatrosu 
Halk ıınn~atlciirı Nnşld oku
yucu Semiha Mitel var

ycteııi Bugec:.cı 

SEFAHAT 
lı:omcdi 3 P. 

Danıı Solo Düet 
----------------------------------~~-

ERTUÖRUL SADl '11'.lf 
tiyatrosu 

Telesimde Bugece 

Karma Kar•t•l: 
vodvil 3 perde 

yakında; 

Ladam Okamely~l 

Istanbul Şehir Tiyatros , .... 
Komedi kısmı 

Bu aqam aaat 20,50 dn 
Yaniithklar Komedlci 

3 perde 
Ynnn: V. Şekılpir 

Türkçesi : A. Givdo 

H A L K O P E R E '1' l 
BeyoA-lundn (Eski ÇoA-Iaynn) 

Halk Operet dyatroııunda 

pek yakında bııılıyor 

Ilk eser 

K1na Gecesi 

Dr. Haz1m Peki n·· 
Cildiye ve zUbreviye, Beyog-ıu 
İngiliz sefareti, tra.mvay durak 

yeri No. ~ 

YAVRUNUN gürbüı, tombul, sağlam, neşeli olniastm istersen FOSFATiN NECATi yedir. Bahçekapı SALiH NECA 1 
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UMUM VEKiLi: NECIP ERSES , 

SON POSTA Birinciteşrin Z4 

Hastahk, ölüm ve pislik netiren fareler 

ile öldUrUnUz 
Macun ve bu~day şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fareleri. .. çan

lan derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kolona!. 

CAlATA.ZULFARUZ SOKAK VE • GALATA HEZAREN CADDESI 
Buğday nevilerini serpmelidir. .Macun olanlarını yatlı bir ekmeğe ve her 

hangi bir gıdaya sürerek fareterin bulunduğu yerlere koymalıdır. Kutula. 10, 
büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruştur. SESLI HAN Nl/21 

En müessir diş macunudur ................................................................................................. 

r 

Diyor ki 

Yemek k1r1nhlan dlt arafarinda çfl· 
neme salihlarindaki çukurlarda ka· 
hrsa ektlr ve has•l olan eslt mineleri 
bozar, dltlerln çOrUmesine yol açar. 
Hele bu asitler bOtU• gece •l•zda 
beraklld•l• takdirCia MUZir mikroblar 
milyonlarca arter ve dltler sDr'atle 
bozulur, beyazhllnl, satlamhl•n• ta• 
meme• kaybeder. Alz••unn s1hhat 
ve gUzaUlOini tl'uhataza etmek Için 1 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

Dişierinizi RADYO Li ile fuçalaymlz! 

~~ Muvaffalılyet Tesadüflerden doğar.~-... 
Fakat bayabm te•adüfleria eliade bırakanlar ziyan ederler ... 

Piyaoro biletinizi bugUne kader binlerce vatandafl aenet aahibi eden 
ı.tanbul ls Bankası karlUtndaki 

; M 1 1 Ce al Gis si de 
almakla tecı:übeli kimaelere bu bir it yapmıt olursunuz. 

Satdtk Motör , 
15 Beygıt kuvvetinde D .imt Cere
yanlı ve 100 Atıqı~rlik Dinamosu 
ile STANDARD marka benzinle 
mnt~harrık bir İngiliz ınotörU satı· 
lıktır. lste .. lilerin tialata ıoa2 Posta 
kutusu adresine yazmaları veys 1 
40586 nunutruya telefon etmeleri. 

······························································ 

ilan T arife1niz 
Tek sütun aantlml 

Birinci «ıhile 
Ikinci .alıile 
V çüncü • aahile 
Dördüncü 841aile 
Iç aahileler 
Son ıahile 

400 kurrıJ 
250 ,. 
200 ,. 
100 • 
60 • 
40 • 

Muayyeo bir müdde' zaı :ın.:ı" 
fazlaca mikdarcia uin yaJitıra .:~.,.. 

lar ayrıca ıenzil&Uı tariiPmı"t.:iea 

ilitilade edeceklerdir. 'lam, ya!'ııa 

ve çeyrek uyfa lllnlar içjn avrı 
bır tarife derpif edilnıiştır. -

Soa Posta'nın ticarl ilAnlarına 

ald lfler için fU adre~ mQrac•at 
edılmelidir: · 

IUnedık Kollektif Şlr.lı..U 
K.ahramaıuade HaD 

Alıkara caddeıü 

KAN ve DERMAN 
BI.OGENı"NE • Terkibinde bulunan kinin, Çelik, ArMDik •• 

• acı nebatat hülbalariyle tababetin fe•kalAde 
ehemmiyet verdiği ve tayanı bayret muvaffakiyetler temin ettiği 
bir devadır. 

RiOGENiNE • Uzun Ye kısa ate,ıli •e aletsiz süren hamlık .. 
• larcan sonra görülen zafiyet, balsizlik, kaDIIz-

lık hallerini mucize gibi pek kısa bir zamanda izale eder. Ku
daki kırmızı yuvarlacıkları tezeler ve çoğaltır. İttihayı açar, der
mansızhğı glderir, vücude daima gençlik, dinçlik verir. Cildin . IOlak 
rena-ini canlandırarak penbeleflirir. 

BiOGEN1"NE. S!n~rlilerin kıymetli ~e aadık bir arkadaf!~· 
. • Sınıriere kuvvet verır. Haatayı ve mu.hitiDi 

usandıran bir çok aaabi bulıranJan en çaDuk bir zamanda tifaJ.u. 
dırır. Hiçbir sinir ilicı: Nevrasteni ve isteriye müptell olaalara 
(810GE:.NINE) kadar ittifade temin edemez. 

BI"QGENI"NE • Gençlerde görülen ve çok defa oevruteuidea 
• mütevellid olan iktidarsızlık Ye beJ feyteJdi-

ğinde pek mühim rol oynar. 

BiQGENiNE • Sıtmaya karp feYkal,de koruyucu teari oldu-
• ğu Jibi aıtma nekahatlerinde de pek m6eairdir. 

B•IOGENt.NE • Şekerli hap teklindedir. Büyük ve kftçülder 
• kolaylıkla alabilirler. Sıhhat VekAletiaiıı aıa..-

adesini haizdir. Her eczanede bulunur. 
•·····••·•·•···•······•••·······•········••··•·····••····••••· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~ .. ~::~.~~ .. ~~~~~~- Memur Aran1yor 
~etriyat Müdüıil: Selim Ragıp Em•s Büroda çalışmak üzere bir ıence derbal ihtiyaç var. Türkçeden bafka 

•~ s. Ragıp EMEÇ Fransızca veya Alınaneayı ve maldnede yazmatı bilmesi lAzım. Kısa bal 
SAHIPLERu A. ftrem UŞAKLlGlt, tercümesile bil ilerini ve istediA't mRaşı zikrederek sarih ~drealle posta 

'-•----• kutusu Galata 1410 a yazı ile müracaat. ~----r 
11111111111111 m llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllltlllltllllllllllllllllllllllllllllllllll Hlllllltlttlllllllllllllln ........ .. 

TÜRK MAARIF CEMİYETI . BUYüK ESYA· PiYANGOSU 
Çekiliş 5.11.938 Bir bilet 1 

• • 

LIRA 

ikramige 2 
' 

lira 
Biletler: ~iyango bayiterile cemiyet merkez ve şubelerinde, Yeni Postane karşısında T. M. C. resmi ilan işleri bürosunda 

.......... ~ac~w. 


