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Fiatı S kuruş · 

Çin sularında mühim bir hô.dise r Beneş hayatını tehlikede gördüğünden-, 
. • L__ Çekoslovakyay1 terketmiş --1 

Japonlar bir Ingiliz harb Eski Çek C:umhurreisi 

gemisini bombaladllar Londrada polıs ta.r~fından 
. d muhafaza edılıyor 
Ingiltere hi . iseyi şidd~tle protesto" Pragda bazı mahfeller çekoslovakyanni bugünkü 

etti, japonlar ÖzÜr dilediler vaziyetinden Beneşin mes'ul olduğunu ileri sürüyo 

··················································-·········· 
Çinde sulh istegenler Büyük bayramımız 

· günden güne çoğalıyor 
Hankeu düşmek üzere, Şan - Kay - Şek'in çekildiği 

söyleniyor, Japonlar yeni bir taarruza geçtiler 
LGndra 24 (Husu· 

~i) Geçen sene 
Yangt7A' nehrinde 
lapon tayyarclcri ta· 
rafından Amerikan 
cPaııey,) gambotu -
nun hatırılması hadi~ 
sesını nr.dıran veni 
b ir hadise d"' bugün 
vuku bulmu~tur. 

'\ ltı J apon bom • 
bardırnan tnyyarE"Si, 
Şan ~ 1-ı a'da İngiliz 
•S ı «po.ıypr. gam -
bolunun ('trafına b r 
çok born 1 · ntmıR-

Fransız sinemacıları şenlik
leri filme çekmek için 

Ankaraya geliyorlar 

Meşhur Fransız san 'atkô.rı 
H arri Bor da Ankarada 

temsiller fJerecek 

Beneş Pragdan aynlt.rken Çek başvekm ve ordu erkanına veda ediyor. 
• 

Londra 24 (Hususi) - «Evning Cumhurreisi Beneşin ikametgahı gizli 
Standard» gazetesine göre h:ılen Lon- tutulmakta ve polis tarafından muha ' 
d.rada bulunan eski Çekoslovakya (Devamı 11 inci sayfada) 

~:::~~::::};te~•".;; Hatay hükUmeti Surıye 
oln u~tur. İki kamara h d d d •• o• k 
~~u~ 0:ı~h~ştu:irG: u u un a gumru 
~~::~;.ind•n de un · ................ !!.!~!;.~~?.~t~r.!~~!!............. te Ş k iJ 3 tı V Ü C U d e ge tir d i 
y::~uf~sça tetcfat J3 yaŞinda rak1 içen ş· d. k d H 1 bd 1 · 
Tokyodakı İngiliz . b. k k l d ım ıye a ar a e en a ışverış yapan Hatay 

scfiri, bu hadtscyi , If ÇOCU ya a an 1 tüccarları aıalı birinci elden alacaklar 
Japon hariciye na - Japon'lara karşı harbeden Çın gön1lllüleri Sultanahmed 1 inci sulh ceza mahke- .. . . .. .. 
zırı muavini nezdinde §iddetle protesto ı da Japon deniz makamlar! nezdinde pro- mesinde şayanı dikkat bir hadisenin mu- ~ntakya 24 .. 

1 

(~.A.~ - Gumrük ı~a- gumr~k resm.i ~.oy~uş ve Andifll; 
etmiştir. Şanghaydaki İngiliz konsolosu (Devamı 11 inci sayfada) hakemesi yapıl~"iır. ı:sı Hatay hukumetı t~.rafı~dan te~ - me~kı~nde bır gumrilk noktası tesis 
i · (Detıamı 11 inci sayfada) lun alınmıştır. Bunun uzerıne Surıye etmıştır. Hatay hükfuneti de mukaba-Filistin meselesine Ara b ............ ;;·~~;; ................... hükümeti Hataydan gidecek eşyaya (Devamı 11 inci sayfadlı) ' 

kadınları da karıştılar nın Soğuklarla beraber odun, 
Kahirede toplanan Arab kadınları 
alınan tedbirleri protesto ettiler 

Arab liderlerinin bir emirnamesi: Hüviget 
varahası alan Arab/ar kat/Pdilecekler 

Bayram nüshası 
Memleketin birçok kıy· 
metli kalemlerinin yar
dımile 16 büyük sayfalık 

fevkalô.de bir ilave 
hazırladık 

· J-Cumartesi gUnU-~ 
16 saylah k '·Son Posta,, 
nUshas1 ile b;rlikte para
SIZ ola~ak 1 ~ b.UyUk say
falik bayram ilavesini 
muvezzinizden istemeği 

unutmaymız 1 

V ED i G Ü N'ün 
Cumhuriyet Bayramı sayıs1 

kömür ihtikirı da başladı 
Fiatlari yükselten sat1cllar cezaland1r11acaklar 
Belediye spükelasyon yapan odun ve kömürcüler 
hakkında tatbik edeceği cezai kararlar hakkında 

~- ahiliye Vekaletinden mütemmim talimat istedi 

• .J. ı Yarın bütün müvezzllerden bu .. fevka.:ll- ı . • ... n bozması tizcrıne, es<ı en j Bu ) ük:seliş, odun ve kömür ti :ı: 
!li!~~~~~....;...:a.~_.-.. _ _. de sayıyı tsteylniz. Emsalsiz guzelliğıne mevsım bidayetindenberi yüksek olan yapanların her sene mutad olduğu ,, -. . ı hayran kalacaksımz. A!n~. sayıda, Fallh j odun \'e kömür fiatları daha ziyade zere, hava tahavvülatına göre aldıkları' 

Fil istinde t renler tnitralyözlerk mücehh u otoraylar tarafından mııhafa::a edılıy"'" Rıfkırun bUhusa YEDIGUN için yazdığı yükselmistir. 1 (Deuamı 11 inci sayfada) 
(Y..- ıı Jaol A,.tiWia) (ll) illlllndeti tefrika71 bulacak.sınıı. 1 ' 



2 Sayfa 

Hergün 
japonya - Çin 
Mücadelesi 

- Yaıan: Mahlttbı Blıcue 

SON POSTA 

Resimli Makale: = Dost sözleri .. --
Birinciteşrin 25 

Sözün Kı s ası 
-····-

Kültür 
Hamlelerimizden-

M emleketin siyasi \'C idari nnzımı 

bulunan (Cumhurjyct Halk Par ... 
tisi) nin, faaliyetini yalnız bu iki şeye 
hasretmediğini zaten ötedenberi 1: iliyor, 

/ ve meşkur çalı§lllalarına, her sahada, ha~ 
ı ile, ütihar ile, minnetle şahid oluyoruz. 

Parti, partimiz, bilhassa yurdun ve mil~ 
letin kültürel kalkınmasına pek çok e " 
hemmiyet veriyor. Bu, pek tabii olan bit 
§eydir. Bir millet, kültür seviyesi yük • 

ı 
seldikçe bünyesini kuvvetlendirir. Bunuıt 
için de o yükseltme~e vasıta olacak ka oe 

biliyetlerin himayesi, teşviki lazımdır. i 

n aponya ilıc Çin arasında, Japon -
e::::}) ların söylediklerine göre de Ja

ponya ile Şan-Kay-Şek arasında unm 
zamandanberi devam eden mücadele, 
son günlerdE yeni bir safhaya girmiş bu
lunuyor. Şan-Kay-Şek orduları her ta .. 
rafta ma~lub edildiler ve da~ıldılar. Bu 
sureUe anla§ılıyor ki Japonya erkanı -
harbiyesi, hasını ile oynadığı şatranç o • 
yununda şimdiye kadar mütemadiyen 
neticeyi hazırlıyan bir takım ileri geri 
hareketler yapmış ve onu istediği vazi -
yete getirince son hamlesini yaparak, 
kısa bir zamanda Çin ordularını mağlub 
etmiştir. Hiç şübhesiz, arada bir Japon -
larm yaptıklan ridatlcr, ma~lubiyete u~
ray.ışl:ın tamamen creğilsa bile kısmen 
müretteb idi. Çin memleket: gibi geniş 
bir sahada yapılacak stratejik manev
ralar, nisbeten dar sahalarda oldu~ gibi 
sür'atle ve az bir zamanda inkişafı müm
kün olamazdı. Şan-Kay-Şek erkAnıhar -
biyesini mütemadi manevralarla şaşırta
rak, onlara muvaffakiyet Uroidieri verip 
Çin kuvvetlerini Japon taarruzlarma mü
said noktalara doğru çekmçk gibi bir 
plinın tatbikıi bu kadar uzun zamana 
muhtaç olursa hayret etmeme.Jiyiz. Na
polyonun Rusya seferindenberi, Uk defa 
olarak ağır techizatlı bir ordunun, bil • 
hassa bir treniz a§Brak, bu kadar uzak ve 
geniş bir sahada yayıldığını ve harbetti
ğini görüyoruz. Askerlik bakımından bu 
mutıarebenin çok kıymetli dersler vere -
oeli muha'kkaktır. 

Derdini söylemiyen derman bulamaz, derler, do~dur, 

fakat her vakit derdden bahsedenin dinietecek bütün ku-

Müessir olmwnı lsıiyorsan şlkiyetini yalnız üzerinde 
amil olabilecE>k kimseye söyle ve tam zamanında söyle, her· 
kese derd yanmak boş ve d.€.rin bir kuyuya ta~ atmıya ben
zer, kulakma yalnız aksi sa:dası gelir. 

Cumhuriyet Halk Partisi işte bunu ya c 

pıyor. Son zamanlarda bu uğurda bir ili{ 
meşkUr hamle yapmış, Türk ressamların .. 
dan seçtiği bir zümreyi vatanın içerisine 
dağıtmış, onlara yurdumuzun binbir gü .. 
zelliğinden ilham almak ve o güzellik • 
leri fırça ile tesbit etmek fırsatını ver • 
mf§; milli bir hikaye müsabakası açaral{ 
genç yazı istidadlarını beHrtnuş, ~devletin 
başşehri Ankarada bir tiyatro heyeti vü .. 
cude getirip, himaye etmiş ve Ankara hal< 
kının kültürel ihtiyaçlarından birini bu 
suretle temin eylemiştir. 

Yan askeri, yan medeni, alınacak en 
büyük ders var ki bunu biLlıassa kaydet
meliyiz: Bir memleketin geni~liği ne o
lursa olsun, nüfus lresafeti ne dereceye 
vanrsa varsın, onun müdafaası için, her 
şeyden evvel teşkilatlı ve münevver bir 
kuvvete ihtiyaç vardır. Münevver kuv
vet dediğimiz zaman da, nüfus kütlesinin 
medeniyet seviyesini kasdetti~imiz ka -
dar bunun elindeki teknik kudretin de -
recesini de düşünüyoruz. Japonya, Çin 
üzerine hareket ederken işte bu tarzdaki 
kuvvetlerine güvenmiş ve netice göste -
rlyor ki güveomektc hata etmemiştir. 

Bu hal -eskiden de böyle idi. Eski zaman 
muharebelerinde de aynı şey vardı. Fa • 
kat, o zaman tekniğin harb üzerindeki 
kuvveti bug:.inkü derecede kuvvetli ol -
madığı için, Japonya gibi bir memleke
tin koskoca bir Çini az zamanda istila 
edebiimesine, etse ibile orada, k'uvvetli 
bir hakimiyet tesis eylemesine :imkan o
lamazdı. Bugün ise bu gibi şeyler m:.im
künler arnsına girmi~ bulunuyor. 

* 

-
Jakları tıkalı bulacatı da · bir hakikattir. 

lspangol harbine 
1 ştiralı eden 
Bir lliJpelı 

Her milletten binlerce gönüllülerin 
iki senedenberi akın ettikleri İspanya, 
şimdi yavaş yavaş tenhalaşıyor ve İs
panyollar kendi başlanna kalıyorlar. 

Gerek Franko, gerek hükUmet saf -
lannda har.beden gönüllüler memle -

ketlerine dö~ğe başlamışlardır. 

Evvelki gün büktlnıetçi İspanyadan 
Parise dönmüş olan gönüllüler kafile
sinde bir köpek de bulunuyordu. Ceb

be ile cebhe gerisi arasmda posta vazi
fesini gören bu köpek, yaralanml.'i ve 
ön ayaklanndan birisini kaybetmiş -

tir. 
Japonyanın Çini mağlub edisi, Şan- Gönüllü köpek, madalya ile taltif 

Kay-Şek kuvvetlerinin tabiyesini dünya edilmiştir. 
ile muvasala~an mahrum olan dağlar ve ==~==========:== 
çöllere doğru atışı, yakın zamanlara ka- fıcizdirler; şu halde Gaıda'nın hakkı var-
dar dünya için pek te mühim bir mesele dır. Son beş sene içinde, Gaida'nm men
olamazdı. Fakat, bugün öyle değildir. sub bulunduğu siyaset müsellesi, büyük 
Dünya 0 kadar küçülmüş, onun muhtelif büyük muzafferiyeHer kaydetti. İtalya 
parçalan birbirlerine 0 kadar yaklaşmış- Habeşistanı aldı, Almanya bir çok işler 
tır ki bir tarafta, az çok ehemmiyetli bir gördü ve Japon ya da ~imdi Çini istilA e
hadisenin, öbür tarafta tesirini göster • diyor. 
memesi mümkün de~Udir. Bahis mevzuu Bütün bunlar oldu ve deveran gene o 
olan bAdise ise az çok ehemmiyetli bir devran, Alem gene o Alem! 

hadise değil, belki de çok ehemmiyetli bir * 
tarih vakıası.dır. Japonya, bu kadar bü- Dünyanın üç noktasında üç mühim 
yük menfaatler sahası olan bir memle - milU kuvvet, siyaset topunu rnütemadi
keti istila ediyor ve onun dünyanın bü- yen birbirine geçirerek öte taraftakilerin 
tün hayat faaliyetlerile olan alakalannı kalelerine hücum ederler ve mütema • 
kökünden değiştirecek bir hareket yapı- diyen gol yaparlarken, bugün içinde bu
yor. Mesela, Varşovadaki tahin helvası- lundu~uz sulh devrinin uzun sürece
nm susamını, bir Holandalının giydi~i ğine inanmak için, mucizeye itikad et • 
gömleğin pamuğunu, İtalyada içilen bir rnek lazımdır. Sulhun yakın zamanlarda 
sigaranın tütününü veren Çin, dünyanın ihlaline ancak bir mucize mmi olabilir. 
iktısadi hayatında büyük bir rol oynıyan Bundan ba~a bir kuvvet var: Milletle • 
bir memleketti. Bu rol bugün değişıne~c rin, hak ve adalet prensibierine göre, u -
mahkUm bir istikamet almıştır. Bu isti- mumt bir anlaşma yapmaları. Ancak, bu 
karnet nereye dogru gidiyor? Bilmiyo • iş mucizeden daha güç! 
ruz. Bunu sonra görece~iz. 1ıfu1ıittin Bırgen 

/"' ........................................................ \ı 
Hergun bir fıkra = 

TecrUbe etmeğe 
lüzum yok 

Bir muharrir arkadaş, aktör Hazı
mın piyango gişesine gıtrr&4ti. Htizım 
güler yüzle karşıladı, oturttu. 

- Kahve ısmarlıyayım mı? 
- Kırk yılda bir geliyorum, tabii 

umarlıyacaksın. 

-Her gün gelsen sanki ısmarlamaz 
i mıyım? 
! - Öyleyse bir tecrübe ederiz. . 
! H6.zı.m düşündü: 
: : - Ben söylediğimi yaparım, dedi, 
i ıenin tecrübe etmene hiç lüzum yok! 

'----····························-········-······J 
ltalgaiıın 

• 
Milstakbel Rraliçesl 
Belçikada 

Kardeşi Belçika Kralı Leopold ile 
mütenekkiren Londraya yaptığı seya
hatten henüz Brüksele dönmüş olan 
İtalya veliabdinin karısı Prenses Ma
ri Joze, daha bir müddet :kardeşinin 
saraymda kalacaktır. 

18htsız ve 
Tacsız Rus 
Çarı aldü 

Şimdi de, ;partimizin, Türk bestekarları 
arasında, milli karakterde bestelenmiş bi~ 
senfoni müsabakası açtığını öğreniyo • 
ruz. ' 

Musiki, her nedense bizde, bugüne ka .
dar hemen ihmal edJlm.iş gibidir. Bunu1 

asırlarca kendi halinde, başıboş bırakmı'c 
§IZ. Ve eğer, kendiliğinden yetişmiş bir 
iki müzisyen ve bestekfmmız çıkmış ise, 
bunların eserleri musiki tekniğinden çoK 
defa mahrum bulunan şeylerdir; ve bu e~ 
serler bizim milli duygularımızı, millt 
natmeleriınizi ifade edememiş, sevinci .. 

• mize ve kcderimize tercüman olamamış -ı 
tır . 

Bu karakterdeki türkülerimize gelince-. 
onlarda da, san'atın inceliklerini bnlamıc 
yonız. 

LAkin bu, bizde, rnusiki istidadı bulun• 
madı~ından ötürü değildir. San'atın her 
şubesinde olduğu gibi, musikidc de ye .. 1 

Rusyada inkılab olduktan sonra. o - tfşmek istiyen istidadlar bulunmuş, fakat' 
radan kaçan beyaz Ruslar Çar hane- teşvik ve himayeden mahrum olarak sö .. 
danı arasında sal kalmış olan, Grand nüp gitmiştir. 
dük Oyril~'i Çar olarak tanımışlardı. Cumhuriyet Halk Partisinin bugünkü 
Bu tabtsl% tatsı2 Çar Fran.sad.a bulu- teşebbüsile takib eylediği gaye işte bu ıs. 
nuyordu. Şimdi onun o~lu bıraktığı tidadları meydana çıkarmak ~e ayni za .. 
tabtsız taçsız çarlık makamına geçmiş manda başka milletiere kendi karakteri-c 
bul~aktadır. . ,. mizi tanıtacak, kendi özümüzden kopmuş, 
Resımde Grandük Cyrille ı çahş - nıedeni bit eser meydana koymalitır. 

ma masasında görüyorsunuz. Gazetemizin başka bir sütununda gö ,. 

Am erikada t:Jeresiye hapis 
cezaları da ihdas edildi 1 
V eresiye sa~ Amerikıada emsalsiz 

rağbet bulmUi lbir ticaret sistemidir. 
Elbiseden tutunuz da iltıcınıza kadar 
orada veresiye herşeyi alabilirsiniz. 

Amerikada New Jersey bükfuneti 
dairesi bu veresiye siSteminde çok 
ileri gitmiş ve everesiye hapis oezaSl» 
sistemini ilidas ey lemiştir. 
Tanınmış bir adam, işlemiş olduğu 

bir cürümden dolayı üç ay hapse mah
kum edilmiş... Cürllm bir otomobil 
kazasıdır. HAkim, cürümde bir kasid 
görmediğinden adamın haftada iki gün 
hapiste kalması şartile cezası müdde
tini geçirmeğe razı olmuştur. Şimdi 

bu adam her cuma akşamı hapse girip 
ve pazartesi sabahı çıkıyormu, ... 

Sedeften ev • 
Kaliforniyanın büyük Okyanus sa

hil1erinde bir liman vardır. İsmi Mon
tereydir. Bu kasahada bir Çinlinin se -
deften yapı~ bir evi bulunmakta -
dır. 

rülece~i veçhile müsabakanın şartları her 
kabiliyeti teşvik edecek mahiyettedir. Uc 
mid ederiz ki bu, tehalükle karşılanacaR 
ve umulan semcre ümidin fevkinde ola ... 
caktır. 

Bu müsabakaya iştirak etmenin vatana 
bir hizmet olduğunu idrak eylemeli vG 

Partinin bu yeni ve pek hayırlı hamlesini 
minnetle karşılamalıyız 

·········"··········· ... ·······························•· .. ··-
Göçmen n3kleden vapurlar Varna 

ve Köstenceye gittiler 

Romanya ve Bulgaristandan geleceK 
göçmenleri almak üzere evvelki güıı 
Vatan vapuru Köstenceye, Nazım va• 
puru da dün Varnaya hareket etmiş .. 
lerdir. 

Dördüncü seferlerini yapan bu va .. 
purlann nakledecekleri göçmenlerde11 
sonra geriye kalan1ann da nakline d04 
vam edilecektir. ' 
·····························································4 

Prenses Mari Joze, İtalyanın Yahu
di aleyhtan siyasetine rağmen, Brük -
selde Roçild Markizile tenis oynamış 
ve Markizin tcrtib ettiği bir çayda ha
zır bulunmuştur. 

Evin kapısının üzerinde çok büyük 
bir sedef bulunmaktadır. Bu sedetin 

Kral kutru 43 santimetredir. Kıymeti ise 
bizim para ile 7,000 liradır. 

Resimde Mari Joze'yi karde§i 
Leopold 'ile görüyorsunuz. 

TAKVIM 
-ı inci T etrin 

· :o; 

kumi ııeno 25 Arabr 1coo 
lSM 1357 - -İktısad bakımından böyle oldu~u gibi, 

siyaset bakınundan da bu h§disenin c -
hemmiyeti büyüktür. Japon ordulannın 
kaydettiği rnuvaffakiyetlen, İtalyan mat
buatı şimdiden tantaruı ile ve sevinçle 
kaydediyorlar Gaida (Gayda) yazdığı 
bir makalede, hadisenin ehemmiyetin.den 
balısederken garb demokrasisine karşı 
bir kere daha eldivenlerini fırlatmayı u
nutmadı. 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER INANMA! 1 ioei 
12 

Reıımi leDO Tqrin Hısı.r 

1838 173 

ki dünyada kuvvet hakimdir· 
J 

Madem 
madem ki dünyada Jıakkı hakim kılmak 
için milletler, aralarında anlapnaktan 

Hem öğrebnen, hem de gazeteci olan bir arkadaş Uni -
versite ve lise talebeleri arasında bimayeyc muhtaç olanla
rm vaziyetlerine temas ediyor. 

A vnipan m hemen her üniversitesinde bir burs, türkçe 
bir kese, yahud yardım usulü vardır. GerC'k hükumetler, 
gerek şa!lsi servet sahibieri fakir talebeler arasından en 
de~erJileri himayeleri altına alırlar, tahsil masraflarını 

ISTER IN AN, 

deruhde ederler. 
Arkadaşımız: 

Şimdi .artık zenginlerimizin lm.tiban günleri yaklaşmış 
demektir, her biri bir kaç genci benimsene üniversite mu
hitindeki .. yok~ul zeknlara çalışmaktan başka bir ıztırab ve 
derd bırakmamış olurlar, diyor. Gerçekten de öyledir. Fakat 
bu temenninin husuı bulacaJma: 

ISTER INANMAl 

GUNEŞ 

s o. 
6 ll 
l 04 

Otle 
s. D. 

E. 11 68 
ı. 6 41 

SAU 

Ramazan IMSAı( 

.s. D. 

ı 
4 44 

11 28 

lki.di Aq.. Yataı 

s. D. s. D. s. o. 
14 54 17 17 16 49 
~ 37 12 - ı sı 
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Mü terek Leh - Macar 
hud u suya mı düşüyor? 
S ür' at/e ce va b istegen Macarisianın mukabil 

teklifleri Pragda tedkik ediliyor 

ingilierede silahianma 
mDddeli beş seneden 
3 seneye indiriliyar 

Cumhuriyet Halk Partisi 
bestekarlanmız arasında 

bir ~üsabaka açh 

e Çekoslovakga 
parça/andıkian sonra 

Yazan: Selim Rat"ll) Eme' 

Peşte 24 (Hususi) - Prag hükfune- J ratle cevab istemektedir. Eğer Çek ce
tHe tekrar müzakerelere başlamak 'Ü -1 vabı menınuniyet verici olmazsa Ma -
zere bugün yeni tekliller yapılmışttr. caristan Münih anlaşmasını imza eden 

Bu teklifiere göre lVIacar hükUmeti, devletlerin derhal toplanmasını istiye
Çek1er tarafından terkine muvafakat cektir. 
-edilen şehirleri teşrinisaninin birine Daha şimdiden şurası söylenebilir Id, 

Londra 24 (A.A.) - cDaily Ex
press,. gazetesine göre müdafaa işleri 

hakkında neşredilecek olan Beyaz Ki
tab, halihazırda silahianma programı
mn ta tb iki için tahsis edilen bir buçuk 
milyann üç milyara ibiağını teklif e
edecektir. SilAhlaruna programının 
tatbiki için konan beş senelik müddet 
de 3 seneye indirilecekıtir. 

Birinciye 1 000, ikinciye 700 
lira mUkafat verilecek 

Cumhuriyet Halk Partisi milll mustklml
zln do.ha ziyade inklşaf ve terakklsln1 te -
mln için güzel blr karar vermı,, Türk bes
tekarlan arasında mllU karakterde beste-

M ünih konferansı kararının tab 

tim edildiği tarih olan otuz ey. 

HHden sonra bütün Çekoslovak matbua 
tının müttehiden ifade ettikleri fiki11 
Çek siyaseti hariciyesinın değişmesi Iü t 
zumudur. Hatta bu balıiste Berlin - Rom1 
miliverine §iddetle muhale!e~ eden ga i 

zeteler dahi bugün bu fikirdedir ve bul'b 
ıenmlş blr senfonl müsabakası açmıştır. 1 b .. 

Bestckfırlar tarafından en geç so mart ann, u munasebetle ileri sürdükleıi 
kadar işgal etmek istemektedir. Çekoslovaklar Macar isteklerinin tat-

Münazaünfih rnıntakalara gelince, mini sahasında büyülk bir adım atmış 
buralarda plebisit. yapılması teklif e· bulunuyorlar. Toprak isteklerinin yüz
dilmiştir. Plebisit teşrinisaninin 30 de 80 nini ve nüfus isteklerinin de yiiz
tmda yapılacaktır. Fakat bu tariliten de 75 ini kabul etmişlerdir. 
1 5 gün evvel, ayni ımınta.kalar bir bey- Macarların isteklerinde ne dereceye 
nelmilel komisyon kontrolü altına alı- kadar tavizde bulunacakları henüz belli 
nacaktır.. olmamakla beraber Macaristanın Bratis-

Tekliflcrin tcdldki lavayı istemekten. vazgeçmeleri beklene-
Prag 24 (A.A.) - Bu sabah Macar bilir. Çünkü buna Almanya da muarız 

mukabil tekliflerinin Çekoslovak Ha- bulunuyor. 

Yeni gemiler inşa ediliyor 
Londra 21 (A.A.) - Deyli Telgraf, 

hükfunetin ticaret gemilerine refakat 
edecek harb gemileri inşasını tac~le 
karar verdiğini yazıy<ll'. Bir taraflan 
30-40 torpito muhribi modernize edi
lerek refakat gemisi haline tahvil e -
dilecek ve içlerine 4, yahud 4,5 pus -
luk 9 top konaca'k, diğer taraftan da 
12 kadar eski kruvazör hava müdafaa 
gemisine çevrilecektir. 

1939 tarihine kadar Halk Partisi Genel S9k- mütalea aşağı yukarı şudur: 
reterlli~ine gönderilecek olan milli karakter- Bizim sabık müttefiklerımiz kendile , 
de bestelenmış senfonller iki jürlden geçe- rile müşterek bir siyaset takib etmemil 
cektl~. .. imkAnlarını bizden selbettiler. Şimdi, ha 

a) Ihzari juri: · • · t" · b ·· ün 
Bu jürl; Cumhurba~anlı~ı fllrmnonlk or- :ıc~ sıyase ımız ugun ihtiyaçlarınt 

kestrası şefi profesör Praetorius ile Devlet ıntıbak edecek ve biz, bu politikayı takib 
Konservatuarı ö~retmenlerindcn Halll Bedl edenleri tutacağız. Çünkü hakiki mlli1 • 

Yönekten ve An~ara radyosu §eflerln~en faatimiz bunqadır. Filvaki Çekoslovak . 
Mes'ud cemil ve !stanbul Konservatuan oıt- yayı Almanlık kuvvetile karc:ı kar ı 
retmenlerlnden Ferdi Şt.atzer'ln Iştiraklle 4 . ~ ş y& 
kişiden terekküb edecektir. bırakan. acı ~fıd!sattan sonra Çekoslovak· 

İhzarl jüri; yukarıda zikredilen tarihe ka- lar realist kimseler olduklarını ve icabın· 
dar gönderilen eserleri snn'at, teknik ve es- da vaziyetin zaruretlel"inc uymayı bil 
tettk bakımlarından tedkik ederek müsaba- diklerini isbat etmişlerdir. Bu vaziyetlf\ 

riciye Nazırına Macaristan elçisi ta - Rütenya meselesine gelince, Macads
rafmdan tevdiini rnüteakıb, H.ariclye tan, müşterek Macar - Polonya hududu
Nazırı Başvekil Sirovi ile görüimüş nun mm-zuu bahsolmasını ica edecek me
ı:e ~onra Slovakya ve Rütenya Başve - talibattan vazgeçmişe benziyor. 

Bundan b<Ulka pek yakında 4 pusluk 
8 tx:>pla mücehhez y.eni refakat gemi -
leri inşası düşünülmektedir. kaya girmesi uygun göriDenleri seçecektir. valnız Çekler İ~"'in değil ayni d "'> M- b k j- .... J ~ , zaman c 

killerini derhal Praga gelrneğe davet Çekoslovakyada kalan Almanlar 
etmiştir. Bu zevat Çekoslovakyanın Prag 24 (A.A.) - Ekspres gazetesine 
slir'atle verilmesi icab eden cevabının göre Olmnuç Ahnanları, Henlayn'e bir 
tamJmine iştirak edecektit. he~ göndeımişlerse rla mumaileyh, bu 

1\lacarlar cevab bekliyorlar heyeti kabul etmemiştir. 

Lord Halifaks 
İngiltere harici 

siyasetini anlattı 

..., usa a a ur..u: Fr zı · · d b- · 
İhzarl jürl faallyeUnl bitirdikten sonra . ansı a.ı:__ı~ın e ne uyük_ bir inkisaı 

teşkll edilecek ve yukanda adı geçen dört üade ettigını anlamamak mumkün de ~ 
lhzari jürl üyesile, Hallı: Partisinden ve Kül- ğildir. Uzun seneler Almanlara kar~ı bir 
tür Bakanlııtın_da~ iştirak edecek birer üye- ileri istihkam gibi yetiştirip tesiiliatını fi .. 
den ve gene Kültur Bakanlı~ı tarafından dl- nanse ettikleri bir memlek ti b z; d 
~er müzlsyenler arasından seçllecck üyel~r- . c ı ug_n en 
den terekküb edecektir. Bu jürlnln he;etl y~ına kendı mukadderatına terkediver ı 

Budapeşte 24 (A.A.) - Havas: Olomuç'un Alman kıtaatı tarafından 
Bu sabah Çekoslavak hük11ınetine ~gal edilmesini istern.lş olan bir takım 

tevdi olunan Macar notası mlinasebe- Alman tahrikatçılarının muhacerct et -
tlle Budapeştede beyan olunduğuna rneğe hazırlanmakta oldukları rivayet e
göre, MacarJstan Çekoslovakyadan sü- dilmektedir. 

Dört şeker fabrikasi 
daha kuruluyor 

Londra 24 (Hususi) - Bu akşam bir 
nutuk söyliyen Hariciye Nazırı Lord 
Halüaks, Çekoslovakyanın parçalan -
masını intaç eden hadiselerin ve Münih 
konferansının bir tarihçesini yaptık -

ingiltere kabinesinde staı·ynasseotnJ·nrae, ı·snötzı·kaünıü ingilterenin şimdiki 

umumiyesi ıı ktşlyl geçmlyecektır. mış olmak, her halde, Fransız milleti için 
Müsabaka jürlsi; 25 mayıs 1939 tarihinde de dün olduğu kadar bugün de, yarın da, 

toplanıp, Cumhurbaşkanlı~ı mrırmonlk or- tatlı bir hatıra teşkil etmiyecektir. Çek-
kestrası tarafından çalınacak eserlerı dln - lerin bu vukua..ta t cr k, k ı 
ledlkten sonra üyeler arasında glzll reye h emas e en açı apa ı 
müracaat suretile birincllliU ve tklnc111~1 ka- er temasları Fransa içm çok acı bir ya. 
zanan senfonller tesbit edilecektir. raya dokunma tesiri yapacaktır. Çekler 

Müsabaka şartlan bir parça da küskünlük neticesi olara~ 
ettirerek, ezcümle ı - Senfonl normal bir orkestra için ya- böyle konuşuyorlar. Fakat onların bu 

Ankaro 24 (Husust~ -İKinci endüstri 
plAnında dört şeker fabrikasının daha 
kurnlm8Bl yer almıştır. 

Irak a Y udi 
düşmanlığı 

Bağdad 24 (AA.) - cHavas• Arab Fi
listin lehindeki hareket Bağdadda mü -
him bir yekun teşkil eden Yahudi ekal
liyetine karşı düşmanh'k şekline do~ru 
istihroe etmektedir. Geçen hafta §Urada 
burada münferid suikastler kaydedilmi§· 
ti. Jo~zcümle iki maruf Yahudı şahsiyeti 
ortadan kaY'"bokluştur. Geçen gece de bir 
Yahudi klübünün iQeris·nc bomba atıl -
mış ve üç kişi yaralanmıştır. Yahudiler 
arasında !heyecan çok §iddetlidir. 

Bek Beriine 
Gidiyor • 
Varşova 24 (A.A.) -B. Bak'in yakınd:ı 

Beriine giiieoeğine dair ortada bir şayia 
dolaşmaktadır. Salahiyettar mehafil, bu 
haberi teyid etmemektedir, fakat CP"Y 
bir zamandanberi mütnsavvcr olan böyle 
bir ziyaretin imkAn hal"icinde olmndlğı 

söy lcnm:ektedir. 
----------~-------

d ~· •kJ•k J k demÜitir ki: 
egiŞI ı yapı aca -~İhtiyar edilecek üç şık vardır: Harb, 

Londra 24 (Hususi) - Bu sabah Çe • muselHih .. su~ ve anla~aya ~üs·.e~id 
kers'den dönen başvekil Çemberlayn ö ~- ' sulh. Bugunk:.ı beynelmılel vazıyet ıkın-
leden evvel harbiye nazırı Hor Bclişa :e ci. şı'kı ihtiy~ e~izi icab ettiriyor. 
hava nazın Sir K.ingzlivud ile örü mü . Bız, başka mılletlerın işlerine karışma -

g ş ş F k t . ..l"Y 1 . . d b" . . ı . . tür. yız. a a ouıger ennın e ızım ış erımı-

Başvekil, öğleden sonra da kahine kon
seyi toplantısına riyaset ctrnişt.ir. Bu top
lantıda dahiliye nazın Samuel Hor, mil
li .ınUdafaa nazırı Tomas İnskip, müsrem
lekat nazırı Malkon Makdonald, sıhhat 
nazırı Eliotdan başka, hariciye nezareti 
daimi müsteşan Aleksandr Kadogan ve 
müstem.1ekat nezareti müste§arları da 
hazır bulunınuşl.ardır. 

Toplantıda b!Thassa }1listin meselesile 
kabinede yapılacak olan tndilat hakkm
da müzakereler cereyan ettiğı anlaşıl -
ma ktadır. 

Resmi mehafil, kabinede yapılacak ye· 
ni tayinler ılıakkında büyük bir ketumi
yet göstermekte ise de siyasi mchafilin 
umumi intıbaı, şimdiki dominyonlar müs 
teşarı dük Dövonşhayr'ın dominyorılar 

nazırı olacağı ve David Margesson'un 
bahriye birinci lordluğunu kabul ede • 
ceği merkezindedir. 

ze knrışmnmalarmı isteriz. 
İngiltereele herkes sulh istiyor. Bunun 

aksini düşünenler QOk ynnılıyorlnr. 
Çcnroslovakyada olup biten hadisel-cr, 

Versay muahedesinıin tadili manasını tn
zam:mun eden hadiselerdir. Çünkü baş
ka türlü de olamazdı:. 

A 

Fran~ada Ayan 
intihabatı 

G:lzeteler muhtelif tef
~irlerde bulunuyorlar 

Paris 24 (A.A.) - Ayan intih:ıb:ı· 
tı hakkında mütalealar yürüten Lö 
Jur, diyor ki: 

cMüntehibisaniler, balikçılar cebhe
sinin tabutu üzerine konmuş olan me
zar taşını mühürlemişlerdir. Bu taşın 

·ı 1 1 d pek fazla olan ağırlığı, bu cebhenin bir ' a yan ar mey 311 daha dirilmesi için artık hiçbir ümid 

k 1 bırakmamıştır.~ 

0 uyor ar c:Figaroıt yazıyor: 
Mısır Kralı baba., Ayan intihabatı, tahmin edildiğin -

Roma 24 (A.A.) - Giornale d'İtalin 
Y KrBil . den daha çok bariz bir itidale doğru unan gazetesı, Fransa ve Ingilterenin silah -
Büyük baba oluyorlar lanmalarının itaıyada husuıe getirdiği gösterilen temayülden nişane vermiş-

· fena tes· 1 te ·· ı d" tir. 
Londra 24 (A.A.) - Yakınşark mt>m - ki: ır ere rcuman ° arak ıyor cMatenıt gazetesinden: 

lckctlerind:en ikısinin krallık hanedanı, «İtalya he~ha gi b" d 
1 

. 
1 

cAyan meclisinin iki senedenberi it-
mes'ud bir hfıdiscye intiznr etmeıttedır - olsun derln düş~ndu"· ır kev.mhetı 0 udr_s~ tihaz etmiş olduğu aziınkarane h:ıttı 
ler rece , ı a e ıcı k b" . 1 b" . 1 : bir harb teçhizatma m ı:n.. 1 kl hare et, ır nevı p e ısıt o muştur. 

Yunan Veliahdinin zevc.:;i 21 vaşında a rA 0 ma a ''e R " · t t" · t"k 
~ bunları daha ziyade artırabilm kl ·f- esıw ıs a ıs 1 

prenses Frederika'nın annesi ile babası, tihar eder.~ e e ı Paris 24 (A.A.) - AyA.n lnUhabatının ü-
b!r çocuk d·o~urmak üzere olan kızlarının çüncü turunu müteakıb Dahlllye Nezaretl, 
nezdlerine gelmişlerdir. aşa~ıdakl lstatlstl~l neşretmlştlr: 

Mecli.fil reisi ve' Cumhuriyet demokrat birlig-I 
Mısıı'da kraliçe Ferid~ Resüttin sarayı Sol cenah cumhuriyetçllerl 

na gitmiştir. Orada bir iki hafta sonra do- V ekiller Ankarada Müstakll radikaller 

27 azalık 
10 ll 

9 :ı 

ııtacagy ı tahmin edilen çocugv un dünyay:ı. Radikal sosyalistler 
6 Arıkara 24 (Hususi) - Meclis re!isi gelmesini bckliyeccktir. , Sosyalist cumhuriyetçiler 

co ll 

Ukragnalılrrın 
Mümayişlerl 
Var~ovn 24 (A.A.) - Hkraynalıların 

Lvov'un cenubunda ka.in Stilde'de muaz
zam n.frmayişrer yapmış olduklan haber 
alınmıştır. Hepsinin y.ckılnu ~00 kişiye 

baliğ olan üç nümayi§çi grupu, nr.ısta -
kU bir Ukrayna vücude getirihnesi le -
hind.e bir miting akdetmek üzere ayni za. 
manda şdhre dahil olmuşlardır. 
Şarkt Gıiliçyada kain Lübakbov'da da 

diğer bir nümayiş yapılmıştır. 

Dah.illye, Hariciyıe ve Adiiye Vekilleri Cumhuriyetçi sosyalist birll~ı 
4 lt 

2 ll 

Şehrimize döndüler, mab'uslar ve vektı- Sosyalistler 
letlcr erkanı tarafından karşılandılar. elde etmişlerdir. 

4 " 

Girid asileri 12 adaya 
kaçtılar 

Radikal sosyalistler 6 azalık, müstakil 
rııdlkaller bir azalık ve cumhuriyetçi sos -
ynllstler 4 azalık knybetmlşlerdlr. SosyalJ.c;t
ler blr azalık, cumhuriyetçi sosyalist blrllltl 
blr azalık ve cumhuriyetçi demokrat blrll~l 

Atina 24 (A.A.) - Alman ajansı bildi- 9 azalık kazanmışlardır. 

riyor: 
Harb divanı tarafından gıyabcn idam 

cezasına mahkfun olarak dağlarn çıkmı~ 
olan Girid ad·ası isyan hareketinin diri -
janları adadan kaçmışlardır. Bunların 12 
adaya gittikleri zannedilmektedir. 

Ankarada resim galeric-i 
Ankara 24 (A.A.) - Halkevi ar ~ubesi 

tarafındnn ;Beledlyeler Bankası altınefa 
tertlb edilen resim galerisi yarın snnt 1t3 
da merasimle açılacaktır. 

zılacaktır. (2-3 Iü tahta sazlar v.s.). tarzı hareketini tenkid edebilecek kim 
2 _ Senfonl 25 dakikadan kısa, 35 dald- çıkabilir ve di ebilir ki •h ks zı k 

kadan uzun olmıyacaktır. 
1 

Y •• •. . a ı ı yapı· 
3 - Senfonının mürekkeble ve okunakh yorsunuz.ıt çünkü muttefıkleri tarafından 

yazılmış blr partlsyonu, en geç SO mart 1939 en büyük haksızlık görmüş olanlar, biz
tarihine kadar, ihzart jUrlye tevdl edllmP.k zat Çelderin kendileridir. Bundan dola
U~ere Halk Partısı Genel SekretcrU~lne yıdır ki yarın, Ahnnnya tarafından bir 
gonderllecektlr. gümrük "tfh d ı k · 

4 - İhznrl jüri; gelen eserler arasından .. . ı ı a 1 yapı ma içın ileri sü • 
müsabakaya iştirakleri uygun görülen sen- rulebılecek olan teklifiere karşı da belki 
fonileri en geç 15 nisan 1939 tarihine kadar bigane kalmıyacaklardır. HattA, bu hu _ 
aymıcıı.k ve bunlar ork~tra partilerının yez- susta Almanlar ilk kurlarını ve avnnsla • 
dırılınası için bestekArlarına !ade edilecek- nnı yapmıya bile ba ı ı rd El" tlr ş amış a ır. ınde 

· k la ·· · "rü 5 - BcstekfU'Jara orkestra partllerlnln a n sanayıının su m pazan Almanya 
yazdırılması masrafına karşılık olmak Uze - olan, gene bu sanayiin ilk madde kay • 
re yUzer llrn verilecektir. Orkestra partneri nağını Almanya t.E~kll eden bir mem1e • 
en geç 10 mayıs 1939 tarihine kadar Cum- ket için yapılabilecek şey başka 1 
hurba.şkanlı~ı fllA.rmonlk orkestrası .şem - bilir? Alman ne 0 a-
ğlne tesllm edllecektlr. ıo mayıstan 20 mn- · ya Çekoslovakyayı parçala-
yısa kadar yazılan senfonller Cumhurbaş- dıktan sonra şimdi de bel'etme tedbirle
kanh~ı tllnrmonlk orkestraslle prova edile- rini almıya başlamıştır. 
cektlr. 25 mayıs 1939 tarihinde Cumhurbaş- Seİim Ragıp Emeç 
kanl;~ı filftrmonlk orkestrası, senfonllert 
müsabaka jürisl huzurunda tkişer defa ça- Efga •St b• •t 
lacak ve müteakıben glzll reyle birinellllti nı ana ır maarı 
ve \klnclll~l kazanan senfonller taayyUn e - h • •d. 
decektir. İstiyen bestekhlnr eserlerının pro- eyetı gı ıyor 
vasını ve müsabaka jürisl önündeki çalışı-. 

nı bizzat drije edebileceklerdir. Aksi takdir- Ankara 24 (Hususi) - Efgs.n bükOme
de senfoni, Cumhur Başkanlı~ı 1llfı.rmonlk tinin talebi üzerine sekiz ki§ilik bir maa
orkestrası şefll~ tarafından drlje edilecek- rif heyeti pek yakınpa Efganistana gi 

1 tır. decektir Maarif fiL~ti lerln Müsabakada bir1ncl11~1 kazanan senfoul- . ·. umum m L't!'l. Ş den 
nın bestekanna 1000, 1k1ncl11(t1 kazanıın sen- İsmail Hikmet, maarif mUşavt~, ilk ted· 
fonının bestekArına da 700 Ura mUklifnt ve- risat müfettişlerinden Remzi de mual • 
rilccekUr. lim mektebine müdür olarak gitmekte • 

dir ler. 
Afna 8rkeolo.ii cemiveli Bunlardan başka heyete dahil muallim 
Atina 24 (A.A.) - Atina arke.oloji ce -

nıiyetinin yüzüncü yıldönümü dün saat 
15,30 da Akropolda kral ve ailesi erkanı 

ilc başvekil Metaksas, hükumet azası, kor 
diplomatik, arkeoloğlar, yabancı üni -
versite ve iPm cemiyetTeri delegeleri ve 
büyük memurlar hazır oldu~u halde 
tes'id edilmiştir. 

ler şunlaıxhr: Sivas lisesi riyaziye mual· 
limi Zati Öncel, Malatya lisesi fizik mu· 
allimi Hakkı Palandö~n, Y C'Zgat lisesi 
beden terbiyecisi Nurettin Akda~, Kır • 
şehir orta okulundan Şemsettin Akdağ. 
Amasya orta okulundan İbrahim Dokan

1 
Adapazarı orta okulundan Mustafa Ku
ral. 

···:.:.:.:.:.:.:···············································································-··································, 
Sabahtan sabaha : 

To h ta illeti 
Büyük bayrama hazırlanan şehirlerimizde gene kerestEcilerin yüzü güldü. 

Meydanlar, caddeler gene tahtndan taklar, ağacd-an kerevetlerle f~reti bir film 
stüdyosu gibi donanmıya başladı. Çıra tahtası, aşı boyası ile yaldızlamalta 
çalıştığımız bayramın ne çelik beden li bir inkılab eseri oldu~una iman etme~ 
sck yaptıklarımıza kendimiz de gülece~z. 

Fakat artık bu tahtadan tak, halı d an dekor, ağacdan kerevet itiyadı son 
bulmnlıdır. İstanbul mutlak bir zafer takına muhtaçtır. Öyle bir tak ki altın
dan ordular geçsln, duvarlarında Sakaryadan, Kocatepelerden alınmı~ 

granitler bulunsun ve inkılabın san'atkar çocukları bu takın bedenlerine za
ferin bütün ana hatlarını hakketsinJcr. 

Aşiret ve çadır hayatının iğreti tahtacılıltı on beş yıllık cumhuriyetin be
ton mimarisinde ziynet olmaktan kal mıştır artık. Belli başlı şehirlerimizd.e 

mutlak birer zafer takına ihtiyacımız vardır. Dört tahta direk çakarak astığı
mız bayra~ın şerefini düşünmeliyiz. Şt'hircilikte tahta yapıya izin vermiyen 
belediye kanunları en büyük günüm~zü çıra tahtası ve aşı boyası ile süsle _ 
rnekten bizi menetmelidir. Bürhan Calıid 



Bu sene mekteblere her Yildan daha 
fazla talebe müracaat etti 

Muhtelif semtlerde yeniden dört okul 
bütün talebeler yerleştirildi 

açılarak 

istanbul kUltur direktörünün verdiği izahat 
1938-1939 ders yılına ayın birinden iti- karşıianmış ve her talebe yerli yerine 

baren başlanmış bulunmaktadır. Maarif 1 konmuştur. 
Vekaleti, talebe tehacümünü önlemek Cibali orta mektebine bu yıl çok fazla 
için icab eden tedbirleri alınL~ ve bu mak kız talebe müracaat etmiştir. Kız tale -
sadla İstanbulda yeniden dört orta rnek • benin fazla mikdarda ınüracaati dolayı -
teb açılmıştır. Yeni senenin tedrls vazi- sile Cibali orta mektebi yalnız kızlar için 
yeti etrafında İstanbul maarif müdürü ayrılmış ve buranın erkek talebesi Ge -
Tevfik Kut bir muharririınize şu izahatı lenbevi ve bu sene açılan Karagümrük 
vermiştir: 

orta mekteblerine verilmiştir. Söylendi~i 
- İstanbul ilk ve orta okullarile lisele-

gibi Cibali orta mektebinden Yenikapı 

orta mektebine verilmi' talebe mevcud 

değildir. Cibali orta mektebinin bulundu-

Mareşal Fevzi Çakmak 
ve Sıhhiye Vekili dün 

akşam Ankaraya gittiler 
Bir müddettenberi şehrimizde bulunan 

Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak ve Sıhhiye Vekili Hulusi Alataş, 
dün akşamki trenle Ankaraya hareket et
mişlerdir. Mareşal ve Vekil garda İstan
bul komutanı General Halis Bıyıktay, 
General Cemil Cahid ve Ali Jt'uad, vali 
muavini Hüdai Karataban ve diğer gene
raller, askeri erkan tarafından uğurlan
mışlardır. 

Bu da kurnazlık mı ? 
Musevifer kendi mekteb~erinin 
talebelerini Türk mekteblerine 

gönderip binalari k.raya 
veriyorfarmış 

Büyük ziraat kongresi gelecek aym 
dördünde Ankarada açiiacak 

Kongrede memleketimizin zjraat programı esa~h 
surette çizilecek ve haricde rağbete mazhar olan 
yeni zirai mahsulat yetiştirilmesine karar verilecek 

İkinciteşrinin dördüncü günü Anka
rada toplanacak olan büyük ziraat ve 
köy kalkınması bmgresine aid hazır -
lıklar bitirilmek üzeredir. AHikadar -
lar tarafından kongre için hazırlanan 
raporlar Ankaraya gönder'ilmiştir. 

Diğer taraftan kongreye davet edi
len her ziraat mütehassısı ile zirai mü-

cadele üzerinde iş yapan kimseler de 
kendi ihtisas ve iş mevzuları üzerinde 

noktai nazariarını bir raporla kongre
ye bildinnektedirler. Şimdiye Radar 
hıemleketimizde ziraate aid, ortaya 
konulmuş bütün eserler de kongreye 
gönderilmektedir. 

de rağbete mazhar olacağı anlaşılan 
yeni zirai çeşidierden yetiştirilmesi i
çin de kararlar verilmesi muhtemel • 

dir. Ziraat kongresi ehli hayvan ncsU• 
nin ıslahı ve inkişafı hususlarını da 

tedkik edecektir. Hükılmet, ziraat kon• 
gresi müfredatını bir layiha halinda 
toplıyarak Büyük Millet Meclisine ar
zedecek ve önümüzdeki sene tatbiki i• 
çin faaliyete geçecektir. Kongreye işti• 
rak etmek istiyenlere Vilayet ziraat 

müdürleri tarafından birer fiş veril • 
mekte, bu fiş daldurularak Vekalete rine bu sene yapılan talebe tehacümü her 

aenekinden ziyaded'ir. Bu iUbarla çocuk
ların rnektabsiz kalmamalan için lazım 
telen .her türlü tedbiri aldım. Bir aya 
yakın zamandanberi tedrisata başlanmış 
bulunmaktadır. Bugün hi.Ç bir çocuk mey
danda bırakılmamış, müracaatların hepsi 

ğu semtten orta tahsilini takib için ya- Ecne.bi ve ekalliyet okullarının idare 
pılan ~ni müracaat eden talebeler de heyetleri masraflarını karşılıyacak mik
ayni semtte açılan Karagümrük orta darda varidat temin edemediklerinden 
mektebine yerleştirilmişlerdir. nı.ekteblerini birer birer kapamakta.dır. 

-==-=======-==-===ı===~~~::::~;==========:;;~=;:;.====== Son senelerde en ziyade musevi rnek -

Ayrıca istihsal ve ihraç maddeleri -
rnizle büyük ziraat programı ve sula-

ma işleri hakkında birer broşür tanzim 
edilerek kongreye arzedrlmek üzere 
hazırlanmıştır. 

gpnderflmektedir. Vekaletı münasib 
gördüklerjne davetiye gönderecektir. 
Kongrede murahhaslara daA'ıtılmali 
üzere madalyalar da bastırılmakta • 
dır. .............................................. ·-·····-··-· 

Bir adam komşusunun 5 tavuğunu 
öldürdü 1 Mateferrlk : Deniz işleri: tebleri kapanmaktadır. Kapanan' muse

vi mektcblerinin binaları cemaate kal -

Hazineye aid tarla ,, bahçe ve bağlar Yarın bir İngiliz mekteb gemisi makta ve bu binalardan kira temi!'l edil -
mekte, bu suretle musevı çocukları para

Büyük ziraat kongresi, Cumhuriye
timizin 15 inci yıldönümünde Anka
rada şimdiye kadar misli görülmemiş 
bir köylü toplantısına vesile verecek-

Mecidiye köyünde oturan ömer isminde 
bir şahıs, komşusu seyyar tenekeel Nuriye 
ald tavukların bahçesini klrlettlklerlndel\· 
kızmış ve dün av tüfe~lle beş tavutu vuru.o 
öldürmüştür. 

istiyenlere satılıyor 
Vilayet dahilindeki hükfunete aid J~ 

lenmemiş ve haraba yüz tutmuş tarla, 
bahçe ve ba~lann imarları için isteyen -
lere verilmesine başlanmıştır. İskan mev
zuatı dahilinde verilmekte olan bu ara-

limanımıza golecek 

Akdenizde seyahate çıkan İngiliz do -
nanmasına mensub 9996 tonHatoluk Vin
diçtiv mekteb ~misi, 26 birinciteşrin 
çarşamba günü İstanbulu ziyaret edecek
tir. 

zilerin üç yıl içinde imar edilmesi şart • Gemi Çanakkaleden geçerken Kilya ve 
tır. Seddilbahire tığrıyacak, sübay ve erler

Halka verilecek arazinin hazineye a
ld olduğu da kat'l surette anıaşılmak la
zımdır. Bu arazinin tapu senedleri, üç 
yıl içinde işlendi~ine ve imar edildi~ine 
dair yapılan tedkikat üzerine Ziraat Mü
dür veya memurlu§unca verilecek ra -
porlardan sonra sahibierine da~ıtıbcak, 
tır. 

den mürekke'b gruplar, mezarlıkları ge
zeceklerdir. İstanbula muvasalatında ya
pılacak mutad ziyaretl·~rden sonra gemi 
Heybeliada önünde demirliyccek, sü • 
bay ve müretlebat şehrımizi gezecekler
dir. Gemi ayın otuz birinde limanımızdan 
hareket edecektir. 

Suvat bug jn sefere ha,lıyor 
12 yaşında Avuatralyalı Denizhankın yakın sahillerde işletmek 

bir taJebenin merakı üzere Almanyada yeni yaptırtmı~ oldu -
Avustralya ilkokullannda okuyan ğu Suvat vapurunun tecrübeleri dün 

12 yaşında bir çocuk İstanbul Beledi - Marmarada yapılmı§ ve havanın çok sert 

i Turi Ş be . M- d- ı··-·· d bir lodos olmasına rağmen hi c bir sar -yes zm u sı u ur ugun en .. · 
Tü k . h kk d 1" t · te · tı· sıntı gostcrmediği ve rur'atmin azalma • r ıye a ın a ma uma ıs nuş r. _ .. .. _ 
A·--+- 1,...,1 w ·...ı Ad.~. 1... · dığı gorulmuştur. . vl.Qı..ı.a .YG<ı çocugun bı.c ıgı ma u - .. . • .. 

t k d . · ·· d ·ı ıct· · Suvat bugunden ıtıbaren Kadıkoy hat-ma en ısıne gon erı ece ır. . . 

b 
tına ışlıyecek, haftanın bazı günlerinde 

Topçu abf. okulımda ugi\D de Ada seferini yapacaktır. 
ab,Iar yapılacak 

Topçu atı§ okulunun 1938 senesi ikinci 
devre atış kursunun bitarnı münasebe • 
tile bugUn Metriste atışlar yapılacaktır. 
Atışlarda bulunacak davetliler saat do
lruzda Topkapıdan otobüslerle Metristekt 
topçu atış mektebine götürüleceklerdir. 
Saat onda okul komutanının vereceği iza
hattan sonra atışlara başlanacak ve atış
ları müteakiben davetlilere ö~le yemeği 
verilecektir. Davetliler gene ayni tarikle 
döneoeklerd!ir. 

Pqte timendiferler korıgresinin 
kararları 

Bir müddet evvel Avrupa trenleri O • 
reı konferansına iştirak etmek üzere Peş
teye giden rnurahhaslarımız evvelki glin 
şehrimize dönmüşlerdir. Kongrede, her 
sabah şehrimizc gelen konvansiyonel tre
ninin 1939 senesi mayısmdan itibaren 
smplondan evvel gelmesi ve ondan sonra 

hareket etmesi kararlaştırılmıştır. Bu 
suretle ıkanvansiyonel katarının da Toros 
ekspresile irtibatı temin edilmiş olacnk
tır. 

Kızılayın teşekkürü 

Kızılay Beyazıd Nahlyeslnden: Aziz cum

Gilmrilklerde: 

Cfimrfikler aabf bibası Cumhuriyet 

bayramında açılacak 

Gümrükler başmüdürlüğü tarafından 

Sirk.ecide yaptırılmakta olan yeni satış 
binasının inşaatı biti.rilmek üzeredir. Bi
na cumhuriyet bayramına kadar tamam
lanacak ve bayramda merasiml-e açıla -
caktır. 

Şehir Işleri: 

Çamhca havuzu gelecek sene 

yapılacak 

Sarayburnu ve Şemsipaşada inşa edi
len tcnvirat havuzlarından uçuncusu 
Çamlıcada yapılacaktır. Çamlıc~ havu -
zunun inşası geciktiğinden bu havuz ge
lecek seneye yetiştirilecektir. 

·····················································-····-
ER1'UÖRUL SADI TEK 

tiyatro!;U 
Tak•imda Bugeee 

Karma Ki!rtflk 
vodvil S perde yakında ı 

Ladam Okamelr• 
Tel: 40099 

hurlyetımlzln 15 lncı yılı tereflne olarat --------------
etns ve mezheb gözetllmtyeret yardıma muh
taç (200) kadar yavruların sevtndlrllme -
alnde fbzall harniyet buyuran (Karamfirsel, 
Şerif Said Çolak, Brod, Köseo~u Ata, A -
aabzade, Topbaş Nuri, derl tficcan Bay Hils
nü Karahasan o~u. Akbaş Yunus, Narlı -
yan, Osman Tatarl, Bekir Süleyman Musta

HALK OPERETI 
Beyofrluııda (Üiı:i Çatlayn) 

Halk Operet tlyatro.~aııda 

pek yalcıDda baıJıyor 

ilk uer 

K1na Gece•l 
fa, Bensu Sadaka, Kaldlron, Vlçen. Şeker - --------------
ctyan, Avunduk, Cfimbüşyan, Bayram AU 
:tunduracı, Mı~ırdıç, Vltall ve salr) mfiesse
• sahlblerlle her sene erkek elbiselerini di
ten Mercanda Yaldız hanında fabrikatör 
Bay Ahmed ve kız elbiselerını dlken Fındık
lıyan hanında terzi Matmazel Oarlpyan, 
Anjel Plyosyana alenen arzı tetekk11r Yt 
minnet eylerlz • 

Turan Tiyatrosu 
Halk .. D'atkirı Nqid olna• 
pcnı S.miba Mitel ..,-. 

yateai Bugeee 

K1rm1 z1 Fener 
4 Perde. 

Dau, Solo, Diat 

sız olarak Türk resmi mekteblerind~ o -
kutulmaktadır. Halbuki tedrisatına ni -
hayct verilen mekteblerin binaları tale
bcleri resmi okullara yerleştirilmektc ol
duğundan maarif idaresine verilm-:!k ik

tir. Fevkalade ehemmiyet atfedilen 
kongrede, memleketimizin ziraat pro
gramını esaslı surette çizmek için ~a -
lışılmaktadır. 

Üç kumarbaz yakalandı 
Beşlktaşta Yeniharem aokatında Mehmede 

ald 3 numaralı lr.ahvede kumar oynandıitı• 
nı haber alan zabıta, mezkür kahvede yap
tıtı anı bir aramada Yorgt, All ve Hüseyin 
1smlnde 3 kumarbazı auc; tı.stünde yakalı • 
yarak Müddelumumllt~e tuılm etmlttlr. 

Bu meyanda Avrupa piyasasına ih -

raç edilen mahsullerimizden bazılarını 

ekim mikdarını tahdid ederek, haric-

tiza etmektedir. Musevi çocukları parasız 
okululdukları halde, m use\ ı çocuklarına 
eskidenbed tahsis edilmiş binaların va -
ridatından hususi cemaatler istifade et -
mektedir. İstanbulda bulunan musevi ço- r 
cuklarının yüzde elli, altmışı Türk resmi 
mckteblerinde tahsil görmektedir. Maa -~ 
rif Vekaleti çocuklara aid bu binaların 
Vekalete verilınes!ni istemektedir. 

"Uzun Mehmed, piyesi 
Gazetemizin yazı ailesind<m Ahmed 

Naim, arkadaşı Celal Bora ile, Zonguldak 
kömür madenierinin kaşüi c Uzun Meh -
m~:t adına bir piyes hazırlanuş ve bu 
piyes Ankarada muva(fakiyetle sahneye 
konmuştur. 

Etrafında takdir ve alaka top -
lıyan bu eser bir kararla Halkvle
ri sahneleri için kabul olunmuş ve gene 
bu karar mucibince bastırılmıştır. Piye.
sin tevziine bugünlerde başlanacaktır. 

Zonguldak havzasının iktısadi tarihini 
yazdıktan sonra, memlekete kömür ha -
zinelerini hediye eden bir halk kaşilinin 
adını da ebedileştirmek için ona izafetle 

SARAY Sineması 
Cumhuriyet Bayramı Münasebetile 

Sayın Halka 

TORKÇE SOZLO 
Filmierin en fevkaladesi 

Kara Korsan 
Şaheserini takdim edecektir • 

Bat rollerde : 

fRANZiSKA GAAL ve FREDRiC MARCH 
Bu film Sinemanın timdiye kadar vücuda getlrllen en bDyQk aşk 

ve macera fllmidir. 

lzmir'de ELHAMRA SINEMASlNDA da 
Cumhuriyet Bayramı haftuında gösterilecektir. 

ve sadece Halkevlerinin değil, fakat y k 
memleketin umumi neşriyatı için de de- J~-------· arın a şam 
ğerli bir yer tutacak olan bu gHzel piyesi s ca M re::- ~ sı·nemasında 
meydana getiren arkadaşımızı tebrik e - ~ Ir' 
deriz. 

Bir işçi kolunu bıçkı makinesine 
kaptırdı 

Kant.arcılarda Ziyaya ald odu ndeposundn 
çal~an Sadık, kazaen kolunu bıçkı makl -
nes1ne kaptırarak bUe~Inden a~ırca yara
Innmış ve Cerrahpaşa hastanesinde tedavi 
altına alınmıştır. 

Bir balıkçı arkadaşını yaralayıp kaçtı 
Fertköyde Yalova soka~ında oturan Mu

hlddJnle arkadaşı Balıkçı ismatl arasında a
lacak yüzünden bir kavga çıkmış, İsmall 
Muhlddlnl bıçakla sol kolundan yarnlıyarak 
flrar etmiştır. Yaralı, tedavi altına alınm~
tır. Suçlu aranmaktadır. 

Cumhuriyet Bayramı şerefine layık 

NE ŞEKER ŞEY 1 
Fransızca sözlü şaheseri başlıyor. Baş rollerde: 

DEANNA DURBİN 
H BBBBBBT MABSBALL 
Şayam Hayret Artistin Şayam Hayret filmi. 

Gişelerin önünde izdihama maruz kalmamak için biletierin ev· 
velden aldırılması rica olunur. 

Yarın Akşam 

iPEK 
Sinemasında 

EGLE.NCE ve KAHKAHA KASlRGASI 
DONYA KOMIKLER KRALr 

LOREL ve HARDi 
tarafından TÜRKÇE SÖZLÜ OLARAK yarablo 9 kı11mlık 

EN SON ve MUAZZAM ŞAHESERLERI 

LOREL HARDİ, ISVİÇREDE 
Ayrıca CUMHURIYET BA YRAMI ŞEREFINE PROGRAMA ILA VE 

ETMEKLE ŞRREF DUYDUÖUMUZ 
TORK SINEMA VE FILMCILIGlNIN MÜKEMMEL BIR ESERI 

ANKARA GENÇLIK BAYRAMI 



Bursa ovasmda yüzbinlerce dönüm 
arazi su haskimndan kurtanldl 

Çok verimli olan bu topraklar nüfus başına isabet 
eden mikdar taJiD olunarak bir nisbet dı bilinde 

köyiÜJ e tevzi edilecek 

llursada !r1uradiyeden Çekirgeye oır bakış 

Bursa, (Hususi) - Buı:sa ovasında se- edilecektir. Şehrin muhtelif yerlerinde 
nelerdenberi yapılmakta olan ve devlete taklar yapılmakta, Atatürk heykeli etra
milyonlarca liraya malolan kurutma te- fına renkli fıskiyeler, muhtcli!' tenvirat 
sisatı ile kanallar yüz binlerce dönüm a- ve tezyinat vasıtaları hazırlanmaktadır. 
raziyi su baskınından kurtarmıştır. Bıı 

arazi: civar köylülere, ihtiyaçları nisbe
tinde tevzi edilecektir. Topraklar çok ve
rimli olduğundan civar köylüleA· bura
lardan hakkile istifade etmiş olacaklar
dır. 

Tevzi maksadile teşekkül eden heyet 
bir buçuk aydanberi tedkikat yapmak 
için köyleri dolaşmış, araziye muhtaç 
köylüleri ve bunların elyevm malik ol
dukları arazi mikdarını tesbit etmit. nü
fus mevcudunu da nazarı ıtibara almış
tı~. NUfus başına isaoot eden mikdar ta
y.ı.n olunarak bir nisbet dahilinde köylü
ye verilecektir. Şimdiye kadar tedkik 
muamelesi rkmal edilen köyler ~unlar
dır: fsmetiye, Kazıkb, Samanlı, Hasan, 
Cambazlar, Ahi, Iğdır, Karahızır, Ada, 
Barak lı. 

Bu ayın sonuna kadar ikmal edilmesi 
umulanlar: Serme, Kestel, Duvaklı, Köy
~aşı köyleridir. 

Bursaefa bir şeftali ıslah ve yetiştimıe 
bahçesi kuruluyor 

Kırklarelinde 

Bir çocuk topralı 
Altında kalarak öld il 
Kırklareli, (Hususi) - Burada çok fe

ci bir ölüm vak'ası olmuştur. Talakzade 
mahallesinde oturan ortamekteb talebe
ierinden 13 yaşında fsmet, mekteb çıkışı 
koyunlarını alarak şehir dışına gitmiş, 

fakat yağınura tutulduğu için merkebi ile 
birlikte bir sığmağa ç.ıkmıştır. Fakat top
rak birdenbire çökmüş, İsmet merkeble 
beraber toprak altında kalmış ve ölmüş
tür. Birkaç saat sonra vak'adan haberdar 
edilen müddeiumumllik çocuğt< ve mer
kebi topraktan çıkarrru§tır. 

lzmihe Cumhuriyet bayram• 
h~zırhklar1 

İzmit, (Hususi) - İzmitte Cumhuri
yet bayramı hazırlıkları devam etmekte
dir. Şehrimizin şair gençleri bir araya 

......... 

Mard~n Halkevi bir külffi~ 
SON POSTA 

Sayfa 1 

müessesesi haline geldi • 
l zmitte gornizon 
Manevraları bitti Dört aene evvel iki o dalı bir çatı da açılan Halkevin ·n 

bu2iin geniş bir binası var.· Faaliyet hergün bir az 
daha artıyor ve favdalar temin edivor lzmitte yapılan büyük geçit 

resmi 2 saat sürdü ve çok 
p~rlak oldu 

İzmit, (Hususi) - İzmit civarında 1:! 
gün evvel başlıyan garnizon manevralar1 
sona ermiştir. Manevralar en güç ve çe
tin şartlar içinde cereyan etmiş olmasınn 
rağmen tam bir muvaffakiyet hüsıl ol
muş, yiğit askerlerimiz 12 günlük tathi
katta en küçük bir yorgurıluk dahi ~ös

. rermemişlerdir. 

Askerlerimiz şehirde halk tarafından 
çok büyük bir tezahüratıa karşıianmış 
ve alkışlanmışlardır. Tavyare meyd3nın
da yapılan resmi geçid çok parlak ol
muştur. 

Geçid resminde tüm komutanı General 
Rüşdü Akın, vali Hamid Oskay, üssübah
ri komutanı amirat Hulusı, Parti erkanı, 
belediye ve teşekküller münıes.c;ilferi, de
vair rücsası ve bütün sübaylar vardı. İki 

· saat süren geçid resmi çok parlak olmuş
tur. 

Burdur nalia deposu 
tamamen yandı 
Burdur, (Hususi) - Evvelki gece saat 

23 de Burdur nafı deposu tamamen yan
mıştır. Yangının nasıl, ne şekilde çıktığı 
henüz anlaşılamamıştır. Bir sene evvel 
Burdur memleket hastanesinin ve orta
mektebin bulundukları sahada yapılan 
bu binanın yanışı burada tcessürle karşı
lanmıştır. Yangın geç haber alınmış, a
tf"şin de tavandan çıkmıı olması sarfedi
len bütün gayretleri hiçe indirrniştir. Bi
nanın içindeki iki silindir de tamamen 
harab olmuştur. Zararın 22 bin lirs oldu
ğu tahmin ediliyor. 

Boluda zelzel e 

Mardin Halkevıııc:ıe sinema seyreden koyıüıer ve Ev BQ§kum Azız Uras 

Mardinden yazılıyor: 934 şubatında 1 yardımile güzel ve modern bir biııa 
ve iki odalı, mütevazi bir binada açıl- yapılmıŞtır. Büyük bir temsil ve ko·ı
mış olan Mardin Halkevi, değerli baş- ferans, dört içtima salonile müteaddıd 
kanı Dr. Aziz Urasın mütemadi gayret çalışma odalanndan mi.ft.eşekkil olan 
v: ~~mm:tne me~lek~t~mizin il~ri. bir ve Mardinin cidden en büyük kazanç· 
kultur muessescsı halını almak ıstıda- larından birisi bulunan yeni bina da
dmı göstermiştir. Evin maruz bulun - hilinde Sesli sinema tertibatı da v:~ı· -
duğu eşya ve bina mahrumiyetile dört dır. İlk temmuz günündenberi yeni 
sene dört ay zarfında başardığı hiz - kurağda çal~mağa başlıyan Mardin 
metler kaı;,:ılaştırılacak olursa elde e- Halkevlileri birçok üstün muvaffaki -
d.~l~n ıyüksek muvaf.fakiyell.en .dolayı yetler elde etmiş bulunuyor. İki oria· 
guzı~e ve gen~ başkanla ?rk~daşlarını lı, mütevazi ve süssüz bir binada sny -
takdır. ve tebrık eylememız lazım ge - dığımız muvaffakiyeti gösteren bir 
lecektır. kültür kaynağının bilcümle vesaiti ca· 

Filvaki Mardin Halkevi çalışma im· 
kanı verecek, hemen ·bütün vasıtalar
dan mahrumdu. Böyle bir teşekkül için 
herşeyden evvel müsaid bir binaya lü
zum olduğunda şüphe yoktur. Halbu
ki, Mardin Ha:lkcvinin değil düzgün 

ve müsaid bir binası işgal ettiği iki oda 
için kafi teçhizatı ve malzemesi yok -
tu. 

mi yeni ve modern binasında muhi'e 
çok daha faydalı o1acağında asıa şüp· 
he yoktur. 

Istanbul - Edirne demiryoluna 
traversler konuyor 

Muradlı (Hususi) - İstanbul - E -
dirne tren hattına yeni traversler ko . 

Evet, Mardin Halkevi her ~eyden 
h d Ark d 1 b

. ht nulacak, kırılıp bu hatta döşenmek ü· 
ma rum u. a aş aTı ırer mu e-

zere Konyalı Mehmed Baran tarafm • 
şem bina ve bu bina dahilinde her tür- dan taahhüd edilen 1 O bin metre mi · 
lü vasıtalara malikken onun hiçbir şe- kabı ~. Muradlı civarındaki taş o . 
yi yoktu. Bütün mevcudiyeti mütevaıi caklarından çıkarılınağa başlandı. 

Bolu, (Hususi) - Dün sabah saat dör
de on kala üç saniye süren oldukça şfd
dıetli bir hareketiarz olmuştur. Herkesi 
uykusundan uyandıran bu sarsıntı ma:!
di ve manevi bir zarar husule getirme
den heyecanla geçiştirilmiştir. 

ve süssüz iki odadan ibaretti. Fakat. -;;;:;:::;::::::;:::::::::::::::::::::::::::::~ 
dört sene dört ayı bu mütevazi ve süs-

Trakyamn kesilmiş tavukları 
Edirne (Hususi) -Trakyanın kesil

miş tavuklannın (Frigoı-efik) soğuk 
hava vagonlarile Avrupaya sevki için 
bir firmanın müracaati beklenmekte -
dir. 

süz iki odada geçirmiş olmasına rağ -
men reisi doktor Uras ve doktorun et
rafında toplanan gayeli gençlerin ha -

kiki bir feragat ve fedakarlıkla devam 
eyliyen çalışmalan sayesinde muvaf -

fak olmu.'itur. 

Vize hafriyat1 iyi netice verdi 

Hükümetin, memleketin her yerinde gelerek • Yüz yıllara bedel 15» isimli, in
nıeyvacılığa verdiği ehemmiyet meya- kıldba, cumhuriyete aid bir şiir kitabı 

n ında, Bursamızın meşhur olan şeftalisi 

1 

O:şret~işlerdir. Vil~yetin -~azırl~dığı bü
<ie unutulmıyarak, bugünün icabıarına yuk kıtab da tabedılmek uzeredır. 

göre şeftaliyi çe~d~ndirip yetişm~ini ~~~=~==~=~=~===~~=~~=~~~~=~~~-
fennt ve asrı bir yoıa koymuş, satıştan ( .S vas Cumhuriyet meydam parkelendiriliyor ) 

Saydığımız bunca imkansıziıkiara 

rağmen otuz milli temsil verilmiş, gü
zide bir temsil heyeti yetiştirilrniş, 

bando ve caz takımları faaliyete geç -

mi~, foto~af, resim ve heykeltraşlık 
atölyesi açılmış, memleket kütübhane-

tnernlekete ve müstahsile çok fazla ka- "------- . 
zanç temin etmek maksadile Ziraat Ve- Sıvas. (Hususi) -
kaleti şehrimizde bin dönümlük bir (şef- Sı\'aS son yıllar içer· 
tali ıslah ve yetiştirme) bahçesi kurmayı sinde büyük çalış 
kararlaştırmıştır. Elverişli bir yer bu-l malıırın devamı ilt 
lımması ve icab eden diğeı· hususat tedkik 1 güzel bir şehir hali· 
edilmesi için işe Bursa ziraat mektebi ne gelmiştir. Mem 
ıneyvacılık muallimi Mustafa Dudipek lek{!t işleri ile çola 
lllemur edilmişUr. Haber verildiğine gö- yakından ve canlı a
re bu iş için en müsaid olarak Dikencik Hikalarla çalışan Vll• 

çiftliğinin bir kısmı münasib görülmüş- li Nazmi Tokerin yar 
tür. Bu yoldaki tcdkikatı ihtiva eden ra- dımları ile memleket 
por, Mustafa Dudipek tarafından, yakın. 
da vekalete gönderilecektir. birçok yenilikler ka

zanmıştır. 

Cwnhuriyet bayranu hazırlıklan Vilayet büdcesin-

. Cumhuriyetin on beşincı yıldönümünü den ayrılan tahsisat
kutıulamak için, şehrinıizde bir hafta- la istasyon caddesi iki taraflı parkelen
danberi hummalı bir faaliyetle çalışıl- rnek suretile ve etrafındaki ağaçların 
tnaktadır. Alınan tertibata nazaran bu iyi manzaraları ile çok güzel bir bulvar 
seneki bayram çcbt parlak olarak tes'id haline gelmiştir. Şimdi de büy5k bir faa-

li~tle Cumhuriyet meydanı par
meydan büyük 

- Hasan Bey evlilikte 
aranacak yegane şey karı 
koca arasmda tam bir ra • 
hat ve huzurdur, delil mi? 

kelıenme'ktedir. Du 
bayrama kadar ikmal edilecek-
tir. 

Pazar Ola Hasan Bev Divor ki: 

..• Halbuki bizim ko m • 
sunun evi böyle de4il.. Al· 
İahın günü kavga, prültii 
eblk olmuyor. 

... Hem de karı koca bir 
çatıştılar mı, aylaren dar
gın durup barışinıyorlar .. 

Hasan Bey - Araya İn
giliz başvekili Çemberiay
ni koymaktan bafka çare
leri kalmanui demek!. 

silc birleşilerek 3 700 mevcudlu bir ki
tabsaray Ye zengin bir okuma odası 
meydana getiri1miş, radyo ve gazete 
ile kültür Ye gençlik neşriyatı yapıl -

mış, yüzlerce köy gezisi tertib olun:ı
rak köylülerimize sağlık, kültür. imar 
ve iktısad bakımlarından azami fav -
dalar temin edilmiş, eski eserler ted
kik ve tesbit edilerek Mardin tarihi -

nin yazılmasına başlanmış, beş kıvmet
li eser tabedilmiş, birçok halk ders · 
haneleri ve kurslar açılmış, Çocuk E-
sirgeme Kurumu ile el birliği edilerek 

sosyal noktadan gereken hizmetler gö
rülmüş, futbol. cirid, bisiklet, atle · 
tizm ve avcılık gibi spor; kolları mu -
vaffa'kiyetli mesaisine devam etmi~ -
tir. 

Fakat. Mardin Halkevinin başardığı 
en mühlm dava dil meselesidir. Bu me· 
sele ile Cumhuriyetten sonra ve Halke
vhıin t~ekküliinden önce çalışılmı~. 
mümkün olan gayret ve mesai sarfc . 
dilmiştlr. Fakat, bu c::ahada en büyük 
inkıUıbı Halkevi yapmıştır. Bütün şu-

belerini bu davayı başarmak yolunda 
seferber eden Halkevi şehirde ve mül
hakatta Türk dilini yayma cemiyet -
leri, dershane ve kurslar açtı. radyolu 
ve handolu geziler tertib etti, ve ne
ticede yüzde seksen muvaffak oldıı. 

Daha dün yüzde biri türkçe konuşmı
yan halkın bugün yüzde sekseni ana 
diline kavuşmuş .bulunuyor. 

Ha lke~i i~in umumt merkezin de 

Edirne, (Hususi) -Türk Tarih Ku, 
rumunun bu yıl Trakyanın Vize ve 
Kırklarelinde yaptırttığı kazıların g~ 

çen ve evvelki yıllar Alpullu ve Lüle· 
burgaz höyüklerinde yapılan kazıla • 
ra nisbeten daha enteresan neticele1 
verdiğini bildirmiştim. 

Bu sene Vizedeki hafriyatta meı..·da· 
na çıkan ve Trak krallarından birine a· 
id olması tahmin edilen bir ölü ile, 
bu kralın tacı, kılıcı, zırhlı elbic;es~ 
gümüş ve altın kakmalı miğferli nıag. 
kesi ve üzerinde minyatür resmi bu • 
lunan altın yüzükler ve diğer eşyalat' 
üzerinde Trakya hafriyatı direkfôrü 
arkeoloğ Arif Müfid Mansel tarafın .. 
dan ilmi tedkikler yapılmaktadır. 

Höyükte meydanrı çıkarılan m zar 
odaslle Jahid İstanbul Arkeoloji M"i1.e· 
si salonlarından birinde asli şeklini 
tamamen muhafaza etmek üzere res -
töre edilecektir. Restörasyon i~;ne 
şimdrden başlanmıştır. 

Resimde hafriyat mahaJline gi~ 
General Kazım Dirikle hafriynt a!\ist.a
nı Münire görülmektedir 



6 Sayfa 

Sordular, cevab verdim: 
- Memlekette, ne çok? .. 
- Mecmua! 
-Ne yok? 
- Mecmual 

* .İki arkadaş konuştular: 
- Canım sıkılıyor. 

-Ne duruyorsun, bir mecmua çı • 
kar. 

* Bir mecmua meraklısı: 
- Ben nekadar mecmua çıksa nep • 

&ini alırıın! 
Dedi. Güldüm: 
- Ya sen hesabını bilmiyorsun, de-

dim. Yahud da... • 
- Yahud da? .. 
- Yalan söylüyorsun! 

* - Ben yüz sekiz tane mecmua çı • 
kardım! 

Diyen olursa, yalan söylüyor zan • 
ııetmeyiniz .. Sözü doğrudur. Her hafta 
ayn bir isımle bir mecmua çıkarmıştır. 

* Mahmudpaşadan geçiyordurn. Bir 
çığırtkan bağırdı: 

- Aradığınızı burada bulacaksınız. 
!pekliler, yünlüler, krep birrnmılar. 

Bir başka çığırtkan da bağırdı: 

- Burada bayım, yünlüler, şayak -
lar, mantoluk kumaşlar, roplult ipekli
ler. 
Kulaklarımı tıkadıın. Bu sefer gö -

züme bir afiş ilişti. 
cArad\ğmızıı bulacaksınız; edebiyat, 

fen, san'at, sinema, tiyatro.» 
Başıını çevirdim, başka bir afiş: 
cOlımyan yok.. Şiir, nesir, resim, 

karikatür .. » 
Başımı önüme iğdim. 

* Komşular arasında: 
- Sizin mahdum, her zaman kapı ö

nünde kaydırak oynardı. Birkaç gün
dür göremiyoruz. Hasta mı, diye me -
rak etltik. 

- Hasta değil, biraz meşgul de .. 
Mecmua çıkarıyor. 

* -Yaprak dökümü hangi aylara tr 
sadüf eder? 

- Mecmua1ar için soruyorsan, mart 
ve nisan ay larma. 

* Bu, bir bilrnecedir: 
- Kolay doğurulup, güç 

nedir? 
Cevab: 
- Mecmua! 

yaşatılan 

İSMET HULÜSİ 

u lan biliyor mu .d. niz? =ı 
Denizde yaşayaa tath su 

baltkiari vardır 

Denizlere dökülen büyüx nehlrlerin, de
nizlerin dibinde yüzlerce kilometre de • 
vam ettikleri bugün fenn! bir hakikattir. 
Çünkü bazı nehirlerin membaları civa -
rmda yetişen ve işaretlenen balıkların de 
nizlere açıldıkları, sonra tekrar nehir -
lerin membalanna geldikleri anla§ılmış
tır. Balıklarda köpekler gibi koku alma 

1 

Sigara dumanlari para eden 
krallar 

Müteveffa İn • ~ ~~ 
giliz kralı yedinci ~ ~ 
Edvard zamanının 
en büyük tiryaki 
lerinden biri ola • 
rak tanınmıştı. Bu 
zat daima püro i · 
çerdi. Sigaraları -
nın uzunlu~ 22, 
kalınlıltı da beş 
santimdi. Kralın 

beher sigarası o 
zamanın parasile beş franktı ki bugün'kü 
rayiçle ve Türk parasile takriben (190) 
kuruş eder. Buna i~ira !arkı da ilave e
dilirse püronun kıymeti (190) kuruşu 

çok B§ar. 
hassam olmadı~ için bu balıklar, denizle- 1(.. 

nn dibinde nehirıenn yataklarını tcrkct- Ağaçlara yapılan hayat aştsı 
memekte ve sonra tekra:- ayni yatağı ta- İnsanlara kan aşılanması nasıl ki çok 
kib ederek nehrin baş t:ıraflarına dön -

SON POSTA 

ı~ 
Pratik güzellik 

bilgileri 

nagmıza sürdüğünüz allıktan KU

..... armızın yumuşak yerlerine de bi
rer parçacık dokundurursanız hem 
yüzünüz daha taze, hem cildiniz daha 
şeffaf ve ince görünür. 

* 
Dudaklannız çatlıyorsa şu (pomad)ı 

yaptırıp kullanınız: Miel rosat 200 gr. 
Ra tanhia 2 5 gr. Cire vierge 15 gr. 

* 
Dişlerinizin çürümemesi, aralarının 

sararmaması için her sefer fırçalarlık -
tan sonra iki elinizle gerdiğiniz bir par
ça tii-eyi diş aralarına sokup çekmeli-
sin iz. 

* Rabata ve güzel yürüyebilmek ıçın 
yorulur yorulmaz ayaklarınıza ıhla -
mur banyosu yapmalı, allcolle uğma • 
I ısınız. 

* Cildiniz ·yağlanıyor, delikleri açılı • 
yorsa haftada iki kere en yumuşak bir 
fırçayı sabunlayıp -yüzünüzü tahriş 
etmiyecek şekilde - temiz1emelisinz. 
Arkasından hemen bir csıkıştırıcı~ 

losyon sürmelisiniz. 

* Yüzünüz fazla yuvarlaksa beyzi gös-
termek için saçlarınızı, yiv açmadan, 
arkaya doğru taramalısınız. Bu şekil 
ayni zamanda çok da modadır. 

* rn,zünüze rimel kaçar da acıtırsa, 
sulanmaması için derhal parmağınızla 
gözün burun dibindeki kabarık yerine 
hafifce basınız. 

defa kaybolmak üzere bulunan hayatı ia-
mektedirler. Bu kabiliyct bilhassa Sın; • de ederse kurumak üzere bulunan a • 1 Yemek ba/ıs/ 
mon denilen yayın balıklarında müşa · ğaçlara da taze ağaç özü aşılanması 0 a- ------------- - -
hede edilmektedir. ğacın hayatını kurtarabilir. Ka:ı palazı kebabı 
······························································································································ 

Her genç 
Kızın hedefi 
- Bir senedir sevi~iyoruz, bir se

nedir' evlenmeyi teklif ediyordum, 
cpekb diyor, fakat catlatıyor~, ama 
gene seviyorum, ne yapmak lazım 
dersiniz? 

Bu satırları Ankaradan yazıp yol
lıyan Bayan P isminde bir genç kız-
dır. • 

Ne yapmak lazım geleceğini neden 
sorduğunu anlıyamadıın, bir yol 
tutmuştur, üzerinde yürüyüp git -
m ektedir. 

siniz, fakat bu hedefe varmak şarti
le, derhal vannak şartile.. Karşınız
dakinden hemen cevcıb alamadınız 
mı, gönül eğlendinnek istediğinden 
bir dakika şübhekndiniz mi kendi 
kendinize kar§ı ilk vazifeniz o er -
kekten derhal uzaklaşmaktır. 

Bayan P romanlarda tasvir edilen 
genç kızlar gibi davranmış, temen
ni edeyim ki, bu satırlar biraz ken
disini maddileşrneğe sevketmiş ol ~ 
sun. 

* •Bebek, Bay N. B. ye: 

Beslenmiş, semiz ve yağlı kaz pala-
zının içini ve tilylerini ayıklayıp alevii 
ateşte ütüledikten sonra biraz un ile iç 
ve dışını oğmalı ve yıkamalı. Un gerek 
kazpalazında ve gerek bazı av ve kü -
mes hayvanlarındaki ağır kokuyu izale 
eder. Bolca soğan suyu yapıp her ta
rafına sürmeli ve bir saat böylece bı
rak-malı, kanad uç1arile butlarını bir 
iple vücudüne sardıktan sonra k-eskin 
bıçakla üstünden sekiz on yerden del
ıneli ucu boynunun altından çıkmak 
üzere boynuna ~iş geçirmeli bir ocakta 
yavaş yavaş çevirmeğc başlamalı. Pi~
tikçe eriyen yağı şişin altındaki kaba 
damlar, arasıra bir tüyle bu yağdan 
alıp kebaba sürrneli. Kebab yumuşaya
rak pişmeğe başlayınca şişin altındaki 
kapda toplanan kaz yağma tuz. biber, 
tarçın kanştırarak bunu palazın her 
tarafına sürme1i ve birazını da kanuna 
dökmeli ve çevirmeğe devam etmeli 
iyice pişince sıcak sıcak yemeli. 

Birincitcşrin 25 

• 
Atinanın kızı Zizi de 

bulunup sorguya çekil ı 

Beyaz kadın ticareti, alhn kaçakçılığı ve randevuculuk 
yapan Atinanın felakete sürüklediği kadınlar arasında 

14 yaşında bir kız da tesadüf edildi 

Madam Atina ve suç ortakları hak- nında karşılaştığımızda, münakaşa ta~ 
kındaki tahkikata Müddeiuınumilik zelendi. Hüdai, bıçağını çekti, üzerime 
ve gümrük muhafaza teşkilatı tara - hücurn etti. Bu sırada dükkanda gör
tından devam edilmektedir. düğüm bir bıçağı elime geçirerek, ken .. 

Dün de, Atina'nın dolambaçlı işle - dimi müdafaa maksadile, onu yarala • 
rinde kendisine yardım eden lozı Zizi dım~ demiştir. 
Adliyeye sevkedilerekı 4 üncü sorgu Halbuki Hüdainin ölüsü üzerınde 
hakimliğinde isticvab edi'l.miştir. Fa- yapılan araştırmada bıçağa rastlanma~ 
kat, Zizi de, anası ve diğer cürüm or - dığı gibi, şahidier de katilin ifadesim 
takları g1bi, hakkındaki iddianın, doğ- teyid etmemişlerdir. 
ru olmadığını söylemektedir. Sami, Türk ceza kanununun 448 in-
Diğer taraftan, Müddeiurnumilik ci maddesi ve yeni cürrnümeşhud ka~ 

Vilaye11e müracaat ederek Atina'nın nunu hükümlerine göre, muhakeme e
hlı.la açık bulundu~ anlaşılan evinin dilrnek üzere, Ağırceza mahkemesine 
de, zabıta vasıtasile mühürlenınesini verilmiştir. 
istemişilir. Vilayet icab eden talimatı Muhakemesine 1bugün bakılacak • 
zabıtaya bildirmiş ve senelerdenberi br. 

bi~ türlü ~nşık işlere sahne olan Be- Bir operet san'atkarımn evini 
yoglundaki mahud ev, re'imen kapatıl- r t k.f d·t·~'l 
mıştır. soyan ar ev 1 e ı ul er 

Tahkikat tekemmül ettikçe, hadise- Sirkecide, operct san'alkan Cemal 
nin gizli kalan şayanı dikkat safha - Sahirin gece evini soyan, Mukadderle1 

ları, birer birer ortaya çıkmaktadır. suç ortakları Muzaffer ve Sabri, Adli· 
Atina'nın evinde çalışan ve ifadele- yeye sevkedilmi§lerdir. 

rinin alınmasına lüzurn görülen kadın- Sultanahmed 1 inci sulh ceza malı
ların tesbit edilen sayısı 28 i bulmuş- kemesinde yapılan sorgularında, hadi
tur. Bunlann içeriSinde henüz 14 ya- seyi tamamen itiraf eden üç suçlu 
şında bulunan bir loz da vardır. Bu gençten, Muzafferle, Mukadderin, tev· 
kadının elini temiz aile yuvalarına kiflerine lüzuın görülmüştür. 
kadar sokmağa çalıştığı anlaşılmakta- On dört şirketin feshi iç:n 
dı~adam Atina, . memleket baricine mahkemeye müracaat edildi 
kaçırdığı altınlar için de, kaçarnaklı Uzun senelerdenberi umumi heyet .. 
bir yol bulmuştur: Bu altınları biletik lerini toplantıya çağırarak hissedar -
haline soktumıakta, harice giden kızı- larına hesab vermedikleri anlaşılan 
nın, diğer tanıdığı kadınların ko11arı - bazı şirketlerin fesihleri için İktısad 
na ziynet gibi takarak kaçırmaktadır. Vekaleti narnma muhakemat müdür -
Kendisi de, senede bir iki defa bu lüğünce ticaret mahkemelerine mü -
maksacila memleket dışına gidip gel - racaat edilmiştir. 
mcktedir. Kadının kaçırdığı döviz ---------
mikdarı, şimdilik 8 bini bulmuştur. 

Fakat tahkikat ilerledikçe bu mik -
dann birkaç misline baliğ olacağı mu-

Pollste: 
Bir çocuğa trnmvay çarp{: 

hakkak görülmektedir. Alemdarda Blçkiyurdu soka~ındn oturan 
Atinanın şeriki cürmü olan Katinanın Allnin o~lu 10 yaşında Seylde, Çemberlltaş~ 

ise, sadece harice ve Beruta gönderi _ ta tramvay caddesinin bir tarafından diğer 
tarafına geçerken Beyazıd lstlkametlnden 

len kadınları seçmek ve sevketmekle gelen 76 numaralı Topkapı - Slrkecl araba-
meşgul olduğu anlaşılmıştır. Bu ka - sı çarpmıştır. Seyld, müvazeneslnl gybcdc· 
dının da Bursa sokağında işlettiği bir rek düşmüş ve başından yaralanmıştır. 
e-v meydana çıkarılmıştır. Bir araba devrildi, arabarı yaralandı 
Koska cinayet'nin muhakemesi Çatalcadan saman yüklü olark ısınnbula 

b b k gelen sürücü İbrahlmln ldareslndekl araba, 
Ugün aşhyaca Topkapıdan geçerken birdenbire devrllmlş, 

Laleli cinayeti etrafında, Müddeiu _ arahacı vücudünün muhtelif yerlerinden n-
i · i Ah d R . Berk ğırca yaralanmıştır. Yaralı arab:tcı Ccrr:ıh-

mum muavın me emzı - paşa hastımesine kaldırılmıştır. 
men tarafından yapılmakta olan ha- . .. .. 
zırlık tahkikatı neticeye varrnıştır. J'lır adam sokakta duşup yaralandı 

Suçlu, ciğerci Saminin 4,5 lira bir Tarlabaşmda Kerestecl soka!;ındn oturan 
kumar borcunun ödenrnemesi yüzün- 35 yaşında Jozefln, dün Büyükder: cn~de • 

.. .. . sinden geçerken ayağı kayarak duşmuş ve 
den çıkan munakaşa sırasında, Hudaı- sağ bacağından yaralanmıştır. Yaralı teda-
vi öldürdiiğii delillerle sabit olmuştur. vı altına alınmıştır. 
Katil, bcrber Cemalin dükkanında D . d"" b' kı k t ldı 
b · . i led"kt d ğru cnıze uşen ır genç z ur arı u cınayetı ş ı en sonra, o ca 
Be iktaşta teyzesi Güllünün evine git- Bcbekte Aralık sokağında oturan 15 ya -

şında Sabrlye, Arnavudköyünde Akmtıbur
miş ve iki gün orada gizlenmiştir. Ni- nunda dolaşırkrn müvazeneslnl kaybederek 
hayet yakalanacağını aklı kesince, dün denize düşmüş ıse de etraftan yetişenler ta
Akc;aray merkezine teslim olmak za - rafından kurtarılmıştır. 

ruretinde kalmıştır. Bir bakkal çırağı ustasını soydu 
Dün, Adliyeye sevkedilen Sami, Kartaıda Ankara caddesinde bakkallık e., 

MüddeiumumiHkte alınan ifadesin - den Yaşar, zabıtaya müracaat ederek çıra
de: ğı Mehmed tarafından 160 Urasının çalın .. 

c- Kahvede borcunu isteyince, Hü
dai bana küfür etmeğe başladı. En 
cirkin küfürlerle, anama, kardeşime, 

aileme sövdü. Sonra, berber dükkn -

dı~ını iddia etmiştır. Yapılan tahkikat ne .. 
tıcesinde Mehmed yakalanmış ve paralar 
tamamen üzerinde bulunmuştur. Paralar 
sahibine ve hırsız çırak Müddelumumi .. 
llğe teslim edtlmlştır. 

Mademki bir senedenberi atlatı

lıyor, mademki buna rağmen gene 
seviyor, bundan sonra da öyle yap
makila devam edeceğinden hiç ştib

he etmemeli, hatta 1erkedildikten 
sonra dahi... 

- Bildim, Avrupanın yüksek, 
zengin ailelerinden birine mensub 
bir genç erkek fakir bir genç kızı 

baştan çıkardığı zaman genç erke
ğin ailesinin hatırına gelen ilk ted
bir, aynlma zamanının hulı1lfınde 

iki ah bab çavuşlar: Bavula szğmıyan eşya 

* Sevmek ve sevilmek evlenmeden 
evıvel ve evlendikten sonra iki saf
haya ayrılır. Evlendikten sonraki 
safhaya temas etmiyeyim. O da bir
çok kollara ayrılır. Şahıslara ve va
ziyet.l€l'e göre değişir. Fakat evlen
meden evvtilki safhada, erkekleri 
bir kenara bırakalım, bütün genç 
kızların chodbin olmalarınaıı> lüzum 
görürüm. Tek hedefleri olacaktı!' 
ve tek hedefi düşüneceklerdir. Bu 
hedef evlenmek, mes'ud, müreffeh, 
rahat bir yuva kurmaktır. Sevebilir-

o genç kıza bir tazminat vermektir. 
Para, her yarayı kapar, derler. 

Birçok ahvalde öyledir, fakat kalb 
hastalığını da iyi eder mi? 
Mantığın z8.hiren kuvvetli taraf~ 

ları yok değildir: 
Genç erkeğin hayatta ifa edeceği 

büyük ve mukaddcr rol, genç kızın
kine mizaran cemiyete daha müfid
dir. Ve iki bahttan birinin feda edil-
mesi icab edince en faydasızını al
mak lazımdır, derler. Siz de böyle 
düşünüyorsunuz. 

TEYZE 
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Tavc-iye 
Evine yeni telefon alan, bir 

ilostunun nunıarasını çevirdi, 

ilostu sordu: 

- Alo, ne haber. 

- Hiç, evi.'llc telefon aldım 

aa .. haber veriyorum. Çok iyi, 

ç~k ra1ıat.. tavsiye ederim sen 
ae al' 

* 
Kırklık 

- Bakkal bir paket kadın si~ 
garası verir misin? 
-İsmet mi? 

- HaJlr,. Fatma istedi, onun 
için alıyorum. 

- Yirmilik mi? 

- N, r:nünasebet, )prklık! 

* 
Benim babam 

Yeni doğan çocuklardan bab. 
sediyorlardı. Biri; 

- Benim babam doğdultı za. 
man bir buçuk kilo geliyormuş. 

Dedi, bir başkası merakla sor

du: 

-Bana bak Marika, bu alc.Jam ziyafett~ •enl 
çağıracağı m .. 
- Peki amma, ben ıizi nasıl çağırayım! 
-Budala! 

Olga diye 

SON POSTA 

Lokantada 
Mü§terl. hesab pusulasına 

baktı 

- Ne iyi, dedi, bir daha ye -

rneklerimi hep burada yiyece

ğim. Çok ucuzmuş. 

Garson hesab pusulasını kap· 
tı: 

- Bir daha bakayım ba vım, 

bir yanlı§lık olacak. 

* Dilenci 
Dilenci avucunu açtı: 

- Allah rızası için. 
Biri bir metelik verdi. Dilenci, 

meteliğe baktı: 

- Bu ne,i§e yarar ki? 
Meteliği veren cevab verdi: 
- Bir dilenciye verirsin. 

·* 
Derler 

G~l ·bir gardrop almıştı. Mi· 
safirlerine gösterdi: 

- Gardrop işte buna derler. 

Misafirlerden biri atıldı: 

Sayfa 7 

Ne olmak istiyordunuz, 
NE OLDUNUZ? 

Prnf~sör doktor Nazım ~ · -· ve Haluk Nihadın 
şayanı dikkat __ vablan 
A.nketi yaptın: Sabih Ala~am · 

Memleketimizin tanınmış simaları: 
1 - Çocuk iken ne olmak istediklerini, 
2 - Bugünkü mesleklerine hangi se-

beb ve nasıl bir tesadüfle girdiklerini, 
Son Posta okuyucularına, bakınız n ası 1 • 
anlatıyorlar. 
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HaiUk Nihad: 
Şair Haluk Nihad Pepeyi'yi §ehnimizde 

hemen tanımıyan yok gibidir. Şimdi An
kara Belediyesi reis m'!lavıni olan kıy

metli şairimiz, Fatih kaymaknmlığı yap
tığı esnada bütün lstanbulluların dostlu
ğunu kazanmış bir simadır. Ha " 
Nihad, (Türk destanına giriş) adlı ilk ı:

serinden sonra arka arkayl ncşrettiği 

(Çanakkale) ve (Mütarekc>) silc edebiyat 
iılcmim'zdc de yer almı~tır. 

Kendisine sunllerımı sorunca, bana a
ct'ie acele cevab vermeğ~ başladı: 

Profesör doktor Nazım Şakir · 

mi mahiyetteki saygı ve sevgiyi, aklımda 
büyütüyor: 

- ÖJü olarak mı doğmuştu. - Olmaz bay .. herkenn içinde me budala diyemem! 
- Yalnız gardrop değil, ay

nalı dolap ta derler. 

- Çocukluk, insan içın öyle bir alem 
ki, orada her şey, her arzu, daima silin
meğe hazır bir sis tabakası halindedir. 
Ben, çocukluk çağırnın isteklerim, Goet
henin (Umacılar kralı =-= Heyula) adlı 

şiirindeki imajiara benzetirim. Babasının 
kucağında ateşler içinde yana yana sa
yıklıyan çocuk, yolu kaplıyan kış gecesi
nin sislerini, başına sorgucunu geçirmiş 
olan uroacılar kralı zanneder. Babasına: 
c U macılar kralını görmtiyor musun, ba
bacığım? .. der. Yavrusunu, atını koştura 
koştura doktora götürıneğe, böylece ya
şalmağa çalışan baba; beyhude yere, 
coğlum, o bir sis tabakası! .. sözile onu 
teskine çalışır. Fakat, bu, faydasızdır. 

Çünkü çocuk doktora götürülemeden, 
gc>ld'kleri hanın avlusunda ölür ... 

- Ben zabit olacağımdan başka bir sö7 
söy lcmiyordum. 

-Bu ne hal? 
- Saç ilacı şişesinin mantarını dişlerımle açayım 
tniştim. 

de-
Eczacı çırağı - Bu şışcdcld ncrtir? 
Eczacı - Okuyamadığın bir reçete olursa, 
Tir sin. 

bundan ıv~l 

lztırab 

r 
-Siz daha çok 

gençsiniz, hayatı 

bilmezsiniz.. evli
lik diyorsunuz 
amma, evlenciikten 

ii zamanlar olur ki .. 

sonra da insanın 

öyle ıztırab çekti-

- Demek siz çok ıztırab çektiniz. 
- Evlcndiğim sene idi, bir iskarpin 

Yaptırıruştım. Ayağıma dar gelmişti. Bü
tUn bir sene o yüzden çektiğim ıztırabı 
ben bilirim. 

Tasarruf 
- T .:ı m üç sene onu sevdim. Hem ne 

kadar sevdi~imi 

bir bilsen.. gecele

ri uyuyuamaz ol

dum. Yiyecek içe

cekten kesildim. 

- Sonra? 
-Yememek, içmernek yüzünden üç 

~nede tam üç yüz lira tasarruf etmiştim. 

f. eş yaşında 
Elektrik süpürgesi alacaklardı. Mağa

za sahibi süpürge
)'i gösterdi. 

- Çok rahat e
deceksiniz. 

D ed ı. 
- Bari kullanıl

ması da kolay mı? 
-Çok kolay, altı yaşındaki çocuk olsa 

kullanabilir. 
- Öyle ise gelecek seneye alırız. Ço

cuğumuz daha beş ya§uıda. 

Götürü 
Şişman kadın hey. 

kelinı yaptıracak•ı. 
~ir tanıdığının fik· 
!'ini almak istedi: 

- Ben evden çıkarken karım arkam
dan mendil sallar. 

- Ben evden çıkarken de öyle am~ 
ma, kanm vakit kaybo!mcam diye 
mendil yerine halılan silker, bu ve
sile ile halılar da temizLenir . . 

r • at'iyyen 

da onu dışarı çıkarma~ın doğru 
yacağını düşündük! 

olmı · 

As i .Jülvet 
Asri Ramoe, asri Jüliyetın balkonuna 

ı bir ipek rnerdiven 
attı.. tırmanmıy:ı 

!la§lndı. Asri Jül -
yet ipek merdi ~ 

venin ipeğinc bak-
tı, yüzünü buru~ -
turdu: 

- Alçak, dedi, senm samimıyetine beı, 
nasıl inamnm? .. Hakiki bir ipek merdi
ven alıp geleceğine daha ucuz olsun di
ye sun'i ipekten merdivcn alıp gelmişsin! 

Esrneri olursa 
Kan koca Naşidin 

tiyatrosunun onune 

geldiler. Erkek ka -

İ§te, ben çocukluk arzularını., Goethc
nin şiirindeki bu hasta çocuğun gör.işü
ne, snyıklamalarına benzelirirq. Hiç bi
rinde hakikat yoktur. Her şey bir sis ta
bakası altındadır. Fakat bu sis, vakit va
kit zaman. zaman muhte1if şekiliere bü
rünür ve nihayet kaybolur ... Yalnız b;r 
fnrida: Goethe, şiirinde çocuğu öldür
müştür. Halbuki, bana nazaran, ölen ço
cuk değildir, çocuğun hülyalarıdır. 

Küçük iken bir çok ~eyler olmak is -
terdim. Fakat mahcub, utangnç bir ço
cuktum. Herkesten kaçar, bilhassa kala
balıktan ihtiraz ederdim. Tenha yerlere 
sığınır, kendi kendime düşü!lürdiim Fa
kat, tabiate karşı sonsuz blr alaka ve 
muhabbetim varoı. Kırlarda gezme~i 
çok severdim. Bu hal mekteb sıralarınd:ı 
da büyük his buhranlarile devam etti. 
İleride hangi mesleğc si1luk edeceğimi 
kat'iyetle tayin edememekle beraber, 
kat'iycn fenne karşı bir heves duymuyor
dum. Edebiyat ve içtimai ilimiere karşı 
büyük bir inhimakim varciı .• Nihayet, ali 
tahsilimi yapmak zamanı gelince, Mül
kiye mektebine girdim. 

Fakat, bundan önce, yani tali tahsili
mi yaptığım sıralarda şiir yazmağa b::ış

lamıştım. cŞiirı. tabirimi af!ediniz. Bu 
sözü, hem dilim alıştığı ve hem de o za
man karaladığım acemice nazımlar ba. 
na öyle geldiği için ku11anıyorum. Hatta 
ilk gcnçl'ğimde yazdığım yazıları adeta 
büyük bir aşkla severim: fakat, pek ta
bii olnrnk bnğcnmem. Nihayet idare me
murluğil '.nadoluya gittim. Mesela Ay
vahkla bulundum. O zaman tabiatle ge
niş geniş ve derin derin başbaşa kalmak 
zevki içinde şiire büsbütün sarıldım. Ba
na en munis gelen edebi tarzlar sunlardı: 
Pastor.al nevi ve destani yazı... • 

Bu heves ve azimle, biliyorsunuz, 
(Türk destanına giriş) i ve (Çanakkale) 
ile (Mütareke) yi yazdım. Bu eserlerım
le muvaffak olup olmadığımı bilmiyo
rum. Fakat beni sevenlerden gördüğüm 
teşvik hareketi, naçiz şahsım için yeni 
çalışmalara ve yeni hamlelere vesile o
luyor ... 
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Profesör Dr. Nazım Şakır: 

Bakın, az daha unutuyordum. Bir 
kam§umuz vard1. Bu da erkanıharbdi. 

Ayni zamanda hünkar yaveri idi de .. 
Sırmalı apoletlerini takar, göğsüne kor 
donları, atına atlar, P"'Ş;ne de emirb"'r 
şakır şakır evine gelirdi. Onu seyrettikçe 
fıdcta kendimden geçcrdim ... 

Şimdi geldim madalyenin ters tarafı 

na: Babam sark 'Tlendifer kumpanya 
sında memurdu Ekseriyctini, ecnebi me 
murlar teşkıl eden bir muhitte düşü~ 
kalktığı için, sosyalist ruhlu bir adamdı 
Beni makine ve yol mühendisi yetiştir 
mck fikrile: 

- Seni kat'iyyen mühendis yapnca 
ğım, diyordu! 

Ben de: 
- Kat'iyyen erkfmıharb zabiti ol:ıca 

ğım, cevabını veriyordum! 
Böylece Kocamustafapaş:ı askeri rüş 

diyesini b!tirdim. Kuleli askeri idadisin, 
müracaat ettim. Babamın muvafakatna. 
mesini istediler! İşte bu hesabdn yoktu 
Düşüne düşüne ona da çare buldum. 

- Neydi o çare? 

- Hırsızlık! Bir gece, babam uyuı -
kc>n, yeleğinin cebinden mühürünü çal : 
dım. Evvelden yazıp hazırladığım mu 
vafakatnamcye bastım. Sabahı zor ettim 
İlk vapurla Kulelinin yolunu tuttum 
fmtihana girdik, kabul olunduk. O giin 
bi7..e dediler ki: 

- Şimdi kur'a çekcccğiL. Tıbbiye ida 
disi kime çıkarsa o doktor olacak! 

Halbuki işin iç yüzü başka imi?: O s~~ 

ne, askeri Tıbbiye idadisıne az talib var
mış, galiba 90 kişi. Halbuki Abdülhamid 
II buraya 300 ki§i ayrılmasın• irade et • 
miş! Bu selx>bden, fransızcadan ıyi not 
alanları Tıbbiye idadisine ayırınağa ka -
rar vermişler. 

Ben de, bu yüzden, listenin başında 

imişim. Benimle beraber profesör Ab -
dülkaciir Lfıtfinin, profesör M. Kemalin 
isimleri okunmasın mı? 

Artık tasavvur ediniz, bizim Kuleliden 
Çengelköy vapur iskelesine bir gitme . 
miz var ki... Kimimiz :ığlıyor, kimimiz ne 
yapacağımızı düşünüyor: ç..>cuk aklımız 

ile de vaziyelimizi düzellecek bir çare 
bulamıyorduk. 

Benim halim büsbütün berbaddı. Ba -
bamln, ertesi günü, gCıya mühcndıs rnek
tcbine gidecektik! Şimdi ona ne dıyc '<'k 
idim? 

Nihayet kekcliye kekeliyc, 
şunları söyliyebildim: 

- Ac<ı ba pahalı mı 
Çıkar? 

'I' !ldığı 
kadıı ıri , 

pıda duranlardan bi. - Çocuk iken erkanıharb siıbayı olmak 
isterdim, dedi. Bana asker esvabı hari -

no kulade güzel görünüyordu. Askeri sınıf-

rine sordu: 

- Bu akşam 

- Beni mühendis .} apm k i st y r · 
d un ... Ben de asker olnıak istiyordum ... 
Babacığım, sana fazla hürmctım bulun
duğu iç'n kemli arzumu da f dcı ett 

ne d ·, •o! li ~i 
bak• ı: 

Gö!iirü pa1.arlık 
edin, kilo hE's bına 
Yaptırırsnnız zararlı 
Çıkar ... ınız. 

oynuyor 

-
__ j~ti~~~jı_~[__j l· - Sarı Efa. 

-.i!t2..ııı:t:L-_____ - Esrneri olduğu 

- Gülsüm, benim diş fırça m 1caybolm uş. 
- flzülmeyin bayan, benimkini kulla nın1 ne çıkar arada 
sırada ben de Bizinkini kulLanıuonım. 

zaman geliriz, benim 

bayan sarılardan pek 
hazzetma. 

ların içinde de erkanıharblik gözde idi. 
Eniştem askeri baytar Zeki Bey _ kay. Tıbbiye mPktebine ya~ıJdım, <i >ktor ol.ı -
makamken Çanakkale muharebesinde şe- cağım! 
hid oldu- eve geldikçe, ona, gıpta ne ba- - Babanız ne dedi? 

kardım. - Ne diyecek! Hoş gördü... Bö~ Icce 
Sonra, sübaylara herkes hürmet edi- hekinı oldum i§te! 

yordu, herkes seJ.am veriyordu. Bu umu- Sabih Alaçaıu 



Yer fıstığı için yazılan 
değerli bir kitab 

* .. )#. 
Pelı lalıir olan siraat kütüphanemiz bu e•erle boı bir yerini. daha 
d Id Uf oldu. Bu lıüçük 'titab, muhtelif balıımiardan tedkıke ve 

o urm h' d" 
okunmağa değer ma ıyette ır. 

Yazan: Tarımman 
Şimdi Antalyada (sıcak iklim nebatla- 32 sayfadan ibarettir. Münasib r~simler

rı ıslah istasyonu) nun asistanı olan. M~- le süslüdür. Fıstığın yeryüzündeki yayı
bir Öğüdcü, bize (Yer fıstığı) adlı bır kı- lışından, ikliminden, toprağından, suyun-
tabcık daha yazdı. dan, nasıl ekilip nasıl biçildiğinden: has-

1 N" fusunun ço~ köyli.i ve tarımman o- talık ve böcülerine kadar her şeysı top
] ~ir memlekette, böyle ufacık bir ki- 1 lanmıştır. Bütün bu babisierden fıstığı 
ı:~ın yazılıp basılmış olmasını pek tabii öğrendiğimiz gibi, eklenen bir cedvelden 

.. ek ve onun en çok (şöyle bir kitab de fıstık ziraatinin bir\O!t nebatların zl-
gorm ' .. · d d h ktı. I Id ğ "ğ e iyo ıkmıştır) diye haber verip geçmek mum- raatın en a a ur ı o u unu o r n -
kç .. d" ruz. Bu cedveli biz de alıyoruz: un ur. 

Bunu böyle yapmayıp ta, uzunca bir 
yazı ile inceleyişimin hikmetini anlatın- Nebatlar 

a .. ••• a-: 
H • 

. -.. :ı ... 
ı:ı...e 

---:. :'!! 
.,!;e ca, okuyucularınun benı yoktan yazı. - . <..ı: 

Yazmış saymıyacaklarını umuy.oru .. m. --------------:---=::o--:5::50 
k k . b p k 100 kg. 13 1300 75 Mahir Öğüdcü'nün bu defa ı ha cı - amu 1050 550 500 

ğını ben birkaç bakımdan incelcdim: Susam 70 15 1750 950 600 

ı - Genç muharrir, P"'k fa~r dolan z!- i:~~~r i~~ 2~ 2500 1250 1250 
raat kütübhanemizc b:r eser e ıye e -

20
o 5 1000 525 575 

miştir. Koca bir yılda ancak 8-.~ 0 .. kimse- ;:~~~ya 150 8 1200 525 G75 
nin kapısını açtığı bu za\·allı kutu~ha:.~· Buğday 

150 
4.5 675 450 225 

cli bhe yok ki en basit zi:ı.·aretleri b ıle u- 5 47? 400 72 
,.- kt Arpa 135 3. ... 
yük bir memnuniyetle karşılıyaca ır. Patates 500 4 2000 950 10!'10 
Yazılan eser, neden ibaret olursa olst~n Mısır 300 4 1200 650 550 

bir gedi~ kapıyacak "" varının zen~ın Yerfıstığı 300 15 4500 975 3525 
kütübhanesi, ancak bugünün irkmec:ıl€ (

938 
de ve bir dekar üzerine hesab) 

meydana gelecektir. Zaman ~am~n. şu 

veya bu mcvzua dair benden bır kıtabcık 
soruşturanlara daima (Türkçesi yoktur) 
dediğimi hatırlaclıkça, ortaya atılan tek 
yapraklı matbualan bile hoş bulmaktan 
kendimi alamıyorum. Onun için Mahir 
Öğüdcünün (yer fıstı~ı \ hakkındaki ese
rini de, mevcud servetimize katılrruş ye
ni bir kazanç addetrneli:ylz. 

2 - Mahir Öğüdcü, bize güzel bir ör
nek olmuştur. Bulunduğu h~r memleket
te o muhiti alB.kalandırnn mevzulardan 
birini etüd ederek bir kitabcık yazmayı 
adet edinen bu gencin, tuttuğu yolu ö~
memek kabil de~ildir. Eğer her tarımma
nımız onun gitti~ yoldan gitseydi, bugün 
ineelenmedik tek mevzuumuz kalmaz ve 
memleketin terakkii ziraat.i esbabını da
ha sür'atle hazırlamış olurduk. 

Mersin, Gemlik, Giresun ziraat rehber
leri· kendir ziraati ve urgancıltk; Kasta-

' H monunun üryani eriği, elma, armud, oka-
liptüs, akasya ağaçlan hakkındaki eser
leri hep birer mahalli etüd mahsulüdür 
ve bunların basit birer yazı dergisi ol
ması, kıymetlerine hiç te halel verme
miştir. Onun için yurdun muhtelif köşe
lerine dağılmış olan genç meslckda~ların 
çevrelerini etüd ederek bize bu yolda 
faydalı olmalarını temenni ediyorum. T~ 
ki bizde de zengin bir ziraat klltübhanc
si kurulsun ve bugün bir ziraat gazetesi 
bile bulunınıyan yurdumuzda, her sevi
yedeki tarımmanlar ha deyince aradık
larını bulup okuyabilsinler. 

3 - Bizde ötedenberi ziraat yazıcılı~ı
nın da kendine göre bir ihtisas olduğuna 
inanılmamıştır. İyi bilenin iyi de anla
tabileceği ve her iyi anlatabilece~in iyi 
de yazabiieceği ileri sürülmüştür. Hal
buki oluş, hiç te bu merkezde değildir: 
Ne yüksek ihtisaslar tanınz ki, bilgileri
ni yalnız kendi ayarlarındaki kimselere 
anlatabilirler. Beri yandaki bir seviyenin 
onlardan - doğrudan doğruya - fayda
lanması imkAn haricindedir. Bu hal. bil
hassa ziraat aleminde çok göze çarpmış
tır. Bir mevzuu köylüye anlatmak yolile, 
şehirliye anlatmak yolu; azıcık okumuş
la, pek okumuşa söylemek yolu tamamen 
başkadır ve öyle obnak lazım gelir. 

Onun için bize eser veren ziraat mu
harririnin, her şeyden liııce, kendıne bel
li seviyedeki bir zümreyi muhatab tut
ması ve eserin başından sonuna kadar 
rnuhatabının durumunu gözönünde bu
lundurması lazimdır. Eser köylüye yazı
lıyorsa falan ve filiın noktalara temas 
edilmemek, eğer şöyle seviyedekilere ya
zılıyorsa pek yavan kısımları geçmek 
gerektir. 

Mahir Öğüdcünün, bundan sonraki e
serlerinde, bu cihetlerde biraz daha faz
la duraca~ını umartm.- Cümlelerinin bo
yu ile, kitabcığının fiat!nı da azıcık kı
saltabilseydi, fazla diyecek bir şey bu-
lunmazclı. • 

4 - Yer fıstığı kitabcığı, kü~k çapta 

Denwk oluyor ki yurdumuzda fıstık 

ziraatinin genişletilmesi ve yalnı7. çerez 
olarak kullanılmakta kalmayıp, başka 

memleketlerde oldu~ gibi bir ya~ ilkel 
maddesi haline sokulması da lazım ve 
yerinde bir hareket olacaktır. 

Tarımman . ............................................................ . 
11 genç bukukcumuz orduya 

iltihak etti 
Bu sen İstanbul Üniversite hukuk fa

kültesini, askıeri hakim sınıfına men -
sub 11 genç hukukçu bitirmiştir. Fakül
teele tahsillerini muvaffakiyeıle ikmal e
derek cumhuriyet ordusuna iltihak eden 
genç hukukçular §Unlardır: 

Mithat Yaşlı (Sali'hli), Nejad Kızılkaya 
(İstanbul), Recai Ay k un (Beşiktaş), 

Necdet Şehirlio~lu (İstanbul), Cevdet 
Özoğul (Gemlik), Refet Tüzün (Urfa), 
Mehmed Çokgüler (Akşehir), F.ıdib Er -
kun (Samsun), Hasan Günsel (Tirebolu), 
Fethi Akat (Düzce), Fikret Parlar (Yoz
gat). 

Devle demiryollan umum müdürü 
Ankaraya döndü 

Evvelki gün şehrlmize gelen devlet de
miryolları umumi müdürü Bay Ali Rıza 
Eren, dün akşam Ankaraya hareket ct -
miştir. 

' 
Denizbank teminat mektubu 

verebilecek 
Maliye Vekalctıi, Deniı:.bankın resmi 

dairerere hitaben verece~ teminat mek
tublarına dair dün alakadarıara yeni bir 
emir göndermiştir. Bu emre göre, Deniz
bank, Vekiller Heyeti kararile resmi dai
relere hitaben verecekleri teminat rnek -
tubları kabul edilecek, bankalar meya -
nma idhal edUmiştir. Denizhankın öden
miş sennayesi halen 22,400,000 lira oldu
ğuna nazaran resmi dairelere hitaben ve
rcl>ileceği teminat mektubları yekunu 

11,200,000 liradır. Bu mikdarın tamamı 
bankaca İstanbul şubesine tefrik ve tah-
sis edilmiştir. 

Zi !"ai hastalıklar tablolan · basıldı 

Ziraat Vekaletinin köylüye dağılılmak 
üzere zirai hastalıkların renkli resim -
lerini ihtiva eden tablolar hazırladığını 

cvvelce haber venniştik. Köylüye ziraat 
işlerinde iyi bir rehber olacak olan bu 

tabloların hasılınası bitmiştir. Yakında 

köylere dağıtılınasına başlanacaktır. 

Bir hırsız kadın yakalandı 
anlatada Keçeclzade apartımanında otu

ran osman Kaya, zabıtnya müracaat etmiş 
~ a.par: m anın açık bul una n kapısından 
Şükran isminde bir kadının Içeri girerek 
b::ı.zı eşyalarını ç::ı.ldı~nı lddl::ı. etmiştır. Y.ı
pılan tahkikat netleesinde hırsızın sabıka
lılardan Şükran oldulu anla.şılmııı ve J&lta
lanarak euaıar lltlrdad edllmlttir. 

SON POST 

Almanya denizlerde 
nas1l haz1tlan1yor? 

Fransız mütehassıslarından "Paluel 
Marmont, un şayanı dikkat bir ma kalesi 

Alman dotlanmasının bir kısım gemilerini bır aradil gösteren bir re:. . 
. . . · · - "k t najlı 9 denizaltı gemisi. mektebdir. Burada mükemmel surette 

Kara kuvvetlerının yemden tanzımı Daha küçu 0 
• deniz zabitleri yetiştirilmektedir. 

ve silahlandırılması hususunda Almanya 1942 senesınde . Her §eyden evvel den\z zabitlerifl(' 
tarafından sarfedilen büyük gayret . ve Elyevm tatbik edilegelmekte olan m- kuvvetli bir karı;ıkter a~ılanmakt~dır. 
faaliyet deniz kuvvetlerine de teşmıl e- şaat programı nazarı dikkate alınırsa Cesaret ve tahammüli.i mucib olan spor 
dilmiş bulunmakta, Alınan donan~asının 1942 senesinde Alman donanmasının kud- hareketleri başta gelme~tedır. 
iliyası hususunda ilitirnam sar!edılmek- reti şu nisbette olacaktır: Boks ve ata binrnek mecburidir. 

tedir. 35.000 tonluk 3 zırhlı, 25.000 tonluk 2 Tahsil için haftada 46 saat ayrılmışt:r. 
1938 senesi başında Alman harb donan- zırhlı, 10.000 tonluk 3 zırhlı. (Ceb gemi- Bu 46 saatin 26 sı nazari, 20 saati ame~ 

ması şu gemilerden mürekkebdi: si), 3 muhafazalı kruvazör, 7.000 - 10 .~~ lidir. 

Mecmuu: 69.600 tonHatoluk 6 saffı harb tonluk 10 kruvazör, iki tayyare gemı~ı, Cumartesi günleri öğleden sonn1 ve 

gemisi. 52 destroyer, 61 denizaltı .g~misi. . pazar günleri talebeler denizde gezi~ti-
Mecmuu: 65.000 toniltı.todan fazla 41 Bütün bu gemiler İngıltzlerle de~ız ler yapmaktadırlar. Bunun için kendıle-

hafif harb gemisi. konferansında kararlaştırılmış olan yüz- rine 60 aded muhtelü tarzda gemi veril-
36 denizaltı gemisi. de otuz beş nisbetine dahil bulunmakta- miştir. 
Gene bu sene içinde Almanya her biri dır. Denizaltılar bundan hariçtir. Bunların ekserisi yelkenlilerden mi.ı-

7.000 tonluk iki kruvazör. G torpido ve 10 İngiliz donanması kuvvet ve kudretini rekkebdir. 

denizaltı inşasına başladı .. · arttırdıkça Alman do nanması bu nisbet Talebeler altışar kişilik apartımanlar-
ı kfınunusani 1938 tarihinde de hali in- dahilinde otomatik bir surette gemileri- da ikamct eylemektedirlcr. Bu. apartı-

§ada bulunan harb gemileri şunlardı: ni tezyid edebilecektir. manlarda her türlü konCor bulunmak-
l _Her biri 600 tonluk 12 maym tanı- Beligoland gene ortaya çıkıyor tadır. 

yıcı gemisi. Bunlardan her birinde: 1°5 Mürvick deniz mektebi yalnız deniz za-
k b. t b ı k Almanya, yalnız donanmasını kuvvet-

m/m iki top ve 37 li ır op u unma - bitleri yeti§tirmckle kalınamaktadır A y-
lendirmekle kalmamış, ayni zamanda sa-tadır. ni zamanda makine mühcndislcri, korni-'d hillerinin müdafaa tertibatım da fazla-

2 - Her biri 600 tonluk 12 torpı 0
· serler yetiştirmektedir. Makine mühen-

3 - Beheri 1.800 tonluk 6 destroyer. laştırmıştır. disleri ve komiserler, tersanelerde topçu 
4 - 10.000 tonluk bir kruvazör. İçinde (Vcrsay) muahedenamesı mucibince ve torpil dairelerinde iş gören zabitler .. 

203 m/m. lik 8 top, tayyareye karşı 105 Almanyanın şimal denizı sahillerinde bu- dir. Bunlar tam manasile mütehassıs oln~ 
lik 12 top bulunacaktır. Bu kruvazör ge- lunan müdafaa tertibatları imha edilmiş- rak yetiştirilmektedirler. 
çen sene denize indirilmiş olan: (Blüc- ti. Bu müdafaa tertibatı bugün yeniden Deniz mektebinde mecburi olan ecnebi 
her) ve (Admiral Hipper) gemilerinin vücude getirilmi§tir. Heligoland yeniden lisanı ingilizcedir. İngilizceden sonra 
aynidir. müdhiş bir müstahkem mevki halini al- fransızca gelmektedir. Bununla beraber 

Gene bu tarihte tezgahlarda inşası ha- mıştır. zabitlere ispanyolca da öğrettirilmckte .. 
zırlanmakta olan gemiler şunlardı: Wangeroogda da son derece kuvvetli dir. 

ı - Her biri 19.000 tonluk iki tayyare istihkamlar yapılmıştır. Büyük salıiliere malik olmamakla be .. 

gemisi. Sylt adası çok mühim bir deniz ve ha- raber Almanya deniz .işlerine büyük e~ 
2 - Beheri 35.000 tonluk iki zırhlı. Bu va üssü haline getirilmiş ve sahillerine hemmiyct vermiştir. 

iki zırhlıda da 381 lik ıJ top ve 150 lik 12 uzun menzilJi büyük toplar yerleştiril- Führer tarafından feshedilen denizci• 
top mevcud olacaktır. miştir. Adanın münasib yerlerine birkaç lik cemiyeti yerine (Marine Hitler Ju .. 

1938 senesi ilkbaharında bu kuvvette yüz tayyareyi kolayca alabilecek muaz- gend) cemiyeti ikame edilmiştir. Bu cc .. 
bir üçüncü gerniye başlanmış idi. zam hangarlar yapılmıştır. miyete aza bulunan l0-18 yaşlarındaki 
Almanyanın bu kuvvet ve kudrette ge- Sylt adasında yapılan müdafaa terti- Alman gençleri devlet bahriyesi zabitlfA 

milere sahib olması ilk defa vukubul- batı 0 derece ehemmiyeti haiz bulunmak- rinin üniformasma yakın bir üniforma 
maktadır. tadır ki İngilizler cıddi bir endişeye ka- giymektedirler. Bu cemiyet azası genç .. 
Şimdiye kadar Alman donanmasında pılmı~lardır. Bu tayyare hangarlarının lere Almanyada hakim olan yüksel~ va .. 

kullanılmakta olan/ en kuvvetli top ~05 günün birinde İngiltereye a]cın yapacak tanperverlik urodelerini aşılamaktadır. 
idi. . olan ta yy areleri banndıraca~ı bile ileri Bu gençlerin, sayısı çok yükse ·• ir. 

Harbi umumide vukubulan Jııtland sürülmüştür. Fakat sonradan yapılan ted- Hergün de artmaktadır. Bunlar h iıl 
deniz harbinde Alman donanınası 305 ve kikat bunların taarruzdan ziyade teda- deniz sporlarını tatbi!t etmektedirlPı 
280 lik toplar ile harbetmişti. Bu deniz füi tertibatı haiz bulunduklarını mey- Marine Hitler Jugend teşkilatı ~ ı n· 
harbine iştirak eylem iş olan İngiliz do- dana çıkarmıştır. Bu müdafaa tertibatı: da ( Marine S. A.) teşkilatı bulunrr · a .. 
nanmasının topları 330, 356, 380 lik idi. Bremen, WilhemshaYen. Lubeck, Kicl, dır. Bunlara bahriye hücum kıtaatı ~f 
Buna rağmen İngiJizlerin tonAj itibariJl• Hamburg limanlarını korumak için tan- nilrnekte ve denizeiliktc tamam 1 ıb 
zayiatları Almanların zayiatından çok zim edilmiş olan müdafaa sistemi cüm- çok daha sert terbiye verilmekted r . 
daha yüksekti. Alman t opçusu İngiliz lesindendir. Tuna meselesi 
topçusundan çok üstün çıkmıştı. .~ 

kabul Deniz zabitJerinin yetiştirilmesi Alman bahriyesi vaziyeti hakkın J ... Almanya, artık en aJİır topları -
eylemiş bulunmaktadır. Bu da gösteriyor manyanın enız su ay arı urvıc Al d · "b ı M'' · k muhtasar malumatın En mühim faslı 1iq 
ki, Alman yüks k deni.ı kumandanlığı te yetiştirilmektedir. Mürvıckteki bahri
taktiktc yeni şartlar tatbik etmektedir. ye mektebi Flensburger Foide sahilinin 

1938 senesi ilkbaharında inşa edilmek- cenubunda bulunmaktadır. Bu sahil ki
te olan gemilerin sayısına şunları kat- lometrclcrce uzunluktadır. 
mak icab eder: Bir Felemenk deniz mecmuasından is-

U. 37 den U. 51 nurnaraya kadar 740 tihraç edilen malumata göre bu deniz 
tonluk 8 denizaltı gemisi. melktebı dünyada ep bulurumyan bir 

şübhesiz Tuna mesclesidir. 
Tuna nehri sevkülcey§ noktai naz.u n• 

dan mühim bir mahiyet almış bulunm·ıJ:· 
tadır. Avusturyanın ılhakından sonra 
Tunaııın 350 kilometrelik kısmı AJmwt· 
yaya intikal eylemiştir. 

(Devamı 11 inci ıayjad4) 
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1 ÇOCUK T~RBiV~SÖ 

Çocuğa söz dinietmeizin 
şekil ve golları nelerdir? 

ı 

Çocuklarına bağmp çağiran, onları döven ana ve babalar1 

bilaistisna idaresiz, beceriksiz, huysuz insanlardır 
Çocuklarının üzerinde iyi nüfuzu olan f 

11 
ana, baba daha uzaktan tanılır. Bunların 
bağırıp çağırdığı duyulmaz. Sokakları 

dolduran azar ve tekdir sesleri; çocu~n 
yanağına vurulan tokat şakbması daima 
idaı-esiz, beccriksiz, huysuz ebeveynin 
vasıflarına işarettir. 

Ana, baba nüfuzu; çocuk için içinde 
korku ve asabiyetten eser bulunınıyan 

tatlı ve sevimli bir muhit olmalıdır. Ço
cukların ebeveynlerine karşı itaatli ol
nınları muhakkak ki çok arzu edilen bir 
§eydir. Fakat bu itaat ve saygı derecesi, 
sıkı bir idareye tabi tutularak büyütülcn 
çocuklara nisbetle; şeflr.at ve tatlılıkla 

terbiye edilen çocuklarda daha fazla ve 
daha csaslıdır. .. 

Tatlılık ve şefkat çocuğun sı!.haU için 
olduğu kadar ahlaki bünyesinin iyile~
nıı si için de çok Hizımdır. Bu, onda nef
sir e itimad vasfını uyandırr<'. 

Çocuk üzerinde tesis edilen iyi bir nü
fuz; çocuğa Hizım olan doğruluğu, iyi bir 
,Yaşama tarzını kazandırır. 

Bu yolda en Jüzumlu olan bfr şey varsa 
o da ebeveynin çocuklanncı misaller gös
teı rneğe fırsat kollarnaland ır. Bazan Jn
ti2amı seven küçük bir ku çocuğt.., ken
dine aid bütün küçük \şleri, kendi odası
nın tertibini, tcmizliğini belki de evde 
hiç görmediği dereced~ maharetle tan
zim eder. Fakat bu müstesna bir haldir. 
Umumiyetıe çocuk - pek tabii olarak • 
daima etrafında gördüğü şeyleri taklide 
çaiışır. Çocuklann gördükleri şeyleri tak
lid etmek adetleri çok kuvvetlidir. Bil
b; ssa oyunlarında bunu daima bariz bir 
§c k ilde görürüz. 

cEvcika oyunu diye oynadıkları oyun
larında (ana. babayı) bütün halleri ve 
ÇOk ince şahsiyetleri ile öyle güzel taklid 
~erler ki .. 

Ayni tesirle, gördüğünü!: bütün çocuk
lara büyüdükleri zaman ne olacakları, ne 
olmak istedikleri sorulunca, gurur ve if
tiharla cBabam gibi ressam, mühendis, 
asker olacağım:t cevabıru verirler. Ko
nuştuğunuz yavru bir kız çocuğu ise söz
lerini biraz da şefkat duygularile silsJi
Yerck: cBen anne olacağım, çocuğum us
lu olacak, benim sözümü tutacak:. der. 

Dikkat edilirse kız çocuklarının; be
beklerile oynarlnrken onlara karşı, şef
kntli oldukları kadar da nafi~ olmnk js
tcd:kleri de görülür. 

Vakitsiz meyiller 

Bazı çocukların şahsiyeti yavaş yavnş 

inkişaf eder. Fakat bunların ymu başın
da daha pek erkenden şahsi arzu v~ me
Yillcr gösteren çocuklara sık sık rac;tla
nır. Bunlar mektebde bazı (branş) 1::.:-a 
hususi alaka duyar ve sıze bn mcvzulara 

dair sunller sorarlar, haUA daha pek kü
çücük Iken istikbale aid pr-:ıjeler kur:ır
lar. 

Mesela bir erkek çocu~u cben mühen
dis olacağım:t diyerek ı!;indeki aletleri 
görmek için elindeki saati dağıtır. Bir 
başkası; azarlamasanız kardeşinin bebe
linin karnını coperatör olmak:. hülyasi
le açtığını itiraf eder. 

Bu yarabbşta çocuklar mesleklerine 
aid faaliyetlerde babalarını takib etmez
ler. Bunları hiçbir vakit cbabalarınıo y~ 
lunda yürütmek:. arzusuna kapılmama-

lıdır. Çocukların - bazan pek kısa süren 
fakat daima orijinal bir zekAya delület 
eden - bu tabii meyillerini ebemrniyetle 
gözönünde tutmalıdır: Muall:mlerile te
mas ediniz, okuduklan parçaları tedkik 

ediniz. Düşüncelerinize uymasa bile on
ların ideal saydığı şeylere alışmağa ça
lışınız. 

Nüfuz şartlan 
Çocuk üzerindeki nüfuzun müessir ola

bilmesi ve çocuğun severek kabul ede
bilmesi için çocuğu devamlı olarak kol

lamalı ve fakat çocuğa bunu pek belli 
etmenrelidir. Ebeveyn fil~rcn meşgul de 
olsa çocuğu ba§ıboş ve kuvvetlı bir elin 
idaresinden mahrum bırakmamalıdır. 

Çocuklarla mürebbile!'i arasında kar
şılıklı ve devamlı bir anlaşma mevcud 
olmalıdır. Sözlerde ve tavırlardll sinirli· 
liği andıracak jestler, asabi hamleler ita
ati tesise pek te müessir olmadıktan baş
ka, onun kolayca gevşemesıne, laübalileş
mesine de sebebiyet verlr. Birçok ana, 
baba, çocu~a bcyhude yeıe haksızlık et
tiklerinin derhal farkına vanrlar. O va
kit ne yapmalı? Çocuğu yapılan haksız
lığın tesiri altında bırakmak... Bir kere 

bu doğru değildir. Yanılarak haksızlık 
ettiğinizi ()na hissettirrnek... Bu da pek 
iyi değildir. Asıl gaye haksızhğa düşme
rnek, bunun için de cezaya baş vurmama

ya çalışmaktır. Birçok aileler tanırım 

ki çocukları, yapabilecekleri veya yapa
mıyacakları şeyleri kendil;klerinden çok 

iyi bilirler. Bu gibilere st!rt muamele et
mek doğru de~ildir. Böyle çocuklara, bir 
kabahat yaptıkları vakit e}'lcveyrılcri sü
kunetle ve ciddiyetıc o kababatı yapma-
mn fenalıklarını anlatır. Esasen çocuk 
daima kendisine biraz da ciddi muamele 
yapılmasından hoşlanır. Onun itimadını 
kazanmak için en iyi çare de buduı·. 

Çocuk üzerindeki nüfuzunuzun sarsıl
mamasını istiyorsanız omı; boş ve ehem
miyetsiz sebebler için az~rlamayınız. Ze
ki ve hisli bir çocuğn hata ettiğini anlat
mak için; ona sizi üzdüC'üni.i, kendisinden 
böyle bir hareket urnmadığmızı hissettir
meniz kafidir. 

Her şeyden evvel ÇQCuğunuza sizi ten
kid etmek imkanını vermcyiniz. Çocuk 
ebeveynini dnima iyi gbtrnek ister. Ana, 

bnbasının kendi yanında kavgalarını, e
sası geçmiş zamanlara dayanan itab ve 
muahazelere daldıklarını görürs~ onlara, 
iyi aniaşmış bir ana, babanın telkin etti
ği yüksek hürmet duygusunu duyamaz. 

Ne çocuğunuza, ne de onun yanmaa 
başkalarına yalan söylemeyıniz. Çocuk 
sevki tabiisinin bütün kuvvetilc bu ya
lana karşı durur amma bir kere şübhe 
ettiği şeyi kolay kolay tınutamaz. 

itaatsizliğin muhtelif şekilleri 
Her çocuğun ayrı ayrı karakterini ted

kik ederek onun ruhuna uyacak terbiye 
usulünü bulmalıdır. Çocuğa tatbik edi
lecek terbiye sisteminin muayyen ve tek 

~ekli olamaz. Çocuğu terhiye ederkc:ı 
icabına göre onun gfıh kalbine, gtıh man
tıkma müracaat lazım g~lir. 

Çocuklarınıza kabahatlerinden üzül
düğünüzü söylemek iyi bir usuldür am
ma onu sık sık tekrarlamamalıdır. Çocuk 
üzerinde en mücssir oJ:ın bu tedbir en 
geriye saklanmalıdır. 

Ayni veçhile pek köıpc ya§takilere te-

j siri olaınıyacak manasız, faydasız sözleri 
söylemek te beyhudedir. Çocuklarınıza 

yaptınDak istediğiniz şeyleri birer oyun 
haline sokarak kendilerine telkin etme
niz çdk iyi neticeler verir. Mesela: cHaydi 
odalarınızı düzeltiniz, her şeyi yerli ye
rine koyunuz, siliniz, süpürünüz. İçiniz
den hanginiz daha evvel, daha temiz ya
parsa ona not vereceğim, denılir. Bu §e· 
kilde teşvik gören çocuk, yarınki ev ka
dını rolüne daha seve sevt ve itaat etti
ğini fark bile etmeden hazırlanır. 

, Çocuğun bütün gayret ve çalışkanlığı
nı yalnız coğrafya veya imla gibi ders 
kitabiarı üstünde tahrik edilmez. 

Bir küçük kız: hayalini canlandıra,bi 
1irseniz herhangi bir oyun kadar sofra 
hazırlaınaktan, sebze ayıklamnktan, ço: 
rabını tamir etm~kten de zevk alabilir. 
Esasen çocuklar daima kendilerini mu
hayyel bir insanın yerine koyan oyun
ları daha çok sevmezler mi? Bunun için 
onları, yaptırmak istediğiniz şeyleri oyun 
şekline sokarak ne~'e ilc, zevkle çalı§tı
rabilirsiniz. 

İdares güç çocuklar 
Sıhht vaziyetleri itibarile büyütülme

leri güç olan çocukları besaba katmıyo
rum. Sıhhatleri yerıinde olduğu halde 
mürebbilerine çok zahmet veren çocuk
lardan bahsedeceğim. 

Mesela: Bazı oğlan çocukların cbir tür
lü yola gelmediğindeın §ikayet edilir. 
Bunun, çoğu zaman, -.ebebı beveyninin 
iyi bir metod kullanmamasmcian, bazan 
da sertlikte iliata git.n~elerinden ile.ri 
gelir. 

Çocuktan körükörün bir itaat b~kle· 

rnek do~ru de~ildir, fakat daha ilk haşa 
rılıklarından itibaren onun üzerinde nü
fuz sahibi olmaya çalışmak ~ttır. On
lara meraklarını tahrik ve tatmin ede
cek mcvzular bulunuz. Kabiliyetlerini 
fikri veya bedeni büyük bir faaliyete sev
ke çalışınız. Çocuk ancak bo~ kalıp canı 
sıkıldığı vakit, tehlikeli şeylerden duydu
ğu zevkin de tesirile, binbir şeytanlık ı

cndına kalkışır. Böyle ç.v:uklar! bir yan
dan başarılması güç işlE:!·e ısındırmnh, 

bir yandan da izzeti nefislninı okşamalı
dır. Onları ezmeıneli, id~re etmelidir. 

Bilhassa kendilerinin de bulunduğu 
yerlerde başkalarına ynrruı .azhklarından 
şikayet etmemelidir. 

Sizi işitecekleri yerd~ kendilcr:nden 
bahsederken mesela: cT~ktn aklına bir 
şey koydu mu mutlak:i yapar. gıbı ha
reketini takdire delalet edecek siizl<'ri de 
kat'iycn söylememelidir. 

Anneler, kendilerine karp gelen erkek 
çocuklarını kolayca ho~ g:5rürler. Mesl"la: 
~oğlum dik başlıdır amma iyi yürP.k!i-

1 
dir:. der geçerleJ'. Neden bıı zafa kapılıp 
ta atisi en güzel ümidl..!rlı:: dolu, şahı;l'·"
tine itimad olunabilecek bir yuvruyu; 
başlı ve yaramaz diy~l'ek hakikaten dık 
başlı yapmalı. Bu harıs zekalara, kendi

lerinin de iyice bilemederı, hırsla istedik
leri sahayı hazırlaymız. Onlara büyUk, 
iyi, ve kuvvetli şeyleri öğretip tanıtınız. 

Böyle ateşli, sert yaratılışlı çocukları du
yacaklan yerde takdır etmekten ictinab 
ve daima itimadlarını muhafaza ediniz. 

Hayalperver çocuklar 

Bazı çocuklar da hayalperver, zayıf 

tabiatli, korkak olurlar. Bu gibilerin mc
yil ve heveslerini kabul eder gibi görün
mekten ve onları programları haricinde 
kitab okumakta serbest bırakmaktan sa-

kınmaJı.dır. Bunların talim ve terbiyele
rinde yeknesaklıktan ayrılmalı, müteva
zin bir metod tatbik etmelı. beden terbi-
yelerine ehemm.iyet vermeli, vücudlerini 
kuvvetlendir.mell, zekalarının ahenkli 
bir şekilde inkişafına çal~malıdır. 

Hülfısa: Öyle idare ediniz ki çocuğun 
zekası her sahada, güzel bir ağacın dal
ları gibi serpilip geni§lemek imklinını 

bulsun. 
Çeviren: K. Neyyir 

Sayfa 9 

Filistinde olup bitenlere 
aid son resimler 

Cillz kuvvetleri tarafından tevldt eelDlp l.stlcftb için tehre zetirilen lkl t\ibheli Arab 

ı • 
• 

ilisılnde uk.S na~lan lıılr hı&ıba: Allter lafı7an kalartan lllllhatua Için vaıon 
pencereleriDe konan mitrabMler 

iler Filistinden 1\lısıra ıideu katan rayian l»omıak sıueWe bu IOiühle devirm~udlr 
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Tercüme ecfenı Meb111Te Sami 

·mparatoriçe kim olacak? 
Fakat, o sadece bir ihtilAl çocuğu nacak bir izdivac, gerek politikaımzı ketimize karşı yapllll§ olduğu bir çok 

dili ile konuşuyor, ordu ve milletin an- ve gerekse majestelerinin şahsi zevk- hizmetlerle de tavsiyeye şayan bulun
ane ve duygularını müdafaa ediyor - lerine daha uygun gelecektir. Avustur- masma :ra.ğmen, böyle bir yaklaşma -
muş gibi bir haJ takmıyordu. ya gerçi uzun zamandaııftleri Fransa - nın, Fransızların imparatoru gibi ulu 

Onun bu hesablı, kitablı konuşması, nın düşmanı olarak kalmıştı. Fakat biz bir şahsiyet için, pek te ütihan mucib 
Napolyonun sezişinden kaçmadı, hiç artık ne ikinci Hanrinin, ne de 14 ün- bir ~y sayılamıyacağını zannetmek -
hoşuna gitmedi fakat bununla beraber, cü Luinin devrindeyiz. teyim ... Bu, ancak çaresizlik ve yokluk 
eniştesine, snde şu cevabı vermekle ik- Son zaferlerimizdenberi, Avustur - içinde kalmılırsa düşünülecek bir hal 
tifa etti: yadan artık korkulamaz. O ancak Prus- şekli olabilir .. . 

- Avusturya)"l bu kadar batırmanı- yaya karşı bir garanti gibi kullanıl - Napolyon, bu defa oturduğu yerde, 

Şirketi Hayriyeden : 
Cumhuriyetimizin 

15 nci yıl dönümü münasebetile 
1 - 28/10/138 euma pail sabahından başhyarak 30/10/138 paar ak

pımna .kadar earl olmak üzere bütün hatlanmmda tek ltilet tiereti 
üzeriııden yüzde elli tenzilith ücret tarifesi tatbik edileeektir. 

2 - İfbu ıünlerimlze ınahsus olarak yüzde elli teııziiAt esası Uurhıden 
istiyenlere azimet 'Ve avdet biletleri de verilecektir. 

Seyrüsefer Tarifesinde Yapılan Ilaveler: 
3 - 28/10/938 CUMA GÜNÜ: 

a - 80 ve 135 numaralı seferler yapılacaktır. 
b - 13,30 da Köprüden Harem ve Salacağa bir vapur kaldınlaeaktır. 
e - 58 nmnaralı aefer Beykozdan sonra fazla olarak Büyükdereye ui· 

nyacaktır. 

d - 127 numaralı sefer 12,45 te B üyilkdereden harekette 6azla ola
rak KandilUye uğnyaeaktır. 

e - 84 numaralı atefer fazla olarak Kavaklara uğnyacak ve 157 nu
maralı sefer Kavaklardan hareket edecektir. 

4 - 30/10/938 PAZAR GONP ı 
za Iüzum yok. Onun umulduğundan malı ve idare edilmelidir. Habsburglu- heyecandan kıımldamağa başladı. Ne Pazar günü adi günler tarifesi tat bik edilecektir. 
fazla kuvveti, iyi askerleri, görgülü ların serkeşliğini ileri sürmek manasız- idi bu? Tekrar nazırlığa geçmek için 5- 29 ve 30/10J938 Cu nar~e 3i ve Pazar GDnleri: . 
kumandanlan vardır. Son muharebe dır. Tam bir m utavaat havası içinde can atan Talleyrand nasıl oluyor da • _ Ell'idrikle douatılmıt 71 numaralı vapur saat t l da B.Ka•lm· 
de bunu isbat edıyor. büyütülen, iyi tahsil ve terbiye gör - böyle söylüyordu? Fuşe gidip on}l gör- dan hareketle başlıca Bumeli ve Anadolu iskelelerine uin7111'1lk 

Lui'nin Sakson:;a tarafını alması, mUş olan Arşidüşes, her vechile mü - memiş mi idi? Yoksa Fuşe tarafından Köprüye gelecektir. 
Müra'nın da Rusyadan yana çıkması, kemmel bir kadındır. Gerek kendisi, kulağı bükülmesine rağmen, o gene b_ Ayni vapur gece yarısınd81\ sonra saat 1,30 da KöprGdea kalb-
Napolyonu şaşırtmı)ordu. gerekse haşmetlft ebeveyni, böyle bir kendi kafasının doğrusuna mı gidiyor- cak, gene başlıca Anadolu ve Rumedi !iskelelerbıe alınarak Ka~ 

Fuşenin aile efradını da, birer birer izdivacı büyük bir havahişle kar§ ıla - du? vaklara gidecektir. 
hazırlayabilmesi güç bir ~ olurdu. Bu maktadırlar. Olamazdı! İ.mkinı yoktu. e _ Saat 22 de Köprüden A.Hisanna kadar 'Y~~&nlmakta buhman .ıer 
yolda atılacak yanlış bir adım. her şe- Acaba eSen Petersburgdaı. da ayni Senato reisi kont Gornier , Saksonya fazla olarak Kanlıca, Çubuklu, Paşabahçesi ve Beykos ilkelelerl· 
yi altüst edebilirdi. hüsnü kabulü görebilir miyiz dersiniz? le'hine bir kaç cümle sarfettl; onun ar- ne uğnyacaktır. 

Zaten cİttifakı Araya» lüzuın yok - Lö Di.ik dö Kodor, bunu benden daha kasından yakışıklı ve biraz da tra§Çl o- d _ Gece yansından sonra saat ı de Çengelköyünden bir vapur ha • 
tu'. cEkseriyeti• temin etmek yeterdi. iyi bilirler .. . Bendeniz kendi hes~bıma lan Fontau. dostu Talleyrandın fikrini reketle Beylerbeyi, Kuzguncuk ve Üsküdara uğnyarak IQJprllye 
Bu vaziyet de ortaya çıkar çıkmaz, her bunu ummuyorum. müdafaa e<ierek uzun uzun nutuklara 

1 
gelecektir. 

kesin, kolaylıkla tam bır fikir birliğine Sakson krallığına .gelince, çok temiz girişti. e _ Gece yansından sonra saat 2 ,30 da Köprüden bir vapur hareket-
yürüyecekleri tabii idi. bir maziye malik olmasına ve memle - (.4.rkası v11r) le Üsküdar, K uzguncuk ve Beylerbeyi iskeıİeleriDe uinyarak 

Sırayı üvey og·ıu ÖJ·en'e verdi. ç Ik .. · ·d kt' 
. kl d ··ıs bil •uırrınııu ıııııı ıııııı1ııı ııııııunnuıııııını ASLAN ve ESKIHISAR MÜT.. enge oytine gı ece ır. 

Onun fikri, mera a egı e e a- - . "- T afsilli ilinlan mtz iskeieiere asılacaktır. 
ı~ay~s~~tiUe~~e~~~u.He~: OS A Ll A~. ASI~ TEHIT ~MENTO ~SU Kffi& ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kesce sevilen bir sima . di. Ne kudretli : Cl F ABRIKALARI A NONIM 
bir zabit ne de barikulade zeki bir a- : TÜRK ANONIM ŞİRKETİ . 
damdı ~a. kimseye zaran dokun- : TESİS ~İHİ : ı ss3 ŞlRKETıNDEN Nafıa Vekiletinden: 
mıyan, dürüst tabiatlı, mütevazi ve ; sermayes'ı: ıo.ooo.ooo inıı:ııız Urası 1 L A N 
çok namuslu bir devlet idarecisi idi. 

Annesi, eski inıparatoriçe Jozefinle : 
ve kardeşi Hortans1a birlikte, onun E 
:A'rşidüsten yana olduğu zaten bilini - E 
yordu. : 

O da bunu, fazla dolambaclı yollara : 
sapmadan, dosdoi'hı.ı söyledi ve tercih E 
sebeblerine de. bunca zaferlerden son- : 
ra artık devamlı bir sulhe kavuşmağı E , 
dileyen imparatorluğun, böyle bir iz- : 
divacla, elde edeceği candan anlaşma- E 
yı esas gösterdi. 

Sözünü bitirdim. vakiıt, Napolyon : 
kendisine elile, samimi ve muhabbetli 
bir işarette bulundu. 

Sonra da: 

Türkiyenin baslıca şehrrlerilC! 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbns, 1rak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanyi!, 
Suriye ve Yunanistanda Filyalleri 
vardır. -

27 Teşrinievvel 1938 tarihine müsa.Oif 
Perşembe günü saat ıs,:w da .. -:aıatada 
Agopyan hanında şirket merkezinde 
in'ikad edeceği gazetelerle ilan olunan 
revkalade hissedaran heyeti umumiyc -
sinin, içtimada hazır bulunmak üzere mü

racaat eden hissedaran adedinin kesretine 
_ binaen, ayni gün ve saatte Beyoğlunda 

- Tepebaşında Belediye bahçesinin karşı • 
smda kftin cCasa d'İtalia' binasında içti-Her tUrlU banka muameleleri _ ma edeceği sayın hissedarana ilan olunur 

İstanbul, 14 Te§rinievvel 1938 
Meclisi İdare 

yapar. ---
1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Eksiltıneye konulan i§: 
1 - Ankara Devlet mahallesinde yapılacak sulama i§leri işletme merkez bına

sı keşif bedeli c219 337> lira c4l:t kuruştur. 
2 - Eksiitme 9/11/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat cl5• de Nafıa 

Vckaleti Sular Umum M:idıirlüğü Su eksiitme komisyonu odasında kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiitme prtnamesi, mukavele projesi, bayındırlık itleri genel 
şartnamesi, fenni şartname ve projeleri clO• lira c97t kuruş mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltıneye girebilmek için isteklilerin c12 217• liralık muvakkat teminat 
vermesi ve eksiitmenin yapılacağı günden en az sekiz gün e\ovel ellerinde bu
lunan bütün vesikalarla birlikte bir jstida ile Vekalete müracaat ederek bu ite 
mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikaları ibraz etmeleri şarttır. Bu 
müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltıneye i§tirak edemezler. 

- Cambaceros, siz buyurun baka 

lım, dedi. S O D 
Bu sefer zarlar baş mühürdann eli- 1===============1 

Fatih İcrasından: 

5 - İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat eV• 
veline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vennderi li· 
zımdır. 

c4258• Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
Alacaklı Şadumanın borçluları Ye-------------------------------

ne vcrilm1şti. 
Eski zaman tcrbiyesi görmüş olan Levlet Oem:ryoslan ve ,.man lırı iş iatm asi Umum ldar&S .ıa 1lar1 

Yerebatan, Çntalçe~e sokak, u 
bu adam da, ger k zevkini, gerekse gu- ı sT A N B u L 
rurunu okşıyan modası geçmiş bir ifa- 1---------------l 

nikapıda Taşçılar içinde Hisar dibinde 
4 numaralı hanede oturan Kadriye ve 
aynı hancde oturan Atiye ile Yeni -
kapıda Katib Kasım M. 4 numaralı ha
nede oturan İrfan, Siret ve Fikret hak
larmda Fatih Sulh ikinci hukuk mah
kemesinin 938/ 332 numaralı ilamma 
m üsteniden 25 34 kuru~ masarifi mu
hakemenin tahsili ve ipotek bedeli ö
denmiş olduğundan müddeabih gayri 
menkul üzerindeki ipoteğin fekkine ve 
müddeabihin yüzde beş tutan olan 12 
lira 50 kuruşun tahsiline dair yaptığı 
icra takibi üzerine borçlulardan Si:·et, 
Fik:ret ve İdana gönderilen icra emri 
ikametgahlarının meç'hu1iyetine meh
ni bila tebliğ iade edildiğinden !lanen 

Muhammen bedeli 18375 lira olan 120 ton telgraf teli ile 2,5 ton bal teli 
9/12/1938 Cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada Nafıa Vekileti 
b'inasında satın alınacaktır. 

de tarzile, al:h i c: li cümlelerine rağmen Gazetemızde \"lıtan yıw ve 
•esimlcrin bütüa ha'·'-rı mantıki bir muhakeme yürüterek nut- • ,._ 

kuna başladı. mahfuı ve gazetemize aiddır. Bu işe girmek istiyenlerin 1378,13 lira lık muvakkat teminat ıle kanunun tayin 
etti~i vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar İdaremiz Malzeme dal· 
resindeki komisyon reL'ili~ine vermeleri lazımdır. 

O. Avusturyalı ile evleomenin aley
hiılde idi: 

- Bu .genç Arşidü~es, tA ŞarJ· Ken 
zamandanberi mem eketimize ada -
vet boslemiş ol::ın Avusturya hanedanı
na mensup bulunmasnydı, elbette ki, 
tcrbı' e ve tah ili itibari le, Fransa ı cin . -
tum manasi~ istenilecek bir impara-
toriÇC' olurdu. H<>m böyle bir izdivaca 
kalk makla, 17 senedir yapılagelmek
te ol n işlerin de doğn 'uğunu inkar 
etmiş bir ıvaıiyete düşeriz. 
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YUNANİSTAN 234u L~v 41J 
ECtrEBİ 27JJ 1' O bO ı 

Abone bedclı peşınaır. Aa.reA 
de!iştırmek 25 klii\lŞtur. 

liJJ 

27J 
' 1 

G~len ~VTak geri ve~··lme:z. 
Ilanlardan m es'uliyet ,.ıJınm~ 

Çevab için mektublara 10 kuru§luk 
Pul illiVf•si lAzı>ndır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpqada 
Tesellüm ve sevk şefliği.nden da~ıtılacaktır. (7839) 

Cumhuriyetin on beşi'lci yıldönümü m ünasebetile Birincite§l'in 1138 ayuwı 
28, 29, 30 ve 31 nci günlerintle banliyö ve halk ticaret biletleri ile bazı basusl 
tarifelcre tabi biletler hariç olmak üzere satılacak biletierin bedelleri üzerinden 
% 20 tenzilat yapılacaktır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilebilir. •4462• c'l'l.S• 
tebligat icrasına karar verilmiştir. Ta
rihi ilandan itibaren 15 gün zarfmda .:&JIJIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIII 
mahkumunbih ödenmez ve tedkik 5 Türk Hava Kurumu 
merciinden veya temyiz veya iade yo- ~ 

28 C 1 • T E R T 1 P 

Bu isim, Fraru: ız ların in dinde, mazi
ye k rşı yapılmı bir sitem ve şimdiki 
hükfı"Tletin en b::ışta gelenlerine ka~ı 
da savrulmuş bir tehdid gibi sayıla -
caktır. Hayrete düşe~k olan Fransa, !'"'"P~;~;.·;;;;;~;~·~··;~·;-h;;;~·b~: .. ··\ 
si a in böv' umulmadık bir veche ~ Telgraf : Son Posta ~ 

lile aid olduğu mahkemeden ic:ranm ~ 
geri bırakılmasına dair karar getiril- =: 
medikçe cebri icra yapılacağı ve bu ~ 
müddet ıarfında rrı;ıl beyanı verilme- =: 
diği takdirde takibat yapılacağı tebliğ = BüYUK PiYANGOSU alı ın1 bir m~...,a veremivecektir; ve : Telefcm : 20203 : 

bö~ Ir anlıvarr. ., ·cflr de de. millet \, ................................................. • makamına kaim olmak üzere ilan o- - E irinci Keşide: l l/ İkinciteşrin /938 dedir. 
ad em· tasvib \..._ J lunur. (1174) := 40 000 

=Büyük ilıramige: • Liradır: •• N 

'e: 

rand, dedi. 
diye telaffuz 

en prens do 
u büyük bir za

k iyi duyulan 

fi <:rimı ıatı haşmetpe -
dah \ve lee de arzetmiştim. 

Mar( Luizle akdolu -

İstanbul Jand?rma satın alrra komisyonun an 
Mıkdarı Cinsi Tahmin bedeli İlk teminatı 

=: Bundan başka : 15.000, 12.0JO, 10.000 liralik lkramiye-= lerle ( 20.000 ve 10.000) liralık iki adet müklfat Yardır .•• Lira Ku. 
------- ;;;;; Yeni tertipten bir bilet alarak i~tirak etmeyi ihmal et-

1220 Kuru pil 976 00 73 20 = meyiniz. Siz de piyangonun mes'ud ve bahtiyarlan aruına 
1 _ Cinsi, mikdan, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı (1220) aded =. girmi~ olursunuz ... 

kuru pilin Gedikpaşadaki İstanbul Jandarma satın alına komisyonunca -
.20/B. Te~rin/938 Perşembe günü sa at 15 deki açık eksiitmesine istekli gel- ~llllllllll!llllllllliiiiJIIIJIIIIIIIIJIJIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIII~ ...... , ....... Iuluu,auaauııu•••••ı•..-

Lira Ku. 

mediği cihetle eksi!tme on gün uzatılmı§tır. Malatya Elektrik Türk Anonim Şirketinden : 
2 - Açık eksiitme 31/B. Tcşrin/938 Pazartesi günü saat 11 de Gedikpaşadaki Askerlikle alakaları olınyıan ehliyetnameli bir başmontörle bir ayar memuru 

satın alına komisyonumuzda yapılacaktır. alınacaktır. 
3 - Şartname hergün adı geçen komisyonda görülebilir veya aldırılabilir. 
4 _ İstcklilerin 2490 sayılı kanuna göre ibrazı icab eden vesikaları ve ilk temi- İsteklilerin askerlik vesikaları ve bonservislerini Malatyada: Malatya Elektrik 

natlarilc yazılı ~n ve saatte komisyonda bulunmaları. (7843) Türk Anonim Şirketi Müdürlü~ne ibraz etmeleri suretne müracaatları. c'1748• 



'(Baş tarafı 1 inci sayfamızda) 
testoda bulunmuştur. 

Japonlar, hadiseden dolayı özür dile • 
mişler ve mes'ullcri araştıracaklarını 

V adetmişlerdir. 

Japonlar Ucrliyor 
Diğer taraftan Tokyodan bildirildiğine 

göre Japon kuvvetleri üç koldan Han • 
kou'ya doğru ilerlemektedirler. Şehlrde 
örfi idare ilan edilmiştir. 

Sivil makamlar memleketin içine doğ
ru taşınmış olmakla braber, askeri rüe
sa elan vazife başındadır. 

Hankcu'ya doğru ilerlemekte olan Ja. 
pan harb gemileri 20 kilometre mesafe
deki Yanglo'ya varrnı~lardır. 
Şimal kıyısında ilerlemekte olan kıtaat 

ise bu sabah Hankeu'nun 40 kilometre 
doğu şimalinde bulunan Likiatsi'ye öğle
den sonra da Hankcu'nun 20 kilometre 
şimalinde bulunan Huangsi'ye varını§ -
tır. 

Yeni bir tnarnız 
Japon kıtaatı Kiukiang ile Nançung 

arasındaki Teian'a karşı da umumi bir 
taarruz hareketine ba§lmnı§lardır. 

Top seslcrl 
Hankeu 24 (A.A.) - Yangtse üzerinde, 

bu şehrin mansabı istikametinde cereyan 
~en muharebc esnasında atılan toplann 
sesi ilk defa olarak Hankcu'dan işitil -
ınektedir. 

ad ise 
da ciddi ihtilaflar başgösterdiğini teyid 
etmişlerdir. 

Diğer taraftan Mareşal Şan - Kay -
~'in de memleket iÇerilerine çekile
ceği şayialan da dolaşmaktadır. Ayni 
zamanda Çin ~vekilininJ İngiliz te -
şebbüsü üzerine İtalya ve Almanya ia~ 
rafından yapılmakta olan tavassut sa
yesinde J apoeyadan mutedil şartlar 
koparabiieceği ümidinde olduğu da 
söylenmektedir. 

Şan-Kay-Şek Çekiliyor mu? 
Londra 24 (Husust) - Marcşal 

Şan - Kay - Şek'in yerine Komintag 
meclisi reis vekili Vang- Çing- Vey'in 
getiTileceği Şanghayda rivayet edil -
mek"tedir. 

Maahaza, Londradaki Çin sefareti ve 
diğer Çin salılhiyettar ınahfeller bu 
haberi tekzib etmektedirler. 

Japony~ ~Ian 

Tok-yo 24 (A.A.) - Kanttmun zap
tmdan ve yakında düşecek olan Han -
kov'un işgalinden sonra ne gibi sulh 
ümidleri belireceğini merak eden ec -
nebi gazetecileri Hariciy Nezareti na· 
mına söz söylerneğe salAhiyettar bir 
zati isticvab etmişlerdir. 

Bu zat, hülasaten demiştir ki: 
c- Çinin şimdiki şefleri memlc • 

ketlerinin Japonya aleyhinde ittihaz 
ettiği tarzı harekette ısrar etmenin ve 

Hankeu düşüyor bilhassa askeri har~kata devam etme-
Tokyo 24 (A.A.) - Hankeu'nun her an nin nekadar boş ve saçma olduğunu 

düşmesi bekleniyor. Motörlü Japon kuv- anladıklan ve Çinin refahı Japonya 
Vetleri şehre gözle görülebilecek yere ka- ile yapacağı teşr:iki mesaiye bağlı ol
dar ilerlemiş bulmıuyorlar. Çiniller zayıf duğuna kanaat getirdikleri zaman mü
bir mukav-emet göstermekte ve alelacele zalkereye başlamak saati çalmış olacak-
Çekilmektedir. tır. 

Sulh müzakereleri Bu zat, netice olarak Hankov'un su-
Hongkong 24 (A.A.) _Alınan bazı kut~dan son:a Çinin :ı~de kıt:aln -

flaberl~re göre, htüviyeti bilinmiyen ~ı ıaşe edebılecek kalbılıyette. b~r ~ 
bazı Çın delegeleri arasında Hong- hır kalmamış olacağını söylemıştır. 
kong'da sulh müzakereleri başlamış _ 
t~r. Gene bu haberkrc göre, Çin Ha
rtciye Nazırı ilc muavini bu müzake
reler için burada bulunmaktadır. 

Çin hükumetile sıkı temas halinde 
bulunan bir çok zevat. Havas Ajansı 
mt uha'binle yaptıkları konuşmada sulh 
araftarl ·ı ' ka h arı e. sonuna kadar Japon!ara 

ı:::: 1'Ş1 arbedilmesi taraftarlan 

Bulgar meclisi açıldı 
Sofya 24 (A.A.) - Bulgar ajansı bil • 

diriyor: 
Başv&il Köse !vanof dün saat 15 de 

meclisin fevkalAde toplantı devresini aç
mıştır. Kralın mektubu ayakta d.inlemniş 
ve meb'uslar tarafından uzun alkı~arla 
kar§llanmıştır. 

AT B 
Kurulut t rlhl : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Ziraı ve t icari her n vi banka muamelel ri 

PARA BiRiKTiRENlERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

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

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 , 500 " 2,000 n 

4 • 250 • 1,000 • 
40 , 100 n 4,000 • 

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

DIKKAT: Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde SO liradan aşaAt 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .• 

Kur'alar 5enede 4 defa, ı Eylfil, ı Birinci kiııun, ı Mart ve 1 Baziran 
tarihlerinde çckilecektir. 

SON POSTA 

Soğuklarla beraber 
odun, kömür 

ihtikar1 da başladı 
(Baş tarafı 1 inci sayfamızdll) 

vaziyetin bir neticesidir. Çünkü, ne 
Ticaret Odasında endeksieric meşgul 
olanlar, ne de Belediye İktısad Müdür
lüğü erkanı, odun ve kömür fiatlannm 
bugünkü hadlerini tabii gönnemekte -
dir ler. 

Oduncular, bu sene hükumetin ihti
yaç nisbetinde kat'iyata müsaade et -
mediğini ileri sürerek fiatıann yük -
sekliğini buna atfetmektedirler. Gene 
onlann ifadesine göre, bu sene, mev
sim gelmeden, ya-z ortasında blle o -
dun fiatlan yüksekti ve odunun çekisi 
340 kuruştan aşağı inmedi. Kömür fi
atlerine gelince bu da bu sene istihsa
latının azlığından ilen gelıni~. 

Bizim yaptığımırL tahkikata göre, 
kat'iyat her seneki tabi! mikdanndan 
eksik olmamıştır. Hatta, son aylar için
de İstanbula mutaddan daha fazla o
dun kayığı gelmiştir. 

Filhakika, hükUmet maden kömürü 
sarfiyatını artırmak ve ornnanlanmızı 
korumak için bl.r takım haklı ve lü -
zumlu tedbirler alma'ktn ise de bu hiç 
bir zaman bugünkü ihtikar va:rlyetine 
zemin hazırlamamıştır. 

Mevsu!k olar:ak öğrendiğimize göre, 
Belediye ve Ticaret Odası, İstanbulda 
odun ve kömür fiatlarının gayritabii 
yüksekliğinde ittifak etmişlerdir. Bu 
hususta ayn ayrı tedkikler yapan ala
kadarların raporlan bugünlerde An -
karaya gönden1ecek!ir. Belediye, ha
vaların soğuması vesilesile fiatları 

haddinden fazla yükselten satlcıları 
tesbit ederek bunlar hakıkında ihtikar
la mücadele kararnamesinin cezat hü -
kümlerini tatb~ edecektir. Belediye, 
spekülA~n yapan odun ve kömürcü -
ler hakionda tatbik edeceği cezat ka -
rarlar hakkında Dahiliye VekAletinden 
mütenunim talimat istemiştir. 

Beneş hayatım tehlikede 
~ördUgUnden Çekoslovakyay1 

terketmiş 
'(Baştarafı 1 ind royfad4) 

faza edilmektedir. 
Bcneş, !hayatını tehli'kcde gördüğün

den dolayı Çekoslovakyayı terketmiş -
tir. Bazı Çekos1.ovak mahfellerl Be -
ne~e muğber olmuşlardır. 

Bu mahfeller, memleketin düçar ol
duğu bugünkü vaziyetin mes'uliyetini 
Beneşe yükletmektedirler. 

Kahire 20 (Hususi muhabirimiz yazı -
yor:) - Bugünlerde bütün Arab alemi ~ 
nin meşgul olduğu yegane mcsele, Filis
tin i§id'ir. Her tarafta bütün faaliyetler 

Filistin etrafında tcksif edilmiş bulunu -
yor. Bu cümleden olmak üzere, Arab a
lemi parlamentoları mümessillerinin 
kongre biter bitmez, yerini, Arab kadın
larının ileri geloolerinden ve muhtelü 
kadın teşkilatı murahhaslarından mürek
keb bir kadınlar kongresine terketti. Mı
sırın, Suriyenin, Lübnanın, Irak ve Filis
ünin edib, şair, münevveı" ve içtimai faa
JlyetlerHe lll.CŞhur ve yüksek mEvki sa -
luôi kadınları bugünlerde Kahircde top
lanarak Filistin meselesi t-trafında mü -
zakereler yapWar, hararetlı nutukl:ır 

söylediror. Filistinin tarnarniyeti ve İstik
ıaı lehinde söyledikleri sözler ve aldık
lan kararlar, bundan evvelkı kongr~ • 
nin nutuklarına ve kararlarına benzer. 
Fazla olarak, kadınlar dökülen kanlar -
dan dolayı teessürlerini bildinneği ve 
İngilizler tarafından isyanı bastırmak ü
zere alman tedbirlere kar§ı şiddetli pro
te>tolarda bulunmayı unutmadılar. Uzak 
yerlere nefyedilenler muhtelif yerlerde 
şü.bheli görüldükleri için ctoplnma kamp
lannda ikamete mC'JTlur edilenler~, tev • 
kif diltp hapse atılanlar ve nihayet ehem
miyet'siz sebeblerle idam edilımler arşı

sında sızlıyan kalbierinin heyecan ve lZ

trrablannı ifade ettiler. Bütün Arab 
matbuatında bugünlerde bu kadınlarm 
şiirleri ve makaleleri ne§redilip duru -
yor. 

Almanya denizlerde 
nasıl haz1rlan1yor ? 

(Baştaratı 8 ind .sayJacl:ı.) 
Tunanın sevkülceyş noktai nazarından 

ne kadar mühim bir kıymette olduğu u
mumi harbde meydana çıkmı~tır. 

Sırbistana karşı giri§tlen har bd e A vus
turya - Macaristan filotillftsı birinci plfin
da rol oynamıştır. Bu filotilla sayesinde
dir ki Belgrad zaptedilebilmiştır. 1916 se
nesinde Romanyaya karşı yapılan sefer
de bu filotiliA gene pek mühim bir rol 
oynamıştır. Fikltilla bilahare Karadenize 
kadar inmiş ve Rus limanlarmakarşı ta
arnızlarda bulunmuştur. Dnieper ve Bug 
nchirieri üzerinde Alman ordularını ko
rumuştur. 

(Birago) adında 50 tonluk bir topçeker 
ile ve mitralyözlerle mücehhcz: Krems, 
Ems, Drau, Traun, Sal7bach, Mur adla-

Çekoslovakyamn yeni ismi rmdaki 6 küçük gemiden mürekkeb A-

Prag 24 (AA) -Pat ajansı bildiri- vusturya filotillası bugün Almanlarm e-
yor: lind.cdir. Alman gemilerine iltihak eden 

P hf n . d alın "bu kuvvetler amiral Roederin kumanda-
arlamento ma e enn en an alt ·ı · t' .. .. . sı ma verı ınış ır. 

~a~umata gore, yenı kanu.ı::u. esas! pro- (Presidant Mazarik) adında 200 tonluk 
JC~ıni. h~zırl.amakta ~lan ~~nstler ko - bir topçekerden; 22 aded motörlü küçük 
mıtesı şımdı, devletin, rnusiakbel fe - batlardan mürekkeb Çekoslovak Tuna 
de.ral mahiyeti .gözönünde tutulmak nehir kuvvetierinin de günün birinde bu 
suretile, isminin tayini meselesHe meş- kuvvetiere iltihak eylemesi melhuz.dur. 
~1. olma/ktadır. Bazı aza Yugoslavya Çekoslovakya, her biri 240 tonluk 76 a
~ı hareket ederek c:Stredoslavya• ya- ded mayın gemisine malik bulunmak ü
nı c:Orta Slavya» ve yahud «Zapados : zere tertibata giri§mi~ti ... 
lavya~ yani cBatı Slavyası» imılnı Linz nehri üzerinde büyük bir kö rü 
teklif etmektedirler. inşa edilmek üzere olduğu; Tuna n:ııri 

Projede Cumhur Başkanının salA - ccreyanınm tanzimi için teşebbüslere gi
hiyetinin ~ni~leti'lınesi derpiş od.il - r.işildiği; (Viyana) da bir liman yapıla
mektedir. Cümhur Başkanının iki par- ca~; Dona u, Main, Rhein kanalının a
lAmenıto devresi arasın(ia · kararname- çılması için büyük bir hararetle çnlı§ıl
ler neşrine ve parl:ımento tarafından dılı gözönünde bulundurulmalıdır. Yaz
kabul edilmiş olan kanunları tallke sa- dıklarımız sırf iktısadi bakımdan husuıe 
IAhiyeti olacaktır. gelen herhangi bir faraziyattan ibaret de-
....................................... ... - ••••• .__...... tildir. Esasen bu mesclenin inkişafın.da 

~ ciktısadi istifndelerin» pek mühim bir S

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Şubeleri: 

mil teşkil eylediğini söylemek pek yerin
dedir. 
Unutmamalı ki Tuna nehri sayesinde

dir ki Almanya, bol bol zahireye, demir 
madenlerine, keresteye kavuşacaktır. 

Kudüs 24 (A.A.) - 16 ya§ından yukarr 
erkek çocukların kaydedilerek birer hü "' 
viyet varakası almalan hükumetçe ge or 

çende emredihniştir. Arab liderleri mu o4 

kabil bir emirname ncşrederek hüviye1 
varakası alan Arabların katıedileceğini 

bildirmişlerdir. 

Yafa istasyonmıa taarruz 
Kudüs 24 (A.A.) -Asiler dün Yafa is'-c 

tasyonunu yakma~a teşebbüs etmi~ler "' 
dir. itfaiye ateşin yayılınasına mfuıi ol .,. 
mağa muvaffak ohnuştur. Hasarat mü • 
him değildir. 

Yeni İngiliz kun•etleri 
Hayfa 24 (A.A.) - Firs! Royal Dra .. 

goons alayı, dün Teircsias vapuru il~ 
Hayfaya gehniştir. 

Yeni hadiseler 
Kudüs 24 (A.A.) - Alman ajansr 

bildiriyor: 
Dün Yafada yeni hadiseler vuku 

bulmuştur. Bir İngiliz polis memuru 
yaralarunıştır. Birçok telefon teli ve 
bir yerde petrol borusu tahrib edilm~ .. 
tir. ~ 

Yeni knnşıklıklar 
Kudüs 24 (A.A.) - Bugün şehirde yeoo 

'niden ik:arışıklıklar olmuştur. İki Arab öı.. 
müş ve .dört Arab yaralanmıştır. 

Asiller bir köprüyü ve bir yolu dina • 
mitle bozmu~larchr. 

Kudüs 24 (A.A.) -Eski §ehrin İngi ııı 

liz kuvvetleri tarafvıdan işgali tamam " 
lanmıştır. 

İngiliz kurmayınca beyan olunduğuna 
göre Kudüs harekatı bütün Filistinin te 
m'izlenmesine bir başlangıçtan ibarettir. 

1 13 yaşında rak1 içen 
bir çocuk yakalandı 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
Eskişehirde oturan 13 yaşında N evza1 

adında bir çocuk, yakınlarından Ahmeı 
Ternci isminde biriyle birlikte !stanbula 
gelfniştir. İstanbulda gezdikleri sırada, 
Sirkecide bir .içkili gazinoy3 gitmi§let', 
çocuk bir çorba ısmarlarnış, Ahmed de 
rakı getirtmiştir. Fakat, rakıyı çoc~ 
birlikte içmeğc başlamış, bunu gören blı! 
sivil kooniser de, ikisini birden polise 
teslim etini~tir. 

Mahkemede yapılan sorgularmda ll 
yaşıooaki nevzat yaşıyla tezad teşkil ~ 
der mahiyette ve hiç umursamadan, şun ... 
ları anlatmıştır. 

c- Ben, her akşam rakı içerim. Şöyle_ 
yemeklerden önce, bir iki tek almak, u• 
detimdir. Aperatif olarak ... :. 

Hakim Reşid, suçlulardan Ahmed T~ 
melin, tevkifinE karar vel"llliştir. 

Büyük bayramtmtz 
Cumhuriyetin on beşinci yıldönümit 

münasebetile Ankara ve İstanbuldn ya • 
pıhnası mukarrer şenilkierin ve geçicJ 
resimlerinin filmini çekmek üzere eu 
büyük Fransız film kumpanyalarınd~ 

(Lucia) kumpanyasının baş operatörü~ 

Mareel Grignon ile muavini Georges 
Stylniadcs'in bir iki güne kadar İstanbu• 
la .gelecekleri haber verilmektedir. 

(Lucia film) kumpanyaS! İstanbulda 
çevrilcceğini haber verdiğimiz (Beyaz E• 
sirc) filmini yapmağa başlıyan kumpan • 
yadır. Bu itibarla, bir ıki gün sonra mern• 
leketimize gelecek olan operatörlerin 
Ankaradaki geçid resmi ve şenlikleri fil-. 
me ~kihlikten sonra filmde rol a1ını§ ~ 
lan Viviane Romance ile arkadaşlannın 
gelmelerine burada intizar etmeleri muh .. 
temeldir. ı 

Har.ri Bor geliyor 
Sinema ve tiyatro aleminin maruf Fran 

sız san'atkarı Harrl Bor komedi Fransezı 
artistierinden mürckkeb bir grupun ba~ 
şında ikinciteşrinin on beşine doğru mem 
leketimize gelecektir. Kudretli Fransız 

san'atkarı arkada§larile beraber doğruca 
Ankaraya gidecok, orada üç temsil verew 
cek tir. 

İSTANBUL (Galata ve YenlcamJ) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Hatay hOkllmeti Suriye 
hududunda gümrük teşkilAll 

vucude getirdi 
(Baştarafı ı inci sayfcula) Fransada mahkum 

Yunani•tandaki Şubeleri: 

SELANtK - ATİNA 

• Her nevi banka muamelelen. 
Kiralık kasalar servisi 

lebilmisil olarak S uriyeden girecek edilen casuslar 
eşyayı gümrüğe tabi tutmağa başla - Paris 24 (Hususi) - Metz divaniharbi~ 
mıştır. B unu n için Hatay hükumeti casuslukla itharn edilen bir çok kimseıc~ 
bududda gümrük teşkilatı yapmıştır. rin duruşmasını .ikmal etmiş ve mecmuu 
Şimdiye kadar Halebden alı§veriş 160 senı..>den fazla tutan muhtelif hüküm .. 

yapan Hatay tüccarları bundan sonra ler vermiştir. ! 
analı vasıtasız olarak birinci elden a - Casusluk1a itharn roil n diğer 32 suçlu .. 
lacaklardır. Hükumet bu hususta Jrı - nun muhakemesine de yakmda başlana • 
zım gelen tedbirleri almaktadır. caktır. 
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"Son Posta, n1n Hikayesi Adiiye V ekaletinden: 

HAIN ELLER 
Yazaıı: Muazzez Tahsin Berkand 

1 - 2556 sayılı hakimler kanununun üçüncü maddesinde gösterilen evsaf ve 
~artları haiz olanlardan otuzar lira maaşla, Adana, Trabzon, Erzurum altı~r ve 
Diyarbakır, Samsun, Konya, Sıvas, An te be beşer ve Elazığ, Kar.:; ve Kastamonu, 
Antalya, Denizli, Kayseri, İsparta, Malatya, Muğlaya dörder ve Erzincan, Ço
rum, Amasya, Kırşehir, Urfa, Şebinkara hisar, Zonguldak üçer, hakim naınzedt 
alınacaktır. 

Arkadaştm Fikret gay~t durgun, soğuk Sarıyerde bir gazinoda oturmuştuk. Ya- nasıl geçerse geçsin, b~n Feridenin elle
kanlı ve kendine hakım bir gençti. Ço- nımızdaki masaya erkekti, kadınit bir rine bakıyordum. Onların her saniye de
cukluğumuzdanberi heruen bütün ömrü- genç kafilesi geldi. Biz yalnız olduı':u- ği~ bir manası vardı. 

2 - Taliblerin evrakı müsbitelerile A dliye Vekaletine müracaat tarihleri sı
rasile istedikleri yerlere tayinleri icra edilecektir. 

müz beraber geçtiği halde: onun bir dt-fa muzdan bilaihtiyar on~arla alakadar •)1- Bazan pvker oynamak için masaya o-
olsun hiddetine mağlüb olduğunu, asa- duk. turuyorduk. Onun ellerı b;r dakika sakjn 

3 - Yukarıda kadroları g~sterilen yer ler doldu~u halde o yerlere müracaa& 
edenlerle yer göstermemiş olanlar bul u n ursa bunlar arasında kur'a çekilerek 
isabet eden mahallere tayin muamelelc ri yapılacaktır. 

biyet gösterdiğini, soğukkanlılığını kay- Bir ara, genç bir erkeğın yanmdaki ve sabırlı bir inkıyadlil kagıdları bekler-
. bettiğini görmem~tim. kadına: kcn gözlerinde sakin, dul'gun bir mann 

4 - Evvela Ankara, bulundukları ye: lere tayinleri icar edilecek ve bilibare 
islidalarında gösterdikleri yerlere tayin leri yapılacağından hemen zat işleri 

Fakat b~ altı aydanl:wri ona bir sınir- -Ne güzel ellerin var Nezihe ... dedi- beliriyordu; fakat bir saniy~ sonra bu 
umum müdürlüğüne müracaat etmeleri. c7726, 

lilfk iırız oldu. Yerli ye•si:ı: sebebleı· yu- ğini duydum. güzel elierin sinirli ve haris bir hayvan 
zündcn kaşlarını çatıyor, sabırsızlık gös- Fikret birdenbire yerinden doğrulup: pençesi gibi büküldüğünü, kıvrıldığını KIMYAGER A RANIYOR: 
teriyor; hatta çok defa konuşurken sözü- - Kalk gidelim Semih... demeseydi, farkedince, Feridenin g;jz!crmin de vah- ETİBANK GENEL DİR EKTÖRLÜÖÜNDEN: 
ni.ı yarıda bırakıp kaçıyordu bu basit sözlere ehemmiyet vermiyecek- şi bir ışıkla yandığını gör:.iyordum. 

Fikrete ne olmuştu? Bir gün onu, ma- tim. Bazan ona piyano çalması için yalv:ı-

sasının başında ellerinl tedkik ederken Gazinodan çtkınca denız kenarın1nki rırdık. Sevdiği bir parçayı çalarken onun 
gördüm. Tcdkik diyorum, gözlüğünü tahta sıralardan birine oturarak Fıkreti ellerine bakardım. Gah munis bir kedi 
takmış, kaşlarını çatmı~. parmakianna de zorla yanıma oturnıağa mecbur ettim. gibi yumuşak, guh bir kaplan pcnçesi gi-

Ku\Qrsnan bakır madeni işletmemiz için muktedir ve genç bir kimyagere ih
tiyaç vardır. Alınacak kimyagerin, bilahare izabe işlerinde gösterece~i btidad 
ve muvaffakiyetine göre daha fazla ücr ct verilecektir. Tenvirat ve ev, maden 
işletmesi tarafından temin edilecektir. 

bircr birer bakıyordu. Kat'i kararımı vermiştim artık. Hiçbir bi sert ve hain olurlardı ve o zaman Fe-
- Ne yapıyorsun Fikret? rnukaddemeye lüzum görmeden birden- ridenin yüzü de tıpkı eUeri gibi deği-

İsteklilerin, 20.11.938 tarihine kadar, bir istida ile istedikleri aylık ücret ve 
evrakı müsbiteyle birlikte Etibank Gene I Direktörlüğüne müracaatları. 

Güldü: bire ona: şirdi. 

- Görüyorsun ya, ellerıme bakıyo- - Anlat! dedim. Onu sE>vdim ve bir gC'ce bahçede dola-1 
rum ... Bir insan elinin ne demek oldu- O, bir iki saniye hocalar gibi oldu, d- şırkcn bunu ona şu cümle ile söyledım: . . . . . 

. .. . . . ,6;.- . ğunu anlamağa çalışıyorum. lerine baktı, sonra bır çocuk itaatile an- - Ne güzel elierin var Feridc .. 
Kaşlarımı çatarak yaklaştım; onu o- lattı: Elleri avuclarımın içınd munis, sokul-

nıuzlarından tuttum. 1 - İki sene evvel bir kız sevdim. Kom- gan bir kedi sıcaklığile büztildü krıldı. 
- Sen fazla oluyorsun Fikret... Kaç şumuzda oturan sakin. uysal bir kız... Başı omuzuma düştü, gözlcı·ı kap:.ındı, 

zamandır sinirlerin boıuk Gidip k~ndı- Bir gece annesi ve babasllc bize gelmiştl. ağzında mes'ud bir tebessüm belirdi. 
RADYOLiN 

. ' 
ni tedavi ettirmelisin. İhtiyarlar bir köşede konuşurlarken kar- İkimiz de çok mes'udduk. Bu &aadetin . 

- Niçin? Beni hasta mı sanıyorsun ... dcşim Nebahet, Feride w ben bahçeye chediyen devam edece~ini sanıyordum 
Şnşarım sana Semih; sen ki benim en f çıktık. Methabaa deniz kenaıın:ı giderek ben ... Yanılmışım ... 
-candan, en eski dostumsun... otların üzerine oturduk. Feridede g5zii- Bir sene içinde işlerimin birdenbire 

ile SABAH, ÖCiLE ve AK ŞAM 
- O halde sendeki bu değişiklik ne- mc ilk ilişen şey, ay ışığında parlıyan bozulduğunu biliyorsun. Feride ile cv- Her yemekten sonra muntazaman di~lerinizi fırçalayınır.. 

dir? ince, beyaz elleri oldu. Bu eller gah fil- leneceğimiz gün yaklaştılcça garib VC' feci 
- İnsan ellerini tedkik ediyorum de- dişinden bir biblo gibi d;zll'rinin üzerin- bir tesadüf e~ri olarak işlerim büsbütün 

dim ya ... Dur seninkilere de bakayım. de kıpırdamadan duruyo::-, o zaman Fe- karışıyordu; fakat kendi kend:mi tcst'lli 
Ben cevab verecek vakit bulamadan ridenin yüzüne, gözlerine bir durgunluk ediyordum: 

şeyi söylemek lazım geldi~ine karar ver
dim ve söyledim: Mali vaziyetirnin her
gün biraz daha kötülcştiğim, şimdilik o
na istediği lüks hayatı yaşatamıyacağı
mı, fakat istikbalden ümidvar olduğu

mu, onunla beraber olduktar. sonra her 
şeye katlanarak çok çalışacağımı anlat
tım. 

yerinden kalktı; yanıma gelıp oturdu ve çöküyor, bazan da sinirli, heyecanlı bır - Feride ile beraber olduktan sonra 
sol elimi tutarak evirdi, çevırdi, açtı, ka- surette açılıp kapanıyor, işaretler yapı- servctin ne ehemmiyeti var? 
padı; sonra tekrar ilizirnın üzerine bı- yordu; o vakit te onun yüziı, gözleri ve Bunda da yanılmışım ... Bir gece, gene 
raktı. bütün vücudü birdenbin canlanıyor, bU- bahçede, her zamanki tahta sıra üzerinde 

- İyi adamsın Semlh. elierin hain de- yük bir heyecan ve ateşle konuşuyor, oturmuş konuşuyorduk. Elleri ellerimin 
ğil... söylüyor, gülüyor du. içinde sakin ve yumuşak bir kedi gibi 

Bütün itirazlarına rağmen Fikretin a- O günden sonra Feridenin bütün duy- duruyordu, birdenbire sertleştilcr, kap-
aabi bir bulıran geçirmekte oldu~unu an- gularını ellerinden okumağa başladım. }anlaştılar. Bir şey söyllycceğini anlıya
ladığım için onu elimfen geldiği kadar Bu bende büyük bir merak yaratmıştı. rak bekledim. 
tedavi etmeğe çalışıyordum. Beraber çı- Komşumuzun sakin ve uysal kızının böy- - Evlendiğimiz zaman balayı seyahati 
kıp geziyor, onu yalnız bırakmıyordum; le manalı ve ateşll elleri olmasına taşı- için Avrupaya gideceğiz: bana oradan 
fakat ondaki bu sabit fikri de~iştirme~ yordum. güzel esvablar ve kürklar alacaksın de-

Elleri benimkilerden ayrılmıştı; dizle
rinin üzerinde duruyordu. O, mutlaka bu 
dakikada yüzüne bakmadığıma, gözlerin
deki haris manayı görmedi~ime memnun 
olarak beni sessizce dinliyordu; fakat 
ben, başım önümde, bir düzüye onun el
lerine bakıyordum. Bunlar ne vahşi, ne 
hain bir mana almışlardı; o dakikada Fe
ridcnin, kabil olsa bu sinirli kaplan elle
rile beni boğacağını anladım .. tüy1erim 
ürperdi.. 

imkanı yoktu. Fikret, elle:- üzerinde ted- Bu merak gitgide arttı ve ben farkın- ğil mi Fikret? 
kik yapıyor, etrafındaki insanları bunun- da olmadan, ellerini tedkik edeyim der- Yüzüne baktım. Dutli\klan temiz bir 
la anlama~a çalışıyord..ı. Fakat niçin? ken Ferideyi sevdim. gülümseme ile bana bakarken gözleri 

Bir gün bu sırrı da öğrendim ... Onun- Bazı akşamlar ailec.e bize geliyorlar, hırsla parlamıştı. 
la bir vapur gezintisi yaptıktan sonra yahnd biz onlara gidiyorduk. Saatlerimiz ~ Bilmiyorum neden, o dakikada ona her 

Kaptan keskin bir ıshk çağırınakla 
beraber, bağırdı: 

- Sepi! Sepi! 
Korkuluğun ü -

zerinde bir baş 

göründü: Gurabi 
efendinin kaske -
tini taşıyan ve 
geniş bir tebes -
sümle aşağıdakile
re sırıtan bir baş. 

Torikle Tak -
vor el çırptılar. 

- Nah, işte! Mesele anlaşıldı. 
- Vallah, tıpkı da benziyor, be! 
- Ne deorsun? Yarım elmanın öbür 

yarısı da odur. 
Gurabi efendi kızdı: 

- Siz artık edebsizlik ediyorsunuz. 
Slnnime hürmet edin barim! 

-Senin de hakkın var, beybabacı
ğım! Biz şaka ediyoruz. Sakın gücen -
me. 

- Evet, bizi ilen katiyen küs olma
malısın. Uzun deniz yolculuğunda, bı· 
rak kı biraz gülüp, eğlenelim. Yoksam 
vakit geçircmeyiz. 

İhtıyar, Takvora çıkıştı: 

SON POSTANIN 
EDEI?l QOt'\AN\ 

YAZAN: Ercümend Ekrem Talu 

-aa-

zatılan eşyayı aldı. - O ki maksulu 
Bu sırada vapu - ldemiş isem, yadi -

run yemek kampa - garı demek istedim. 
nası vurmuştu. Pek Ne ise: İşte o karı, 
şen ve hoşsohbet bizim müsü kaptanı 
bir adam olan kap- tam üç ay onda ye-
tan Gurabi efendi - sir tutmuştur. 
nin koluna girdi, - Nerede? 
Torikle Takvoru da - Kanarya ada -
göz işaretile, kendi- sında. 
sini ·takibe davet Torik nükte fır -
ederek, yemek salo- satını kaçırmadı: 

nuna doğru yürü - - Desen e ki asıl 
dü. kanarya gibi kafese 

Salonun eşiğinde giren o olmuş? 
birdenbire durup Takvor, başını 
sordu: gözünü yararaktan 

- Lakin, madam bu sözleri kaptana 
- Sen sus! Ben senin eğlencen 

ğilim .. 
de· Gurabi nerede? tercüme etti. Kap -

Ve ortaya hitab ederek: 
- Kafir hayvan! dedi; şimdi benim 

~şyamı da mundar etti. Ben artık o 
şapkayı nasıl giyer, o pipoyu ağzıma 
nasıl alırım? Hay, Allah belasını ver
sin! 

- Biraz evvel kıç tan güldü, ve dedi 
güvertesinde idi.. ki: 
dediler. ·ı güle, oyruya yeyip içiyorlar, kaptaı11n ı - Bakın! Madam müsaade ederse, 

-Peki, nasıl olur? Ben gidip kendi- çöziilen dili bin bir hikaye ve macera Sepiyi buraya çağırayıın da, görün ne 
sini ~tireyiın.. anialtarak meclise revnak veriyordu. zeki hayvandır. 

Takvor, kaptana mini oldu. Kendisi T.akvor, onun fıkralarını arkad'lşla- İfakat hanım muvafakat gösterdi ve 
koşa Jooşa, lfakat hanımı aramağa git- rına aynen tercüme etmekte idi: Mösyö Lögalek düdüğünü çaldı. May-

Kaptan: cNe diyor?» 
Söylediler. O zaman: 

diye sordu. ti. Kadmcağız tek başına kalınca, gü- - Bilirsiniz? Bizim kaptan etendi mun zaten oralarda imi~. Hemencecik 

- Siz iizülmeyiniz, Mösyö Gurabi! 
dedı; ben zararınızı telafi ederim. Bir 
dukika, beni orada bekleyiverin. 

Vapur engine açılmıştı. Kaptan LO
galek bir koşu aşağıya inerek kamara
llnll girdi ve güzel bir pipo, bir de yep
yeni gemici kasketile geri geldi: 

- Buyurunuz, Mösyö Gurabt. 
Gurabi efendi memnuniyetinden gü

lü.msiyer.ek, kaptana: cMersi!• diyecek 
yerde, cpardon!a dedi ve kendisine u· 

vertede otunnakt.an lrorkmuş, kama- gayet ilen toaf ademdir. Şimdik, Afri- seğirtti, ~ldi; doğruca efendisinin ya· 
rasına iltica etmi~ti. Bin naz ve tsliğna kada, Kanarya adalarında, tepesinden nına koştu, sol tarafındaki boş iskem
ile Ermeninin davetine icabet etti. Bir- geçen bir kortezanlık macirasını ağ - lenin üzerine çıktı, oturdu. 
likte gelip, yemek salonuna girdiler. natıroor ki, pek kıyak şeydir .. Bizim Hakikaten de pek sevimli bir yüzü, 
Kapıda ufak bir tereddild gösterdiğint hemşire bayanı Jrorkutturan maymon cevval ve gülec gözleri vardı. İbtida 
milşahade eden kaptan Lögalek, neş'e- da, o zamanki sevdi~ karının maksu- etrafa şöyle bir bakındı; sonra, Aşina 
sile, şaklabanhğile kendisini teskin ve ludur deor. çıktığı Gurabi efendiye göz kırptı ve 
tatmin etti. Bizzat elinden tutup sağ - Karı maymun mu doğurmuş? ona bir şeyler söylemek istiyormuş gl-
tarafına oturttu .. tabağına yemek koy- - Ka, divanesin? Kan maymon do• bi gırtlağından bir takım acaip sesler 
du. Çarşaf gibi bir denizin üzerinde aJtır ğurur?. · çıkardı. 
ağtr seyreden cLa Feuitle de Rose• un - Ne bileyim? Sen söyliiyoı·sun. Kaptan, önünde duran yemek ~ki-
ufacık fakat şlp §irin yemek salonunda, .Mahsul demek, ne demektir? · rini boynuna takıp; : cBerberl• diye 

Feride beni değil, paramı seviyordu 
Parasız Fikret onu alakadar etmezdi ar. 
tık. 

Helecan ve ıztırabla bekled:~im şey ol

du. Feride benden ayrıld! ... Fakat o gün

den sonra da bende ellere karşı büyük 
bir alaka uyandı; hele güzel kadın elle
rine ... 

Onlar bazan öyle zalim ve hani oluyor
lar ki ... 

YAADftd~A: 

Dudak boyas1 
ingilizceden çeviren: Neyyir 

bağırmasile, Sepi sofranın üzerıodeki 
bıçaklardan birini kaptığı gibi, değıne 
berberin gösteremiyeceği bir çeviklik 
ve bir maharetle suratını glıya traş el
rneğe başladı. 

Bu bittikten sonra, kaptan aya~:> 
kalktı, kapıya doğru bir iki adım attı ve 

birdenbire, kendini kaybetmiş gibi ye
re düştü. Hayvan ~men yerinden fır· 
ladı, oradan aldığı bir peçetayt su ile 
ısıatarak efendisinin şakaklannı oğma
~a, etrafında pervane g•bi dönerek onu 
ayıltmağa koyuldu. Ve ancak onun göz· 
lerini açmasiledir ki elinden peçeteyi 
bıraktı. 

Takvor dayanarnadı : 
- Zo! Deminden, baytın bayıl -

dığı vakit, ne deyi bu kıdar uğraşt:k? 
O kerte bu hayvan nerede idi?. Mü . 
kemmel hasta bakıcıdır sanırsın .. dedi 

Kaptan: 
- Daha bunlar bir şey değil.. dedi; 

bu bizim Sepi fevkaHide cesur ve işgü
zar bir gemicidir. Ayni zamanda çok 
da iyi yüzer ve şayed biri denize dilşe
cek olur da: •Haydi, Sepi! Kurtar!• di
ye bağırırsam, hemen atılıp kurtarır. 

Ben kendisini bir evlad kadar seveı1m. 
Hepsi de. sokulamıyan kocakarıdan 

maada, hayvanı sevip okşadılar. Ona, 
sofranın üzerindeki kuru yemişlerden 
ikram ettiler:. o da memnuniyet a~arı 
göstererek bu ikramlara mukabel~de 

bulundu. 
Sofradan kalktılar. Kaptan, Gurabi 

efendiye bir ufak teneke pipo tütünü, 
TakYorla Toriğe de birer yaprak si~a
rası hediye eder.ek, İfakat hanıma da 
kendi elile bir kadeh ltkör supduktan 
sonra, özür c1iledi ve vazifesi başına 

döndü. 
Çıkarken hepsine birden: 
- İster burada kalınız, ister güver

teye çıkıp, uzanınız, İstirahat ediniz. 
Hamaklar emrlnize amadedir .. demişti. 
Hamağın ne demek oldu!tJnu Tak • 

vora sordular. 
fArkUl wr) 
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Selanikle daüa kaldırdan Amerikali kıı 

Yaz:an: Ziya Şakir 

Amerika h k1z1 kim kaç1rd1? 
- Avrupa sulhunü tehdid eden bu 

hareketleri, hep o (Şipka şenlikler:i) 
doğurdu. 

Demekten, çekinmemişti. 
İstanbul, deiin bir teessür içinde idi... 

İşte bu sırada, şenliklerden dönen 
(Grandük Nikola Nikolayoviç), Sof -
yadan hareket etın~, riikubuna tahsis 
edilen bir Rus zırhlısı ile İstanbula ha
re!{et etmişti. 

Abdü1hamid; çarlığın bu hareketine 
karşı: acı bir mukalıele göstermek iste
Iniş; 

( Boğazlar, muahedenamelerle ecne
bi sefaini harbiyesine kapalıdır. Grsn
dük Nikolanm, bir zırhlı He Boğazdan 
içEri ginnesi caiz midir, değil midir?) 

Diye, Babıaliye haber g'andermişti. 
Vükela Meclisi, derhal Said naşanın 
riyasetinde idiina etmişti. Hararetli 
bir müzakereye girişilmişti. Mese!enin 
lehinde ve aleyfhinde bir çok sözler 
söylenmiŞti. Fakat, bu mesele dolayısİ
le, Rusya hükumeti He bir hadise Ç'lka
rılmaktan korkulduğu için, şöyle bir 
karar verilmişti. : 

(Vakıa Boğazlar, muahedenameler
le kapalıdır. Ancak şu var ki; İstanbulu 
ziyarete gelen bazı hükümdarlar; harb 
6efinelerinıe rakib olanak gelmişler; 
hürmet ve riayet eseri olmak üzere de 
bu har.b senneleri Boğazlardan içeri 
kabul edillmiŞ'1erdir. MüıjClrünilcyh 
Grandük hazretlerl, gerçi hükümdar 
değil iseler de, hem haşmetlu Çar haz
retlerinin hanedam erkanından ''e hem 
de zatı imparatoriyi temsil sıfatını haiz 
bulunduklanndan kendilerine Uı7.ım 
gelen ihtiramı gÖstermek için, rakib 
olduklan zırhlı ile Boğazdan mür1ı1ı :.ı 
ten si b edilmiştir.) 

Abdülhamid, Babıllinin bu kararını 
kabul etmişti. Grandüke ka~ı zahıren 
ihtirarn göstermişti. Fakat Şipka şen
liklerinde oereyan eden münasebetsiz 
hallerden ve sözlerden kalbinde basıt 
olan öfkeyi, yenememişti... İşte, buna 
binaendir ki; Mis Eston ile refikasınm, 
Bulgar ~kiyası tarafmdan dağa Raldı
ıılınasını, adetA büyük bir memnuni -
Yetle telikki eylemişti. 

le de Amerika hükumetinden para çek- ı tamamile hakikattir. Günlerdenberi; 
rnek istem~lerdi. Onun için tanıdıkla- muhtelif vasıtalara müracaat ederek 
n Türk ve Arnavud eşkiyalarına haber yaptığımız ciddi tahkikat, nihayet ne
göuderrn~ler; bir eşkiya çetesi teşkil ticelennıiş; bedbaht Amerikalı Mis Es
etmişlerdi. Ve sonra da, Mis Estonu, ton ile talihsiz refikasının Serezde bir 
taki~e girişmişlerdi. (bey)in evinde rnahpus B~lunduğu ta
.. Mı? .Eston, Make~onyada seyahat rnamile tahakkuk etmiştir. 
ıçın ızın alamıyarak Istanbula hareke- Ancak k'. b (b ) k ' d' ? 
t k d'- . b 1 M' . şu var ı, u ey , ım ır. 
e arar ver ıgı zaman un ar 1 ısın Ve Ame 'kal k k k' ·ı · d'' ·· 1 b' d·-· , n ı ızı açıran eş ıya ı e, 
pesıne usmuş er .. onun ın ıgı trene bu (bey) ara d k' ·· b t d . • . • . . sın a ı rnunase e , ne en 
b~nmışler .. ve tre~ yolda ıken, ces~ırane ibarettir? .. Şimdilik bu meseleler üze-
bır hareketle Mıs Estonun vagonuna rinde derin b' k t · t ·· t ·ı _ · ı .. .. kl f 1 , ır e umıye gos erı 
geçmış er.. yuzune, or orm u men - mektedir 
dil kaparnışlar.. evvela bu suretle ba - · 

Mevsukiyetinden son derecede emin yıltınışlar.. sonra, ağzını tıkamışlar.. A 

olduğumuz malumata nazaran, Mis Esellerini ayaklarını bağlamışlar.. bir şe-
ye sararak yolcu eşyasına benziyen bir ton ile refikası, iki defa sokağa çıka -
paket yapmışlar .. tren Serez istasyo _ rılmışlar, ve ge~ir:ilmiŞlerdir. Fakatı 
nunda durduğu zaman, vagonun arka ikisinde de kendilerine harem ağala -
tarafından çıkararak alıp kaçmışlar ... nndan mürekkeb bir muhafız kafilesi 
Ve, şehir dahilinde bir eve kapamış - refakat etmiş; ve sırtiarına da birer 
lar ... ) müslüman çarşafı giydirilerek yüzleri 

Ertesi gün, iki gazete de, bu yazıları sımsıkı peçelerle kapattırılmış, böyle-
teyid etmişti ... Hem de, şöylece: ce hüviyetleri şiddet ve maharetle giz-

(Muhterem refikimizin yazdığı yazı- lendirilmiştir. 
lar, ilk harfinden son harfine kadar, (A.rkası var) 

Gümrük Muhafaza Genel komutanlığı Istanbul 
Sahnalma komisyonundan: 

1 - Deniz vasıtaları için 100 er metrelik 7 parça galvanizli zincir ile, 3 er kilit, 
2 parça adi zincirin ve iki adet admiralti dPmirinin müteahhidi nam ve hesabına 
3/ll/938~erşembe günü saat ll de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmini tutarı 3000 lira ve ilk teırinatı 225 liradır. 

3 - Evsaf ve şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
4 - isteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve lcanuni vesikaları 

ile G~lata eski idhalat g;Jmrüğü binasındaki komisyona gelmeleri. c7450~ 

fekercl Hec1 8eklr MUessesealnln 

NADiDE REÇELLERi 
. ~r ~ofralartntn ba9hca zl~netldlr. 

Titiz bır ıtına ile bazıdanan bu reçellerdeo, bir kere 
tadanlar, aA'ızlarına başka reçel alamazla ...... 

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

Sayfa lJ 

~-İ_n_h_is._a_rl_a_r __ U_._M __ ü_d_ü_rl_ü~ğ~ü_n_d_e __ n_!_l 
Cinsi Mikdan Muhammcn bedeli Muvakkat 

Be h eri 
Lira K. 

Tutarı 

Li. Ku. 
teminatı 

L. K. 

Eksiitmenin 
şekli saati 

Elektrik motörü 22 aded 70.- 1540.- 115.50 Açık eksiltm" 14 
Elektrik motörü 5 :t 200.- 1000.- 75.- Pazarlık 14.30 

I - İdaremizin İz.miT tütun fabrikası sigara makineleri için 22 aded elektrik 
motörü ile taahhüdünü Ha etmiyen mütcahhid hesabına Cibali tütün fabrikası 
için 5 aded rcdüksiyonhı elektrik motörü şartnameleri mucibincc ve bizahırında 
ıyazılı usuller le ayrı ayrı satın alınacnk tır. 

II - Muhammen bedellerilc muvakkat tcmintaları hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiitme 9/Xlli938 tarihine rast lıyan Cuma günü bizalarında yazılı sa• 

atıerde Kabataşta Levaz!m ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonund'l yapı· 
lacaktır. -IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 

V - Eksilımeye iştirak etmek istiyenl eerin fiatsız fenni teklif ve kntaloklarım 
ekstilme gününden bir hafta evveline kadar inhisarlar Umum Müdürlüğü tütün 
fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika al· 
maları lazımdır. 

VI - İstcklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7.5 güvenrne 
paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilfın olunur. c7856:t 

ti/NIIıllll 

Nevi Mikd~&n Muhammen bedeli Muvakkat Eksiitmenin 

Istanbul başmtldUr
ın~n binıısıııın kal-

beheri tutan teminat 
lira K. lira K. lira K. şekli saati 

dırım tamiri işi 118f\. 65 89. 03 Pazalık 14 
Etil Etet 300 kilo 1. 14 342. 27. 65 A. eksilt. 14.30 
Eczayı tJ ,ı hiye 46 kalem - 936. 19 70. 21 • 15 
Çember captiyesi aooo kilo aı 930. 69. 75 •. 15.30 
lmiA makinesi 2 adet 800. - 1600. 120. » 16 
I- İdaremizin İstanbul başmüdürlüğü binasının kaldırım tamiri işi ~artnnme

si mucibince satın alınacak (300) kilo Etil Eter, cins ve mikdan listesinde ya
zılı 46 kalem eczayı tıbhiye nümunesine uygun olmak şartile satın alınacak 

3000 kilo çember raptiyesi ve taahhüdü ifa etmiyen müteahhid hesabınn şart· 

namesi mucibince yaptınlacak 2 adet imla makinesi yukarıda bizalarında yazılı 
usuller le ayrı ayrı eksilımeye konmuştur. 

II - Keşif ve muhammen bedellerile muvakkat teminatları h~zalarında gös
terilmiştir. 

III - Eksiitme 9/Xl/933 tarihine rastlayan Çarşamba günü hizalarındtı yazılı 
saatlerde Kabataşla levazım ve mübayaat şubesindeki Alım komisyonund:ı ya • 
pılacaktır. 

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

alınabileceği gibi çember rapt!ye nümunesi de görülebilir. 
V - İstekliler eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme pa

ralarile birlikte yukarıda a:iı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (7733) 

Yüks ~k zir,"lat rnstitüsü Rektörlüğünden: 
· ı - Kurumumuz binaları için lüzum lu olan aşağıda eb' ad ve adedieri yazılı 
S kalem bayrak açık eksiltmi:! usulile satın alınacaktır. 

2 - thalesi 26/10/938 Çarşamba günü saat 10 da Ankarada Rektörlük bina• 
sında müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 2445,50 ve mu vakkat teminat 182,42 liradır. 
4 - Daha fazla izahat ve parasız prt name almak istiyenlerin Enstitü daire 

müdürlüğüne müracaatları. c4232. c7339. 
Adet Eb'adları 

150 
4 
2 

150 X 100 
1500 X 1000 
1125 X 750 

Nature~ 
, 
• 

* Amerika sefiri mister Lişman, garib 
bir nazar:iye takib etmek'te idi. Mis Es
tonun Osmanlı topraklarında dağa kal
dırıldığını ileri sürerek, bütün mes'u
liyeti, Osmanlı hükllmetine yükletmek 
fstemekte idi... Maamafih, Amer:ka 
hükumeti tarafından, derhal Bulgar;s
tan hükUmetine de müracaat edilmiş -
tı. 

istanbul Birinci .İflis Memurluğun
dan: 

Müflis Rella şirketi masasını ehemmi
yetle alakadar eden meselenin konu§Ul
ması için vaki davete alacaklılar icabet 
etmemiştir. 

•ve 

Bulgarlar, 'bu müracaate büyük bir 
Soğukkanhlıkla cevab vermişler: 

(Amerikalı kız, Osmanlı arazisinde 
dağa kaldınlmı~;'tır. Blnaenaleyh, ora
da aranmalıdır. Bulgaristan dahilinde, 
böyle şeyler olamaz.} 
Demişlerdi. . 

Bu mühim hadise alacaklıların menfa
atini ihlal edecek mahiyette olup idare 
azc:ısı alacaklılardan kuvvet almak iste
mr;ktedir. 

Müflisin yüz binlerce lira değerind"' o
lan alacakları hakkında dava açmak ve
ys açmamak keyfiyeti nıevzuubahstir ve 
al:ıcaklıların bu babda reylerine ihtiyaç 
vardır. .Bu sebeble toplanma 8/11/938 
Salı günü saat 14 de talik edilmiştir. O 
günde gclmezlerse vukubulacak zarardan 
idare azasının mes'ul olmıyacağı kat'i 
surette tebliğ olunur. (11415) Ve .. derhal bütün Bulgar gazeteleri, 

harekete gelmiŞlerdi... Sütun sütun Beyoğlu 3 üncü Sulh Hukuk Hakimli-
Yazılar yazıyorlar: ğinden: 
(Osmanlı toprakları, her türlü şeka- Mahkemenin 38/1649 sayılı dosyasile 

\'etin kaynağıdır. Böyle vak'aların. Sümerbank vekili avukat Sabri Erse:n 
YÜzlerce ve binlerce emsali vardır. tarafından Beyoğlunda Kumbaracı yoku-

Türk eşkiyalan, daima zengin köy- şunda 2 No. Yenicami maliye tahsil şu
lüleri ve çocuklarını dağa kaldırırlar; besi tahakkuk katibi M. }~min aleyhine 
bunlardan para alırlar. Bu hareket, açtığı 30 lira alacak davasından dolayı 
Osmanlı ülkesinde bir Adet hükmüne dava edilene gönderilen davetiyeqe yazılı 
geçmiştir. Bu vak'a da, bu hareketin mahalli terkederek halen ikametgahı 
Son bir tekerrüründen başka bir şey meçhul bulunduğu mübaşirin meşruha-
d~ğildir.) tından anlaşılmış olmakla davncı vekili-

Diye, bar bar bağırıyorlardı. nin isteğile ve 20 gün fasıla ile ilanen 
Makedonya komitesine mensub ga - tebligat icrasına karar verilerek mahke-

2etelerden biri; ortaya atılmış; mesi 28/11/938 saat 9,5 a talik kılınmış 
(Nihayet meselenln iç yüzü keşfe - olduğundan o gün gelmediği ve bir vekil 

dildi.) göndermediği takdirde gıyabında muha-
Diye, büyük harflerle koca bir başlık kemeye devam olunacağı .. daveti!e tebliğ 

~aPmış; ve altına da sütunlar dolusu makamına kalın olmak uzere ıUin olu-
~azı yazmıştı. nur. (11423) 

Bu yazılara nazaran; Mis Estonun ---------------
Seıaniğe gelişi, eskidenberi eşkiyalara Dr. HAF IZ CEMAL 
l'ataklık eden bazı Türk ~e Arnavudla
l'ın nazan dikkatini celbetmişti. Bun
lar; bir takrlble bu kızı da~a kaldıra
l'ak, ölümle tehdid etmek. ve bu sureıt-

(Lokman He\dm) 
DabWye •f.&ebaala: PU&r.dan muda 

Mr~tn (S - 1) DlftDJOI11 Dwn&ra lK eY le
lefdli• _.. •IIOM 

3 

isterseniz ziya kabili· 
yetine erişileınemiş olan 

Osram-m-ampullarını 
kullanınız. 

AMPULLARI 
Torkiye Vekilleri: 

AEG 
fTork Anoaim EJeknik Şirketi Umumiyeai. 

İSTANBUL .P.L 1449 

Elektron 
Türk Anonlm Şirketi 

İSTANBUL P.K. 1144 
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Yazan: 
evlet kap1s1nda elli yil 
Eski DahiJiye Naz1r1 ve eski meb'us Ebubekir Haz1m 

Haleb valisi Raif paşa ile kumandan Ali Muhsin paşa, üç fotograf makinesile rasad 
dürbünümü görünce: " Maşallah, bir fen heyeti gibi gidiyorsunuz! , dediler 

Tepesinde bulunduğu binayı yıldı -

Güreş federasyonu antre
nörünü Ankaraya aldı 

nından korumaz, bilakis tehlikeyi da -
vet eder! 

Beruttan sonra, Kıbnsın Larn:ıka 
kasabasına ve Mersine uğrayarak ha
reketimizin yedınci günü İskenderuna, 
böylece de deniz seyahatinin sonuna 
vardık. 

Halebde üç gün kaldığımız için her 
ta:rafını, hatta kalesini de gezdiın. Be
crutun Akka kasabasına giden valiler 
gibı. Halebin kalesine çıkan vali ve 
memurlann çabuk aziolunacakları iti
kadı. bazı tesaduflerle oraca kökleşmiş 
oldu- undan, ç kmamanu tavsiye eden 
hayırhahlara: 

- Ben, buranın valisi değilim; şea
metten korkınağa mahal yok, dedim. 

Şehri, layikıle görebilmek için ka -
leden başka bir yer de mevcud değildi. 

Vali Raif paşa merhum ile fevka!a
tie kumandan Ali Muhsin paşa, üç fo
'tograf makinesile rasad dürbününü de 
görünce: 

- Maşallah, bir fen hey'eti gibi gi
diyorsunuz, demişlerdi. 

Kumandan p ,a, kendisi için böyle 
bir rasad dürbünü ısmarlanmasına va
sate•imi rica etti. Parise, benimkinden 
daha ~uvvetli bir dürbün sipariş ey • 
üedik. Iki buçuk sene kadar sonra Mu
suldan dönerken Halebde misafir i!dil
diğim eşraftan Müderriszade Zeki be
yin bahçesinde beni ziyaret eden Ali 
Muhsin paşaya dürbünden memnun o
lup olmadığını sordum. 

Zemine mahsus başlıktan maadasile 
yerde. gökte kesif bir karanlıktan bıış
ka hiç bir şey göremediklerini söyledi. 
Hazır bulunan erkanıharb miralayla -
rından Rıfat Bcyi eöstererek: 

- Beyefendi vesair arkadaşlar da 
ha) li uğrnştılar. Fakat hiç biri, bu ke
sif zulmetin h•alesi çaresini bulamadı, 
dedi. Dürbünü, bir kere de benim gör
roemi arzu etti. 

Yalnız güneşe bakıldığı zaman ta
kılmak laznn relen camh başlığı çı -
karmadan baktıklan için, tabii hiç bir 
şey görernemiş olduklarını hayretle an 
ladım. Lakin: 

- Onu çıkarmak hiç hatınmıza gel
memişti, dediler. 

Vali Raif pnşa merhum bu üç gün -
lük ihtilttt ile hakkımda cidden baba -
ca bir teveccüh hasıl ederek lAyık oldu
ğumdan ziyade iltifatlarda bulunmak
la beraber, telı:;rafla verdiği anlaşılan 

emirler üzerine Birecik, Sürüc ve bil
hassa Urlada bir Haleb valisi gibi is -
ıtikbal ve izaz olundum. 

Urfada biraz rahatsızlanmıştım. Eş
raftan Haran Kaymakamı Mustafa a -
ğan n evinde üç gün kaldım. . 

TEVFİK FİKRETİ BABASINA 
NASIL TANITTIM? 

Urlada evvclce hiç tanırnadığım Hü
E>eyin efendi nammda bir mutasarrıf 

''ardı. 
Urfaya vardıktan ve kendisile bir -

kaç defa görüştükten sonra, mumai -
leyh. misafir olduğum eve son posta i
le gelen bir h ,ftalık İstanbul gazete -
lerile Servctüünunun bir nüshasını 
getirdi. 

Servetifünunu açtım. Tevfik Fikre
tin güzel bir manzumesi vardı. Galiba 
•Avenki Şühur:- idi. 

Şiiri, yüksek sesle okuduktan sonra: 
- Çok güzel, dedim! 

Mutnsamf: 
- Bunu yazan Tevfik. benim oğ -

tumdur, dedi. Kendisini hariciye neza
"etinde iyi bir kaleme yerleştirdik. 
Biz kıdem peyda ederek ilerliyeceğini 
umarken, günün birinde memuriyetini 
ıerketti. Şimdi böyle boş şeylerle uğ
·aşıyor; Adam olmadı ve olmıyacak ... 
Bu halden pek müteessirim. Hatta ken 

• 

Güreşcilerimizin en faal olduğu bir şehri antrenörsüz 
bırakmak bize pahalıya malolacak, fakat o zaman da 

iş işden geçmiş bulunacaktır 

Yazan: Om er Besim 
Güreş Federasyonu blr karnrla üç sene

denberi İstanbulda mllll takım güreşellerl
le çalışan antrenör Finll\ndlyalı Pelllnen'l 
merkeze aldı. 
Güreş Federasyonu relBI Vehbinin pek Iyi 

bUmesi Icab eden bir Işi burada deşmek zu
rureti hasll oldu. 
İstanbulda münhasıran güreşle meşgul 

klüpler vardır ve hem pek de çoktur. Se
nelerce Mncar antrenör Raul Peterln, son 
senelerde de Pelllnen'in kıymetli yardımla
rlle çall§an güreşcilerimlz eski ve yeni fede
rasyonun bu yardımını boşa çıkarmıyucaıc: 

derecede zaferden zafere koşmaktan da bir 
an geri kalmadılar . 

ile taşıyacaktır. Ollmplyndların ievamı müd
detince Normandle, Helsingfors'tn kalacak 
ve Fransız sporcularının oteli vazif.,ünl gö
recektir. Fransız gazeteleri •Normb' .ie de 
blr olimpiyad şampiyonu olacakh demek -
tedlrler. 

ingiltere - Avrue,a 
talumlar1 yar1n 

karştiaşıyor 
İngUtere futbol cemiyetinin 75 ınci yıldo

nümü münasebetile çarl}amba günü Arse· 
nal klübünün IDghbury stadında İngıl!Z 
mUli takımlle knrşıla§ncak olan cAvrupıı 
muhtelitb knt'i §ekllde te.c;btt edUmlştir. 

Urfadcı Halilürrahmcnın eski görilnürfi. 

Bugün çok olgun blr hale gelen bu şube
mlzin en ciddi müsabakalar arifesinde bu
lundu~u bu sırada toplu bulunan bir grn
pÜn hocasız kalnnş olması, yann yapmnğa 
mecbur olduğumuz müsabakalarda antre -
nörün mıntaka değiştlrme.c;i yüzünden bizi 
müşkill vaziyette bırakınıyacak mı? 

Bir hafta evvel eçilen İnglltere rollll ta
kımı, cumartesi günü İrlanda mll11 takımi· 
le yaptı~ı maçı 4 - 2 kaybetmiş olmasına 

ra~men ayni şekli muhafaza edecektir. kederle söylediği bu sözleri büyük bir 
hayreUe dinledikten sonra: 

- Ernsali nadir bir oğlunuz olduğu 
halde kıymetini bilmiyorsunuz, dedim. 
Tevfik Fikret Bey, değil ileride, şimdi 
bile büyük bir adam olmuştur. Bü -
yüklüğü de günden güne artacak bir 
gençtir. Ben kendisini maalesef ~ah -
sen tanımam. Fakat intişar eden şiir -
lerini okumak suretile ruhunu, kalbini, 
hislerini pek iyi tanıyorum. Hepimiz 
için, gıptaya şayan bir baba olduğu -
nuzu tebrik ve tebşir ederim. Vakıa 
memleketimizde şairler, ressamlar, mu 
siki"•'naslar layik oldukları derecede, 
hürmete, refaha kavuşamıyorlarsa da 
bunların şahsi kıymetleri kazançları -
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2 - Kasabın sattı~ı - Adanada do~muş. 
S - Bazan süt emdiren - bol olmıyan. 
4 - Yed - Nlşan. 
5 - cemi edatı - bir meyva. 
8 - Emelleri. 
7 - Toprak mahsulü - gayret. 
8 - Aklı olan - bir nota. 
8- Nail olsa. 

10 - Arzu eder kt - Bir nota. 
. YUKARDAN AŞAlil 
ı - Misal getirirken sötlenllen kelime -

yüksek. 
2 - Ütfi ile düzeltmek. 
3- Bir içki. 
4- Aded-Frnnsada blr şehir. 
~ - İlk lnsıın - iniemek mastnrından 

müzarl müfred üçüncü §ahıs. 
6 - İki tarafı kesen bıçak - nesil. 
7 - Ayı yuvası - kapıyı tutan demir -

bir nota. 
8- Anne. 
9 - Blr nota - nuşeder. 

10 - Şlkeste - miyav mlyav diye baiıran 

hayvan. 

1 
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nın derecesile ölçülemez. Pek musıb 
olarak terketmiş olduğu memur mes
leği, namuslu, vicdanlı memurlara mü 
reffeh bir hayat temin etmez. Ümid ve 
hülya ile en az otuz sene §Urada, bu -
rada bir göçebe, bir esir hayatı yaşat -
tıktan sonra, insanı sefalet uçurumu -
nun kenarına getirip orada terkeden 
nankör bir meslektir. Kendisi artık 

nakdi muavenetinize ihtiyacı kalma -
dığını bildireceği bir zamana kadar 
muntaEaman para gönderiniz. Hatta 
mümkün olursa mikdannı da arttı~ • 
nız... Bu suretle Fikretin babası ol • 
mak gibi büyük ve baki bir şerefe lA -
yık olduğunuzu isbat etmiş bulunur -
sun uz... (Arkası var) 

Bugünkü program 
ISTANBUL 
25 Birinciteşrin 938 Salı 

Akşam ıneşriyatı: 

18,30: Dans muslkisi, 19: Konferans: E
mlnönü Halkevi namına, Sabahattin Rahmi 
Eyüb oğlu Doçent (Halk ştirine dalr), 19,30: 
İnci ve arkadaşları tarafından Türk musiklsl 
ve halk şarkıları, 19,55: Borsa haberleri, 20: 
Cemal Kt'ı.mU ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisl ve halk şarkıları, 20,40: Ajans ha
berleri, 20,4'7: Ömer Rıza Doğrul tarafından 

Belliba§lı güreş yapan şehlrlerlmlzde mil
tehassı.s bulundurmak elbette ki arzu edlllr 
şeydir. 

Bir tarafta hareket yapalım derken, diğer 
tarafı oluruna bırakmak bllmem k1 fayda
dan ziyade zarar vermiş olmaz mı? 

Her girdi~l mü.sabakadan· zarerle çıkan 

güreş şubemlz, senelerce görüldü ve tecrübe 
edlldl ki bize en parlak muvaffaklyetleri te
min etmektedir. 
Şu hale nazaran Güreş Federasyonu bu 

şubede ller! giden mıntakaları birer birer 
tesbit etmell, bu şehirlere birer antrenör ge
tirmek suretlle bu hareketı dahn geniş bir 
şekilde Idare etmeğe çalışmalıdır. Mesele 
nihayet bir btidce işidir. Lüzumu halinde, 
memleket sporu bakımından bunu terola 
etmek de federasyonun tabıı vazifelerinden 
biri sayılır. 
İstnnbulda üç muhtellf sınıf güreşcl var

dır. Güreş hareketini bu kadar geniş bir şe
kilde Idare eden bir şehirden antrenörü kal
dırmak ve bu kadar varlıklı bir ınıntakaya 
•siz artık kendi kendinize hazırlanın l• de
mek kendi bindiği dalı kesrnek değll mi -
dlr? 

Federasyonun giderayak yaptığı bu lera
nt bize çok pahalıya mal olacak, fakat 1.ş Iş

den geçmiş bulunaca~ı için derdimize yan
maktan başka da çare bulunmıyacaktır. 

Ö:\IER BESDI 

Fransızlar olimpiyadlara 
hazırlamyorlar 

Fransızlar 1940 Ollmplyadları tçln hazır

Iık yapma~a başlamışlardır. Hükümet, ec -
nebl memleketlerde Fransanın propaganda-
sını temin için Olimplyadları fırsat bilerek 
Helsingtors'a gönderece~i sporcularını dün
yanın en muazzam vapuru olan Nonnandie 

araben söylev, 21: Saat Ayan, Orke.stra, =;:::::::::::::::::;::;::;:::::::::::::::::::::::= 
21,30: Suzan ve arkadaşları tarafından Türk ..ıı 
musiktsi ve halk şarkıları, 22,10: Hava rapo
ru, 22,13: Fasıl saz heyeti: İbrahim Uygun ve 
arkadaşları tarafından, 22,50: Son haberler 
ve ertesi günün programı, 23: Saat Ayarı, İs
tiklOJ marşı, son. 

ANKARA 
25 Birlnciteşrln 938 Salı 

(Ö~le n~rlyatı tecrlibe mnhlyetlnde 
yenı stüdyoda olacaktır.) 

Öfle n~riyatı: 
12,30: Alaturka pl~k neşriyatı, 13: 

ler, 13,15: Karl§ık plak neşriyatı. 

Akısam neşriyatı: 

olnrak 

18,30: Karışık pUI.k neşrlyatı, 19,15: Türk 
muslklsl ve halk IJarklları (Hikmet Rıza) 20: 
Saat Ayarı ve arabca söylev, 20,10: Haberler, 
20,15: Türk muslklsl (Sad! Hoşses ve Sema -
hat Ö:ı:deruıes) 21: Şan plAkları, 21,15: S~Ud
yo salon orkestrası, 22: Haberler ve hava 
raporu, 22,15: Son. 
····························································-

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiye fUbeleri: 

Bir doktorun günlük 
notlarindan 

Belsoğukluğu 
Belsoğuklu~una tutulanların çok clddl 

ve esa.cılı tedavilerine ltına etmeleri tUzu
mundan bir çok defa bahsettık. Bir 
çoklarının belso~uklu~unu ehemmtyetslz 
bir gençilk hastalığı gibi teH\kki ederek 
hastalığa tutulduktan sonra günlerce te
daviye ba§lamadıklannı görüyoruz .. 

Bunda kısmen hastalı~ın gizli tutul -
ması ve meydana çıkma.cıı endişesi tUb -
hestz büyük bir lmll olmaktadır. Oen~-
ler bUhassa çok genç olanlar bundan 
çok sıkılıyorlar ve maddi vesalt bulmak 
hususundald lclzleri de buna 1nzlmam 
ederek ne yapacaklarını taşırmıt bir ha
le geliyorlar. Bu vazlyete karşı tedbir al 
mak mecburiyeti vardır. Ha.cıtaneler ve 
dispanserler herkese kartı iıçıktır. Artık 
hMlse vftkl olduktan sonra çeklnecek bir 
sebeb kalmamıştır. BU~kis derhal teda
viye koşmak en büyük vazltedlr. Bazı 
hastaların tedavisiz kaldıkları müddetce 
cehaletten temiz tutmadıkları ve ellerint 
yıkamadan gözlerine sürdüklerini görü
yoruz. Bundan dolayı derhal kör olanlar 
vardır. Bunlar hakkında bir kaç gün 
sonra tarsuat vermek mecburlyetlni his
sediyorum. 

İngiliz mllll takımı cumartesi günü İrlan· 
da Ue karşllaljtıktan sonra dün Arsenal sa· 
hasında bir idmnn yapmış, takım bugün de 
son blr antreıımann çıkacaktır. 

İngiltere - Avrupa arasında yapllar.ak 
müsabakada Duke Ofkent İngııtereyi temsi
len bulunacaktır. 
İngutere muhtelitı şu şeklide tesbit cdil

mlşt1r: 

Kaleci: Woodley <Chelsea), müdafller: 
Sport.son (Tottenham), Hapgood (Arsenal -
kaptan), muavlnler: Wlllngham (Hudder.s
fleld), Yung (Huddersfield), Coping (Arse
nal), muhaclmler: Mattwes <Stok), Robin
son CShefield), Lavton (Everton), Good -
ley (Westham), Boycs (Everton). lhtlyatıar: 
Broome (Aston Vllla), We-Ies (Charlton). 

Avrupa muhtelitl ise şöyle tanzim olun -
muştur: 

Kalecl: Oliver! (İtalyan), müdnfller: Fo
nt (İtalyan), Rava (İtalyan). Mu::ıvlnler: 
Kupter (Alman), Andreolo (İtalyan), Klt • 
zinger (Alman). Mlıhaclmler: Aston (Fran· 
sa), Bralne <Belçika), Plola (İtalyan), 
ZSengelrer <Macar), Brustad (Norveç). 

Bu mühlm maçı İngiliz hakem ve yan ha
kemler! Idare edecektir. 

Şimeling yeni dövUşlere 
hazırlanıyor 

Dünya Şat!\l)iyonlu~wıu elden çwran 
meşhur Alman a~ır siklet şnmpiyonu MakS 
Şlmellng, önümüzdeki seneler başında bok! 
maçları yapmak üzere hazırlanmaktadır· 

İlk olarak Avrupa dır siklet şamplyonıı 
Helns Lazekle Berllnde çarpışacaktır. Ka -
zandı~ı takdirde Arnerikaya giderek romnı1 
Farr lle veya Cim Bradok lle dövüşecek -
tır. 

Bir otomobil bir adama çarptı 
Almanyada tahsilde bulunan Osman Ni -

yazinin idaresindeki 62782 numaralı otomo· 
bU, Divanyolundan geçerten Mustafa J$• 

minde bir şahsa çarparak baca~ından ya -
ralamıştır. Suçlu, yakalarunıştır. ······························································ 

Nöbetci eczaneler 
-····----

B~ece nöbetcl olan eczaneler tnnlar
dır: 

İstanbul cihetindekller: 
Aksarayda: (Sarım), Alemdarda: (Sır

n Asım), Beyazıdda: CAsador), Sama~ 
yada: (ErofUos), Emln6nünde: (Salih 
Necati), Eyfibde: (Arif Beşir), Fenerde: 
CVltam, Şehremlnlnde: CNA.zım>, Şeh .. 
zadebaşında: (Hamdl>, KaragümrUkte: 
(Kemal), Küçükpazarda: (Yorgl), B 'ı .. 

kırköyünde: (HilAl). 
Beyoflu cihetlndekUer: 
İstıkili caddealnde: (Dellasuda>, oa

latada: ( Hll.seyln Hüanü ) TakBirnde : 
(Llmonciyan), Pangaltıda: (NargUecl .. 
yan), Beşiktaş ta: (All Rıza) .• 

Bofazlçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üsküdarda: <Ömer Kenan), Sarıyerde: 

(As af), Kadıköyünde: (Sıhhat Rlfa t> • 
Büyükadada: (Halk), Heybellde: (Halk)· 

······························································ Son Posta Matbaası 

dlsine her ay göndermekte olduğum l 
p, raları kestim. Maksadım, biraz pa - 1 cenlı tateren oh111ealanmıOA pos\a 

E V E R ı R • T A M 
Galata - İstanbul - İzmir 

Deposu: İst. Tütün Gümrüiü ................................ 
ra.;ız kalarak terkettigı· · memuriyet mes 

11 
1nlla Jeliaııa:dannı rlea edvb. Akli tak· " * Her türlü banka iti * dlr4e latelded llllllkabeleala kalablll.r. 

leğınc dönmesini temindir. SAHİPLERl: S. Ragıp EMEÇ 
lHiseyin efendinin, ciddi bir esef ve Evvelki bulmacanın halledıLmiJ ıtkli A. Ekrem USAKLIGfll 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ ~ 

R E • A z A • :B y E 
t N AT • T A L A N 

Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Emet 

YAVRUNUN gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmas1n1 istersen FOSFATiN NECATi yedir. Bahçekapı SAliH NECAii 
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K Iz ? Bu akşam bir kaşık 

• M~ZO~.al~nı.~. ':a~n 
netleesını gorursünu.z. 

MAZO eyv z 
İsmi taklid edilebilir. Fakat ne terti· 
bi ne de tesiri taklid edılemez.MAZON 
isim H O R O Z markasma dikkc:. 

EMLAK E EYTAM BANKASlNDAN: 
Esas No. Yerl 

352 Beyoğlu Teşvikiy~ mahallesi Ye· 
niyol sokağı, No. 2/4, 12, 10 

353 Beyoğlu Teşvikiy~ mahallesi Ye
niyol sokağı, No. 2/5, 12, 10 

354 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Ye
niyol sokağı, No. 2/6, 12, 10 

855 Beyoğlu Teşvıkiye mnhallesi Ye
niyol sokağı, No. 2/7, 12, 10 

356 Beyoğlu Teşvikiye mahnllesı Ye
niyol sokağı , No. 2/8, 12,10 

359 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Ye
niyol sokağı, No. 4/4 

360 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Ye
niyol sokağı, ~o. 4/5 

361 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Ye
ni yol sokağı, No. 4/6 

363 Beyoğlu Teşv!kiye mahallesi Ye
niyol sokağı, No. 4/2 

364 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Ye
niyol soka~ı, No. 4/1 

365 Beyoğlu Teşvikiye mahalles: Yo
niyol sokağı, No. 6/5 

366 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Ye
niyol sokağı, No. 6/5 

367 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Ye
niyo1 sokağı, No. 617 

368 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Ye
niyol sokağı, No. 618 

369 Beyoğlu Teşvikiy~ mahallesi Ye· 
ni.yol sokağı, No. 6/9 

370 Beyoğlu Teşvikiye mahallesı Ye
niyol sokağı, No. 6/4 

371 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Ye
niyol sokağı, No. 6/3 

872 Beyoğlu Teşvikiy~ mahallesi Ye
niyol sokağı, No. 6/2 

373 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Ye
niyol sokağı, No. 6/1 

874 Beyoğlu Teşvikiye mahall~si Ye
niyol sokağı, No. 8/3 

375 Beyoğlu Teşvikiye maha11esi Ye
niyol sokağı, No. 8/2 

376 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Ye
niyol sokağı, No. 8/1 

880 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi 
Bostan sokağı No. 4/11 

381 Beyoğlu Teşvikly~ mahallesi 
Bostan sokağı No. 4/6 

382 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi 
Bostan sokağı No. 4/5 

387 Beyoğlu Teşvikiy':! mahallesi 
Bostan sokağı, No. 6/7 

388 Beyoğlu Teşvikiye mahalle!ıi 
Bostan sokağı, No 6/8 

389 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi 
Bostan sokağı, No. 6/9 

390 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi 
Bostan sokağı, No. 6/10 

391 Beyo~Iti Teşvikiye mahallesi 
Bostan sokağı, No. 6/5 

392 Beyoğlu Teşvikiy~ mahallesi 
Bostan sokağı, No. 6/4 

393 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi 
Bostan sokağı, No. 6/3 

396 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi 
Bostan sokağı, No. 6/6 

897 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi 
Bostan so ka~, N o. 8/7 

898 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi 
Bostan sokağı, No. 817 

S99 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi 

Bostan sokağı, No. 8/4 
iOo Beyoğlu Teşvikiye Mahallesi 

Bostan sokağı, No. 8/5 
401 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi 

Bostan sokağı, No. 8/6 
402 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi 

Bostan sokağı, No. 8/2 
403 Beyoğlu Te§vikiye mahallesi 

Bostan sokağı, No. 8/1 
404 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Ye-

niyol soka~, No. 8/4 
405 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Ye-

Kıymeti 

T. L. 

4584.-

4986.-

5650.-

7938.-

5362.-

4400.-

3464.-

3787.-

8325.-

9960.-

4224.-

2274.-

2189.-

2105.-

2632.-

2700.-

3503.-

2502.-

3181.-

3362.-

4880.-

4620.-

5891.-

5430.-

5350.-

4280.-

3832.-

4172.-

3270.-

7072.-

3354.-

3330.-

3310.-

4445.-

7483.-

6202.-

3701.-

7812.-

5516.-

7154.-

115.-
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HARİT~ 
No. 

8 

' 

10 

ll 

12 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

32 

83 

34 

39 

40 

41 

42 

43 

45 

48 

49 

150 

61 

62 

53 

54 

56 

Mesahası 

673 M2 

779 M2 

565 M2 

567 M2 

383 M2 

1100 M2. 

1082.50 M2 

1183.50 M2 

832.50 M2 

830 M2 

1508.50 M2 

947.50 M2 

912 M2 

877 M2 

940 M2 

675 M2 

625.50 

625.50 M2 

994 M2 

1401 M2 

1220 M2 

1155 M2 

920.50 M2 

543 M2 

535 M2 

535 M2 

479 M2 

521.50 M2 

611 M2 

520 M2 

279.50 M2 

277.50 M2 

691 M2 

694.50 M2 

719.50 M2 

646 M2" 

'385.50 M2 

651 M2 

492.50 M2 

526 

36.50 M2 

Depozito 
T.L. 

918.80 

997.20 

1130.-

1587.60 

1072.40 

880.-

692.80 

757.40 

1665.-

1992.-

844.80 

454.80 

437.80 

421.-

526.40 

540.-

700.60 

500.40 

636.20 

672.40 

976.-

924.-

1178.20 

108ö.-

1070.-

856.-

766.40 

834.40 

654.-· 

1414.40 

670.80 

656.-

662.-

889.-

1496.60 

1240.40 

740.20 

1562.40 

1103.20 

1430.80 

.23.-

niyol sokağı, No. 8/5 288.- • 57 240 M2 67.60 

Adres ve tafsilatı yukarıda yazılı arsalar açık arttırma usulü ile ve peşin para fle satılacaktır. 
İhalc 3/11/938 Perşembe günü saat ondadır. İsteklllerln bizalarmda yazılı depozlto akçesini veznem.be yatırarak arttır. 

lllaya girmeleri ve yanlarında nüfus tezkerelerlle üçer foto~af getirmeleri. (741)" 

Pazarhkla Ek iltme IUinı 
Zonguldak Am ele birliğinden: 

1 - Eksiltmeye konulan i§ Zonguldaktn Arnele birliği hastane binasının üçün-
~ katı ile çatı arası ve bodrum ı nci, 2 nci kat verandalnn, kalorifer tesisatıdır. 

2 - İlk teminat (400) liradır. 
3 - Eksiitme müddeti 15/10/938 tarihinden itibaren (16) gündür. 
4- Eksiitme 1/11/938 Salı günü saat (16) da Zonguldakta arnele birliği salo

lltuıda birlik fa ı heyeti tarafından yapılacaktır. 
5 - Talibler, eksiitme §artnamesf, mukavele projesi ve bu ife ald diğer bütün 

~rakı (5) lira bedel mukabilinde Zonguldakta Arnele biriilinden ve İstanbulcia 
~ısad VekAleti Maden irtibat memurlujundan tedarik edebilirltr. (7618) 

• 

Dr. IHSAN SA 1 
Gonokok Aşısı 

Bel1o~klu~ n Jhtilltlarına lcufı pek 
teairli ft taze atıdır. Divanyolu Sultan 

Mahmud tilrbcal No. 113 

Eti Bank'tan Doktor Aranıyor 
İşletmelerimizde ~ak üzere ope • 

ratör ıblr doktor almaeaktır. Tal1plwin. 
yazı ile Eti Bank ADinra adresille mü • 
racaatleri • 

? • 
ııı; 

1 
ayan arcU a, aasıı 10 ya, da a 

gençle tl IDI anıatıyor 

Bayan Marcilla'nın yil· 
zündeki şayanı hayret 
güzellik tebeddülünü 
gösteren fotografları 

Siz de böyle muvaffak olabilirsiniz 
LGtlea b aları okayanuz 

Cild unsuru ola!, 

pembe renkteldl 

Biocel'li Tokalon 

60 - 70 yaşlarındaki kadınların buru
şuklukları altı hafta zarfmda zail olmuş
tur. İ§te, hastanelerde tecrübesi yapılan 
ve bir Viyana Tıb mecmuası tıı.rafmdan 
ilan edilen şayanı hayret neticeler ... Cil
din BİOCEL cevheri ile beslenmi~ olma
sıdır. Bu kıymetli cevher, pembe renk
teki Tokalon kreıninin terkibinde vardır. 

İşte bu kremi kullanan ve yür.indeki 
şayanı hayret güzellik tebeddülatını yu
kandaki fotoğraflarında görülen Pariste 
Bayan MARCİLLA'nın tecrübeı::ini anla
tan şu mektubu okuyunuz: 

eBu, benim için bir harika oldu. Tak
riben iki ay oluyor; alnımda ve gözle
rimle ağzınun etrafında buruşukluklar 

vardı. Bugün ise bütün arkada~arım 
kadife gibi yumu§ak ve buruşukluklar
dan ari olan yüzüme takdirle bakıyor
lar. Hepsine ne yaptığımı söyledim. 

Kremini kullandığımı anlattım. Bir çoK:~ 
ları bana güldüler, fakd bizzat tecrübG 
edip şaynnı hayret semeresini görünce, 
hepsi de hak verdiler ve memnun kaldı .. 
lar. Geceleri yatmazdan evvel pembe 
renkteki Biocelli Tokalon krcmini kulla• 
nınız. Siz uyurken cildinizi besler ve 
canlandırır. 

Her sabah biraz daha gençleşmiş kal< 
kacaksmız. Gündüzleri d~ beyaz renktP.ki 
Tokalon krcmini kullanınız. Bu suretle 
cildiniz yumuşamış ve beyazlaşmı~ olur. 
Bütün siyah noktaları eritip acık mesa• 
meleri sıklaştırır. Binlerce ahvalde görü .. 
lcn tesiri kuvvetli bir garantidir. Hemen 
bugünden itibaren her iki kremden birer 
vazo alarak tecrübe ediniz. Birkaç hafta 
zarfında faydalı tesirini görmediğmiz 

takdirde bayiinize iade ederek parayı gcd 
alabilirsiniz., 

D 0 N FENERLERi 
Meraklılarına Müjde: 

200 lll 600 metre IŞik veren 
1938 Modeli 

• 

Fenerleri gelmiştir. 
iyi ışık almak için yalnız 

D A 1 M O N PUleri 
ile 

D A 1 M O N empullar1n1 
kullanınız ve her yerde DAiMON 

markasına dikkat ediniz. 

Gece - gündüz - yağlr - yağsrz 
ve acı badem 

BA LSAMIN KREMLERI 
Bütün dünyada birinciliği tasdik edilmiş sıhhi güzellik kremle. 
ridir. Gece için yağlı - gündüz için yağsız ve halis acı badem 

~dJeri vardır. Htısuli yazo ve tüblerde tablır. 

INGILiz KANWK ECZANESI 
Beyoğlu • l.tanlnıl 
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MODERN 

UR K iYE' . 
RIO 

Cumhuriyetin 15 nci 
Yılfevkalade nüa
hasını belıleyinlz. 

F evkalade V enilikler 
Hiçbir yerde nqredilmemif 

resimler ve yazılar. 

, Avc1lara ~ 
A vcınm en ince bilgi ibtiyaçla· 
rını temin eden teknik aYalık 
bilgileri lstanbulda Lazaro Ga
bay Silah mağazaaile YeDi ki
tabcıda 150 kurut fiatla •bl
maktadır. 150 resim ye 400 •· 
bifeye yaklqan bu mllkemmel 
eser resmi sallhiyetli deYairle 
bu.susi okuyanlarca çok bete-
~--• nilmiflir. ~--~ 

RADYOLARININ 1939 MODELLERiNi 
GELiP Gb~UASENiZ RADYO iNTIHABINDA 

BAY ANLAR IÇIN YONLOLIR 
Yibek Faataıı:l " 

PARIS ve LONDRA ' aa• 

ea mt>tbur fabrikalarıadtui ,.a
yünJü kumqlu. Deaea •• ol..._. 
yalnı:ı: BAKER MACAZALARINA 
müubaaırdır. Her yerdea -
tartlar w fiatlarla 1atılaıaktadu. 

• • • • • 
ARTIK TEREDDUD ETMEZSINIZ 

. 
VERESI YE 
SA.TlŞ. 

SAl-IiBiNiN SESI 
VE ACENTALA1UNOA ••• 

Düny•n1n en mükemmel -otomobil matzamesi 

' \ 

Buji - AkUmUIAiör - Dinamo - Manyato - Bobin - Mazut memesi 
Türkiye Umumi Acentası : OTO ELEKTRIK Taksim kışla geçidi No. 21 

Muv•kk•t mether ı T•kalm Cumhuriyet c•ddeal No. as 

Böbreklerden idrar torbas1na kadar yollar· 
daki hastaliklarin mlkroblar1n1 kökünden 
temlzl•mek Için ( HELMOBLÖ) kullan1n1z, 

Böbrekterin çalışmak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zorlukları
nı, eski ve yeni Beboğukluiunu, meaane iltibabım, bel ağnsını, sık sık 
idrar bozmak, ve bozarken yanmak ballerini giderir. Bol idrar temin 
eder. Sıhbat Vekiletinin ruhaabm baizdir. Her eczanede bulunur. 

DIKKAT: HELMOBLO idraranız1 temizliyerak mavileştirir. 

Istiklil Lisesi Direktörliiğünden : 
ı - Ilk; Orta ve Lise kısuıılarına yatılı veya yatuı kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - l sti~·enlere nıektebi n kayıd şttrtlannı bildiren tarifname ı.arasız gOnderil ı r. 

Polis _!carakolu arkası: 

MARMARA Gazetesi 
On beşinci Cumhuriyet bayramı 

gUnU 1zmltte çıkıyor. 
Marmara Anadolu razetelerlnin eo 

ıüzeU olacaktır. 

Telefon. lzmit 15 
Adres: Iz mit MARMARA gazetesi 

302. i&TiKLAL .CAD . 
~E.YOGLU 

GRi PIN. 
varken bu ızbraba 

katlanılır mı ? 

Bat, dit ağrılan, nede, kırımlık ve ötütmekten mütevellid uüt6a 
ızhrablann batiamuile beraber aklımıza gelen ilk iaim olmalıdır. 

Mideyi bozmadan, kalb Ye b6breldere dok11111Dadan 

ı En Seri Tesir, En Kat'i Netice 1 
Icabında güade 3 kate alınabilir. lsmine dikkat Ye Gripin yerine 

batka bir marka v:_erirlerse tiddetle reddediaiz. 

Her tnrıu yanıklan, kan çıbanlan, trq yaralan, meme UUbaplan ve 
çatlakları, koltuk alb çıbanlan, dolama, akneler, çocuklann ve 

büytUderin ber ttırlU DERI lL'J'lHAPLARINI 

EN ÇABUK ve EN EMiN BiR 
SURETTE TEDAVi EDER 

ViROZA 
Bir gtızellik kreml detu, bir ook fennt araştırmalardan sonra mOtehu
sıslar tarafından tstıbzar edUmlo sıhbl ve faydalı bir cild merhemidtr. 


