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:Hankeu zajJledildi ~AHRAMAN TOPÇULAR IMIZIN 
Şan .. Kay- Şek kaçtı GOSTERDIKLERi MUVAFFAKIYET 
Çinliler kaçarken şehre 
~teş verdiler, yangın civar 
kasabalara da sirayet etti 

Topçu atış okulunda dün büyük 
birlikler/e tatbikat gapıldı 

· Ileri hareketleriDe devam eden Japoa kuvvetleri 
Hankeu'nun 10 kilometre 1imaline vardılar 

. lfcaalcn etvcanac~a bb- nLth ~ 
1 

J..ondra ZJ {HUBusl) - Japon kuv- Şehir t1mdıl taaı.ameıı eusuz talmıt- Harelceııiz ova bb'denbfre k4M§tı, Tiirk topçuıu clilfmaM G'1)Gft vermlyordu 
vetleri .bugün plleden sonra karadan tır. Ha.nkeu'daki Japon mahau.t baJ~ ---- .. _ ......... _ ............ , 

n~· denızden Ha~eu'ya girmişlerdir, tanbaşa Y~ır. Şehrin muhtelif Çek ··_··· Macar Tatbı·kabn netı·ces .. ı J u~ana ka~ ~ıçbir muka~et gös- noktalarında el'uı devam eden yan • 
'iennıyen Çinliler, ~ en.l pı an.lül ~ wlfaıa7aa a-
~rin helllbaşlı blnaıanm ~ e- aba1anDa. c1a ~~&n,-~- ~a re ri Hareka h takib eclea bü,ik ve teeriibeli ku•aaclaalar 
lektrik santralını ve su depolannı tah- Haıl1r.eu'da, mül1eciler için aynlnuf Bl~: topçalanmızı takdir eHiler 
rib etmişlerdir. (Devama 11 inci ayfad&) 

Irak Hariciye Nazırı 
Bağdada memnun döndü 
Nazar, Filistin meselesinin Arablığl memnun edecek 
bir tarzda halledilece~ini, · Suriye aıuahedeainia de 

tidil edildikten sonra tasdik olunacağıaı •öyledi 
Şam 22 (Husust muhabirimiz yazı • 

Yor:) - Irak hariclye vekill Tevfik 
Süveydi Bey Baldmda gitmek üzere bu
raya geldi. Londrada, Pariste, Cenevre
de Araıblıjı alakadar eden bir çok mese
..-ıerle hattalardanberi .mefllll ohnuı bu
lUnan bu Arab deVıet adamı bu defa bu· · 
rayoa iyi haberler ve Jül« yiWe ıeldJ. 
~listin meseıleı!rinin ballıt bak:lnrıft blı-

Prag hükümetinin müsbet 
cevabı bu sabah Peşteye 

bildiriliyor 

~ne isaad «iilmit ollll laallyet ve tek
lifleri inkar etmEidi. BilAkla hepsini te • 
Y'tıd etti. Tefeııriiat hakkında hiç bir ,.,. 
~ÖylemEırne'k1e beraber, kendisini istin • 
tak eden gazetecilere, bu ID.l\9elenin cA-

ııablığı memnun edecek bir tarzda• he- ', Maco.ı- bcııvekili imı-edi 
llıen değilse hile yakın bir zamanda hal • (YUIII ı ünoii a:rtada) 

J.edUeoeğini söy)edt. Iı-Gk Mridye ~ TevftJc Siit>eydi ···-······--·····-····· .. ·······--·-·· .. ···-

. .{)!fer taraftan Tevfik Bey Süveydi, da da ma16mat 8llıti görilnilyor. Bu hu- o 1 çu·· VB ayar l·şlarl· 
Burtye meselesinin beıUi için Suri,_ bq- susta rla Suriyelüed memnun edecek 
._lU ile Fransa hikdıneti arasında c:e • sözler 8Öylecl. Anc:a onun sözlerindeD 

--- ...... ııi1lzakereleriıı ..... haktuı- (Devamı u .... Mllf"!-J için tedbir allmyor 

· ( ·son l>osta J 
Aıııkara ZS (Husust) -Ölçü ve ayar . . . 

ifleri için ~ni tedbirler alınmaktadır. Haı-elc4twı i.ıGhı ve tatbikcıtı tokıb eden genç silbaylar 
Bu meyanda kua.ba v-e köylerde yasak Topçu llbf okuluoda dün bayilk birlik- bikatta hazır buluDan bJr arkwhrmıs 

(DetHımı 11 inci sayftıü) lerle topçu atJf tatikatı yapıımlfbr. Tat- (Det1ama 1! inci 1G7f1MaJ ............................................................ _ 

Cumhuriyet Bayramı günü 32 sayfa 
1838 

RESiMLi HAFTA 
ı k · t• d k 7 nci Forması 

0 ara ın ışar e ece Cumhuriyetin 15 nci yıh mOnasebe-

Benzin ve petrol fiatlan 
yeniden indiriliyor 

0 glln 18 Bagfalılı gazelt! nilshasından başka ttyle teYkalade olarak çakmıştır. 
52 Sehlfe. 5 Kuru, • . Gazın çifte büyük teneke ti~tı 468,42, benzinia çifte 

. 16 bilgilk sayfalık bagram i/Avemizi 3 renkıt upatım Boytık şEPlN büyük teneke fiatı da 511,75 kuruş o14Arak tesbit edildi 

. miJvezzlinizd~n isiemeği U(IUfmagtniZ / pmdiye kadar çıkmamış bu resmi 1 Ankara 2S (Hususi) - Benzin ve ı rar verilmi4tir. Qazın çifte büyük c..-
~~~~~~~._......~~~~~..-w~~~ıııııı,..,'VIIIIIıı~ .,. __ •Oalemektedtr. __ , petrol tıatiannın yenklen tenziline !c~ (Devamı 11 inci saJ/fadtı) 



1 Sayfa 

Hergün 

SON POSTA - -
Resimli Makale: 

Bir mizah mecmuası geçenlerde Allabm rahmetint> intikal 
eden bir vatand~ın ailesine Avrupa hankalanna yatırılınıo 
bir servet bıraktı,t.nı ima etntiş. 

Cu:nhurlyet arlt:ıaşmıız bu iddiada bir esas olabilece~ine 
inanmıyor, farzı muhal olarak ıböyle de olsa ne çıkar fi.Jc. 
rinde, yazdığı bir fıkrada: 

- ParaSI vardır veya ydktur; memleket içindedir veya 
~ışın.d~ır. Bu noktalar merhumun ailesinden başka hiç bir 
kimaey: alAkadar etmez, demiş. 

K.u.run aritadaşa ge!iııce: O da rnevzuu bah.>lan zattan 
Avrupa hankalarında altın saklamak gLbi bir hareketinaıda 
beklenemlyecatı dfi§üncesm.de, bununla ber.Der Cumhuri-

ISTER INA N, 

= Mes'uliyet bahsi .. = 

yet refikimizin ilUve ettiği fıkraya kız:ıynr: 
- Bızim bild:iğirnizıe göre cumhuriyet kanunları, her han

gi bir va~ tarafından Türki,ede kazanılıp ta yabancı 
memleket bankalarına altın olarak götilrO.lmQ§ ve aklan· 
nuş bir paııa varsa bunu kaçak sayar; ve devletçe mftudere 
edilir. Bu itiharla bu vaziyette olan para yalnız sahlblerini 
ve onlann akrabalarını deAU, ayni zamanda devleti all
kadar eder, demiş. 

Bizce iki azıkarlaftan birıine hak vermek bahis mevzuu de
lildlr, ma ortad'.a ne meydana c.Umıt bir para, ne d• takibi
ne başlanmış bir vaziyet yoktur, binaenaleyh m.Onebp -
dan fa,-da çıkaeağına da inanmıyoruE, fakat ey okuyucu sen: 

ISTER INANMAl 

Birinatep-ID 28 

Sözün Kısası 
--···-

Fukarai 
Sabirin 

Ziraat Vekileti 
Bas~ütehassısı 

Ankara 25 (A.A.) - 15 ~enedenherl 
beynelmilel zirai tedrdsat komisyonu rela 
l.Jlinde bulumnakta olan Loavaln üniwr
siteısi pro~rlerinden ve Belçika ziraat 
nezareti katibi umumisl Bay Vandal 
Vearn, başmütehaaas sılatile Ziraat Ve. 
kAletinin hizmetine glmılfttr. 

Bu kı!ymetli mMebassıs aJDi zamanda 
Parm, Stakholm ve Prag ziraat akadıe • 
mileri A!'1Mindmdır. 
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26 Birinciteşrin SON POSTı.. 

Çek .. Macar müzakereleri 
Prag hükUmetinin müsbet cevabı 

bu sabah Peşteye bildiriliyor 
Hudud mıniallasında Ilan/ı çarpışmalar oldu, 

bir demiryolun u iiç n oktada berhava 
m eçhul k im seler 
ettiler 

Rumen ordusunun 
manevralarında 
3 tayyare kazası 

Çekoslovakyada 
Yahu di düşman lı 

baş gösterdi 
Bükreş 25 (Hususi) - Ordunun son Prag 25 (A.A) - Sokollar komi 

manevraları esnasında üç elim tayyare si, Yahudiliğin şiddetle aleyhind~ 
kazası olmuştur. program kabul etmiştir. Son 

Birincisi, askeri harekatı esnasmda lara kadar bu gen~ jimnastik -"ıl·~n-· 
Galatz civarında olmuştur. İkinci ka- lünün siyasi bir mahiyeti yolmu. 
za da, hareket üssüne dönmelde o1an birkaç haftadanberi parti meseleleri 
bi·r ıtayyarenin Köstpnce yakınında ne karşı gittikçe büyük bir alaka 
bir göle di.i.'}mesile vuku bulmuştur. termektedir. Sokollar komitesi, 

Dün sabah vuku bulan üçüncü kaza 19 1 4 ten sonra Çekoslovakyada "yer 
ise, şu şekilde cereyan etmişti: Kösten- leşmiş olan Yahudilerin memleketi 
ce tayyare üssünün kumandanı Neg - ketrneğe davet edilmelerini ve 19 

Prag 25 (Hususi) -Bugün Slovak ve 
Rüten pazırlarmın efa iştirakile toplan -
mış olıan Çok kabinesi, Peşte hükUmeti 
tarafından dün tevdi edUmiş olan yeni 
teklifleri tedkik ve müzakere etmiştir. 

Prag 25 (Hususi) - Macar tayyarele
rinin Çek - Macar hududunda bir Çek 
askeri tayyaresini takib ederek yere dü
şüroükleri bilditJbnektedır. 

etmelerine mfuı.i olırıa'k istedikleri söy -
lenmektedir. 

ru, manevralar esnasında zuhur eden 'ten evvel Çekqi!ovakyaya yerleşm 
iki kazanın tahkikafnm mahallinde olup da Çek tabiiyetine girmemiş 0 
yaphktan sonra tıe'krar K.östenceye lanlaTın da geldikleri 
döııdüğü sırada, tayyaresi ani surette dönmelerini teklif etmektedir. 

Çek tayyaresi, hududun '/ kilometre 
dahiline kadar takilb edilmiştir. Tayyare
d yaralaımuştır. 

Kassa'dan ~Imiş olan mülteciler, 
Çeklerin şehri, askeri noktai nazardan 
tahliye etmiş olduklarını, yalnız Mn -
car askerlerin terhis edilmiyerek Rü
tenyaya gönderildiklerini söylemekte
dirler. 

patlamış ve kumandan da dahil oldu
ğu halde, bütün müretıtcbat ölmüş - Kudüste 3 tedhi 

idam edildi 
tür. 

Hı.ikıimet, yarın salbah cevabını Peş -
teye bildirecektir. Cevabın müsbet ma -
hiyett olduğu ve müzakerelerin yeni -
den açılmasını tC'Illİne matuf bulunduj:!u 
anlaşılmaktadır. 

Kazaya uğrayan üç tayyare de cSa -
voia• tipinde İtalyan tayyaresi idi. 

Cevabın, ancak perşembe günü neşre
dilecC'ği tahmin olunmaktadır. 

Macar Başvekilinin beyanatı 

Budapeşte 25 (A.A.) - Dün Praga 
tevdi edilmiş olan Macar notası müna • 
sebetile başvekil İmredi, matbuat mü -
messillerini kcrbul oderek şu beyanatta 
buluıunu~ur: 

MeseleDin muslihane yoldan ve Mü
nihtC' teSbit edilmiş olub Macarisıanın 
asla gözünden uzak tutmadıgı prensibie
ı-e istınadan hallOOilınesi mümkün ola -
cağı ümidini terketmiyoruz. Buna ra~ -
men her hangi sebebden dolayı hakika • 
t~n muslihane olan Macar teklifini ka -
bul ettircıniyecek olursak, Macar hüku
meti, ha'klı olan davasını milletin malik 
olduğu bütün vesai'te müracaat e!derek 
tahakkuk sahasına isa! etmeğe sarsılmaz 
bir az.imle karar wrecektir. 
c 

Bududda 
Budc..,oeşte 25 (A.A.) - Macar ajan!>ı 

bildiriyor: 
Hududdan alman haberler~ göt-e, cu -

martesiyi pazara rapteden gece zarfında 
Beregszasz ve Tiszaujlak'da infilaklar 
vukua gelmiş ve Beregszasz cihetinden 
devamlı surette top sesleri iş.itilmi~tir. 
Meçhul kimseler, Beregszasz - N agyszeo
ellos demiryolunu üç noktada berhava 
etmiştir. Çak gümriilk mernurlan, İpoly -
sakallos kışlasını tahliye etmişlerdir. 

Çekler Beregszzasz şehrini tahliyeye 
bununalı bir faaliyetle devamdadır. 

Kanlı çarpışmalar 
Bu!dapcşte 25 (A.A.) - Hudud mınta -

kasından alınan son haberiere göre pa -
zar - pazartesi gecesi Çek işgali altında 
ve İpolisag yakininde bulunan İpo1ibaloğ 
ınıntakasından takriben bil buçuk saat 
devarn eden top ve mitralyöz sesleri"işi
tilrniştir. 

Çekierin Macar milliyetine mensub 
olan bir çok Çekoslovak askerinin firar 

Almanya Ingiltereye yeni 
e ifler yapacak 

Rütenyada kain Jablonka nahiyesin
de ahali, Çek jandarmalara ve bir Çek 
piyade bölüğünün kamplaıına hücum 
etmiştir. Bunun üzerine bir tüfek ate
şi başlamıştır. 30 dan fazla insan telef 
ohnuştur. 

Slovak Başvekilinin beyanatı 
Bratisla\1-a 25 (A.A.) - Slovak Baş

vekili Tisso, dün beyanatta bulun&rak 
demiştir ki: 

« Müstakbel hayatımız, ar.tık sıyasi 
partilere değil, korporatif bir rejime 
istinad cıdecektir.:. 
Pragda Alman Üniversitesine hücum 

Prag 25 (A.A.) - Prag belediye 
meclisi ccnebi lisanlarla ticaret ilan • 
ları yapılmasını yasak etmiştir. 

Prag matbuatının lbir kısmı, Prag -
daki Alınan üniversitesine karşı yeni -
den hücuma b~lamıştır. 

c Poledni liste• artık Alman yüksek 
mekıte~lerinin Çeko.f..ovakyada hik .: 
meti vücud kalmarlığını yazmaktad;.r. 

Fransada mühim 
bir casuslu 

Alman Hariciye 
Nazırı 

Romaya 
yarın 

gidiyor 
Berlin 25 (Hususi) - Hariciyc nazırı 

fon Ribentropun perşembc.>günü, kısa bir 
ziyaret için Romaya gideceği resmen bil
dirilmektedir. 

Bu seyahatin maksa!dı hakkında hiç bir 
şey söylenmemektedir. 

Almanyanın 
Litvanyadan 
istedikleri 
Varşova 25 (A.A.) - Havas ajansı biJ

diriyor: 
HükUınetin naşiri efkarı olan Dobry 

Viezer gazetesi, Almanyanın Kavnasdaki 
orta elçisinin Litvanya hükumetine on 
beş sene için bir ademi tecavüz muahe -
desi ve Litvanya topraklan için garanti 
teklif ettiğini ve bunun için şunlıı.rı şart 
koyduğunu bildiriyor: • 

1 - Litvanya, Sovyetler Birliğile olan 
ademi tecavüz muahedesini feshetmeli -
dir. 

2 - Hububat ihracatının en mühun 
kıısmını Almanyaya yapmalıdır. 

3 - Memel!i serbest hl_r arazi haline 
koymalıdır. 

Lord Halifakszn son nutku Alman
yada müsaid bir şekilde karşı/andı 

idi. Söylendiğine göre, bu teklifler İn-

ltalyan konsolochanesi 
memurlarından 

iki kişi tevkif edi'di 
Gazeteye göre, Litvanya hükümetinin 

bu teklifiere yılbaşından evvel cevab ver
mesi istenmektedir. 

giliz ka'binesine vasıl olur olmaz von Paris 25 (Hususi) - Fransız askeri 
Neuratıh. Londraya hareke~ edecek _ makamları, Fransanın cenubu şarki -
t . sinde büyük bir casusluk şebekesini ır. 

Boluda şiddetli 
bir zelzele oldu 

Ku!d~ 25 (A.A.) - Dün üç 
idam edilmiştir. Bunlar, 1/10 tarihin 
de Ramallah muharebesiııe iştirak 
mi§lerdi.. 

Dün, bir çarpışma esnasında iki 
askeri yaralanmıştır. İngiliz 
Kudüste gece sokağa çıkmak yasağı 
devamına karar vernıişlerdir. Bu 
eski şehirde saat 19 dan, surlar haricin 
deki şehirde ise saat 23 den itibaren 
bi'k olunacaktır. 

Hitler 
Viyana da 
Viyana 25 (A.A.) - Führer kısa bir 

yaret için Engerau'dan buraya gelmiş 
tarih müzesini ziyaret eylemiştir. 

Engerau 25 - Hitler bugün 
romtakasını gezerek BratisHiva 
başını ve eski Çek istihktunl.arile oral 
da bulunan Alman müfrezelerini 
etmiştir. Generol Lippe, Henlayn ve 
Seis İnquart Hitlere refakat odiyorlar~.:ı1 

Tahtakalede feci 
bir kaza oldu 

Dün akşam Tahtakalede feci bir ka· 
za olmuş, bir kamyon bir yük arabası· 
na çarparak arahacı ölmüştür. 

Saat 20 de Taıhtakaleden geçmektc 
olan 3 72 1 numaralı ve şoför İsmailin 
idaresindeki kamyon, 4076 numaralı 
arahacı Cavidin yük arahasile çarpış
mıştır. 

Berlin 25 (A.A.) - Siyasi Alman 
mahfe~leri Lord Halifaks'ın nutkuınu 
müsaid tbir şekilde karşılamaktadır -
~ar. Bu mahfellerin ıkanaatine göre, 
Ingiltere, Münih'te başladığı siyasete 
devam edecek ve müsbet hareketlerle 
iki memleket arasındaki münasebet -
leri ıslah etmeğe çal~acalctır. Avrupa 
işlermin ga:r:bde devamlı bir sulh te -
min edecek şekilde halledilmesini tav
siye eden Lord Halifaks'ın bu kananti 
Beriinde tasvib edilmekte ve Alman -
ya ile İngiltere arasında hasıl olacak 
bir anlaşmanın bu' sahada atılmış ge -
niş bir adım mahiyetinde olacağı temin 
edilmek~edir. 

Fransızlara göre meydana çıkarnıışlardır. Ankara 25 (Hususi) _ Buraya gelen 
Paris 25 (A.A.) - Londradan Fi - Şabekenin elebaşıları olan iki İtal - malüroata göre Bolulda batıdan doğ uya 

Müsademe çok §iddetli olmuş ve ara
hacı Cavid ara·basındaki bir sandtkla 
beraber kaldırımlar üzerine düşmüş • 
tüı. Gerek çarpışma ve gerekse bu su-

garo gazetesine bildiriliyor: yan tevkif edilerek, Lion'daki askeri doğru iki saniye süren şiddetli bir zel _ 
c Müstakil müşahidlerin en mutedil hapisaneye gönderilmişlerdir. zele olmuştur. Nüfusça zayiat yoktur. 

kut esnasında arahacı başından ağır 
surette yaralanmış ve vücudünün muh
telif yerleri ezilmiştir. mahafili, eBerlin ile mukarenete doğ- Mev;kuflar~an biri Moutier, diğ.?ri de 

nı yapılan bu yarışı:. endişe ile karşı- Annecydeki ıtalyan konsolosanesi me
lamaktadırlar. Bu m<dıafil, huzur ve murlanndandır. 
süh-fuıdan babsetrneğe nasıl cesaret e- Bunların mühim itirafta bulunduk-
debilir? Sualini irad etmektedir. ları anlaşılmaktadır. 

Almanyanın teklifieri 
Paris 25 (A.A.) - Madam Tabui, 

Övr gazetesinde şöyle yazıyor: 
« Her an von Rıhbentrop tarafından 

yapılacak teklifiere in'lizar edildiği 
'dün akşam Londradan bildirilmekte 

Ingiliz - /talyan 
ltilaf tasdik 
Ediliyor 

Almanyanın müstcmlcke talebi 
Roma 25 (A.A.) - Bütün İtalyan 

matbuatı, Almanyanın müstemleke ta
leblerini iebarüz ettirmekte ve bu mc
ta1lbatm gerek hukw'ki, w~rek siyasi 
bakımdan hiçbir itiraz götürnıiyeceği
ni kayd'Cy'leme~ir. Gazeteler, lbu 
meselenin şimdi tatbikat sahasında ele 
alınması lüzumunu ileri sürüyorlar. 

Edirne sztma 
Belasından 
Kurtarıldı 

Londra 25 (A.A.) - Bu hafta zar - Edirne 25 (A.A.) -Trakya ~atma mü
fında Çemberlayn ikinci defa olarak 1 cadelesine, mücadele teşkilatı tarnpndan 
naz.ırların bir kısmının iştirakile top- 1 bu ·yaz da devam edilm~ ve yeniden da
lana n ka'bineye rlyaset etmiştir. İçti- ha bir çok lbata'klı'klar kurutulmuştur. 
mada hazır bulunan nazırlar arasında Burada Edirnenin Gülbaba bataklığı dn 
müzakerelere iştirak etmek üzere bil- .. 
ıtu- h t d k r· k 'd akıtılmış, sazlık yakı.lnuş ve boylelikle n gece seya a e ere s oçya an 
gelen Lord Halifaks He Dahiliye Na _ sıtma belasından Edirne kurtarılmıştır. 
zırı Samuel Hoarc bulunmakta idi. 

A lman- Yugos lav 
iktısadi anlaşması 

Hariciye Nazırının bugünkü içtima
da hazır bulunması kabinenin Münih 
itilafının terdasında vasati Avrupada 
hasıl olan vaziyeti tedkik ettiği kanaa- Belgrad 25 (A.A.) - Alman - Yugos -
tini hasıl etmektedir. Söylendiğine gö- la:vya ekonomik müzakereleri bugün bit
re içtima esnasında İngiliz - İtalyan miş ve bir protokol imzalanmıştır. 
itiliifının y.akında tasdik edilmesi me-================ 
selesi de mevzuu bahsolmaktadır. Bu nazırlar meclisi muzakerelerinin mev
iki meselenin yarın toplanacak olan zuunu teşkil edeceği malfımdur. 

Çin sularında 
Bir facia 
Bir vapur batırı]dı, 1.000 

kişi öldü 

Londra 25 (A.A.) - Şunking'den 
Reuter Ajansına bildiriliyor: 

Japon tayyareleri Yangtse nehrinde, 
içinde Çin mültecileri bulunan Kiangs
hin vapurunu bombardıman ederek ba
tıı·mışlardır. Mültecilerden bin kişi 
kadar ölmüştür. ----------------
Berlin ile lstan.bul ara~ında 

2 bin kilometrelik 
bir yol yapılacak 

Berlin 25 (Hususi) - İktısad Nazırı Dr. 
Funk, Alınanyanın ~ar ki Avrupa dev -
Jetlerile ekonomi münasebatlnnnı tak -
viye etmek gayesile, Berlinden istanbuln 
kndar uzanan iki bin kilometrelik bir yol 
yapılmasının düşünülmekte olduğunu 
söylemiştir. 

Bu yol, münhasıran motörlü nakliyat 
vasıtalarına tahsis edilerek, eşya ve mal 
nakliyatı sür'atle yapılacaktır. Bu gaye
nin talıakkuku için A lmany.ı, Balkan 
memleketlerine lazım olan motöı hi nakli 
ye vasıtalarını ternin edecektır. 

Amerikada casusluk 
davası 

Cavid müdavatı yapılmak üzere has
taneye kaldırılmak istenilmiş ise de 

Nevyork 25 {A.A.) - Casusluk da- bu sırada aldığı yaraların tesirile ve 
vasına pazartesi günü devam edilmiş- fazla :kan kaybetmesi dolayısile ölmüş· 
tir. Rumrkh, isticvabı esnasında cü - tür. 
rüm ortaklarını ve bilhassa Amerikan Hadi~eye sebebiyet veren kamyon 
ordusunda askerliğini yapmış olan şofarü Ismail yakalanmış ve müdd.:?i -
Glaeser'i itharn etmeğe devam etmiş - umumilik tarafından tahkikata başlan-
tir. mıştır. 
······························································································································ 

Sabahtan sabaha : 

Beni 
• 

/srail 
Almanyadan başlıyarak İtalya, eski Avusturya ve Lehistana kadar ya· 

yılan Yahudi aleyhdarlığı siyasi olmaktan ziyade içtimai bir cereyan ha
lini alıyor. Bu hareketin daha ziyade entellektüel sınıflarda başlaması da 
gösteriyor ki hı1sumet, aşağıdan değil yukarıdan başlıyor. İtalya üni • 
versitelerinde Yahudi profesörlerin çıkanlması, Varşova üniversite -
sinde Yahudi gençlerinin kapı dışarı edilmesi bunun bariz misalidir. 

Şöyle böyle Orta Avrupaya asırlardan beri yerleşmiş ve hatta Hsan 
medeniyet çerçevesinde yaşadtk1arı cemiyete intıbak etmiş Yahudilik 
vahim bir vaziyete düşmüş bulunuyor. Yaşama hakkı verilmiyen, san· 
atleri ellerinden alınan bu cemaat için iltica edecek bir yer de buluna -
ma:mıştır. Arzı Mev'ud bır cehennem haline geldiğine göre Orta A vı u· 
pada ekmek bularnıyan milyonlarca Musevi nereye sığınacaktır? Şimdi· 
ki ·halde Fransa Yahudaere kapılarını açffi: bırakmıştır. Son se -
yahatimde Pariste en büyük mües.s;eselerde Yahudi sermayesinin galebe 
çaldığını ve en büyük caddelerde yeni yeni Yahudi mağazaları açıldığını 
gördüm. Blum kabinesinin iktidar ~vkiinde olduğu sıralarda Yahudi 
sermayesi Fransız maliyesini ve mühim iktısad müesseselerini istila et· 
mişti. Henüz vaziyet değişmem~tir. 

Siyasi hadiselerin birbirini takib ederek meçhul akıbetler ve neticeler 
doğurduğu bir zamanda Fransız topraklarının da Yahudi talibine yar ol· 
makta devam edip etmiyeceği şiıbhclidir. Başka memleketlerin toprak -
]arına yeni ~ahudi grupları !,!elip yerleşmesine müsaade etmediklerine 
göre Kavmi Israil için istik:bal pek aydınlık görünmüyor. Acaba mukad· 
des kitabın işaret cttiğı Arzı Mev'ud neresi olacak? Dürhan Cahid 



SON POSTA 

Cumhuriyet 
bayramı için pul 

bastırıldı 
Nafia Vekaleti Prost'un yaptığı yol sistemini pratik 

bulmadı ve değiştirilmesini istedi 

Cumhuriyet bayramı için İsvJçrede ba
sılanlOO,OOO pul dün şehrinrize gelmiş, 

posta merlrezlerine tevzi olunm.ığa baş
ları.ımştır. Bu pullar cumhuriyet bayra -
ınının ilk gününden itibaren satılığa çı • 
kaı:.ı$acalktır. Bunlrutın istimal müd'deti 
üç ay olacaktır. 

Atatürk köprüsüne İstanbul ve Beyoğ
lu cihetinden inen yollarm inşası için §e· 

bir meclisinin, bel~ye reisliğine bir bu
çıuk ~ liralık .iSti1kraz salahiyen ver
diği yazılmıştı. 1938 senesi sıonuna kadar 
bu yollaırın istimiRk muamelesini tamam
lamak üzere belediye fen heyeti faaliye
te geçmi§tir. Unkapanı ile Şehzadebaşı, 
Azapkapı ile Meyityokuşu arasında istim
lak edilecek binaların k.ıymetlerı tapu -
dan ve maliye şubelerinden çıkarılarak 

tESbit edilecektir. 
Her iki taraf yollan için bedel• istım • 

)Ak iki milyon lirayı bulmaktadır. Şehir 
mecliSnin teşı4lnisani toplantısında ye
ııiden bet yüz bin liralık istikraz salahi -
~ istenecektir. 

şehireilik mütebll$1Sı Prost, Meyityo -
kuşundan Tozkoparana kadar imtidad e
den yolcu riyadüklü yol ~eklind.! yap -

mak istemi§ ve nazım plana o §ekilde işa
ret konmuştur. Nafia Vekflleti, nazım 

planı 1ıedkik ettiği esnada Prostun tekli
fini muvafık bulmamış, riyadüklü yol 
sisteminin pratik bir sistem olmadığı mü
takası-nı serdetmiştıir. Nazım plim hak -
kında İstan<bul belcdiyesıne mütateasını 
gönderoin Nafia Vekaleti bu hususu izah 
etmekte, Avrupanın modern şehirlerinde 
rr.ıevcud olan bu sistem yoldan pratik ol
mayışı yüzünden sarfı nazar edilmesini 
istemektedir. 

Şclıircilik müteharssısı Prost, nazıın 
planı tekrar tedklk edecek ve icab eden 
değişikliği yapacaktır. Nafia Vekfıleti ile 
İstanbul belediyesi arasında Meyilyoku
şu ile Tozkoparan arasındaki yolun inşa 
sistemi arasındaki noktai na7.ar farkı hal. 
lcdilinciye kadar bu kısmın istimlak m:ı
runelesine "t>.şlanmıyacaktır. 

Bundan maada, gene İsvi_çrede basıl -
makta olan harf inkılilbına aid pullar da, 
bir müdiet sonra şehrimize gelecektir. 
Bunların mikdan da 100,000 olacaktır. Bu 
pullar .se~ilerden ibaret olup, her seri 
altı ad:d ve fiatlan da 39,5 kuruştur. 

* Cumhuriyet bayramında piyasaya çı -
kanlmılk üzere ziynet altınlan basıl • 
ma.ktadır. Bu altınların nevBeri beşlik, 

_iki buçu'lcluk, biriik, yarım ve çeyrek li
ralıktır. Fiatlar Maliye Vekaletince tes
bit edilecek, ve altın piyasa fiatına darb 
masrafı da ila\•e olunacaktır. 

~ekteblerde konferanslar 

Deniz işleri: j K ültür Işleri: 
Filyoa ilkelesine vapur uğramıyacak O . . . 

Cumhuriyetin on beşinci yıldönümü 

münasebetile iki gündenberi mekteblerde 
cumhuriyet ve inkılab mevzuiarı üze -
rinde konferanslar veril.mektedir. Bu 
k.ıonferanslara cuma günline kadar devam 
edilecek ve yeni yetişen nesle cumhuriyet 
ideolojisi ve inkıla'b prensipleri birer bi
rer izah edilecektir. 

Demiryolunun Zonguldağa ulaşmasın- nıversıte ilmi eserler bastıracak 
dan sonra Filyos iskelesinde hemen hiç Üniversitede, profesör ve <ioç~ntler, 
Jt kalmad'lğını, Safranbolu ve Karabüke rektör Cemi! Bilselin reisliği altmda bir 
aid eşya ve yolcuların bile Znnguldak toplantı yapmışlardır. Toplantıda Avru
tskelesini tercih ettiklerini gören Deniz- pa escrlerinden yapılan tercümeler tes
bank idare6i, Filya:ı iskelesinı d€niz se • bit edilmiş, basılmak üzere matbaaya 
:lerleri listt'6inden çıkarmış ve keyfiyeti gönderilmesi kararlaşmıştır. Şimdiye ka. 
alakadariara tebliğ etmiştir. Bundan son- dar üç ruhiyat, dört tarih, bir kaç tıbbi 
n vapurlar ne geliş ve ne de gidişte Fil- ve fennt eserin tercümeleri tamamlan -
yooa ujra.nuyacaklardır. mıştır. 

Şehir lşlPrl: 

Yeni sebze hali en kısa bir 
zamanda bitirilecek 

fstanbul vali ve belıediye reisi Mu -
hidd:in Ustündai, meyva halinin yanında 
hıp edilmekte olan sebze hAli binasını 

fe2JlllJ1, bina inşaatının en kısa zamanda 
bitirilmelri için alMcadarlara laZJm g"1en 
dlrektıi11eri vermiştir. 

Yunanistan canh hayvan idhaiAt1 
hakk1nd1 yeni bir kararname 

neşretti 

Bir d<'çent profe ö·lüğe terfi et~ 
Üniversite Fen fakültesi fizik doçenti 

Fahir profesörlüğe terfi etmiştir. 

A.t#kerlik işleri: 

KıM hizmetiileri davet 

BeyoAlu Yabancı Askerlik Şubeslnden: 
333 dotumlu ve bunlarla muameleye tAbi 

olanlarla timdiye kadar her ne suretle olur
sa olsun aevklerl geri kalm14 olan kısa hiz
metii yüksek ehllyetnarnelUer ı ik.lnclt.eşrln 

938 gününde hazırlık kıt'afarı olan Yedek 
Sübay Okuluna sevkedlleceklerlnden yüksek 
ehllyetnamelerlle nüfus hilvtyet cüzdanları 

De mezttir günde tubeye müracaatlerl. 

Toplantılar: 

Y ann Basın Kurumu toplanacak 
İstanbul Basın Kurumu senellk mutad u

mumi heyeti ikinci defa olarak yarın top -
lanaca.ktır. Toplantı saat 13,30 da Kurum 
merkezinde yapılacaktır. 

Meyhanede kavga eden dört 

kişi yakalandı 

Bu konferanslardan bir tanesi, dün 
Beyoğlu akşam kız san'at mektebinde ar
kadaşımn: İhsan Arif tarafından veril • 
miştir. 

Arkadaşımız, büyük bir talebe kala -
bahğına cumhuriyet prensiplerini ve 
Türk milliyetçiliği anbatmış. Türk in -
kıHibının mana ve ehemm.iy~t.inı izah et
miştir. 

Eminönünde 
yeniden istimlake 

başlanacak 

Yunanistan hü.kiı.me'ti, Yunanist:ana 
itıhal olunacak taze balıklar ve canlı 

hayvanlar hakkında bir kararnam 
neşretmiştir. Bu kararnameye göre, 
hangi memleket menşeli olursa olsun, 
hangi gü.mriikten idhal edilirse edil -
sin, Yunanistana idhai olunan aleltı -
mum canlı 'hayvanlarla taze ıbalıklarm, 
lbede11erl, kamlbiyo takayyüdatı sebe
bile elyevm mer1 ah1dm dairesinde 
tesviye edilmiş olduğunu mübeyyin 
Yunanistan bankasından bir şehadet
name getirerek gümrükten çıkarılına

larma müsaade olunacaktır. Banka ~e
hadetna.melerini ibraz için ldhaJatçıla
ra 30 günlük ibir mühlet verilmiştir. 

Nafia Vekaleti, Eminönü meydanının 
açılması için birinci plfmda yıkılacak bi
nalarm istim.lak bedelleri~ karşılık ol -
mak üzere banka vasıtasile İstanbul be -
ledi~ine bir milyon yedi yüz bin lira 
veım~i. Belediye, bu kısmın i.stimlak
kinıe daha az para sarfetmiştir. Diğer ta
raftan istimlak bedeline itiraz edenlerin 
kanuni muameleleri tamamlanıncıya ka
dar be'klenmemiş, istimla!{ kanununun 
bu yoldaki maıd!~lerine dayanılarak ve 
istimlak bedeli yüıxle yirmi fazlasile 
mahkemeye yırtırılarak binalar satın a
lınmıştı. İstimlak bedeline itiraz edenler 
bu iddialarını iSbat eelernemis oldukla -
rmdan malhkemeye yatırılan Yüzde yirmi 
fazlalar belediyeye iade edilecektir. Be
lediye birinci plandaki istimlakleri bır 
milY")n dört yüz elli bin liraya yapmış -
tır. Nafianın verdiği istimlak -bedeli mik-

Yenişehirde oturan Ahmed, metre.sl Na - darınıdan tasarruf edilen iki yüz 'elli bbt 
dlde ve arkadaşları Rıza ve Kemalle bern- lira ı'le 'kın' · ı~ d ııkı1 k b' 

Ingiliz takas primleri bir 
mikdar duştu 

Son zamanlarda yüzde 76 ya .ıtadar 
yükselen İngiliz takas primleri evvel -
ki günden itibaren ingiltereye fazla 
ihracat yapılması ve bu yüzden piya -
saya faila takas arzedilmesi neticesi o
larak yüzde 67 ye kadar düşmüştür. 
Takas primlerinin daha bir mikdar dü
Sec€ği tahmin olunmaktadır. 

Ankarada ziraat afetleri 
fabrikasi kurulacak 

Ankarada kurulmasına karar verilen 
büyük ziraat aletleri fabrikasının in -

şası için yapılan tedkikler bitirilmi~ -
tir. Fabrika önümüzdeki -4 sene iç:in -

de tam randımanla işe başlayacak ve 

yurdun ihtiyacı olan bütUn ziraat Alet
lerini imal edecektir. 

Arabadan dOşen arahacı yaralandı 
Meddiye köyünde oturan araba sürücüsü 

Kurl, dtın BUyükdere caddesinden geçerken 
hayvanların birdenbire ürkrnelerl netlee 
.tnde mlivazenesinl taybederek yere düş -
müt, batından yaralanmıqtır. 

ı cı p ctn a y aca ınalann 
ber Bey~lunda Zambak soka~ında bir ka- istiml"kt - b 1 k 1 · 
zinoda oturup rakı Içerierken kıskan~lık d E at erıBne kaş anaca tır. k~ci plan-

.. .. a, Y am an asının bulundugu adada-
yuzunden blrblrlerlle kavga etmeğe b~l:ı- k. b' ı 1 V l'd h 

ı ına ara li ı e a:nının Balıknazarı 
mışlardır. Zabıta kavga edenleri ynknlıya- "h t' de b k or 
rak Müddelumumlli~e teslim etmiştir. ct~ el "ıkn ed'Iıraekıl.an bir kısım binalar is-

Altı erkek ve bir kadın eroin 

içerierken yakalandılar 

Zabıta Fazıl, Arab Osman, Selim, SalA -
haddin, Sabri, Nef'et Isminde 6 erkekle B -

mine isminde bir kadını eroin Içerierken 
suç üstünde yakıftamış, Asliye be§lncl ceza 
mahkemesine sevketmlştlr. 

Bir sandal devrildi 

Bandaıcı Ahmed, dün İstanbuldan Kadı
köyüne götürmek üzere sandalına 14 çuval 
patates yükleml~ ve Sarayburnu açıklarına 
geldi~! zaman ansızın gelen büyük: bir dal-
ga lle sandal devrllml§, kendisi de denize 
düşmUştür. Ahmed, etrattan yetişenler ta
rafından kurtarılmıştır. 

Bir amele elini makineye kaptırdı 
Eyübde Bahariye caddesinde bir kontr -

plAk fabrikasında çalışan 18 y~ında Ha -

san, kazaen ellnl maldneye kaptırarat yara
lanmit ve tedavi altına alınmış+ır. 

Bir aşçı metresini yaraladı 
Beşikt.qta Nar sokatında oturan Mehmed 

kızı Makbule, zabıtaya rnöracaat ederek 
beraber Ya§adıtı aeçı Tahsinin sarho§ ola
rak sol elinden bıçakla yaraladıtını Iddia 
etmiştir. Suçlu yakalanaraJt tahkikata ba4-
lanmıttır. 

lm a ı ec tır. 

""'''''''''''"''"""'i''"L:"'".A'''N''''''""'''"'"'"'""'' 

Osmanlı Bankasından: Osmanlı Ban -
lkasınm Galata, Yenicami ve Beyoğlu 
şu'beleri, cum'huriyet bayramı münase _ 
betile ilktaşı-in 28 (oğleden sonra) ve 29 
günleri kapalı bulunacaktır. 

Turan Tiyatrosu 
Halk aan'atkin Nqid oJnı. 

yucu Scmiha Mi 'el .. r
yeteai Büyük Ahobat 

3 kemiuix kızlar tarafından 

ŞAiRiN KlZI 
opcret 4 perde 

ER'fUÖRUL SADI TEK 
tiyatrosu 

Takaiı:ııda Bugece 

K•rma Karlflk 
vodvll !1 perde yakında : 

Ladam Ok•mely• 
Tal: 40099 

HALK OPERETI 

S.yo~luııda (Eaki Ça~layaıı) 
Halk Operet tfyatroauııda 

M. Y uari ve Seyfettin Aaalııı 

K•n• Gece.ı 
ile hatlıyor 

lstanbulda senede adam başına beş kilo balık istihiik 
ve tutulan balıkiann çoğu harice sevkediliyor 

Türkiye sahillerinde balık avı git - rından ihracat için kilosu 5-4 - 55 ku • 
t~~ geniş.~emektedir. YapıJan ,i;;ta- ruş arasında 850 balya kadar satılmt§
tistiklere go re, 9 3 7 yılında evvelkı yıl- tır. Ayrıca kilosu 63 - 65 kuruştan -450 
!ara nisbetle istihsalat ve ihracatta balya Trakya malı, -48,5 ku~tan 700 
mühim artmalar görülmüştür. balya Anadolu malı, 52 kuruştan 1 Sô 

937 yılı~da İstanbulda 2927 kap ~a- balya Afyon Karahisar malı yapak sa. 
·buklu denız hayvanı, 74,278 tane ;s - tılmıştır. 

takoz, 5,166,324 çift palamut ve Bu malların mühim bir kısmı Sov • 
-4,112,038 kilo da muhtelif deniz hay - ye1 Rusyaya götürülmek üzere !ima• 
vanı tutulmuştur. Bunların ~ir . kıs~ı nımızda bulunan Sovyet va.purlarına 
yabancı memleketlere ve Turkıyemn yüklenmiştir. 

diğer yerlerine gönçierilmektedir. K~- A:manyaya ceviz ihracab artb 
lanları da İstanbulda sarfolunmakta -
dır. Haricdeki müşterilerimizin başın
da Yunanistan ve İtalya gelmektedir. 

İstan!bulda senede istihla.k edilen ba
lık nisbeti adam baŞına 5 kilo isabet et
mektedir. Bu rakarn 937 yılına göre
dir. Ha~buki 936 senesinde bu mikdar 
ancak 2,5 kilo idi. Yalnız 933 senesin
de İstanbuldaki balık istihlaki en yük
selt nisbeti teşkil etmiş ve nüfus ba -
şma 5,5 kiloyu bulmuştu. Harice gön
derilen balıklar taze ve tuzlu olmak 
üzere iki şekilde ihraç edilmektedir. 
Taze kısım için Belediye ucuz fiatla 
buz temin etmekte ve malların bozul
mamasına yardım etmektedir. 

Maamafih balık ihraç işlerinin ge -
çen yıllar tam randıman vermemiş ol
duf{u iddialan karşısında balıkçılar ö -
nümüzdeki mevsim için bir faaliyet 
programı hazırlamışlardır. Balıkçılık 
mütehassısları bu yıl ihraç edilecek 
balıkların tutulma ve sevkedilme işle
rine fazla ehemmiyet vereceklerdir. 

Kaput bezleri degerindan fazlaya 
satilmiyacak 

Kı~ mevsimi yaklaştığı için piyasa
da, bilhassa kaput bezi ihtiyacı ço~al
maktadır. İkltısad Vekaleti piyasada 
gittikçe artan kaput bezi talebini kar
şılamak ve tayin edilen fiattan yüksek 
fiatlarla satış yapılmamasını temin i -
çin icab eden tedbir'K!ri almış ve kaput 
bezi ima1atının tezyidi için Kayseri ve 
Bakırköy fabrikalarına emir vermiştir. 
Piyasada değerinden fazla fiatla kapu't 
ibezi satanlar hakkında takibat yapıla
caktır. 

Sovyetler liflik ve yapak 
satm ald1lar 

Şehrimiz ihracatçıları tarafından Al
manyaya vaki satışlar son gürılerde 
artmıştır. Tacir1erirnizle Alman itha
lat.çıları arasında bilhassa kabuklu ce
viz üzerine geniş rnikyasta işler ya • 
pıJ:maktadır. Bu sebeble kabuklu ceviz 
piyasası 13 kuruştan IS : 16 kuru§a 
yükselmiştir. .... ·····················-·········-···· .. --------
·~c umhuriyet B•yr111111 ... 
retine M•z•rlad•l• 938 ·• eae 
mevsiMinin en gUzel Fll111l 

M! MOTO 
Haydudlar petinde 

Bl.IGON 
Matinelerden ıtıbaren 

ALKAZAR 
Sinemasında 

BAŞLIYOR~~ Dün, tiftik ve yapak piyasalarında 
harare1fii satışlar olrna'ftur. Beypaza
rı ve Ankara cinsi ana malları tiftik -
lerinden 5 50 balya satılmıştır. Bu haf
ta içinde bazı mübim parti satı§lar için 
de pazarlıklara başlarunı~tır. 

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

rı
lllljl"!l lllll Ist~nbul Şehir Tiyatrosu 

11 Bupa •at 14 de Coeulr tfyatr ... 

U
l 111!1 aqam •at 2o, 30 da '"• Kan Kerdetler 
ııuıuı 4 perde 

Erzurum ve havalisi kızıl yapakla - Yuan : Blrabo 

Cumhuriyet Bayramı 
Şerefin~ BU AKŞAM 

S-JPEK 
Sinemasında 

LOREL-H ARD i 
iSViÇREDE 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
9 kısımlık 

EN SON • EN GÜZEL 
ve 

DAY ANILMAZ DERECEDE 
gUlUnçlQ 

KAHKAHA KASlRGASI 

Lorel- Hardi 
isviçrede 

( TUrkçe a8zll) -
Aynca prorrama 

ilive olanık : 

Milli filmcili-
V • e e •• 
gıaıızın en gu-
zel bir eseri: . 
ANBAIIAitA 
IBNÇLI• 
BAYRAMI 

Bilhassa Cumhu
riyet bayrama içiD 
ayırdığımız bu fil
mi aayın halkımı· 
za hararetle taY• 

DIKKAT : Numaralı koltuldanıı erkenden 
rica olunur. Tel. 44289 

liye ederiz. 
aldınlman 
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Manisada yeniden altı 
köy okulu yapıldı 

Trokgada 
Tavukcu/ak ve 
Yumurtacılık 

Sivasta bityük -ve güzel 
bir stadyom yapılıyor 

100 bin liraya malolacak oları hu ·stadın tribünleri har ·ç 
futbol, atletizm sahaları, demir tel örgüleri tamamlandı 

kız enstitüaüne yeni bir kısım ili ve edildi. Doğum Ye 
Çocuk bakım evi binasının temeli de merasimle atılacak 

Edirne, (Hususi) - Trakyanın tavuk 
ve yumurta ihracatı bu sene bir milyon 
liraya yaklaşmıştır. Trakyad:ı :,imdiye 
kadar (105) fenni kümesli istasyon açıl
mıştır. 1939 da bu rakam bir misli arta
caktır ve yeni yılda Trakyadaki hareketi 
teşvik için Ziraat Vekaletinin bir mües
sese yapması çok beklenir. Bunun veri -
mini dikkatle araştıran ve gözü ile gören 
köylümüzü fenni tavukçuluk çok> sarmış
tır. 

Sıvas (Husu -
si) - Swas istas • 

yon civannda, Kü -
tüDcdük mevkiincin 

• 
VilAyet ve Türk 
Spor Kurumu büd -

eelerinden aynlan 
h~isa't!a 11 bin 

metre murabbaılık 
bil" saha üzerine ya~ 

pılmakta olan Sı -
vas stadyomu şim • 

Damızlık istasyonlarının dağınık bu
lunması hastalığa karşı ihtiyatlı bulun
mak için alınan tedbirleri kolaylaştırmı§
tır. Bu .sene çok kurak giden ınıntakalar
da dahi arılar beslenmıştir. Ynğmurlu ve 
~jçekli olan yerlerin verimi ise gene çok
tur. Arılara her mevsimde gıda verecek 
çiçek ve muhit hazırlanmaktadır. 

dillk tribünler ha • Sivas ıtadyomundan bir göriinfiş 1 

Ma,ıisrı çoc uk bahçesi 

Erzurumda kUltUr faaliyeti 
Erzurum, (Hususi) - Memleketimiz

de bununalı bir kültür faaliyeti göze 
çarpmaktadır. Mektebler açılmış, ders
Iere her senekinden daha büyük bir ha-

. . raretle başlanmıştır. 
. Manisa (Hususi) - Manisa gerek tarafından e~lenceler ve resını geçıdi 935-936 ders yılı içinde vilayet dahllin-
ıktısaden ve gerek imar sahasında gün- müteakib de bir maç yapılacaktır. de 98 ilkmekteb varo<fi. Bunların altısı vi-
deı:ı güne inkişaf etmektedir. Bu inki- Hayvan sergisi layet, altısı kaza ve üçü de nahiye mer-
Şaf sayesinde memleket yeni ve mo - k ı · d 1m. k ·· ' b 
dern bir çehre almış bulunuyor. Yol - Ehli hayvanatm ıslah ve çoğalmasını ez erın e o a uzere cem an on e§, 
ları, binaları, resmi daireleri, sa~lık teşvik maksadını gözönünde tu - mütebakisi de üç sınıflı idi. 937 de mek-

ü tan degw erli valimiz Ltitfü Kırdar te b sayısı 99 a çıkmış, 938 de ise yfiz bire rn · esseseleri, kültür ocakları, ekono - b u~ ı b ı b' kla t 
., müzaharet ve muavenetlerile geçen a &ll~mlmu§levetakv~ armcdilrntr. ç~ n yen rnı"' kalkınma eserleri şehrimizin çeh- Id . 'b b ' . 

1 
t mua ı er ıye ~tır. 

:re~ini çok değiştirmiştir. yı an rtı aren ır sergı açı masını e- 35-36 d yıl d lll d 
Ik · ım· t' ers ın a mua m mevcu u 

riç, futbol ve atletizın sahası ve etra - yapıcısı ve çalışkan Valisi ve c. lL 
fının demir tel örgülerle tahdid işleri Partisi ve spor bölgesi başkanı Nazmi 
ikmal edilmiştir. Saha, Türk Spor Ku- Tokerin yurdda b ir eşine az raslannn 
rumu mimari şubesinin plfmlanna gö- lbövJe modern ve mükemmel bir h ipod
re hazırlanmıştır. Saha kısmı tamamen roma Sıvasirları kavuşturduğu iç ııı 
fenni §etaite göre çirnenlenmiş, bun - büyük memnuniyet izhar edilmekte -
dan sonraki yıllar içerisinde de yüzme dir. Esasen memlelret sporu üzerinde 
havuzlannın ve at koşu mahallerinin durmadan çalışmalar gösteren Valı -
yapılmasına devam edilecektir. Sıvas mizin candan alaka ve bağlılıkları ıle 
gençliğinin kavuştuğu ıbu milkemmel Stvas sporu daha yakın yıllar içerisin
hipodrom, 100 bin liraya ikmal edile- de daha nonnal bir şeh"ilde kendisini 
ceği kuvvetle muhtemeldir. Sıvasın göste.re~ktir. 

(Mersin iyi ve bol suya kavuştu ) 

i yıl gibi kısa bir zamanda memle- mm e ış 1• 189, 36-37 de 196 ve 938 de ise 206 ya çık-
kete maledilen eserler cidden iftihara Bu yıl açılacak olan serginin hazırlı- mıştır. Şimdiye kadar talebc mevcudu ı 
değer mahiycttedir. Bugün için kazan- ğı da oldukca ilcrle.miştir. Vilayetimiz 7500 iken bu defa bu müdar 9500 e ba
dırılnu!i olan bu eserler saymakla tü - aygır deposunda yetiştirilen hayvanlar liğ olmuştur. 
kenmek bilmez. 

Manisa aygır deposunun ideal mahsul- -------
Bugün Manisa imar sahasında, kül- leri olup bu bayvanlar da sergiye işti- Adanada hayvan sergisi 

tür sahasında velhasil her sahada Ege rak edeceklerdir. 
de ön planı işgal eder. Adana, (Hususl) - Şehrlınizde bu 

26 Biı-inciteşrinde bir çok eserlerin Bayram hazırlıklan hafta hipodromda bir hayvan sergisi a-
temelatma 'törenleri ile memlekele ve- Cumhu.riyeb bayramı hazırlı!kların.B çılmıştır. Serginin. kUşadı val.iıniz Tev-
niden maledilen eserlerin açıhş tören- hummalı bir surette devam edilmekte- fik Hadi Bayul tarafından merasinıle ya-
leri \.'apı lacaktır. Bunları sıra ile b~l- dir. Halk 15 inci yıl cumhuriyet bayTa- pılmıftır. ~~ı.rin kırk bin nüfuslu old\ı,.una ve be-

B k . · k h ihtiyacım da gidermiştir. ırmaktan alı- ro-• ö diriyorum : mını ku tl ulamak için şimdiden faali - u aene ı aergıye gere şe ir içinden her nüfusun gu" nde yetmiş beş litre su 

Mersın (flusı.ısi) - Mers\nin her sa- tadır. Isıale boruları da Uç kilometre u

hada terakkisini temin eylıyen de~erli zunluğundadır. Şebeke kılınilen font bo· 
§al"bay Mithat Toroğlu nihayet içme su rudur. Filitre Vabok sistemi.dh·. Tesisat 

l · r ıs t k •*k ve gerekse civar vilAyet ve .kazalardan nan su teksif havuzların.d'a dinlendiril-
Yeni köy ımektebleri ve yollar ye e geçmış ır. aneye ya ın ..,. ya- diı...~n sonra filitre istasyonuna geliyor. sarfcdeceğine göre hesabianarak yapıi-lm .,..... Şehi b <.if.,....,..._ ,., k ik getlrilmi§tir. Sergi bir hafta kadar açık "'...,. 

Çoban İsada Maarif Vekaletinin ka- pı •1 
... r. r a'i...aui.Xlşa eıe tr bulundurulmU§ ve halktmız sergiyi her- Burada havalandırılıyor, şap mahlUlü ile mıştır. Depo 1500 metre mikabı hnc:ınin-

buı etmiş olduğu plana uygun olarak ile aydınlatılmış olacaktır. Halkevi gün ziyaret etmiştir. karıştırılarak üç koropartimanlı filitrede dedir. Mersin 6U tesisatının bir eşi de An-
" temsı'l kolu tarafından mu··samereler karnda ıbulunmaktadır. Mersı'nde faıl" . .iaptırılrnış olanı 'lkmektebin ve Kol - Hayvan sergisi için hinndromdan ay- k .. 
d lk . c ' süzülüyor. Klor gazile ba teriler de im- olarak ta kan tasyonlar vnrdtr. 14 birinci-er-e, Lutfiye, Selimşahlar, Horoz köy, v-erilecek ve Ha evı köycülük kolu rılan kısım da gelecek yıl daha gu .. zel bir ha edildikten sonra su deposuna gidiyor 
Y 1 k k .. ı·· ı kanun 936 da işe bnşlanmı~ ve 938 maır ı maz. köylerindeki ilkmektebler~n a- köyleri gezere oy u erin bayramla- şekle sokulacaktır. Bu husustaki planlar ve oradan umumi c::ebeke vasıtasile şehre t 
(' I k - '$ yılı zarfın.da tesisat hitama ermiştir. ki '&ı ış törenleri yapılacaktır. rını kutlulayaca ve eglencelerine iş - çok kıymetli tay, kısrak ve merkebler 

D.- k tı'rak edecektir. ha larun kt dır tevzi ediliyor. yüz elli bin liraya malolan tesisatın s~-
k ıgertarnftang~çenyılı' maledi~n =~~~~~~~~~~~~~~~~=u=r~~a~=a~·~~~~~~~~= ~k · tuı- 34 k·ı ~ tt k ı ·k·ı 

V'"""' enın u ı om=re u ma - ne ı I'i etme masrafı yirmi iiç bin liradır. ız enstitüsüne ilA~ ~ilen ikinci kı~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ının açııı~ merasimi de icra edilecektir. Akçadağ köy eğitmenleri kursu bitti 
1 

Ayrıca Manisa - Reşadiye yo -

1 
Unun ve M uradiye - Menemen yolu Akçadağdan ya ~ 
le Şehir dahilinde yeniden yapılan u- zılıyor: Burada a -

zun yoUann açılış törenleri de yapıla- çılan eğitmen kursu 
Caktır SultarıstJYu harası -

Doğum ve çocuk bakım e\'i nın kışiasında 7 
937 yılında dog·um ve çocuk bakım ay devam etmiştir. m·· 

f Uessesesi kadrosunu alınağa muvaf- Kursta direktör 
bak olan valimiz doktor Lutfü Kırdar Hadi Süten, eğit -
d u_ Yıl da bu sai{lık müessesesi için bir men şefi Muhsin 
t o~uın ve çocuk bakımevinin yaptı - Tuzcuoğiu, ögetim 
ılmasını temin etmiştir. Evin temeli .c:eft Mustafa Öz avn· .. -ı 

rrun gene merasimle atılacaktır .. Orhan, tanm şefi 
'Yeni spor kliihii ve tenis sahası İbrahim İnalm lıü-

ba~alkevine bağlı olarak ve evin yanı- yük gayretleri gö -
kıJ'~.d~. yeniden yaptırılmış olan spor rülmüştür. 
ı\ . bunun resmi küşadı yapılacaktır. Derslcı·, açık hayada 8 saat devam 

1.\ rıca da tenis kordunun ve 250 bin etmiştir. Aıkçadağa yakın Kotan gölü-
Ua~·a ı 'b" ı -·tmc 1 ta f nd ·· ,ik li yaptırı makta olan ve trı un e- ne egı n er ra ı an numuneı 

j' nın inşaalı bitmiş olan sahanın :ıçılışı bir eğitmen okul binası yapı~tır. 
apııacaktır. Burada o gün soorcular 22 teşrinievvelde kurs nihayet bul --....., . 

mu~ur. Eğitmenler Cumhuriyet bay
ramında köylerine gideceklerdir. Zi -
raat VekAleti Iroyde eğitmenlere pul -
luk, tohum, pamuk tohwnu verecek -
tir. 

Çukurova ilk tedrisat müfettişle
rinin teftiş bölgeleri 

Adana, (Hususi) - Vilayetimiz Hk 
tedrisat müfettişlerinin bu ders yılı tef
tiş bölgeleri şu suretle ayrılmıştır: 

İspekter Cevad Esen merkezi Osmaniye 
olmak üzere Osmaniye bölgesine, Şahin 
Menekşeoğlu merkezi Kozan olmak üze
re Kozan bölgesine, Haydai Arkurt mer
kezi Adana olmak üzere birinci bölgeye, 
Aziz Arsan merkezi Adan!l olmak üzere 
ikinci bölgeye verilmiştir. Teftiş şefi A
sım Esene teftiş bölgec;i verilmemiştir. 

Bu yıl, kültür direktörlüğü Adana mer
kezindeki ve mülhakatındakt tedris ha
reketlerini daha E>saslı bir· surette takib 
edecektir. 

Manisada spor hareketleri 
Manisa (Hususi )- Vilayetimizde 4 

Pazar Ola Hasan Bey Divor ki: 

klüp vardır. Bunlarean ikisi feciere ve 
diğer ikisi federe değildir. Federe olan 
Sakarya ve Yıldırım klübü ile kazalar
dan iştirak edecek olan diğer iki klüp 
hazırlnklarına devam ederek yakında 
lig maçiarına başlıyacaktır. Vali Dr. 
Lfıtfi Kırdar, gençlerin spora kar§ı 
heveslerini artırmak için yakinen çok 

~- Hasan Bey, İngiltere
~ kadınlar yeni bir mo ~ 

~tkarm~lar._ 

.. . Sevdikleri erkı•klurin 
resim.Ierini ... 

. .. Vücudlerine dövme 
~klinde yaptırıyorlar -
mıf ... 

Hasan Bey - Des.mc 
bazı kadmlann vücudleıri 
birer panorama olacak! .. 

• alakadar olmaktadır. Bu hafta . pazar 
günü şehrimiz Sakarya kli.ibü Alaşe -
hirlilerin daveti üzerine Alaşehire bir 
tenezzlih tertib etmiştir. 

Bergamaoa hafriyat • 
Bergama, (Hususi) - DuradR hafriya

tı yar.ı.da kalan Bamlika tekrar kazıl -
mağa başlanmıştır. Bu seneki hafriyat:ı 

peyderpey yapılmakta ve alınan evler 
yıkılarak kazılar.a başlanmaktadır. 

B3rgama ilim evi " Bergama 
palas ,. oldu 

Bergama, (Hususi) - De\·lctin 27 bin 
lira sarfile Bergamada vücude getirdiği 
ilim evi b'nası ilkönce hususi muhase
beye bağlanmıştı. Bilahare görülen Iti
zuro üzerine 3 sene müddetle bu bina "C 

mobilyası belediyc~'c dbvredilmiştir. l:Sc:
lcdiye de bu binayı pek az bir para ile 
icara vermiştir. 

Bergamaya gelecek 9~yyah ve müncv
vcr~dn misafir edilllh."Si için kurulan bu 
cv şimdi c Bergaımapalas. adını almıştır. 

Ayvahk Halkev·n=n çalışmaları 
Ayvalıktan yazılıyor: Halkcvı, Ayvalı

ğımızın vatansever halkının gerek ku~
tür ve gerek umumi sahalıı.rdaki ihtiya
cına karşı, beş hoparlörlü bir neşriyat 
radyosu tesisatı vücud:e getirmıştir. Ho
parlörler kasabada hallun toyluluk yer
lerine konulmuştur. Tecrübe neşriyatını 
başkan avukat Hilmi Usmanhaş halka 
müjdelerniştir. 

Memleket halkının bilgilerini arttıra
cak olan bu tesisaltan halk çok memnun 
kalmıştır, hemen herkes neşriyat zaman
larında hoparlörlerin önierinde toplana
rak dinlemektedirler. 

Halkevi o0n beşinci yıldönümii için ha
zırladıkfarını bütün memlf:>ketc ~mil et
mekte ve çalışmaktadır. 

-----
Man·sada nakil ve tayinler 

Manlsa l!abık tahsUAt katlbll~lne sabık 
hazJne kdtlblerlnden Sal§.haddln on Url\ 
ma&.ljla ve hazine kfı.Ubl Şükrü de 60 Ura 
ücretle do!lum ve çocuk bakım evi kl\tlb
ll~lne naklen ve terfi:ın tayin edUml.aler
dtr. 



Htdü~ler ~ .:.,:~~··-r 
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ÇÖFTE FiAT 

F ransızoa bir ınecmuanın rek· 
lam sahifelerini kan§tınyor

dum. Yanyana. iki kadın fotografı 
·göroüm. 

Soldaki kadın: Güzeller güzeli idi: 
Yüzünde en küçük bir pürüz yoktu. 
Yaşı da on sekizden dun değilse bi
le yirmiden efzun değildi. 
Sağ taraftaki kadın: Çitkinin çlr

kini idi. Yüzünde sizgiden bol §ey 
yoktu. Y ~ı da elliden efzun değilse 
bile kırk beŞten dun değildi. 

Bu iki fotograf, bir cins kreme 
reklam olsun diye konulrnu§tu. 
Sağdakinin altında: 
cKullanmadan evveb 
Solda'kinin altında da: 
cKullamnaya başladıktan sonra~ 

cümleleri vardı. 
- Bu kadar çirkin bir kadın, 

krem sürmekle bu kadar güzelleşe
bilir mi? Bunda bir fotograf bilesi 

oLmalıdır. 
Diye düşünüyordum. Bir arkada • 

şım sordu: 
- Ne düşünüyorsun? 
Anlattım. Arkadaşını işin kün • 

hünü biliyormuş. 
- Bu iki fotograf da ayni kadının 

, fu1loğrafıdır, dedi, yalruz birinde 
kadın makyaj yap~, ötekinde mak
Jaj yapmamıştır. 

- Çirkin kadının evvela makyaj
llZ hlr fotografını çekiyorlar. Sonra 

ı 
makyaj yapı~r; tekrar ~yorlar 
öyle mi? 
-Söylediğinin tamamile zıd.dı. 

Kadın aslında güzel bir kadındır. 
Malcyajsız bil' fı>toıgrafuu çekerler. 
Sonra makyajla çinkitileşir, tekrar 
çekerler. 

Bunu öğrenmiitim. Fakat öğren -
diğim me~er biç de iyi olmamı§. 

* Sebebini anlatayım:.. 
Geçen gün bir mağazanın önünc~~m 

geçiyordum. BüyUk bir flln gözu -
me çarptı: 

cFevka1Ade ucuzluk• 
CamekAna baktım. Eşyanın üze -

rindeld etikef.lerde birbiri altına 
yazılm~ iki fiat vardı. Üstteki cdört 
lira• l:se alttaki iki lira idi. Ve üst
teki cdBrt lira• yazısını bir çizgi ile 
silmişlerdi. 

Dilijündüm: 
- Eskiden d6rt lira iken iki lira-

ya in dirmiş ler. 
Nasıl oldu bilmem, birdenbire 

çifte fotoğraf!~ reklrunlan hatırla -

dım. 

- Bu da tersine olmasın .. 
Dedim, şimdi: 
-Nasıl tersine olur? 
Diyeceksiniz. 
- Fotograflarda olduğu gibi.. 
Sonradan b>nulduğu iddia edilen 

fiat, eski tiatıdır. Silinmiş olanı ise 
sonradan kx:ınul'muştur. 

İSMET HUL'ÜSİ 

C Bunlan bi ı iyor mu idiniz ? =:J 
Ternöv 8'dası -

nın şimali prki-
sinde bir körfez 
vardır ki adına 
Jervis derler. 

Di.inıyantn en 

Zehirleyen ağaç~ar 
Cavada Upas a-

dında garib bir a
faç vardır. Bu a-

l!acın tereşşühatı 

bazı küçük hay -
vanlarla böcekler 

~ vt kor- · 
kunç yerlerinden \-:=:s~~ için öldürUcüdür. ( 
ilirldir. Burada :::ıı1 " Orta Amerikada, 

beş sene evvel~.:::::: Panarnada da bu - \ 
bir deniz feneri na benzer bir ne-
yapılmıştır. Bu müddet zarfında bu bat mevcuddur ki 
fener için tayin edilen üç bekçinin Ü -
çü de delirm.lştir. Fener her defa sö _ ba~ka türlü tesirler göstermektedir. Bu 
nük görüldüğü zaman gidip yakılmış ağacın yapraklan çi~enecek olsa, in ~ 

w bekçinin ç(kiltrdığ~ ıgöriJlmüşt.'iir. sanın dudaklan ağz.ı burnu o derece §İ§-
Bunun sebebi meçhuldür. O gün, bu - ' ' 
gün bu fenerin bekçiliğine kimse talib mektedir ki nihayet teneffüs imkanı kal-
olmamaktadır. rruyarak ~lmektedir. ........................................................................... ·-················································ 

Ne vakte kadar 
Beklemeli? 
- cİkimizin de hayali genişti: ~ir 

ev yaptırahın, döşeyeli:m, dayaya
gım, biraz da para biriktirelim, son
ra evleniriz, evlenmemizin ilk gün
ierinde sıkınuya düşmek manasız 
olur, diyorduk. 

Hadiseler tahminimize uymadı. 
Evi yaptıramadık, döşeyip dayaya
madık. Şimdi ben fikriini değiştir -
dim, artık beklemek istemjyorum, 
kocam ise gene ilk karannda ..... 

Bana .bu satırları biraz daha mu -
~al olarak yazıjp yollıyan genç 
Joz, Bayan O. D. İzmirde oturuyor 
ve nişanlı9lllı ikna için benden yar
dım bekliyor. 

Kendisini tamamen haklı görü
rüm: Herkesin hayalinde besleyip 
büyüttüğü bir hedef vardır, bütün 
hayatı o hedefe varmak için çalış -
makla geçer. Böy1e de olmalıdır, fa
kat aramızda hedefine tayin ettiği 
zamanda varan rncs'udlar pek en -
deroir. Tali!h ve tesadüf bazan yal
~ biır kaya halinde karşımıza di
kilir. Onun önünde insanın uysal, 
bir !renk tabirile supl olması lfızun. 
Kayaya vurup geçmiyeceksiniz, et
rafından dolaşmaya ça·lışacaksmız. 

Aksi halde bütün ömrünüz bekle • 

mekle geçer. Hiç olmazsa bekleme
nin sonunda hedefini.ze varacağını
ı.ı bilseniz, o da yok. O halde hedefe 
varmaktan vazgeçmemekle .bera her 
bu dakikada elinize geçmiş olanı 
ka)fuetmemek lhlm. 

Güzel bir ev, döşeli, dayalı, ban
kada ber Ihtimale kai'§ı birikmiş 
biraz da para var. Artık bebeklerin 
gelmesini bekliyebiliriz. Hiç istenil
miyecek bir arzu mu? Fakat geciki
yor, bu takdirde ev'J.enme de telıli -
keye düşüyor. 

Bununla beraıber genç kızın mek
tubundan bu sütunlara geçirmeye 
lüzum görmediğim taflsilatı hatırıı
yarak hillanediyorum ki, nişanlısı 
da samlrnidir. Kendisini kırmadan, 
şimdilik hiç değilse bir nikabla Jşe 
başlamak lüzumuna ikna etmek la
zım. NikMıı müteakıb merak etme
ye lüzum yt:>ktur, .isterseniz yorulun
caya kadar da bekllyebilirsiniz. 

* Aydında Bayan (S. S.) e: 
Bahsettiğiniz mektubu a1madım, 

bu sütunda veya arzuya göre husu
s! rnektu'bla cevabnu vermediğim 

müracaat yt>k:tur. 

* Ortaköyde Bayu •A. t.. ye: 
İdealsiz insan yaşamaz, bırakınız 

o da ona inansm. TEYZE 

Dün adliydde, koridorlardaki halkı be
yecana dii§(iren., mahiyeti garib bir ha

c:Use olmuştur. 
İsa'k ve Zeki isimlerinde iki arkadaş, 

ieçen pazar ,nnü ~p.ndald LAla bi· 
rahaneliiıe giderek, tıeqlhtara blr 10 li-
ralık uzatmlf)ar ve: 

- Bize, ildfer' duble bira ver, demiş -
lerdir. Terzglhtaki adam ch. biralarla bir
likte, paranın O.tü oıl.an 9 lirayı vermiş -
tir. Bunun üzerine ikıi kafadar, teza!b.tara 
bir duble biranın kaç para old'\Jiun.u sor
muşlıirdır. Tezelhtar: 

c- 25 ik:unıJtur• d!ye, cıevab verince, 
9 lirayı tekrar uzatarak: 

Ahmed, gene bir gün babası ve kar -
deJlerile bir'lılde tarlasmda çalışan Ne
bileyi seyretmekteyken, Mustafa deli • 
kanlıya. çekilmesini söylemii, çekilme -
yince de suratma bir taş atarak, alnın .: 
dan yaralamıştır. 

Buna fena halde hiddetlenen Ahmed, 
deıiıa-1 bıçağmı çekerek ~em Mustafayı, 
bem de babasını kurtarmak için araya 
giren sevgilisi Nebiley~ ı:ığır &urette ya • 
ralamıştır. Nebile, yrıraları çok ağır ol • 
duAundan, kaldınr.dığı hastanede bir kaç 
gün sonra ölmüştür. 

Suçlu Ahmed, dün Ağırcezada y3pılan 
muha'kem.esin<fu, aptal rolü oynamağa ça
lışarak sorulan muhtelü suallere, sade " 
ce fU oovah vermiştir: ' 

- Ver bbt 10 liramızı. Bira içmiye
celfz, demi§leıdir. Parayı ierl al.arlık, dı
~arı çıkan kafadarlaır, blr doiab çevi -
rerck, teqlhtarın verdili paralarm i~ 
:risinden bir 5 lirahlt da a§ıtnufl.ardır. 
Fakat, işin farkına vanlmasıyla. yakayı 
ele veren İsak lle Zeki adliyeye .evke • 

7-12 yaşlarmdaki çocuklarda kazak. - dilerek, asliıye 4 üncü ceza mahkeme.ruı
etdkten ibaret bir tabm, ne kadar deği - de, muhakEme altına alınmı§lardır. 
şik durur, ne kadar 'da lwllanışhdır. Ku- Muhakemcılerlne d:ün de devam adile
maştan yapılanlan çok ıördük. Bunu bir rek, neticede suçu sabit olan Zekinin 10 
de ör.gü.de.n tecrübe elmek fena mı? Nasıl -n müdcletle ha~ İsakın ise, be!'ae
olaca~ınıı. gönnek istiyorsanız ~§t_e. mo.- :e karar wrilınişür. 

- Aklım ermiYQr, bu işe hAli akıl el"o 

di.remiyorum. Seviyorum onu. Nebi~ 
hAlA seviyorum. 1 

Suçlu başka bir şey söylememiş, mu .. 
hakerne şahidierin celhi içi11, talik ed.il .. 
mi§tir. 

Randevucu ve kaçakçı Atina 
hakktndaki tahkikat devam ediyor 

deli. Düz örgüden daracık, mınıcık btr Di~r taraftan, başka bir suçtan dolayı 
etek örenfurlz. Bir~ f~tezi .örgü ceke:. fsakı aramakta olan polis taharrl me -
Minimini bir ceb, mıniminı bır ya.ka. Bır rnurları dün adiiyeden çııik.arken yaka -

Randevucu ve kaçakçı Atina ile, su~ 
ortağı Katina haklarmdaki tahkikata. 
müddeiuınumilikçe dün de devam edil .; 
miftir. 

sıra ~az sedef. düğme.. lama k i çın, mahkeme kapısında, tertll>at 
Yünun rengı lAcıverd olmalı! . • abnışlardıı.r. 

Dün Reşid Paşa oğlu İsmail isminde 
biri 4 üncü sorgu hak.imlikiJıe çağırıla .: 
rak. ~hid sıfatile üadesi alınınıftır. 

dır. Çocuk için koyu bubnayınız. rı ~ Ma.hlkerneden çıkınca, zabıta memur -
yaz düğrnelerle ce-b konulacak, beyaz bir larını görerek yakalmıaca~uu aklı kesen 
sü.s eibiseyi kafi derecede açar. Hazır ça- suçlu. bir hastaneye gitmeği, müdüri • 
buk kirlenmez, fena md yeti boylamala tercih ederek, ant bir 

Ince vücudlere yaraşacak 
sentürlü rob 

Sentürün, yaka 
k.enarmın, kolla • 
nn çizgileri kendi 
kumaşının koyu
aundan yapı'ımı~~ 
tır. Ceblerle, bo -
leroyu andıran çiz 
giler de bunlann 
bpkısı. 

Bu elbi~ 1ık • 
tır, genç işidir, sa
dedir. Eve, sokağa 
uyar. Vücudü ince 
olan her yaşta ka
dına yara§ahilir . 
Yalnu: dolgun vü
cudlerde sentü • 
riin geni§li~i pek 
hoşa gitmiyebi • 
lir. Onlar üç yeri
ne iki çizgili bir 
lrerner yaparlarsa 
dalıa muvafık olur. 

Her lıculın bilmelidir: 

Bronz ve çeliklerdeki IPkeler 
Çelik e§Ya üstündeki lekeler: Bir litre 

gazya~ma 20 gram paralin katılır. Leke
li e§Ya bu mahlfilün içinde birkaç saat 
bırakılır. Çıkanldlğı vakit yünlü bir 
bezle o~ulur. 

kararla cdbinden ji'Ietıini çıkar~ ve 
hemen yanaklarını kesme~e bafl.ıyarak, 
yüzünün iki tarafında dörder ya:ra aç • 
Jm§tır. Ayni zamatda., hOngUr hflngO.r 
ağlama~ başlamıştır. Kanlar Içerisinde 
yakalanan 1sak, tedavisi yapılmak üzere 
hastaneye götilril'bnüştür. 

Koska cinafetinin failinin 
muh2kemesine Agır cezada 

başlandi 
Suçu delinerle sabit olarak, ceza ka • 

nununun 448 inci maddeenc tevfikan 
A!ırcezaya verilen Koska cinayeti faili 
P$.!iç Saıminin muhakesmesin~ başlan .. 
mıştır. 

Ma!ıkemede dlrunan iddianameden de, 
cln~e Samhı.in Hüdaiye 4,3 lira borç
lu olmasının, kurnaııbaz ve esrark:ıeJ bu
hınmasmm lmfl oJdutu, anlaplmı.ftır. 

Suçlu, müddeiumımülikteki ifadıe81ni tek
rarlıyaralk: 

-O beni ötifirmek tsteyince, ben onu 
yaraladrm, derniftil'. 
Şahid Cemal lle hldUenin böyle cere

ym etmeditfnl, Saminin bt.rdıenhlre Hü
d~ hücum ederek, öldürdü~nil .&yle
miştir. 

Dunşna, mildafaa phidlerinin celbe
dllerek, dinhmneleri için, pel"fE!!Illbe ı\1-
nüne, bırakılmıftır. 

Bronzların lekeleri nasıl te:nizlenir: 
100 gram sabun, 500 gram su ve 100 gram 
Trablus taş1 denilen cilA toprağı birbiri
ne karıştırılır. Elde edil~n ilaç1a bronzun 
yalnız lekeleri de~il, her tarafı oğulur. 

Sevgilisini öldüren Ahmedin 
muhakemesine başlandı 

Çatalcada tlflenm bir cinayetin muha
kmıesine Atıreezada bql8nmıftır. 

Suçlu Ahmed lre.n.c:Uaıl1e ayni kl5yden o
lan Nebile isminde bk' kızı çılgınca tllf!!V

di~ hakle, k:ızll1 babam Ml.Litafa eıvlen • 
melerine mümerıaat ~. 

Bacaksızın maskaraltklar•: 

Tahkikatm sür'atle neticelendir-ilmem 
için, ttiker şahidier de bir iki gün içinde 
adliyeye celbedilerek, dinleneceklerdir. 

PoliBte: 
Tabanca ile oynıyan bir kadın 

yaral'lndı 
Büyükderede oturan Rtfat1n metrcsl Na q 

zlk, doetunun evde olmadığı bir sırada ta
bancasını lcurcalarken llcazae.n parma~~ 
tetlle dokunması yüzünden tabanca. a~ 
a.lmış, çıkan kurşun Na~ln g~süne sapı 

lanara.t a~r .surette yaralanma.sına sebebl .. 
yet vermiştir. Yaralı hastaneye kaldırılmış. 

tahklkat.a başlanmıştır. 

Dünkü otomobil ve otobii.l kazaları 
3336 numaralı Sirteel - Bakırköy otobü• 

sü U e 3398 numaralı Şişli -.Fatıh otobüs U 
dün Çemberlltaşta Belediye dura~ında mUş .. 
teri indirlrlerken arka taraftan relen Tat ~ 
man Mehmed Allnin idaresindeki 81 numa• 
ralı tramvay arabası Uk defa Ş1fll - Fatlb 
ve ondan sonra da Sirkecl - Bakırkoy oto· 
büsüne çarpmıştır. Tramvay ve otobüsler 
hasara u~ramlflarsa da nüfusça za.ylat ol .. 
mamıştır. 

* Vatman Namı~ın idaresindeki 12 numara• 
h tramvay araba.sı, İ.stiklw caddesinden ge
çerken caddenln olr tarafından dl#er tara -
tma ıeçmek Satiyen İ.amall ismlnde blr şah• 
aa çarparaJt kolundan ~ralamlf, vatman 
yakalanmıttır. 

* Şoför Mehmedln ldareslndeld 3026 nuına• 
ralı otomobil, Şehzadeb~dan geçerken 
Unkapanında Fılyolrufunda oturan Emine
ye çarparak ba§ından yaralaDllftır. Yaralı 
tedavi altına alınmış, §Oför yataianmıştır 

* Beşlktatta Garaı sokaRında oturan İnhi, 
sarlar İdaresi memurlanndan Qallbln lda• 
restndeki 7~9 numaralı husus! otomobil Be• 
flkt~ postabanesi önünden geçerken os • 
man fmılDde bir tabsa çarpara.k başından 
ya.ralamıştır. Suçlu J&kalanmıttır. 

Bir yangın batlaDgıcı s6ndürüldü 
Y~llköyde İndflte~ soltatında balııkÇJ 

Btueymana ald evde mangaldan sıçrıyan kı• 
vılcımdan yangın çıtmı.t be de a~ büy& 
meden itfaiye taratından söndilrülmüştür1 

Gazete f 



" 
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Kırk yolcu taşıyan yeni 
hava transatlantiği 

Tayı,rcırenın ağırlı!Jı 21 ton~ boyıı U metre~ ı,rii.ksekliili de takriben 2,5 m.etredir. 

Birbırmin ayni boyunda 3 rahat salonu. varc:nr. Kısa seyah.atferde 40, gündüz 
va.zıılan &eyahatlerde 27, gece seyah atletinde i&e 20 yolcu alır 

Pirotun oturduğu yereten arkada buluna n mut1aga gıtmeiC ve yotcuların ı.:ı~eıp 
gezmelerlni temin etmek için bir koridoru vardır. 

'l'ayyarenın b Tıcn 880 beur;ir kuvve • 
tinde 4 motörü vardı... Tekerlekleri 

bir iı ·an boyundadır. 

Pılottan başka mürettebat bq ldşidir. 
Resim pilotun yerini 

gösteriyor 

İn lllzler H 1 01y3aredcn n firekkeb yeni bir hava ticaret, filosu hnzırlnmaktadırlnr. Bu 
fllo lik zamrı· ı r Pnr'o:; Lt>ndrn arMıncta lşleyeeektlr. BU(ıhare Kalkuta • Londra 
ha ınn tah~1 ec' e~ek ı Filonun Ilk tnyynresl son günler içinde tamamlanml§ bu· 

lunm.ıktadır. 

SON POSTA Sayfa 7 

Avusturya rejisi 
Türk tütünlerile 
yeni bir sigara 

imal ediyor 

Ne olmak istiyordunuz, 
NE OLDUNUZ ? • 

Bir müddettenberi §ehriınlzde tedki -
kat1a JnefjgUl bulunan Avusturya tütün 
rejisi mübayaat kısmı müdürti Nomer 
Ue bu rejinin har:mancısı. Hanki Yuna • 

Hüseyin Cahid Yalçın ve doktor Halid Tekinin 
şaganı dikkat cevabiarı 

Aııketi yapan: Sabih Alaçanı 

nlstana gitımi§leroır. ı 
Alman tütünd.ileri mernleketimizde bu 

lunduklan müddetçe tütünlerimiz üze -
rinlde tecrübe ve tedkiltrerck bulunınu§
lardır. Heyet bu tecrübelerde, Avustur
ya rejisinin şimdiye kadar müşteri olma
dığı bazı menşe tütünimmizle alakadar 
olmuşlar, Oi:bali tütün fabrikasında bu 
tütünlerin harmanlarmı yaptırnuşlardır. 
Bu hannanlada yapılan sigara nümune
lerl Viyanaya gönderilmiştir. 

İşittiğimize göre, heyetin Cibali ttitün 
fabrikasıında yaptıkları bu fenni tecrü • 
beler Avusturya rejisinln Avrupa piya • 
sasına çıkaracağı yeni mamulat ile aHi -
kadar bulunmaktadır. Dünyanın en eski 
rejisi olan ve mamulAtı Avrupanın her 
tarafında satılan Avusturya rejisi yalnız 
Türk tütünlerile bir nevi yeni sigara 
imal etmiştir ve bu~ mamulatile Av
rupa sigara piyasasında kalite rekabeti 
yapmaktır. Mütehas;ıslar, tütünlerimizle 
yapılacak iyi bir hamıanm Avrupalı müs 
tehlikler tarafından çok beğenileceğini 
söylemektedir ler. 

Alman tütüncüleri, püro imaline yan
yan ba'Zl cins tütünl~rimizle de aHikad:-ır 
olmuş1arti'ır. Söylleooi.ğine göre, vasıfça 

ço'k tekanilll ett;ği ecnehi tfitün müte -
hassıslar:mca da tasdiık edilen tütünle -
rimizin eski bir müşterisi olan A vusturva 
refı..">i bu sene mübavaınını geçen. sen('lc.•rc 
niSbe-tle arttıracaktır. 

İki süt takim 
fabrikası kuruluyor 

fabrikalardan biri ana, 
diğeri de tali (. erecede 

olacak 
fstanbulun süt işlerini kökünden hal

letmeğc ve halka temiz süt içirmeğe ka
rar veren devlet ziraat ışletme kurumu, 
bu hususta bir müddettenberi yapmak· 
ta olduğu tedkiklerini bitinniştir. Ku -
rum fstanbulun süt işinin hallinde bele
diye ile teşriki mesai etmiş, şehirde fen
Ai ve sıhhi şartlar dairesinde istihsal e -
dilmiş süt satmak üzere muhtelif semt • 
lerde iki süt takim fabrikası kurmağı 

kar ar taştırmıştır. 
İstanbul gibi geniş bir şehrin süt ih

tiyacını bir fabrikadan temin ve idare 
etmek müşkül olacağı için tesis edilecek 
fabrikaların biri ana, diğeri tali deoreocc
dl! olaroktır. Fabrikalara aid hazırlık -
lar ikmal edildikten sonra faaliyete ge
çilecektir. 

Diğer taraftan devlet ziraat kurumu 
memleketin bira işile de meşgul olmak
tadır. Ankara bira fabrikası bütün mem
leketteki halihazır bira istihlakinin iki 
mislini karşılayacak bir vaziyete getiril
miştir. Kurumun bira satışlarında tat -
bik ettiği tek fiat sistemi de müsbet ne
ticeler vermiştir. Memleketm en uzak 
köşelerinde bile Ankara birası bugün 30 
kuruşa satılmaktadır. Memlekctte birn ar 
pası zeriyatının da tekrar canlanması i -
çin tedbirler alınmı§ ve muhtelif nunta
kalarda köylülere iyi cıns arpa tohumu 
dağıtılmakla işe başlanmıştır. 

Devlet ziraat kurumu bu mıntakalar
du yetiştirilen arpalan iyi !ıatla satın a
lacaktır. 

11useyin Cahid Yalçın 
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Ustad Hüseyin Cahid Yalçın gülerek: 
- Asker ohnak istiyordum, asker, de

di! 
- Siroe bu hamaset arzusunu uyandı

ran setıeıbi öğrenebilir miyim? 
- Büyüık babam askermiş. Kırıtn mu

harobooine iştirak eden ilk topçu zabit
ler;ndcn imiş. · Ona aid hatıraları dinliye 
dinl:iye ben de kılıcını şakırdalan, parlak 
apoletlerile omuzlannı süsliyen bır zabit 
olmak hevesine kapılıruştım. 

Fakat bu arzuma babam mani oldu. 
Beni, mutlak surette, askerlikten uzak
laştırmak için ne mümkün ise yaptı. 

Bu sefer de, çocukluk bu ya, doktor ol
mağa karar verdim. 

- Üst'3l:iım, hekimlik Hhamı nerc -
den geldi böyle? 

- Tıbbiye idaıdisinin üniformaları Ç·)k 
süslü idi. .. Zaten, aSkerliğe de bu sebeb
den heves etmiştim. Onda muvaffak ola
mayınca, üniformasınuı süsler~ gözleri
mi kamaştıran diğer bir meslek seçmek 
arzusite doktorlukta karar kıldım. 

Fakat, babam gene seddi Çin gibi kar
şuna çıktı! Böylece idadiyi, sonra da 
mülkiyeyi bitirdim. 

- Mülkiye mezunları gazeteci, muhar
rir mi oluyorlardı o zaman! 

Üst.ad Hüseyin Cahid Yalçın gene gül
dü: 

- Mubarrirliğe, daha idadi talebesi i
ken iştalüanıyordum. Hatta 14 yaşında 
500 sayfalJ.1( kocaman bir roman da yaz
mıştun. Bunun adı (Nadidf') idi. Sonra 
Servmifünuna ufaktefek yazılar gönder
rneğe başlamıştım. Fenni eo~lence şek

linde fransızcadan tercümeler de yapı
yordum. Mülkiyenin son sınıfında iken 
de (Mc.kt.Efu gazetesi )ni çıkarıyorduk. 
Diplamayı alınca Servetifünun ailesi

ne kanştım. Bunu (Tarik) gazetesi mu
harrirliği takib etti. 
Kısa bir müddet sonra da (Sabah) a 

ya-zı yazmağa başladım. 

Bu suretle, orası idi, burası idi derken, 
gazeteci olup çıktık velhasıl.. • 
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Adli tıh wnum müdürü doktor Halid 

Tclcin mütebessim bir çehre ilc beni din
ledi. s('~ 1: 

- Safhaları uzun ve mütenevvi ola:ı 
hatıralanmı canlandırdınız, dedi ve nğır 
ağır aniatmağa başladı: 

- 14 yaşında idim. Babam orman mü-
fettişi idi. Ağır bir hastalık geçirdim. Be-

B• t d •• t •• ni belediye doktoru muay~nc:> etti. Bu 
ır ayyare uş u zat, üzerimde derin bir sempati bırak-

ıs ki Şl O•• ı d u•• mıştı. Doktor olmağa karar verdim, ver-
dim amma ailevf tazyikleıin de karşısm

Melıburn 25 (A.A) - Büyük bir da kal:dım. Bana: 
nakliye tayyaresi Melburn'a 20 mil • - Mülkiyei şahaneye gir, diyorlardı! 

jli~ m.~s~~ede kftin ~ndeong tepesine O zaman da en güzel olan mekteb Mül-
duşmüştur. Tayyarenın 14 yolcusu ile kiye.i şahane idi. Sonra Hukuk mektebi 
müretiebatını teşkil eden 4 kişi öl • geliyordu. Mülkiyei şahaneye dühul im
müştür. tihanında redded!lenh.>r Hukuka, oray1 

becereıniyenler de Tıbbiyeye baş vuru-
Alman - Çe"c tedjyat yorlardı. 

itilafı imzalandı Babamın memuriyeti dotayısilc ertesi 
Prag 25 (AA) _ ç k 1 ky sene, yani 15 ~aşında iken Erzincana git-

e os ova a ve t"· A _,_ i _-;arı. edek. · ·h d f 
AJm •· ·ıı · d"" ç k 1 IıK. ~er ~~ıy ı ımtı an a ran-anya mumessı en un e os o - . .. -
\ ky il S .. d t tak 1 d sızca bır şıır okudum. Ordu mu-•a a e u e mın a an arasın a .. . . . 
h. tecı• t •tT'fı · etm• 1 d. B şurü Zeki Paşa da mnıyetile Ibe-
ır ıya ı ı a ımza ış er ır. u •·- d ·..:ı: Bcnd hoşlan _ 

•• ft'L. .n • "ti'b .1 ki ra:~ı- ora a ıu.ı. en rnunasouewer, prensıp ı ı an e es . . . 
Alma d ı t·ı f"L>•· 1 ak mh . nuş1ar. Keşkı hoşlanmasa ıdıler! n ev e ı e V"'.l\.OS ov cu urı- . . 
yeti arasındaki münasebetlere uygun- ~~-ıse::r dıe~ P~f"mobnyardımTı b11~. ns~ 
dur. 1\.~ il' m , ç azsa ı ·uıyeı 

Doktor Halid Tekin 

8.'>1teriyeye girmeme karar vermişler, fa
kat, ben, mürıd tababette ısrar ettim: 

- ASireri tıbbiyede okumam, cevabını 
dayadım! 

O sene de geçti. Babam, doğru bir a
dam olduğu için, orman idaresile geçine
miyordu. Bu yüııden mağduriyctlcre ug
ruyor, neticede ailece müteesslr olaca· 
ğımız vaziyetlerle karş:ılaşıyorduk. 

Ben, bu halleri göre göre AbMilhamid 
idaresınİn memuru olmamak için kat'i
~ hekim olmağa karar verdım. 

16 yaşında iken Vefa idadisine girdim. 
Mcktdb" aliyülala derece ile bitirdim. 
Arkadaşlarım, bu kadar muvaffak olduk
tan sonra, üçüncü derecede bir mekteb 
sayılan Tibbiyeye girmek istememe şnşı
yorlardı. Bu hal, arkadaşlarımdan biri
nin - do'ktor Hikmet - babası olan Şiirayi 
de\rlct azasından Mustafa beyin gözüne 
çarpmış, beni te~k etti. Mustafa beyin 
bu teşvilki neticesinde sade ben değil, da
ha 8 aı1kadaş, doktor olmak kararını ver
dik. Tasdikname almak için - şehadetna
mel.er ağııst.ostıa. yani cülfısu hümayun 
gününde verilir, mezunların bu tarihten 
evvelki iste'kieri karşısında tasdikname 
dağıttlırdı - mektcbe gittik. Müdür mua
vini Hüseyin Saadet Giray bey, 9 mezu
nun hep birtd:en Trbbiyeye girmek i~e
d!ğini anlayınca: 

- Bugüne kadar doktorluğa heves e. 
den pek az mezuna rastlamıştım. Bravo 
gibi sözlerle bize adeta bir de nutuk verdi. 
Böylece Kadirgadnki Tıbbiyeı mülkiyeye 
kaydolundum, sene 1315. T!bbiyede labo
ratuar kıstmlannda çok çalışırdım. İç ve 
çocu'k hastalıklan branşına ayrıldım. Fa. 
kat bir tesadüfle nisaiye ve vilii.rliye şu· 
besine gild!m. 

- Ne idi bu tesadüf? 
- Benden bir sınıf evvel olan arkada-

şım, nisaiye ve viladiye koğuşundaki has
tasının m~ahede kağıdını bana doldurt. 
tu. Profesör Asa! Derviş Paşa merhum 
bunu dh.-urken işitm~ için kendi dersa
ne.-nden kaçtı.m. Paşa, m:işahedC!ITU be
ğenmesin mi? O sevinçle vila.diyeye geç
tim. Nihayet Tıbbiyeyi bitirdim. Mu~ln
ya gittim. Meşrutiyetin ilnnına kadar o· 
rada kai(ilm. Sonra İstanbula geldim. 
T:ılbbiyeye asistan alıyorlardı. Ben nisaiye 
as;stanlığına talib olmak istiyordum. Fa
kat ckadroda nisaiye asistanlığı yok. de
diteır. General Cemil Topuzluya, yani 
hariciyeye asistan oldum. Adli tıb umum 
müdürlüğünde istihlfıf ettiğim Vasfi bey 
ile konu.şuya·duk. Ona: 

- Ne yapacaksın, d;iye snrdum. 
- Tıbhı kanuniye - o zamanki adli +ıb 

tabiri - ayrılacağım, cevabını verdi 
Arkadaşımla alay ettim: 
- Başka ihtisas şubesi bularnadın mı. 

yahu? 

Sonra, teşrihi marazinin ehemmiyf>tin1 
anlıyarak profesör Harndi mcrhuma asis
tan ol(fum. Bir sene sonra polis mü':lüri
yetinde tf'ş'kilat yaptılar. Taba.be-ti adli
ye üa etmek üzere müsab.ıka ile hekim 
alacnklardı. (Meclısi urouru tıbbiyel 

mülkiye ve sıhhiyci umumiye~) adlı meo. 
liste imtihan olduk. 

Boylece, ark-adaşım Vasfi ile alay et. 
tiğim halde, pol"s müdüriyetı hekimli
ğinc, tahabeti a:dliye yapmak üzere gir
dim. 

O tarihten, yani 1326 danberi bu saha
da çalışıyorum. 



1 Sayfa 

insanlar ne gibi 
şeyler yutabilirler? 

Bir hafta içinde yıldız olan 
san' atkô.r Sigrid Gurie 

Genç kız Londrada resim tahsil ederken çay ekmek yemiş, para biriktirmiş ve 
Holivuda gelmişti. Geldiğinin haftasında da Sam Go!dwin'i görmeğe muvaffak 

olarak derhal " Markopolonun maceraları , filnAinde baş rolü a~~ı1h 
Gary Cooper ile çevirmiş olduğu 

cMarkopolo'nun maceralan• filmi ve 
Charles Boyer ile çevinniş olduğu cCe
zair batak:haneleri• filmindeki roller 
ile dikkat nazariarını üzerine çeken 
Norveçli sinema yıld1zı Sigrid Gurie
yi okuyucularımıza tamtalım: 

Fevkalade caziJb ve güzel gözlere 
malik olan Sigrid Gurie henüz altı ya
şında iken bile ( aktrls) olmak heve -
sinde idi.. 

Ebeveyni onun aktrislik yapmasını 
istemediklerinden bizzarure mekteıbe 
devam etmhj ve derslerinden hariç res

. samirk kurslarına gidip gelrneğe ba~ -
lamıştır. 

Sigrld Gurie bu hevesint on dört se
ne yaşatmıştır. 

Babası onun ressam olacağına ka -
naat getirerek tahsilini tamamlaması 
için Londraya gönderrniştir. Sigrid Lon 
drada küçük bir odada ik.amete başla -
mış ve para birikUrrneğe başlamıştır. 

Yalnız çay ve ekmek ile yiyeceğini 
temin etmiştir. 

Parası çoğaldığı vakit baba ve ann
sına haber vermek !üzumunu duyma -
dan Arnerikaya giden vapurlardan bi -
rlne binmiŞtir. Vapur yolda iken ebe -
veynine te1graf çelaniş ve şu cevabı al-
mıştı.r: 

cDelisin, her ne ise sana hayı.r dua-
lar ederiz.• 

Nevyorka varrr varmaz, bir kolayı
m bulrnWi, Holivuda giden tayyareler
den birine atlaınıştır. 

Holivudda ilk işi Sam Goldwyn Ue 
karşılaşmak olm~tur. Yüzlerce kim -
senin kendisini ıbir türlü görernedik -

a.m.t1ıa1ı • .,.,~ .IDsaJl 1ırtlaldarm .. n n mıcaeıerinden çıkardılı evıulan bir kısMI ierl bu meşhur san'at adamı ile görUş-

Bir dernet çenreJ Jtne n bir nda yutmut 

olıaD Ud afa.ea.nuı röntcen fllmlerl 

Dünyanın en meşhur operatörlerin· 
den Amerikalı Dr. Chevalier Jackson1 

şimdi 72 yaşındadır. 
Teneffüs yolu ameliyatlannda, uzun 

senelerin tecrübesi1e derin bir ihtisa~ 
kesbetmiş olan Dr. Jaokron, insanın 
herşeyi yutahilecek vaziyette olduğu· 
na kanaat getirmiştir. 

Dr. Jackson'un. ameliyat neticesin -
de teneffüs yollanndan ve gırtlaklar -
dan çıkardığı muhte~~f ve mütenevvi 
eşyanın sayısı birkaç binden fazladır. 
Meş'hur operatör bu eşyalardan bir ko
leksiyon yapmıştır. 

Dw. Jua.ıı. &eela eWii Jtroneboacopic 
ldhl'lbsl• Mr _...,_ .,...Vkea 

meAe de muvaffak olmuştur. 
Sam Goldwyn onu kısa bir imti -

handan geçinniştir. Temsil eylemiş ol
du~ İbsen'in bazı eserlerinin .rolle ·• 
rinde büyük bir muvaffakiyet göster -
mi§tir. 

Genç kızı fevkalAde takdir etmiş o
lan Sam Goldwyn çevirmeğe hazırJan -
dı~ı cMarkopolx:mun maceralan• fil -
mlnde ona Gary Cooper'in partöner -
liğini vermiştir. 

Sinema aleminde böyle birdenbire 
baş rolü yapınağa başlamış olan san -
atkara ender rastgelinir. 

Bu filmden sonra Charles Boye.r ile 
birlikte cKasba ._ Cezair bataklıane • 
leri:ıt filminde bruz rolü oynamıştır. 

Bu iki filmdeki Sigrid Gurie herkes 
tarafından fevkalade biT surette beğe -

nilmi§tir. -------

Rozalind Russel 
Am erikaya döndü ••• 
İngilierede Denham stüdyolarında 

maruf İngiliz san'atkarı Robert Donat 
ile birlikite (La 
Citadelle) filmi -
ni çeVirmekte o
lan Amerikanın 

en cazib yıldızla· 
rından güzel Ro· 
zalind Russel, bu 
filmdeki işini bi-
tf:rmjş ve Ame • 
rikaya dörunüş • 
tür. Güzel yıldız Rozalmd Ru!sel 

Holivud'da bir müddet istirahat ettik
Iten sonra büyük bir film çıevirmeğe 

lbaşlıyacaktrr. -----
KUçUk sinema haberleri 

Abel Gance'in çıevirecek olduğu 
(Louise) filmine güzel yıldız Ginette 
Leclerc de dahil olmuştur. * Georges Riıgand da Arnerikaya 
dönmek üze.redk. Orada Universal 
kumpanyaaı hesalma bir film çevire
cektir • 

' ı 

ı . 

Sigrid Gurie cCezair Baıakhanelerb filminde 

Sinema dünyasında yeııi bir boşanma 

/ eanMurat ile Annabella 
nihayet agrıldıla"r 

Diyorlar ki: "Annabella bir Amerikan aan'atkarını 
seviyor. Kocası bundan dolayı kendisinden aynldıu 

Annabela dan kocaıile 

Güzel yıldı~ Annabella ile kocası 
san'atkAr Jean Murat ayrıldılar... Bu 
haber değil yalnız Fransada, fakat sa -
ir bütün memleketler sinema muhitle
rinde ve sinemayı sevenler arasınde 

büyük bir heyecan uyandırdı. Birbir -
lerine pek bağlı olan, daima birbirle -
rinden tam manasile anlaştrklarını i -
lan edip duran bu san'atkarlann ay -
nlınağa karar vermeleri herkesi şa -
şırttı. 

Bu iki san'atkarın her birinin bir ta
rafta film çevirmesl; birinin uzun boy-
lu Hindistan seferine tek başına çık -
ması, diğerinin Holivudda, Londraya 
dolaşması; ne de olsa bir ayrılık mu -
kaddeme!li gibi telAkki edilmlıjti. Fa -
kat 1wr iki san'atkAr da bu i&Yiaları 

böyledi, bugün de böyle! 

şiddetle yalanlamı§lardır. 
Henüz bir buçu'k sene evvel Annnı' 

bella ile Jean Müırat'nın san'at hay[ t • 
ları hakkında söyledikleri sözleri 1) 1 • . 
gün hatırlatmak hoş bl.r şey olae ı • 
tır. Bu, insanların ne de çabuk krı"l< nt 
ve fikir deği~tirdiklerine barlz biı • i" 

saldir. 
Jean Murat diyordu ki: 
c- Müşterek hayatımızda vuku' 1 .. 

lan ve bazan cidden uzun süren bu . .. 
nlıkların müz'iç olduğunu takdir 1 cl • 
yorum. Fakat hiç birimiz bundan do1

0." 

yı hattı hareketimizi değiştirmek fik • 
rinde değiliz ... 

Bir karı kocasını; bir koca karısını 
zevkinden mahrum ettirirse doğru ha" 
reket etmiş olınaz .. 

(Devamı 11 inci BGJJfado) 



SON 

Son Posta'nın Resimli Zabita Hikayesi 

Şaş1 t1c1 izler 

~ - Komis~ odaya girince gayriih tiyari içini çekti: 
~nas Morrıson, tavana asılı ip boy n una takılı olduğu halde odanın orta· 

~ı:ı a salla~yo_rdu. Ayaklarının dibin de de bir sigara tabakası ve yerde yu· 
d ;.nmış bır ıskenııe vardı. Odanın bir köşesinde, küçük masanın üstün· 
d~: ır yazı makinesi duruyordu. Ko aniser, kardeşi Hanri Morrison'a dön· 

- Yardım edin de zavallıyı aşağıya indirelim! dedi. 
Cesedi lndirerek yere uzattL Ve Jonas Morrison'un :.alınüs dW • 

tesbit etti. \:ıl • ugunu 

2 - K"'oşedeld dnktilo makinesinin üstünde, içinde şu satırlar yazılı bir 
kAğıd vardı: cAllaha ısrnarladık. Her şey benim aleyhiıne dönmüş gibi ••• 
$uçsuzum. Biltün ev.ra'kun muntaza mdır .. 
Kızım Janet'e sevgilerim., 

Yazı pek bedbin tbir üadenin rnahsu lü jdi. Ölünün kardeşi, Hanri Mor
rison, komisere: cKard~im son günle rde pek sıkılıyordu. Hisse senedlerin· 
den bilyük bir krsmı düşrnüştü. B un dan fena halde rnüteessird1. 
Keşki kendisini yalnız bırakmasay dım ... » dedi. 

e Müfettişin gözüne birşey ilişti. 
- Vay canına, kwıı hakkı vnr! Bu bir intihar olmaz!. diye bomur· 
dandı. 

Müfettişin fikrini değ'iJtinneğe saik olan biricik Jpucu ne idi? .. Ro • 
shnlere bir daha dikkatle bakı mz. Bulamazsanız 16tfen ( l 4) sa,y
fadalri hal şeklini okuyunu~. 

' 

3 - Halınm üstünde, ve tam tavundn
tl halkanın altına Jsabet eden yerde, 
ve tütün tabakasının biraz ötesinde, is
kemle aya.klannm izleri görünfiıyordu. 
Kom.lser, kendi kendine: 
- Adam iskemlemn üstüne çilmıl§, Jpl 
boynuna takmış ve iskemieye bir tek
me fırlatmış .. Bundan daha. kat'l ~ekil
de bir intihar olamaz!. diye mırıldnn
dl. 

4 - Hanri Morrlson, tahkiknt.J.a oaş.ıcı 
phldlerdendl. İfade verirken: 
c- Kardeşimi evde yalnız bırakarak, 
günüblrll~lne bir yere tatilimi geçinne
le gitmi~tlm. Akşam, eve dönünce, onu 
tavanda asılı bir halde buldum, ölmüş
tü. Hemen polise teleton ettim, dedi ve 
bu suretle verilen hüküm dntlhar.o ol
du. 

5- o akŞam, muntetunn KUl Janet, t>o
Us Müdirlyetine giderek mUfettişin oda
ama çıktı: 

c Babam intihar edecek bir adam de -
lllldlr. Onun öldürüldü~üne eminim. 
Hanri, zft.hirde başka türlü görünmesi· 
ne ra~en babamdan nefret ederdlıı di
ye iddia ettı. Müfettl§ bu ihbardan §Üb
helendl. 

6 - Hadise dosyasmı getirtti, tehadetıe
rl tedkik ettl Re:!lmleri muayene etti. 
Şapkasını giyerek dışarıya oıktı. Bir sa
at sonra facia mahallinde bulunuyor
du. Odada ceaed ve mektubdan maada 
herteY yerli yerinde duruyordu. Bu sıra
da komiaer içeriye girdi. Müfett!J, yere 
yuvarl&nllllf olan ilkemleyt kaldırdı. 
DtiuiW n oturarat: etrahın tedktte 
Uıuldu. 

Edebi Bir Masele 
Bizim klisiklerimiz 

var mıdır, yok mudur? 
T an1nm1ş edebiyatc1 ve muharrirlerin fikirleri 
Bizde, birçdk edebi meseleler gibi klil

mkleriıni2Jin olup olmadılı da cevabsız 

kıalmış, zaman zaman bir neticeye varıl
mak kat'i bir hükmün müsbet bağlarile 
kıerepçeleıı.nıe.k için üzerinde münakaşa
lar, niünazaalar, kalem çarpışmaları ya
pılmı§ bir mevzudur ve 1938 senesinin 
birinciteşıin ayında dahi işbu meselc 
Çin - Japon ihtilafı gibi bir türlü halle
dilememi§tir. 

Ed~biyat:ımızın basamaklarını geriye 
dotru inerse&: klAsik münakaşanın kl8-
siğe en tipik bir nümune teşkil edenini 
Ahmed Mithat efendi zamanmda bulu
ruz. O devirdenberi arasıra kısır edebi
yat fılemimizde canlaıunak istidadını gös
teren bu mesele geçen gün üstad Musta
fa Şwb Tw:ıoun hf.r makaleBile tekrar 
~reşmlş ve bir roünakaşa mevzuu teş -
kil etmiştıit. Biz bu münaka§a mevzuunu 
bayat olmakla beraber aktüalitenin bm Agdlt Sırrı Levend 
dlolabmdan çıkararak o.kuyucularımızın Göruluyor ki, bugün de (klasik) keli· 
önüne lroymakta bir malızur görmedik. mesine verilen manada henüz birleşilnuş 
Ediblerimiz, muharrirlerimiz ve edebi- de~dir. 

yat tarihçilerimiz bizim klasiklerimizin o Divan edebiyatunıza (klilsik edebiyat) 
lup, ohnadığı hakkında neler düşünüyor- dcın.Gk adet ol'Inuştur. Halbuki, klftsik 
lar. Bunu aşağıda beraber mütalea ede· edibiyat deyince her şeyden evvel hatı-
ce~z: ra gelen on yedinci asır Fransız şairleri-

Nizameddin Narlf diyor ki: ' nin eski Yunan ed.ebiyatmı takliden mey .. 
Sordum: dana gebirdikleri edebiyattır. Bu e~bi-
- Bizim klasHderimiz var mı?.. yatın gerek mevzu, gerek şekil, mahiyct 
- Füzuli mutl'aka.. Leym ile Mecnu- ve muhteva bakımından bi7lrn divan e· 

ne niçin klAsik demnesin! Sonra he~an debiyatımızın mahsullerile hiçbir alaka
seziş \'e for.m bakımından birbırine ben- sı yöktur. Yalnız bu edebiyatın muayyen 
zem'iyen ve her birinin arkasında tavus kaideleri tanımış bulunduğu dıvan ede
kuyruğundan daha renkli bir takib edi- biyatınuı da kaideci bir edebiyat olduğu 
eller kıuyruğu teeıssü.s etmiş üstadlar var: gözönünde tutularak, ancak bu bakım
Baki, Nef'i.. Nedim .. Nedirnin klasik ma- dan divan edebiyatma klasik ede • 
nası ydktur. Daha çok okunmuş ve haz- bi:yat dernek belki mümkün olabilir. 
zedilmiş, haz doğurmuş bir şairclir. • Kıeılimeye lugat bakunından mana ver-

Klfuıisi:mni takib eden ve klas.isiz:me diğimiz takdirde, kl~sik eserin, devrinin 
yumruk indiren devir olarak romantizm kendinden sonraki nesillere intikal edt>
gavur edebiyatlarını göze vurur. Fakat bilecek maıhiyet ve kıymeti haiz olması 
zaman ile romantik eserlerden bir çoAu icab ettiğine göre, bu kabil ~erlerin eski 
da klas!k mana ve ciddiyet almıştır. edebiyaiımızda çok olduğunu, he-
Edcbiyatların efsane devirlerinden le bugün için, bugünkü nesle arzedile -

sonra ya tarih, ya tarihe benzeyiş edebi bilccelk böyle tir eserin mevcud olmadı
iddlia mevruu ohnuştur. Bu bakımda."l ğmı dahi söylemek mümkündür. 
Battal Gaziyi Fransız, Rus, İngiliz kla- İskender Fahreddin söylüyor: 
siklerlne ede'biyatımızın resmettiği mü- Tarihi ramanlarile tanınan rnuhnrr ir 
vazi hat üzerJ.nde diğ"erlerindcn fersah İSkcndeı· Fahreddin Sertclli, klasiklerı
fersah üstün güzel nümune gibi görme- mizin olup olmadığ"ı bahsinde fikirl C'rini 
mi7lde kendimizi mazur buluruz. şöyle hülasa ediyor: 

Bizde sorduğunuz suale var veya yok - Dün matJbaaınıza bir Bulgar muhar-
diyenler bu mevzu üzerinde kafa yonna- riri gc1Jdi ve bize: 
dan konuşmak ve kafa yonnadnn elde c- Siz Avrupa klis:iklerini tercümt> e
Mibniş fikir ve kanaatleri 0rtaya atmak diyorsunuz. Biz de sizin kl8siklcrinizi di-
itiyarund.a bulunanlanbr. Kendilerıine limize çevirmek istiyoruz, dedi, b ize bir 
günün birinde, akılları başlarına gelip te kaç eser söyliyebilir misiniz?, 
bu mevzula ciddi surette (ilgilinın.ek) Hayr.et ve tereddüd içinde, birkaç ar-
iştiya:kma tutulurlarsa bilhassa yazma- kadaş biııbiıimi2'JC bakıştık. 

lardaki Battal Gaziyi · o'kumalannı ve Ed~biyatıınızda, şimdiye kadar, en sa
Battal Gazinin ölüm sahnesini tasvir e- lfiliiyetli şa'hsiyetlerin bile henüz böyle 
den satırları üzerinde dikkatle durmala- bir tasnif yaptıklarını hatırlıyamadık. 
rını tavsiye ederim. Bizden klasik eserler istiyen dostumuza 

AgaJı Sırrı Leveud'e göre: kimimiz tanzimat devrindcn1 kimimiz di-
Ede!hlyat tarihçisi Agah Sırrı Levend van odebiyatmdan - tererlrlüdle • birkaç 

isim verl:lik. Servetüünun . ekolüne mcn
şübhe yok ki, bu sahada en Balahiyetle sub olanlardan bazılarının adları da bu 
söz söytiyecek şahıslardan biridir. Ede. klasikler arasında zikredildi. 
biyat tarihi derslerinin (Servetifünun) 
edebiyatını ~1 eden üçüncü cildini de 
henüz çıkarımış olan rnüellif diyor ki: 

- KlAsikler meselesi, bundan kırk se
ne evvel ilk defa Ahmed Mithat efendi 
tarafından (Tercümanı Hakikat) te ya
zrlmış olan bir makale ile ortaya atılmı§ 
ve uzun bir münakaşaya mevzu teşkil 

etmışttt. 

O zaman da klAsik kelimesi etrafında 
muharrlrleri.n birleşememiş olmaları bu 
münakaşayı neticesiz bırakmış ve niha
yet meselıe, klasikierin lisanıınıza nakle
ditip edilernemesi ,eklinde uzayıp git
mi~. 

Bu münaka§aya (İkdam) sahibi Ah
mdd Cevdet, Hüseyin Dani§, Necib Asım, 
Cenab Şehabeddin iştirak etmiş, bunlar
dan bir kısmı lisanım.ızın kifayets.izlfğini 
ileri sürerek klAsikierin nakli mümkün 
olanuyacajı neticesine vardı~ı halde d!
~er kısmı da adasilderin nakledilclbilece
gi fikrinde ısrar et.Jn4tlr. Dcdi~im gibi, 
evvelA (klBsik) kelimesine verilen mana
nm tavzih edibn~ olması, dit'er taraf. 
tan klfusik kelimesinin şümul ve genişJi
.ği.nin ta.hcl.d edilememesinden ötürü bu 
mütıakaşa hiÇbir netice vermemi§tir. 

Gan.b bir tesadüf eseri olarak, bugün 
de siz, bu mevzu üzerinde bir anket aç
mış bulunuyorsunuz. Garbin klasikleri, 
dünya şaheserleri başlı~ile - Molicrc'dcn 
başlıyaralk - dilimize çevrilmektedir. 
Fransız elde'biyatmda romantik mektebi 
ile onu takib eden realizm, natüralizın ve 
sem'boüzm gibi yeni cereyanlar arasında 
tdbarilz etmiş şahsiyetlerden bir çoğuna 
klasik damgası vuruhnuştur. Binacna
ley!h garb ed~iyatından klasikleri kC'Ilny
ca bulup göster~k mümkündür. Gt'l[tc
lelim, bizim eıdubiyatımızda, böyle edebi 
hüviyetlerden hiç kimseye bu damga va
rulrnuş değildir. Bizden eser istiyl'n Bul
gar mUharriri, bize: cHrunid, Akif kl:i
sikler sırasınlia sayılamaz mı?. d~'di. 
Eddbiyatmnızda henüz edebi neviler ve 
kltısikier tasnifi yapılmamıştır. Bu , ıc . 
ıneyi zaman yapacaktır. Fakat, ben km
di görüşüme göre, bugün, klasikler ara
sında Hiımld ve Akif tc vardır hükm"i nü 
wremom. Bu hükmü belki bizden so!lra 
gelcceik nesil vercceıktir. İran ve Arab 
edebiyatı t.e>iri altında kalmış ve daha 
ziyade - tabir caizse - bir islam edebiyatı 
yapmak istemiş olan şahsiyetlere, Tiirk 

(Devamı 14 :üncü ıayjada) 



to ..,. .................. : .. Yapı itleri i lU. • 

Mari Valevska Nafıa Vekiletinden: 
1 - Dcııllımıe,. konulaa i§: Ankara H ubk Fakültesi ikinci kısım lDf&atıdır. 
Uu.ml apt becWi 180,000 lira o1aD ifi D nJUcli fiat ... üaeriDA1eft nf,OOO ll· 

ralık Jrwıw!•r. 

·No an aşk 2 - Elaıılltme 3/11/938 Per§embe g{lnil saat 15 de Naba Veklletl Yapı İfleri 
Ebiitme Komisyonu aiasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

Tercüme eJenı Mebrure Sami a :_ Ebütme prtnamesl '" buna mn Weni .-n-ak 31 Ura 10 INnıt btca1 mu
kabtwnde Ytıpı İlleri Umunı MüdilrlüJündelı almlbüir. 

Kraliçe imparator F ransuvanın kızı dır! t- Eksiltineye gin!btlmek için isteklllerin 35,110 liralık muvakkat teminat 
vemıelerl ve Nafıa Veklletinden alınmı§ ehliyet vesikası ~lerı lAzımdır. 
Bu vesika ~nin yapılacalı günden ert az sekiz gtın evvel bir istida ile is· 

rante, derin bir sessizlik içinde hall sindiıir, ortadan yok ederdi ... Halbuki teJtli.lerin Nafıa Veklletine müracaatları ve istldalarına en aı bir kalemde Ondan sonra Neufchatel prensi 
Berthier, bu üç tasavvurun da kendine 
göre faydalan olduğunu ileri sürerek, 
ancak imparatorun vereceği karar ve 
hükme göre hareket etmenin doğru o
lacağını anlattı. 

Bu suretle meclis azası, fikirlerö.nde 
tamamen aynlmış bir halde kalıyor -
lardı. İleri sürülen nazariyeler, birbiri
n cerh ve iptal eder vaziyette idi. 

Bu yüzden de, Fu~enin söyliyecek -
leı.ı, büsbütün artan bir sabırsızlıkla 

bckleniyordu. 
J ak o ben fırkasının bu eski adamın -

daı1, herkes Avusturya projesine karşı 
kat'i bir hücum umuyordu. Napolyon 
ise, daha iyisini: Marinin ismini bekli
yordu. 

N.hayet koca salonun içinde zaptiye 
nazırının, kuru, keskin sesi duyulmağa 
başlandı: 

- İmparatorun tallk işi hallolunup 
da ,şu anda bahsimizin mevzuunu teşkil 
eden meseleyi düşünmek imkanını 

bulduğum ilk dakikalardanberi, majes
temizin, kral hanedanından birine 
mensub olınıyacak şekilde bir izdıvac 
vapıp yapmıyacağını tedkik ettim. 
İth·af ederim ki, bn langıçta böyle bir 
fikri tamamen makul buluyordum. Fa

devam ediyordu: şimdi?... 400,000 lira kıymetinde bu işe benzer bir iş ya)tıtına dair ~ yaptıran idareler-
- Esasen imparatorumuz, gözlerini, Bunu müteakiben, meclis lzası ara- den aiınmıt ftSika ilifUrilmesi muktuidir. 

hükümdarlık mevkiinde bulunan h~· sından sö~ alan.lar, kendiliklerinden Bu müddllt urfında vesika talebinde bulumnıyanlar ekailtmeye giremiy~ 
mettıO. ailelerden aşağılara indirmeği, Arşidüşesi tuttuklanndan mıdır, yoksa oeklıel-dir. 
bütün Fransızlarca, en kıymetli bir mi· görünüşteki heyecanma rağmen impa· 5 - İstGk!ller tekl1f melttublarıru ihale günü olan 3/11/1938 Per§embe günü 
ras olarak addedilen zafer ve şanına ratorun bile hiç bir tirizine uğranuyan saat 14 de kadar Eksiltme Komisyonu Reisli~ne makbuz mukabilindo tesllm 
yakıştıramıyacaktır. Bu aileler arasın- bu kuvvetli sözler karşısında ~enin eıctecıeklerdlr. 

da yapılacak seçime gelince de, ben noktai nazanna kapıldıklanndan mıdır Postada olacak gedıkımeler kabul edilmez. 
Avusturya ile sıhriyet peyda etmekte nedir, Segür Clarke, Gaudin, Regnier NOT: 
daha fazla fayda bulınaktayım. Onun hattA :zabtiye nazırının en b~ düşman- Gazetemizin 19/10/1938 Uırihli nüshasında intişar eden bu eksiitme iltnındaki 
içindir ki, bu tarafı iltizam ettiğimi a· lanndan Savory bile şöyle böyle söy· umuml keşif bedel bu ilana göre tashi h edilir. c4518ıt c7828, 
Ienen söylüyorum. lenmelerine rağmen, hep birden Avus- ,------------------------------

Napolyon, dudaklannı ısırdı. Biran tuı-ya prensesinden yana .çıktılar. · 
Sade Düro kalmıştı. O, Fuşeyi, lstihiçin gözlerinin önünde, o gece Fuşenin 

hizmet ve yardım teklif ettiği arabada- fafla, tepeden aşağı, süzdü ve şöyle 
ki hali canlandı. dedi: 

Hilekir ruhlu, alçak herifin icad et
tiği o kurnazca fikre kanmakla, sözleri-
ni dinlemekle ne budalalık, ne çılgınlık 
yapmıştı! Ka:rb işlerini, insan tutup da 
hiç madunlanna anlatır mı idi? Sade 
kendi kafasınca işini görmeli, hiç kim-

seyi hatırlamadan1 ailesine de, Fransa
ya da ferman verir gibi arzu ve irade
sini bildirmeli değil miydi? 

O vakit karşı koymağa yeltenenter 
bile olsaydı, tek bir keliınesile ~psini 

-Zabtiye nazırımız, sadece siyasi 
sebeb ve rnenfaatleri ileri sürerek ha
nedana mensub birini almak tekli ha
ricinde yapılacak izdivaclann aleyhin
de olduklannı söylediler. 

Bu meselede rnevzuubahs olan, yal
nız siyasi menfaatler midir? İmparat~ 
rumuzun gözleri, sade bu dar çemberin 
içinde mi kalıyor? Onun haşmeti, o -
nun ululuğu o derece kuvvetle teme -
!ini kurmuştur ki, başka destekiere as· 
la ihtiyacı yoktur. (Arkası var) 

kat Avrupa vaziyetini ve imparatorhı- ======================:========= Çünkü ASPIRIN senelerdenberi 

her türlü so~ukalganlıklarına ve aO• 

rılara karşı tesiri şaşmaz bir il3ç 

olduğunu isbat etmiştir. 

ğun menfaalini iyke tahlil ve tedkik 
edince, yanılmış olduğumu anladım. 
Aranızdan hiç kimsenin de, kalkıp böy 

le bir izdivac şı.>klini ortaya atrn:ımı 

olrr.as.ndan, şuna biısbütün kanaat go
tirdim ki, imp:ı.ratorumuzun, ilk impa
ratoriçe gibi hususi mahiveti haiz b'r 
ha) at seviye ve mevkiinden gelme in· 
anlarla evlenme i, hakikaten müm -

kün de~ildir ve bövle bir şey, asla doğ
ru olamıyacaktır. 

Meclis fızası, evvela birbirlerinin yü
züne. sonra da Na'1olyona baktılar. O 
da dona kalmıştı. Ne haltediyordu bu 
me I' un? Mariyi teklif edecek olan, o 
iken sirndi kalkmış da bir prenses 
mi i~tiyordu? Bu döneklik de nerden 
çıkmıştı? Daha iki gün evvel Fuşeye: 
İşimiz nasıl gidi)or? diye sordu~nda, 
o !:la: « - Maj(:'stelerinin istediğinden 
daha iıla gidiyor!:. dememiş mi idi? 

Hrılbuki. şimdi kalkmış da neler söy
lüyordu? Ortada nasıl 'bir dolab çeviri-

• yordu? Hiyanete mi kalkmıştı bu he -
rif? Ya sebebi? Kendisine neye mal 
olacağını bile bile, böyle bir oyun düz· 
mekte. Fuşe ne gibi bir menfaat göre· 
bilirdi ki? .. 

Napolyon, bir anda bütün bunları 

düşünürken, o da, öte tarafta, sözüne 
devam ediyordu: 

- ... Bunun sebebi, etrafımızda, bel
ki de tamamen yanıbaşımızda tahta 
çıkmağa layik olacak derecede zarif, 
a::.il, zeki ve ruhan de tertemiz bir ka
dın bulamıyaca~ımızdan değil... Havır! 

Fakat mademki bu haşmetlu mevkiin 
bos kalmasına amil olan düşünce dev
letin esaslı bir menfaatini korumak 
gayesidir; şu hcılde oldukça tecıiibe 
göı mü c; bir bendeı::;i bulunmak sıfatilet 
imparatorumuza, bütün hürmet ve 
ubudivetimle ~nu söylemek cesaretini 
gösterE>ceğim: 

Ortada; kurduğumuz yeni cemiyetle, 
eskiyi birbirine kuvvetle bağlamıs ol· 
manın timsalini teşkil edecek surette, 
kanını asil, şanlı kaynaklardan almış 
bir zevceye ve bu suretle de, Napolyo
nun çocuklarına tarihin ta karanl:k 
gerilerine kadar uzanıp gidecek bir sü
lalenin şeceresini vermek ihtiyacı var
<iır. 

İmparatonın solgun yüzü, öfkeden 
kıpkırmızı kesild'. Mendilini çıkardı, 

gfirültüv1e sümkürdü. Sonra da elini 
ye le· ·.,in cebiPe kup, enfiye kutusu
bu aldı. öyle şiodetle cı.>kti ki, enfiyele-
ri üstüne, başına, hal ya saçtı. 
Top1 antıdakile>r'11 h~ i de Madam 

Valev kaya tae; atıldı" nı anlamışlardı. 
Fu~enin ataklı. na alı kın olmalarına 
rağmen. gene de söylediği sözlerin 
cür'eti karsısmda a kalmışlardı. 

Vaziyct ini hiç boı:m yan Dük d'Ot -

DENIZBANK -Paso alacak talebenln nazar1 dikkatine : 
Paso almak isliyen talebenin 2611 0/938 çarşamba gününden it:ilbaren 

Köprüde Kadıköy iskelesinin üst katındaki iskeleler başmemurluğuna 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

,~ ........................ , ................ . 
1 Devlet Dem ryoıları va lımanıara iş,_eıması Um um ıda~es, ıiAnlar•l 

Haydarpaşa garında yapılacak elektrik tesisatı 6/12/1938 Salı günü saat 15 de 
kapalı zarfla eksiltmey~ konulmuştur. 

Ebiitme Umum Müdürlük binasında malzeme dairesinde toplanan Merkez 9 
uncu arttırma ve eksiitme komisyonunca yapılacaktır. 

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

etti~i vesikaları ve bu gibi tesisat işlerini başaracak fennt ehliyet ve kudreti ol
duğunu natık Nafia Veka.Ietinden alınmış bir vesika ve tekliflerınİ ayni gün saat 
14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır . 

Eksiilmeye girmek istiyen ve böyle bir vesikası olmıyan taliblerin eksiitme 
gününden en az sekiz gün evvel istida ile Nafia Vekaletine müracaat ederek 
vesika istemeleri lazımdır. Aksi takdirde bunlar eksiilmeye iştirak edemezler. 
Şartnameler 139 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

Nafia müteahhitlik vesikalan muteber de~ildir. (7756) 

Cumhuriyet bayramı dk>layısile Ankara • Haydarpaşa arasında işiiyen trenler-. 
de izdihama mini olmaık ve yolcuların rahatça seyahatleri temin edilmek üze
re Hayıda:r.paşa ile Eskişehir arasında i~liyen 2006 No. lu yolcu katarı 27/10/938 
tarihin~ 2/11/938 tarihine kadar Ankaraya devam ettirilece~i gibi Ankaradan 
Haydarpaşaya 2005 No. lu bir yolcu treni işk!tile<:ektir. 2006 No. lu katarın Hay -
darpaşadan hareketi saat 15,30, Eski§ebirden hareketi 3,55, Ankaraya varışı 10,05 
dir. 2005 katann Ankaradan hareketi .saat 17,45, EskiJelıirden hareketi 23,48 
olup Raydarpaşaya Varl§I 8,21 dir. c7905, 

---
Muhammen bedeli 7790,76 lira olan A!yon gan mefruptı 10/11/1938 Perşembe 

lgiinü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında atın alınacaktır. 
Bu işe ginnek istiyenlerin 584,31 liralık muvalkkat teminat ile kanunun tayin 

ettiği v~aları ve bu gi:bi işleri yaptığına da'1r nafia ehliyet vesikası ve teklifle.. 
rini ayni gün saat H de kadar komisyon Reisliğ'ine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Maheme dairesinden, Haydarpaşaıda Te. 

sellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (7838) 

Istanbul Jandarına Satınalma Komisyonundan: 
Mik d arı 
Ad cd Cinsi 

Tahmin bedeli 
Lira Ku. --

İlk teminatı 
L!ra Ku. --1250 Ambalaj sandı~ı 1750 00 131 25 

ı - Cinsi, mikdan tahmin ve ilk teminat bedelleri yUkarııda yazılı üç boyda 
(1250) aded ambalaj sandığı 11/2. Teşrin/938 Cuma günü saat 15 de Ge-

dikpaşa!da'ki Jandarma satın alma komisyonunca açı.k ekstiline ile satın 
atinacaktır 

2 - Şartname eb'ad ve evsaf pusulalan hergün adı geçen komisyonda ve n~. 
mune İstanbul Jandarma eşya ve levazmı ambarında görülwilir. 

3 - 2490 sayılı kanundaki şeraiti haiz olanların belli gün ve saatte ilk teminat 
mektub veya makbuzlarile Gedikpa§adaki komisyonumu:zxia bulunmalan. 

(7887) 

• • 
AS p 1 R 1 N in tesirinden emin olmak için 

. lütfen ~ markasına dikkat ediniz. 

lnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
I - Şartnameleri mucibince satın alınacak 50 kiloluk cl50,000, adet ve 100 

kiloluk c180,000ıt adet tuz çuvalı ayrı ayrı kapalı zarf usulile eksiltmeye kon • 
muştur. 

II - Muhammen bedelleri: 50 kiloluklarm beheri 23 kuruş hesabile c34,500• 
lira ve muvakkat teminatı c2587,50, lira: 100 kilolukların beheri 41 kuru1 hesa • 
bile c73,800, lira ve muvakkat ternınatı c4940, liradır. 
İzmirde teslim edildili takdirde heberine 50 kiloluklar için 25 santim ve 100 

kiloluklar için de 50 santim zammedilir. 
m - Eksiitme 7 /Xl/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü 50 lik çuvallar saat 

15 de, 100 lük çuvallar saat 15,30 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 50 likler 1,73 lira ve 100 lükler 3,70 lira bedel mukabilin· 
de İnhisarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mübayaat §ubesile, Ankara ve İz
mir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme parası mat
bum veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarm ihale 
günü eksiitme saatlerinden yarımşar saat evveline kadar yukarıda adı geçen 
Alım Komisyonu Bqkanlı~ına makbuz mukabilinde verilmesi lizımdır. c773b 

••kercl H•a .. kir MD•••••••Inln 

NADiDE AEÇELLERi 1 
ltter •ofralar~n•n batllc• zlrnetldlr. 

Titiz bir itina ile hazırlanan bu reçellerden, bir kere 
tadanlar, ağızlarına batka reçel alamazlar ... 

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

Sömikok Alınacal< 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

1 - Kurumumuzun tcshini için 800 ilA 1000 ton sömi'kok kömürü kapalı zarf 
usulile eksiltıneye konujmuştur. 

2 - Muhammen bedel (26000) muvakkat teminat (1950) liradır. 

3 -ihalesi Ankarada Yükrek Ziraat Enstitüsü Rektörlük binasında müte§ek· 
!kil kom1syon tarafmdan 10/11/938 Perşembe günü saat 10 da yapılacaktır. 

4 - Teklif me!ktublarlllln ihale saatiıilien bir saat evveline kadar komisyon 
reisli!tine vermeleırJ. 

5 - Daha fazla iza'hat ve parasız prtname abnak istiyenlerin Enstitü daire mü. 
ldürlüğüne müracaatları. (7897) 



Kahraman topçulanm1zm gösterdikleri muvaffakiyat Hankeu zaptedildi 
(Ba§tarafı 1 inci sayfttda) 

kahraman topçumuzun gösterc:fW büyük 
muvaffakiyeti şu şekD.de anlatıyor· 

Otobüsüroüz Topkapıdan çıkınca s38a 
saptı ve olldu'kça muntazam bir §OSeden 
bir müdijet hızla ilerledikten sonra du -
ra.k.ladı. İki gündenberi yağan yağmur, bu 
radan itibaren tamcmıen bozuk olan yol
ları geçilmez bir hale koymuştu. Teker
lekler her an bir baŞka çamur deryasına 
gömülüyer ve araba patinaj yaparak : ol
duğu yerde iırıı fınl dönüyordu. Yanı -

• mızda bulunan bir lrunnay sübayı, pen
cereden bu tehlikeli vaziyeti endi§C ile 
seyreden biz gazetecilere seslemii: 

- Baylar! Har.bde her ihtimal. nazarı 
itibara alınmalı ... İca'bında arabalar, kam
yonlar, tanklar da çdk.ilir. Haydi inelim 
de şu otobüsü çamudia:n çıkaralım., 

Paçalan swayardk arabadan atladlk. 
Fakat bizim çalışmamıza lUzum kalma -
dan çalıların altındaki gizli mevzilerden 
bize bakan Mehmedci'kler, koşarak ara -
bayı çamurdan kurtaınıverdiler. 

Topçu atış okulunun 20 inci kurs dev
I'€5inin büyük birliıklerle atış tatbikatı 

var. Oraya gUiiyoruz. 
Dağ yoluna saptık. Hafif meyilli bir 

yamaç tırmanıyoruz. Sağımızda solumuz
da gizlenmiş rasad ınev'ldleri, çalılar altı
na saklanmı§ toplar ... Sa~n bir kırmızı 
taıbeHi: Baş talbyc ... Harekat merkezine 
geldik. Büyük ovaya hakim olan tepe, 
haki palto ve pelerinleri üzerinde, ma -
nevra dürıbünleri boyunlarında, dimdik 
duran yüzlerce genç sübayla dolu ... 

Yedek sübay mektefbi tnlcbeleri de atış 
manevralarını takibe gelmişler ... 

Okul komutanı Sırn Scyrek meydan -
da son enü:rleri vermekle meıgul. .• U • 
zaktan kırmızı ~lı, siyah arabalar 
görü~ü. Kumandanlar geliyor. 

İşte, genel kurmay ikinci başkanı Or -
general Asım Gündüz, Orgeneral Fah -
reddin Altay, topçu müfetti§i Tümgene -
ral Kemal Koçer, birinci tüm komutanı 
ZCki Erokoy -· 

Saat tam onda tatbikata başlandı. Bü
tün motörlü vasıtalann, bütün kıt'aların, 
fev'kalade bir maharetle tamamen mestur 
haline konulduğu meydanda bizden baş
ka kimse görünmüyor. Bir iki güneşlik, 
iki üç çadır ... Yalnız dikkat edilince her 
çalı kümesinin .altında bir batarya gizli .. 
Her üstü siperlenmiş çukm-da bir asl:ın 

gizlıenm~ ... Kumanıdanlar, kurmaylar ha 
ritalan açmışlar, vaziyeti tesbit ile meş
gul oluyorlar. Ortalıhla sihirli bir hava 
var. Nerede ise şu tepoden düşman ~ -
kacak, şu yamaçta yayliın ateşi başlıya
cak... Her şey, seferi bir vaziyet nazarı 
itibara alınarak bütün teferrüatile ve 
büyük bir ciddiyetle hazırlaıuni§. Onun 
için hepimiz, bir haıb havası yaşıyoruz. 
Mekt~in faal komutanı tepenin al -

tında yanında harekatı idare edecek ku
mandanlarla karşımızda yer aldı. Ya -
nmda harekAtı takilb edeceğimiz büyük 
harita ... 

Sırrı Scyrek gür bir sesle atış hakkında 
izahat verdi. 

"' 

Tcıtbikattan bir intıba 

ı·en kid 

vaffak olmuştur. Şhndi kırmızı kuvvetler deme karleme bir a~ silindiri yürütü • 
m~a'bil taarruza devam ederek mavi yor: Kuvvetlerbni:z metruz düşman ge -
kuvvetleri sağ yanından kavnyacak ve tilerindeki en mühim arazi mıntaknlarına 
şimale atarak imha edecektir. Bu mak - kadar ileırledi. Mefruz düşman, her ne ka
sacUaıdır ki 24-25 gecesi kırmızı kuvvet- dar bu ınıntakayı kaptırmamak için çe
ler lbir taarruz lçln tertfblenınişlerdir. Bu tin bir mukavemet gösteriyorsa da topçu
tertib üzerine h~!t devam ediyor. 15 nun i:saibetli ve aman vermiyen ateşi bu 
bataryalık tapçtı birlikleri büyük kıs - mukavemeti de kırıyor. Artık, mefruz 
mile mefruz düşman ~ çullandı. düşman alelacele geırilere çekiliyor. Top
Bir losmil'e de me.fruz dü~an piyadesi- çu atEşi onu takib ediyor ve piyademiz 
nin kendini gösteren !asımlannı ve bil - ilerliyor. 
hassa ımefruz düşman piyadesihln a~ır Şimdi tenkid başlafu. Mekteb komuta
silahlarına ateş açtı. Bu a~ bir müddet nırun büyük teferrüatı büyük bir vukuf 
davanı ettfkten ve mefruz d~n top - ve iktidarla ihata eden izahatından sonra 
çusu kısmen susturuldı.ııkt sonra topçu topçu müfettişi Kemal Koçer tenkii:Ie baş
bütün ku:vvetile mefruz dUşman piyade lıyor. Bu büyük ve tecrübeli asker, ku -
hattını ateş nltma aldı. Bu kcsıif at~le ~danlara ve sübaylara ilim ve tekni~e 
mefıuz düşman piyade siperleri hücu - ııs_tınad eden kıymetli düşüncelerini birer 
ma olgun bir hale getirikiikten sonra pi- b~er nnlatı~r· .. Netice: Herkes vazifesi
ya-demiz hücuma kalktı. Ve mefruz düş- nı yapmış, butun harekAt noksa.nsız bir 
man Sİperlerinin yaııma ınıntakasındaki intizam için~ geçm~ ve zafer - mukad
kıs.ımlannı ele geçirdi. Şimdi topçumuz dm- oldu~ gıbi - Türk ordusuna nasib 
ateşini daha gerilere kaydınyor. olm~·b. _ ü . 

Hai1b kızgın d~ ç- kü f Şimrli, ıraz uş müş, biraz yorulmuş, 
' · un me fa'kat kalb:ferimlz gurur ve iftihar duy 

ruz düşman ropçusu tekrar kendini gö.s- larile k~araralk tl'"fnl'oı• at k 1 ~cU-
terd" B k bil, 1x:ı ..,..~~ ış 0 u una gı -

ı. una mu ~ - pçumuz, aman yoruz. Yollar, gizli nıevzilerindcn çıkan 
verın.ecfun mefruz c:Wşman topçusunu kuv Mehm~ "kl ı ..L.. ' . \.'UCı er e uulu. .. Toplar çekiliyor 
vetli ateş altına aldı. Ayni zamanda mef- Motörler çalışıyor. · 
ruz düşmanın ptyademize karşı olan mu- Kahraman topçu! Vatanın gü d"ğf 

(Btı~tarafı 1 inci sayfad4) 
olan •bitarat mıntaka, binlerce Çinli ile 
dolınuştur. Bunlar sokaklarda, kapı e -
şiklerinde ve açık bavada aç ve susuz, 
sefil ve perişan bir halde yatmaktadır
lar. 
Fransız rabibi J akino mültecileri hi

maye etmekte ve bunlara yardım işi -
le meşgul olmaktadır. 

Şan - Kay - Şek kaçmış 
Diğer taTaftan, Hankeu'da dolaşan 

bir rlvayeie göre Mareşal Şan - Kay -
Şek, karısile birlikte Hindlçini'ye kaç
mışbr. Çin memha~an, Mareşalın Han
bm'dan ayrıldığını ve meçhul l-;r sern-

ı te gittiğini kabul etmekle ber~ber, 
kendisinin !henüz milli kuvvetlerin 
başında bulunduğunu söylemektedir -
ler. 

rekete devam olunmaktadır. 
Çin çetelerinin faaliyetl 

Hankeu 25 (AA.) - Loya 
c Central N ew• e bildirildiğine göre Çi 
milli çeteleri, Taiyuan'm 40 ve 45 ki 
Tcnr.etre şimalinde ve Tantung - Pu 
çen demiryolu üzerinde kain 
ve Tameng şehirlerini yeniden 
mişlerdir. 

Japonya, Man~uko ve Çin miliveri 
Tokyo 25 (AA.) - Domei aja 

!bildirdi~: .... "' gör.e Hankeu -...:~··..L-,-• 

sonra ,T ıyn, Çinin hakim 
müiki tarnarniyetine ve yeni bir Çin 
Japon i:htilafmın çıkmaması için verl~ 
leıı ~minata müstenid bir siyaset ta • 
kib edece'ktir. 

Domei ajansı şöyle yazmaktadır: 
c Japonya Uzakşnrkta Japonyaı. 

Tokyo'da bayram Man.çuko ve Çini ihtiva eden bir mili ~ 
'fukyo 25 (A.A.) - Japon kuvvet- ver tesis etmek prensipini ittihaz et • 

lerinin Hankeu'ya girişi bugün Tokyo miştir. Bu hususun temini için şu ted .. 
halkına fabrlkalann çaldığı düdükler- birleri alacaıktır: 
le ilAn edilmiştir. BUtün binalar dona- ı - Üç memleket arasındaki müna
tılmıştır. Binlerce kişi sarayın öniiıı.n sebetlerin ahengini bozacak olan te .. 
giderek İmpara·~ora ıtazimatta bu1 t"~"- sirlerin radikal hir şekilde uzaklaştı c 

muştur. Bir hafta sürecek şenli ·' - rılması. 

tertib edilmiş ve Hankeu'nun zap•• ....,ü- 2 - Uç memleketin kültür sanasıllıf 
nU milli bayram il§.n olunmuştur da inki'§afını ve bolşevizm aleyhinde. 

30 Çin fırkası çcmber içind.. bir siyaset kullanmalarını temin ede• 
Tokyo 25 - Japonlar, üç taraftan cek şekilde teşriki mesai etmesi. 

muhasara ettik1eri Hankeu'nun etra - 3 - Seroest mübadele prensipi mu• 
fındaki çemberi daraltmaktadırlar. 30 hafaza edilmek şartile sanayi ve tiea• 
kadar Çin fırkası bu çemherin içinde ret~ mütekabiliyet münasebetleri te ( 
kalnu:şbr. Hankeıu'nun munsabı isti - sisi.» 
kametindeki Yangtse nehrinin sahille- Şanghay 25 (A.A.) - Çin kcıy-nak
rinl müdafaaya memur edilen Çin 1nrından verilen malumata göre, Şan· 
kıt'aları ne'hrin memlbaı !stikametin - Kay-Şek ve diğer hükumet azası hA • 
de ric'at etmektedirler. len Çungkung'da bulunmakta ve Ku0'-

1ıeri hnrekit devam ediyor mintangın icra komitesi tarafından 
Tokyo 25 (A.A.) - Gazetelerin bu verilecek kararlan teSbit etmek üzere 

sabah çıkardıklan fevkalade nüsliala- 28 teşrinievvelde orada toplanacak c 

nnda .bildirdlk1erine göre, cenuba doğ- tır. Şan - Kay - Şek'in Hankeu havm• 
ru ITerliyen Japan la.ıt'alan, Pekln - sını boşaltınakla seçme kıtaatını ven{ 
Hankeu demiryolu fizerinde ve Han - planın tahakku!ku için kullanmak ntye
keu'nun 1 O kilometre şimalinde Şekeu tindedir. Bu planın ne olduğu henüı 
kasabasını işgal etmişlerdir. İleri ha - belli değildir. 

Irak Hariciye 
Nazırı Bağdada 
memnun döndü 

Benzin ve petrol 
fiatları yeniden 

in diriliyor 
(Ba§tarafı 1 inci sayfada) r (Baştarafı 1 inci 8tJ1/fada) 

neke depo fiatlan 468,42 kuruş, kü - ~ anlaşılıyor ki Suriye muahedesi t~ 
çük teneke beheri 74, benzinin çift bü- müzakerelerden pek ~ sağlam olaraW 
yük teneke fiatı 51 t ,75 kuruş olarak çıkmıyacak, bir hayl!i tadilata uğrıya ~ 
tesbit edilıni§tir. ca'ktır. Bu tadilat Suriyenin lehinde d&: 

Bu vaziyete göre, İstanbulda çift ğildir. Fakat, ne de olsa muahedenin tas
büyük teneke gazın saWj fiatı 500, tek dikini temin edecektir. 
küçük teneke gazin satış fiatı 79, dö- Tevfik Bey işlerin gidi~n<len mem • 
küm kilogramı 14,75 ku~ olacaktır: nun görünüyor. Bu, bir di,plomat mem .. 
İstanbıilda benzinin çifte büyük tene- nuniycti mi, yoksa hakikaten memnun 
kesi 5 70, döküm litresl t 5,20 kuruş o- olacak sebebler var mıdır? Bu nokta he'{ 
lacaktır. nüz belli değildir. kalbil hareketlerini de durdurrna~a mu- aziz kıyımetlerden b;..: de . vesn ı. 

,.... sensın. enın Gazm ç~ Wyük 't.enekesi Anka-
vaffak oldu. toplannın sesi bize birer 'Ili t Irak HariciyeNazın Bağdada döndü 

Harekatı, büyük haritada takib ediyo _ Varol! mı eranedlr. rada 6ıO, Samsunıda 525, Mersinde 
ruz. Topçumuz, piyaıdernizin önünQe ka_ 520, İzmirde 5 lO ku~ olacaktır. 

Saat tam on buçukta program daire -
sinde atış tatblkatı başladı. Daha bir da
kika evveline kadar, sonbahar rüzgilrlan ,. 
altında uzanmLŞ tıa.relretsfz yatan koca 
ova blrdeıbire kanştı. Karşı tepelerde si
Yllh dürnan kümeleri yükseliyor. Mer -
milerin düştüğü yerler, etrafa saçılan sa

=~~=~~~~~~=~~====~=======~~=s=~~A~n~1= ~ın~W~t~~~~-
J M "1 A b 0 da 94, Samsunda ve Mersinde 82 ve ean ural 1 e n na ella :çu ve ayar işleri için İzmirde gann döküm kirogramı 15 ku-

nihayet ayrıldllar tedbir almıyor ~ olacaktır. 
(Baştıırafı 1 Inci sayfada) (B fı Beminin çifte büyük tenekesi Anka-

A ....ı ""', - 1 «§ tara 
1 

inci 8ayfamızda) rada 650, Samsunda 580, Mersin ve ramı.c.ua ~v.n. sag am esaslara da - ··ı .. aı ı · 
k fk 

0 çu ve et erın el'a.n kullanılmasının +-1-"e 570 kuruş olacakt1r. Benzı"nin yanan aş tan, şe at1en başka çok e - ·· ·· ·ı k Lk .ıznıırn 
sash bir muhabbet vardrr. Öyle bir anune geçı ece 'i muayeneden sonra döküm litresi Ankarada 17,70, İzmirde 

Bağtiad 25 (A.A.) - Avrupaya yap ... 
tığı seyahatten avdet eden Irak harici ~ 
ye nazırı Tevfik Suveydi, bu sabah taY.~ 
yare ile Şamdan Bağdada gelmi~tir. 

························································-----

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şubeai 

Merkezi: Berlin 
rı toprak sütunlan arasında gözden kay
boluyor. Dağlardan dağlara gidip gelen 
tnafıuf t;lrrakalar bii1birini takib edi -
Yor. Düri>ünler!e et.rafa balnyoru::. Düş
lllan bücumlannın tekasüf etti~ tcpeler, 
birer ölüm geçidi haline .,geldi. Türk top

çumı, alkiığı direktiflerle rnefruz düşma-
na aman vermiyor. Hem m.efruz düşman 
topçusunu bastınJ'Ur, hem hücuma kal
kan mefruz düşman piyadesini toprak -
lara gömüyor. Alev saçan namlular dur
ınuyor. Gizn telefonlar çalışıyor. Rasnd 
dürfbünleri harekette .. Bu mahşeri faa -
liyet arasında yeni bir tarraka daha ..• 
-Bu ne? 
- Mefruz düşman tıayyareleri gözük-

tü. Tayyar e toplarımız ateşe başladı ... 
Gözierirn~, beyaz bulut kümelerile 

k&plannuş gök yüzüne ı;evriltyor. Her 
lllermi, siyah ve gittikçe dağılan bir atış 
hedefile gô1derlmi"Zin hududunu da düş
mana lkapryor. Harek~tı, har'bln al~ 
Vazi~ere göre idare etmek i~ atışla
ra arasıra fasıla veriliyor. 

- Harb vaziyetimiz nedir? 
Garbdan doğru ileriiyen üstün mavi 

kuvvetlerin taarruzu lonlmış ve kırmızı 
kuvvetler mu'kalıil taarın.ıza geçerek mef
ruz d'üşmanı şimale do~ sürme~;e mu-

muhabbe't ki hükümlerimizi bodbin 0 - uzun müddet kullanılan Aletlerin doğ- 15,20 kuruş olacaktır. 
larak verınemize mani oluyor... ruluk:lan aranacak, muayenesi yapı!- Mersin tAli bayili-kleri için benzinin 

Hem ara sJia vuku bulan bu ayrılık- m_ayan ~etler:in kullanılmalannın ö - sa h§ fiatı "olarak teSbit edilen 5 70 ku
lar aşkttnızı, muhabbetimizi çok daha nune geçılecek _kasaba v~ bilhassa köy ruştan 25 kuruş satıcı iskontosu ve ba-
cazib kılmaktadır.• pazarlanında nızami ölçü kuJlanmı - yi kArı tenzil edildikten sonra 544 ku-

Annabella diyor ki: yan, okka ve arşınla alışveriş yapan - ruşu esas tutulmuştur. 
c- Ayni san'at~n olup bir aile teş- lar hak:kmda takibat yapılacaktır. Samsunda tali bayilikler için benzi-

kil etmek kadar zevkli bir şey olamaz. A "f ..,. J nin satı~ fiatı olarak teSbit edilen 580 
Aksini iddia edenler serin kanlılık ile rı ıye 8QIImen er kursu kuruştan 25 kuruş satıcı iskontosu ve 
muhakeme yürütemiyenlerdir. Belki dersleri bitiyor bayi kArl'Le 18,75 kuruş istihlAk resmi 
de fazla hodbindirler... tenzil olunarak B6,25 ı,Y"11<-" esas tutu-• İ:zımit, (Hususi) - Arifiye eğitmenler ~ ...... ~ 

Ayni mesle.ge dahil bulunma·k, ayni lacaktır. Mersinde tAli bayilikler için 
• k :ı.: kursunq, tedrisat bu ay içinde sona ere-

işlerle ugraşma zcv.r..imizi katmerleş- gazın satış fiatı olan 520 kuruştan ı O 
M f 1 ~ cek ve 8 son teşrinden itibaren e~tmen-

tiriyor... en aat enmiz ve düşünce - "d--'- tr. ...... bayı" kArı ve 10 kuruş satıcı is • 
d H ttA h ler köylere gı ıı:n;&. vazifelerine bqlıya- -....."".i 

lerimiz aynı ıır. a Cl ayailerimiz bi· caklardır. kontosu tenzil edildikten sonra çifte 
le ... Halbuki diğer aileler ayni vazi - büyük teneke 500 1r. ....... esas tutula -

d ğ"ld" J K k İzmlün 100 köyünde eiitmen okulunun ......... ""9 yette e ı ır eır: ocası memur, arı- caktır. S81llSunda satış fiatı olan 52S 
· k d-"~, k -h inşasına başlanmıştır. Bunlardan 50 oku-sı işsız; ansı CIAı.uo, ocası mu en - kuruştan 1 O ar ku~ bayi karı ve sa -

di ·bi ·ı lerd !bil ki 1 lun inşaatı sona ermiştir. 
s gı aı e e mem an aşma ============-== tıcı iskontosu 7,88 kuruş, bele -

var mıdır? ... 
mayıp film çevirmek için diyar diyar 
gezdiğinden şikAyet eylemektedir ... Hal iç Yapurları 

Türkiye ıubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* H eT türlü banka iıi * 

diye istimla.k resmi tenzil edildik -
ten sonra 497,62 kuru§ esas tuht' 
lacakbr. Esas fiatlar tayin edilen çifte. 
büyük tenekelerde on, küçük tenclt~ 
lerde altını§ para bayi kan ilAve ottlıll 

nacak, mahalli Belediye bu tiatlarG 
resmi de katmak suretile, mahalli sa~ 
tlş fiatlarını tesbit edecektir. 

Işletmesin den: 
Bizim saadetimiz çok ailelere :na -

sib olmamıştır ... Ben kocam Jean Mu
rat'yı pek çok seviyorum. Onun da be
ni çok sevdiğine çok eminim.• 

Annabella kocasının kendisini bıra
kıp uzun seyahatler yaptı~dan fikA
yet etmektedir .•• 

Cumhuriyetimizin 15 nci yıldönOmU muaasebetiyle 
Halbuki iki san'atkar bugün blı-bir

lerinden ayrılmış bulunmaktadırlar ... 
Her ikisi de anlaşamadiklarıru söyle -
mektedirler ... 

Jean Murat karısının Fransada kal-

Bazılan da diyorla!l" 1ri: cAnnabella 
bir .Amerikan san'atk:Arını çılgınca se
viyor ... Kocası bundan ®layı kendi -
sinden ayrıldı!• 

28110/938 cuma ıfuıü saat 13 ten 30/10/938 pazar günü son sefere kaW.. 
liatlarlmDda rönlük biletierin yüzde .dli ten7.ilitla satılacağını sayın yolcu

larmaza IJI1dlrlri.lı. 



SON 

"Son Posta,, nın Hikayesi 

DUDAK BOYASI 
Ingilizceden çeviren: Neygir 

KU:n ne derse desin, dünyada tam ma- rahat nefıes alabileceğim. N~anlım ola
nasile dürüst insan yok değildir. Core da cak belayı ba§mı.dan attım. A ... Niçin 
bunlardan biridir. Bunun içindir ki Sir şaştınız? Babam size söyleımedı mi? Ben 
Falcon onu yanına sekreter, daha doğ-1 de sekreterler her şeyi bilirler sanırdun. 
rusu c iş ortağ1» olarak aldı. Sir Falcon Görseniz ne çeki~ ada.ı:rwiı. İşi gücü 
~ııgin bir mebustu. Ba~ka lar~ gibi steno saçma sapan iiir yazıp yollama k. - Sade 
bilen, ayni d:akikada üç telefonu birden ben de~il, halarn da, eniitem de neye ha
idare eıdcn bir katib aı·amıyordu. Siyasi ban·sen:i buna ... 
aüşünceleri kendi fikirbrine uygun, sö- Konuşmanın tam can alacak noktasına 
~ne güvenilir, ücret almadan çalışacak gelmişlerdi, kapı açılıverdi Sir Falcon 
kadar hali vakti yerinde, prensip sahibi 1 göründü. Genç kız büyük bir sevinçle 
bir iş ortağı arıyordu. Bu adamın, ica- babasının boynuna atıldı: · 
bında Sir Falconun yerini tutabilecek ' - Bi.Psen seni nasıl özledim babacığım. 
ka-biliyette olması da ~arttı . Şübhesiz brr Bu kadar erken geleceğinu ummuyordun 
oğlu ol<Sa bütün bu şartları katibinde a- ~ğil mi? Bilir misin vapurda kime rast
ramaya kalkışmaz, oğlunu, slyasi mesle- ladım. Arcltiye... Ne hoş çocuk. Görsen 
ği nde, kendine halef yeti§tirirdi. li' akat çOik beğıenecdksin. Eve kadar ... 
işte biı·icik kızı Jessicadan başka evladı Sözün ıburas.ıruia genç sekreter baba kı-
yoktu. zı başbaşa bırakmak lüıumunu duydu. 

Sir Falcon bütün bu düşündüğü vasıf- 1 Odasına çekilirken içinden: cHoş .kız, di
ları Corcda bulunca ona tereddüdsüz fik- yordu, fotograflarından bu kadar güzel 
rin' açtı. Corcun canına minnet ... Çok- olabileceğini tahmin edem.emiştim. Yal
tandır böyle bir i§ arıyordu. Ücretsi7 ça- nız, kaç Irereler gördüm şu hallandıra 
lışmak ta ona vız getirdi. Parada zaten ballandı.ra anlattığı Archhıın hiç te öyle 
gozu yoktu. Cebi fazlasil-: dolu, gözü tok- üstüne düşülecek bir tarafı yok.ı. 
tu . - Bu ikieri olmasa elbette parasız ça
lışmaya yanaşmazdı ya, o da ba~ka . -

Her ne ise, Sir Falcon genç sekreteri
ne dört elle ve bin hayranlıkla sarıldı. 
O d .ı gerçekten büyük ,bir :Ldealist ve ken-
di grbi dürüst bir adam olan ~busa, kor
kuya yaklaşan bir saygi'te bağlandı. Baş
başa çalışmaya başladılar ve aradan altı 
ay geçti. 

Core, rahat çalışahilrnek için mebusun 
evinde yatıp karkıyor, beraber yiyip içi
yordu. Bir sabah yazı odasına inince Sir 
Falconun yerine genç bir kızla karşılaştı. 
Herhalde mebusun sekiz aydır ·seyahatte 
olan kızı bu olmalıydı. Fotograflarına 

pek benziyordu. 
- Hoş geldiniz Mis Falcon, nasıl yol

culuğunuz iyi g~ti mi? 
Genç kız gülümsedi: 
- Yanıl.mıyorsam babamın sekreteri 

olacaksınız. Hoş bulduk Mösyö Core\ Ba
bamı uyuyor, dediler, uyandırmamak 

için buradR bekliyeyim dedim. Aman e
vi nns~ı özlemişim bilseniz! Vakıa seya
hatte çok eğlenelim, hemen bütün dün
yayı gezip dolaştım. Amma ne de olsa 
insanın evi başka... Hem bu sefer dah:ı. 

O da şöyle izah etti: 
Gemilerde sıçan, hamam böceği 

* Jessioa f.J~ ev bambaşkalaşh. Sessiz 
bahçe şimdi. çınçın ötüyordu. Dans, tenis, 
kah'kaha kıyamet gibi idi. Gençlik bu! 
Kimin ne d'eme~ hakkı vardı? Zaten 
O>rcun da buna bir şey dediti yoktu. Yal
nız genç kızın rbütün arkadaşlarınd::ın 

çdk Archiye yakınlık göstermesine hrtc 
vererniyordu? Bu havai o~lanın hoşlana
cak nesi vardı sanki? Muhakkak ki ba
bası da buna için için üzülüyordu. Core, 
beraber çalışıdarken kaç kereler ihtiyar 
adamcağızın bir derd yanacakmış gibi 
durup uzun uzun yüzüne baktı~nı, son
ra dilinln ucuna kad:ar geleni söylemek
ten va.ııgeçivıerdiğini görmüyor muydu? 
Tenkid etmiyordu amma (çünkü bu son 
derece nazik, açık sözlü kızı tenkide kı
yamıyordu) annesiz büyürnek herhalde 
iyi bir şey de~Idi. 

Bir gün gene bunları düşünüyordu. 
Genç kız: 

- Ne o, dedi, Mösyö Core, neye öyle 
dalkhnız? Vazgeçin canım şu kumru gibi 
düşünme-Iden ... · Ba:bamın işlerini düşü
nüyıorsanız nafile akhm ermez. Başka 
bir şeyse ... 

ve sayire çok bu
lunduğu için, ge
ıniciler, balık a -
ğından bir nev sa • 
lıncağın içerisin -
de yatarlar. Ha -
makta yatmak da 
cidden çok kefli 

Core nerede ise açıkça söyUyecekti: 
- Oh .. aifedersiniz Mis Faloon ... 
- Kuzum şu resmiyeti bırakın da bir· 

birimize Core, Jessica deyiverelim ne o-
lur? Söyleyin bakal.ı:m, davetime geliyor 
musunuz? Hangi davete mi? Amma yap
tınız, ne çabUk unuttunuz, yoksa siz be
nim hiÇbir sözümü diiılemiyoc musunuz? 
Hani gelecek ayın sonunda ufak bir balo 
vereceğim demem~ miydim':' Evet ... Ge
lecek ayın sonunda... Geleceksiniz değil 
mi? Sakın o gün de c:işim var• diye tut
tu:mıayın. 

- Memnuniyetle ge!irım Mis Faloon .. 
şey •. Jessica amma şayed babanızın mü
him bir işi çı.karsa ... 

Sözünü bitir:ıemeıdi. Çtinkü: J cssica 
çantasmıdan bir ruj çıkarmış, dudak.ları. 
nı boyuyordu. Core punu ne vakit görse 
başını başka taraflara çevirir, görme
mezlikten gelir, herhalde içinden geçen 
hoşnudsuzluğu belli etmezdi. Bu sefer 
nedense düşündüğü yüz~nden okunu
yordu. Je.ssica: 
-Ne o, dedi, gene ne oldu? Neye öyle 

suratınız asıldı? (Sonra bir kahkaba attı, 
ruju göstererek) Yoksa buna mı sinir
leındiniz? Amma tuhafsınız Core.. ne 
zannedıi.yorsunuz, .benim bu rengim Al
lahtan mı? Tuvalet masamın üst-'..inü gör
seniz, ne boyalar, ne kremlerlc doludur. 
Yanını11da boyanırsam ne olur? Siz ya -
bancı mısınız? Hıem şimdı yabancılarm 

yanında boyanmak ta ayıb değü. Sizi 
böyle kapalı kim büyüttü? 

Sözü yarıda kaldı. Bahçeden doğru 

Archinin sesi geliyordu. Acele yerinden 
fırladı. Karşılamaya koştu. Core yalnız 
kalınca içiO:dıe anlaşılmaı: bir huzursuz
luk duyıdu. Acaba bu nedendi? Jessica
run, tet1biyıesi hakkında söylediklıerinde:-ı 

mi, tuvai-et masası gibi herkesin göremc
diği mah.rem yerlerden bahsedişindE-n 

miydi? Y dksa .şu Archi denilen züppe ço
cuğun geliş!ndlen mi? 

Hangisinden olursa olsun bu, bir zaftı 
ve zafı yıenmek gerekti. Core caıdam sen 
de• der gibi. omuzlarını silldi. Yazıhane
ye gitti. Sir Falcon çoktan gelmiş, çalışı
yordu. Corcun gecikti~ için özür dileme· 
sine :karşı: 

'(Devamı 13 ncü sayfada) 

YAZAN: Ercümend Ekrem Talu 
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Nafıa Ve kiletinden: 
Eksiltıneye konulan iş: 

1 - Bergamada Bakırçay ovası ve nehir ıslahatı ameliyatı keşif bedeli 
(1,564,863) lira (86) kuruştur. 

2 - Eksiitme 14/11/938 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat (15) de Nlfia 
Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü su eksiitme komisyonu odasında kapalı 
zarf usulile yapılacaktır. 

a - İstekliler eksiltml.! şartnamesi mukavele projesi bayındırlık işleri gen :!1 
şartnamesi, fenni şartname ve projeleri (50) lira mukabiiinde Sular U
mum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltıneye girebilmek için isteklilerin (60,696) liraiık muvakkat teminat 
vermesi ve eksiitmenin yapılacağı_ günden en az sekiz gün vvel ellerinde 
bulunan bütün vesikalarl:ı birlikte bir istida ile Vekalete milracaat edE>rE'k 
bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri 
şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksilımeye iş

tirak edemezler. 
5 - İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev· 

ve line kadar Sular Um um Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (7634) 

- -

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı der h ~ı kes er. 

icabında günde 3 kaıe alınabilir. -

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
38/114 
Borçlu Bayan Anna'ya (Kirkor kızı) ilan yolile tebLiğ. 
Gösterilen ikametgah: Pangaltı Altınbakkal Cedidiye sokak No. 36. 
Bayan Anna 20277 hesab numarasile Beyoğlu Feriköy birinci kısım ŞtşU. 

Şı~inin Kasımpaşa cadd~si eski 38 yeni 46 numaralı kargir maabahçe bir apar

tımanın tamamını birinci derecede ipotek göstererek 20/11/934 tarihinde San
dığımıııdan aldığımz 1200 lira borcu 3/ 2/938 tarihine kadar Ö<bnediğinizdıen 
faiz, komisyon ve masarifile ber:ıber borcunuz 1325 lira 70 kuru.şa vca-nıı(.ır .. Bu 
sebeble (3202) No. lı kanun mucibince hakkınızcia Sandıkça icra takibin~ baş-
lanarak yukarıda yazıll ikametgMumza ihbarname gönderilmiş ise de ikam.et
gıilimızı terketmeniz ve nerede olduğunuz da öğrenilememesi hasebile ihbarna
me t€1bliğ edilemediğinden kanun hükm üne tevfikan ilan yolile tebligat icrası 
icalı etımiştir. İşbu · ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığa borcu
nuızu öd(.aneniz ve ıkanunen kabule şa yan bir itirazınız varsa bildirmeniz IA
zmndır. Haıkkınızdaki takibi usul dairesi nde d'urdurmadığmız takdirde ipoteldi 
gayri menkul mezkUr kanuna göre San dıkça satılac.:rktır. Bu cihetler borçlu 
Bayan Anna'ca bilinmek ve ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere U~n 
olunur. 

Istanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitenin kayıd müddetı 31 Birin citeşrin 1938 de sona erecektir. Bu ta

rihten sonra talefbe kayui' edilmiyeceği alakadarlarca bilinmek üzere ilin olu-
nur. c789h 

-89-
madan ~lernek, ya bir şey ç1ğnemek. 
yahud ki boyuna la:kırdı etmek ihtiya. 
cmı duyuyordu. 

Gurabi: efendi hamaktan aşağı in · 
rnek istedi, fakat beceremedi, şişmart 

gövdesi, haki.katen de iri bir istavrit 
aznıanı gibi ağların içine gömiilınüş, o
radan kur:tulaımyordu. 

Hem çabalıyor, hem de Toriğe, 

şeydir. Dibinden bir salıntı ninni te- tarafından hızla ge-
Takvora yalvarıyordu: 

- Allah rızası için beni buradan 
ürüzger püfür pü sirini yapıyordu.Te- lip geminin omur-

kurtarın! Fena oluyorum .. 
für eser. Şirket pede, beyaz buluı - gasına çarptı ve gü-

İfakat hanım da doğrulmuş, fakat 
aradaki mesafeyi gözüne yedireıne -
diğinden yere inememekte idi. Ona da, 
ona da yardım ettiler, indirdiler. Ayak-

paporunun dalgasına tutulmU§un gibi tan da tamamen vertede, bizimkile -
hafif hafif sallanırsın. Her bir tara - sıyrılan masmavi rin bulunduklan 

f'ın açık olduğundan, durrnazoan taze 
hava yutarsın .. 

Gurabi efendi ötekilerden ziyade ~
tiha gösterdi. 

- Haydi, gidelim, ya talım öyle ise .. 
Ne duruyoruz? dedi. 

Kalktılar, çıktılat·. Güvertede çif -
ter çifter, karşılıklı dört hama.k asıl -
mıştı . İhtiyarla kansını heyarnola ile 
birer tanesinin içine yerleştirdiler. To
ri'<. Gurabi efendinin iri cüssesinin a -
ğırlığı ile ağzı büzrneli kocaman bir fi
le torbayı andıran hamağa baktı, bak-
ıtı, ve: 

- Vay canına! dedi; moruğa kitaksi! 
Dc. iyana vurmuş deniz canavarına 

benziyor!. 
İfakat hanım da görülecek gibi idi. 

Onun hakkında da, Ta'kwor şu müta -
leayı yürüttü: 

- Beyoğlu karıları, Balıkpazarın -
dan aksata ederlerse, öteheriyi koy -
dukları to:ribalar yoktur? Tıpkı tıpkı -
sına odur sanırsın. Onlar piliç taşır -
lar, bunun içinde ise kart bindi otu -
roor!. 

Allahtan, kocakarı bu haysiyet la -
rıcı sözleri işitınedi 

Öteki hamaklara da Tori'kle Tak -
vor yerleşiiler. Hakikaten, ermeninin 
dediği gibi, burada yatmak keyifli şey
di. Tatlı meltem rüzgclnnın ılık ne -
fesleri adamın yüzünü okşuyor, hafif 

bir kubbe, yana dö· noktaya sulannı 
nüldüğü zaman da, fırlattı. İfakat ha -
göz alabildiğine u • nun bu esnada üs~ larmı yere hasmasile beraber, Gurabi 
zanan rakid bir de - küd~rda Ay:ızma Efendi yüzükoyun tahtalarm üstnne 
niz.. Gürültü yok, camiinde mevlO.d kapanıv-erdi. Ayni zamanda, korkunç 
düşünce yok, teh - rüyası görmekle idi. bir övürtü duyuldu .. 
like yok .. insan bu - Dalganın serpinti - Torik: 
rada kendini ne de leri suratma değer - Moruk öttü! dedi; bArim kenara 
güzel dinieyebUi - değmez: 'kadar gideydin, be müıbarek adam! Ge-
yordu. · - Yarabbi şükür! micilerfn canları çıktı sabahtanberi, 

Aradan biraz va· Diyerek yüzünü buralarını silip süpürdüler. Amma da 
kit g-eçer geçmez, sığadı ve gözlerini yüzün yokmuş denize! Çocukken, bay-
Gurabt efendinin · açtı. O serpilen ~e - raımda sa lıncağa da mı binmed in, be 
kalın, İfakat hanı - yi düşünün arasın - imanım? 
mın da iki ton üze- da gül suyu zan - Kocakarı daha temkinli davranmış, 
rinde ipincecik hor· ne~i.. Llkin. et- o, mi<iesinin rnuhteviya.tını denize sa-
lamalan duyuhnağa başladı. Takvor,, kudurdukça kudurdu. Daha ne varta - rafıri.a bakınınca, koca koca dalgaları lı:veriyordu. Takvor, çiğneyecek şey 
Torl~e seslendi: lar atıatmış bulunan kaptanla tayfalar gördü ve ürktü. Gura:bİ efendiye ses - bulamayınca, h1zı lakırdıya verdi: 

- İşidoorsun Torikzadem? Bizim - da te~ eseri yoktu. Her biri kendi va~ !endi: _Vay babam, vay! Fırtına da fı.-tl-
kiler dueftıo edoorlar. KaUba, tek an - zifesinin ba§ında, mesleğinin icaba - -Efendi!. Efendi, yahu! Kalk, batı- na!. Sankim deniz bütün hıncını biz _ 
laştıklan birşey varsa o da budur. Ne tından olan fırtına.ya seyiırci kalarak, yoruz. Bafur fena sallanıyor.. yatıp den aloor. Lakin kaptanı da göroor _ 
de kiyak uyuo.rlar birihirlerine! Şayir: mütevekkilene otunnaklta idi. Bazan kalkıyor .. ben korkuyorum. sun? Pişkin şeydir. Yerinde mom gihi 
«Evlilik, gündüz çifte hırlama, gece bir iki metre yükselen dalgalar gemi - Gurabi efendi ile beraber ötekiler 
de çifte horlamadır!.ıt demiş ise, mos - nin bordasına çarptıkça yelpaze halin- de uyandılar. Deniz, gerçekten fena durmuş, tınınoor. Paıx>r da inadına u • 
trası bundadır.. de güvertenin üstüne dağılıyordu. Or- idi; korkunç bir manzara arzediyordu. fak mı, ufak! Bızdı~lığiy'lan, genem 

Biraz sonra onların da uykusu gel- talık sırsrklam olmuştu. LAkin Toriğe bu fırtına vız geliyordu: de eyi dayanoor, bilirsin? Hal bu ise, 
mi~. oorlayanlar dört olmuştu.. Aşağı katta, gemiciler lambozları Denizden müteessir olan, içlerinde ya1- bu deniz Titanik boyunda mefret ge -

Şimal denizine iyice açtlınış olan kapat~lar, tabak, çanak, bavul gibi mz iki ihtiyardı. L~hzede, her ikisln:in mileri yutmuştur. Fransız cerldele • 
cLa Feuille de Rose•, gittikçe kuvvet- şeyleri sımsıkı bağılamışlardı. Sepi, tır- de mideleri allak bullak olmuş, gönül- rinde okumuşurn, bir kerte bu Mer dı 
lenen şirnal rüzgarının OO!jturduğu dal- mandığı bir fflikanın üzerinde tirtir leri bulanıyordu. Deniz, Takvoru da Nor'da, bir, İspençdir yoksam File • 
galann üzerinde ceviz kabuğu g:iJbi oy- titriyordu. F.ı.rtına $dde'tlendikçe su - tutuyordu amma, b~a türlü onun, menktiır, elarnet bir paıx>r, hiyetiyleon 
namağa başlamıştı. Blı:im dört arka - lar da kararıyor, ufuk mürekkeb ren - doğrudan doğruya sinlrlerl müteessir- diıbi boylamıştır. Telsiz memuru, son 
daş uyku arasında bu Y.alpaların fa::- - gine giriyordu. . ı di. Şakaklanndan terler akıyor, çene- takikoodek S. O. S. deyi işmar etmiş. 
kında olmad.ılar. Mqama d.oÇu deniz ' Bir aır&hk büyük bt. .dalga, sancak si, ~Wn.'bereif. bofa.krut lbJc saat glbi dur- (Arkaı •rJ 
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Selanikle daöa kaldırdan Amerikalı kıı 

Y a.zan: Ziya Şakir 

Alt1nlar1 kim verecek? 
Gene bu mevsuk merdbalardan veri- getirmekte idi. Kulenin etrafını ihata 

len malumata göre, Mis Eston ile refi- eden duvarların haricinde cereyan e -
kasma dinlerini cebren terkettirilerek den hadiselerden kafiyen haberdar de

dığım lisandan dol_ayı, son derece mah
çubum. 

-Niçin? .. 
islam dinine girmeleri temin edilmi§- ğildi. Diyeceksin değil mi? .. Pek ala, izah 

edeyim ... Tam on iki dakika evvel, hfı
mile olduğumu hissettim. Ve .. bu ha -
yati aıadise karşısında -üç buçuk ay -
danberi- sana karşı kalbirnde besledi -
ğim kin ve infiali, oradan söküp atma
ğa karar verdim. 

tir. İkinci defa sokağa çıktıkları zaman, Günün saatleri, bitip tükenmiyor; 
bu iki bedbaht kadın bükuroete götü - bu hayat, Mis Estona pek güç geliyor
rülmüş, orada (kadı)nın huzurunda, du. Sarafof, ortada görünmüyordu. Mis 
müslüman dinini kabul ettiklerine d:ıır Eston, onu ağır sözlerle kırıp incitti -
resmi muamele cereyan eylemiştiı·. ğine nedamet ediyordu. 

Türklerin bu hareketi karşısında, vıc- Aradan bir zaman da böyle geçmiş-
clani bir isyan duymamak mümkün de- ti. Nihayet bir gün gelmişti ki, Mis Es
ğildir. Alakadarlar, bu medeni ası:-d:ı, ton hamile olduğunu hissetmişti -Ve 
bu gibi cür'etkarane hareketlere niha- bizzat kendisinin ifadesine nazaran
yet vermelidirler.) ogün, hayatının tam bir dönüm nokta-

Bulgar gazeteleri, kapışılıyordu .. smda olduğunu hisseylemişti. 
Bu küstahca neşriyat, Avrupanın ağır o hissin verdiği ilhamla oturmuş 

Hayat, ne kadar tuhaf ... Hiç aklım -
dan geçmiyen bir talih ve tesadüf, be -
ni senin1e kar.şılaştırdı. Sanki bu kafi 
gelmiyormuş gibi, senin hayatınla be -
nirr. hayatımı, böyle kuvvetli bir lıatı
ra rabıtasile de bağladı. başlı gazetelerine de tercüme ediliyor- bir mektub yazmış; derhal kapıdaki 

du. Bilhassa -harikulade hadiseler me- muhafıziara vererek Sarafofa gönder
raklısı olan -Amerika matbuatı, bu sa- mişti. 0 rnektub da ştir,.:lan ibaretti: 

Artık birbirimize düşman olama -
yız, Sarafof... Gel; hem de. çabuk_ gel. 
Seni, büyi.ik bir sabırsızlıkla beklıyo -tırları düpedüz tercüme etmekle de (Azizim Sarafof! .. 

kalmıyorlar, bire bin katarak, adeta 
hergün birer masal neşrediyorlardı. Tam üç buçuk aydanberi sana kar • 

şı kalbirnde hissettiğim nefret. şu rnek 
Amerika, dehşetli bir heyecan ;çin- tubu yazmak için elime kalemi aldı -

rum. 
H. E. ton 

de idi. Ve bu heyecan arasında kaynı-
ğım dakikadan itibaren, birdenbire e -

Yan huswnet, hep zavallı ve masum 
Tü ridi, gitti. Son görü~üğümüz gün, ira-

~ rklere çevrilrnişti. Gazeteler, M is 
E t 'd 1 b. t k deme sahib olamıyarak sana karşı gös· 

Mis Eston, büyük ümidiere kapıl -
mıstı. Her ~eyden evvel. bu mahpusi -
yet. hayatının nihayete ereceğini san -

mı ştı. 
( Arkcısı 1:01") s ona aı yazı ar arasına ır a ım 

h lA imi d 1 t' kt termiş olduğum hakaretten ve kullan-
aya ı res er e yer eş ırme e; ve ==~=~========================= 

bu resimlerde, Türklere bazan yam -
Y"am, bazan canavar, bazan da in:sanıa
ra benzerniyen korkunç şekiller ver -
rnektelerdi 

* Bu velvele1er arasında, günler geç-
mekte idi. Mis Estonun mektubunda 
tayin edilen zaman gelmişti... O za
~an, büsbütün bir teUiş başgöstermiş
tı. Eşkiyanın istediği günde, istediği 
para verilmezse Mis Estonun öldürül-

• 1 

ınesı, Ve kanlı kellesinin gönderilmesi 
çok rnuhtemeldi. 

Amerika selareti, Babıa1iyc şiddetli 
bir nota vermiş, yeniden bir takım teh
didata girişmişti. Gerek saray, ve ge
rek BabıAli; Mis Estonun Bulgarisıana 
~çirildiğine tamamile kanaat getirdik
leri için soğukkanlı görünmektelerdi... 
Hatta, hükumet düşüneeli davranmı~ .. 
eşkiyaların, Mis Esronu tekrar Osmnn
~ toprağına geçirip, orada bir yerde 
oldürülerek ınes'uliyeti Türklere atfet
ınemesi için, hududa yakın yerlerde 
kuvvetli devriyeler ve müfrezeler gez
dirrnektelerdi. 

Sonra, diğer bir tedbire de tevessül 
~tınişlerdi... Arnerikalılarla da mutabık 
kalarak Mis Estonun mektubunun ta
lihinden tam on sekiz gün sonra; ınek
tubda verilen talimat dairesinde tavin 
edilen yere adam göndermişlerdi. V 

Bu adam, Sarafof tarafindan gönde
rilen murahhas ile temas etmiş; 

- istenilen para, nasıl olsa verile -
~ktir. Buna binaen sakın kadınları öl
dürmeğe teşebbüs etmeyiniz. BiUıkis. 
kendilerine iyi muamele göstermekte 
kusur etmeyiniz. 

Demi.5ti... Bu da Türklere has olan 
bir merhamet ve ulüvvücenap es-Ari 
idi. 

Fakat; parayı kim verecekti? .. 

* Babıali, Saraydan aldığı emir üze -
li~e para meselesine hiç yanaşmıyor -
du ... Çünkü; eşkiyanın istediği parayı 
\Termek, kabahatf kabu} etmek de -
lnekti. Ve bu kabul edildikten sonra da 

Yar ı İşleri Ilanı 

Nafıa V e kil etinden: 
ı - Eksiltıneye konulan iş· Ankara Hukuk fakültesi ikinci kısım inşaatıdır. 

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

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

3 - Eksiitme şartnamesi ve buna müteferri evrak 39 lira 20 kuru~ bedel mu
kabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 35,110 liralık muvnkkat teminat 
vermeleri ve Nafia Vekfıletinden alınmış ehliyet vesikası göstermeleri Hizımdır. 
Bu vesika eksiitmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel bir istida ile 
istekınerin Nafia Vekaletine müracaatl::ırı ve istidalarına en az bir kalemde 

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

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

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c7.84a , ____________________________ , 
ALMAN 
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Babıali - Amerika Sefareti - ve 
Softya hükumet merkezi arasmda ınu -
habere, uzayıp gidiynrdı. Böylece de 
günler geçiyor; Mis Estonun mevkufi -
Yeti temadi ediyordu. 

Mis Estona gelinre ... 
Onun vaziyeti, fena değildi. Hapse -

dUdiği kulede, bütün islirahat esbabı 
temin edilmişti. Bu yüksek taş kule -
llin üstündeki iki odadan birisi, Sofva
cla_n gizlice getirilen eşyalarla döşe~ • 
trıışti. Diğer odada da Silya ikamet et
llıekte idL. Ancak ~u var ki, hiç değiş
ll'liyen bu mahpusiyet hayatı, Mis E.c; • 
ton üzerinde çok fena bir tesir husule 

Vakıflar Um um Müdürlüğü taşdelen ve defneli 
memba suları İşletme Müdürlüğünden : 
Taşdelen ve Defneli stilarının İstanbul Belediyesi hududu dahilindeki satışı 

Tevfik Tekine verilmiştir. Otomatik mnkinelerle el değdirilmeden doldurulan 
sular İstanbulun her yerinde aşağıdaki fiatlarla satılacaktır. 
Taşdelen Defne!i 
Kuruş Kuruş 

3,50 O 0,30 litrelik şiş• 
4 o 0,50 • • 

12,50 14 3 • Galon 
50 55 80 :. Damacana dükkAnda 

60 65 30 , Damacana evlere teslım. 
Yukarıdaki fiatlardan fazlaya su alınmaması bundan fazla fiat taleb edildili 

takdirde idaremize mahlmat veJ:;1-.I ahalii muhteremeden rica olunur. 
c756h 

Sayfa 

Hikiye·: Dudak boyası 
(Baş tarafı 12 inci sayfada) 

Zarar yok, zarar yok, dedi, gallb3 
J essica ile konuşuyordunuz? Alın şu me
morandomu da hemen ba~lıyalım. 

Onlar çalışırken bahçeden bir iki defa 
genç kahkaba sesleri geldi. Core bunların 
farkında mıydı, hiç belli de~ildi. San 
saçlı gürel başı yazılara eğilmiş, müte
maıdiyen çalışıyordu. Baba, her kahka
hada irkilir gibi oluyordu. 

* 
Bütün yaz böyle geçti. J essica yemek

ten yemeğe görünüyor, (Core) a son de
reoe nezeketle muamele ediyor, babasile 
tatlı tatlı konuşuyor, geri kalan zamanı
nı arkadaşlarile yüzmede, teniste, gez
mede geçirtiyordu. Nihayet balo gecesi 
geldi. Jessicanın yakın uzak akrabaları, 
erlrek, kız bütün arkadaşları, epey bir 
kalabalik birikti. İyi de bir caz getiril
mişti. Arohi bu gece .adeta ev sahibi sıra
sına geçmişti. Sir Falconu bile gölgede 
bırakıyordu. Core bir vakit dansedenle
re baktı. Gece yarısına doğru biraz hav:a 
almak için bahçeye çıktı Kuytu bir köşe
de bir ağaç altına oturmaya hazırlanı
yordu. Ay aydınlığında pırıldayan yol
dan bir kadınla bir erkeğin - Jessica ile 
Archinin - geldiğini gördü. Görünme
den uzaklnşmaya vakit kahnadı~ için 
dalların arkasına sindi. Onlar geçip gi
dince o da kalkıp eve dönecektı. Halbuki 
bir.dcnbire genç kızın heyecanlı sesini 
duydu: 

- Ben de bilmem .. nrnmn herhalde si .. 
zi söyliyecek değilim. 

- Aman kuzum. Gelin yukarıda orayı 
pudra ile filan boyayım da babam gör .. 
mesin. Yoksa ... 

Corcun tereddüd ettiğini görünce izah: 
etti: 1 

- Yukarı kütübhanede bekl~rsin:z. 

Ben tuvalet takınunu alır gelirim. 
Core kütübhnoode bekledi. Genç kız 

yatak odasından kutu kutu krem, pudra 
getirdi. Mor lekeyi res.-.cım gibı boyama· 
ya başladı. Core onu hiçbir vakit bu ka
dar yakınında görmam.iş, duymamıştı. 

Eli yüzüride erolaştıkça sanki daha cv
velid günlerin bir tohum halinaP. içine 
ektiği gizli bir heyecan, tılsımlı bir fidan 
gibi birdenbire serpilip, büyüyordu. Bel
li etmemek için istemeden dişlerini sıktı. 
Genç kız: 

- Acıuyor muyum? diye sormaya 
medbur kaldı. 
Hayır acıtmıyordu. Sanki bır fırtına 

olmuştu da Corcun içinde esiyordu "•e 
ona için için şunları söyletiyordu: 

- Ah, J essica ah me ğer sen ne harl• 
kulade bir ınahlukmuş.:.un da ben cen· 
nette gö:i.i kör yaşamışım. Ah bu nefts, 
bu kınıılcfuruş ... Biliyorum, bana acıdın 
da yardım ediyorsun. İçimden geçenleri: 
bilsen muhakkak benden kaçarsın, tik· 
sinirsin. Sade sen değil, baban da, ikiniz 
de: cBak evimize aldık ta fırsattan isti
!adeye kalktı. derdiniz. 

Makyaj bitmişti. J essica: 
- Git diyorum sana .. çekil .. bırak beni. - Tamam, dedi, artık babam d-eğil, 

Delı misin sen.. ohnaz demedim mi? şeytan görse anlayamaz. 
Defol. Sen beni hiç anlıyamamışsın. B>.- Core cldldi bir tavırla kalktı. Teşekkür 
rak diyorum sana. Of k olum... etti. Merdivenleri iniyordu. Bir .. 

Bu son söz adeta bir feryada benziyor- den arkasından kulağına bir hıçkırık sesi 
du. Genç sekreter olduğU yerde daha geldi. Dönüp baktı. Aman yarabbi ne 
fazla duramadı. görüyordu? Ağlıyan Jessica idi. Yanak .. 

- Sana git diyorlar, anlamıyor mu- larından birbiri arkasın(l yaşlar yuvarlu
sun? diye Archinin önüne dikildi. Genç nıyordu. Oorc çılgın gibi yanına koştu: 
kn şaşalamıştı: - Jessica, Jessica, ben ne bileyim... l 

- Core! Jessica ıhala hıçkırıyordu: 
- Korkmayınız mis. - Zali:m!.. Hiç ben sen dururken .. : 
Archi, Corcun daha fazla bir şey söy- Kaç aydır nasıl nnlıyamadın? Eyvah koş 

lemesine meydan bırakmadan atıldı: Core, koş babam çağırıyor. Olmaz, olmaz: 
- Sen de kim oluyormuşsun sinsi he- çabuk • koş. Bir kafası kızarsa dünyada 

rif. Utanmadan insanı gözetlersin ha! cpekh demez, sonra nasıl evleniriz? Kim 
Ve yumruğunu Corcun gözüne indir- bilir bitbirimizi sevd~~imizi duyunca na

di. Genç sekreter can acısile bu yumruğu S'Il şaşacak. 
daha kuvvetli bir yumrukla karşıladı, Hakikaten, aşağıdan Slı- Falconun 
Archi 9endeledi, yere yuvarlandı. Jessica cCorc, Core .. diye gittikçe daha hızlı ses-
şaşkınlıktan mütemadiyen: lendiği duyuluyordu. Core merdı\Penler.i 

- Core, Core! diye söyleniyor.du. iki iki indi. Sir Falcon penceresinin ~ 
Core: nünde ayakta durmuştu. Onu görünce: 

- Affedersiniz Mis Falcon, burada bu- - Şimdi, dedi, ŞU telgrafı aldım. Dur, 
lunuşumu.. demclt istiyorum. Tamamen bakayım, biraz yanıma yaklaş. Hah şöy
bir tesadüf oldu. Kendimi tutamadım. le pencere önüne doRru. .. Kim boyadı 
Di~ kekeledi ve hızlı hızlı uzaklaştı. bu lekeyi? Jessica mı? Aferin elinden' 

O heyecanla doğru odasına çıktı-. TA el epeyce ressamhk geliyormuş. Ne o ne 
ayak çekilip, evdekiler yatıncıya kadar afalladm öyle? Beni dün gece olup biten-
da gözünü yummadı. leıi gömıadi mi sanıyorsun yavrum? * Bravo Core çapkına benim yerime hadrli· 

Ertesi sabah kahvaltıya indiği vakit ni bildirdin. (Gülmesini zor tutarak) iyi 
mebusun orada olmayışma pek sevindi. amma ey oğul haydi gözünün altındaki 
Adamcağız dün gece geç vakitlere kadar lek~ anladık. Ya dudağındnkine ne de· 
uykusuz kaldığı için kahvaltısını odasına meli. Hah, hah, hah! Kızdım mı sandın? 
istetmiş olacaktı. İsabet... Çünkü: Yedj- ~~ ~ünas®et a gözü.m.. kaç haftadır bu .. 

ği yumruktan Corcun gözünün altı mos
mor kesilmişti. Falcon sorarsa ne diye
cekti? Ömründe yalan söyliyemezdi. He
le bu kadar derin bir saygile sevdiği bir 
adama... Doğruyu söylemesine dmkfin 

yoktu. Şımarıklıktan başka kusuru ohnı
yan bir gaıç kl'Zln adını lekelerneye dili 
varmazdı. Tam bunlan .düşünürken Jes
sica i9Cri girdi. Hiçbir şey olmanuş gibi 
gelip sofraya oturdu. Fakat daha bir yu
dum çay içip te Corcun yüz:ine bakar 
bakmaz elinden bardağını düşürecek ka
dar heyecanlandı: 

- Ah Core! Gözünüzün altına bakın 
ne olmuş öyle. Ya babamgörsene dıy~ 
ce ksi niz. 

gunu be'kılemekten canım çıkmıştı be-. 
nim ... ı 

Bunları söylerken - bugünkü sekrete· 
rine yahud yarınki damadına • masanın 
üstiindeki el aynasını uzattı. Core ayna
da kendini görür görmez kıpkırmızı ke
sildi. Çünkü: Kütübhanedeki buseden 
dudnğınm üstünde kıpkırmızı bir ruj le-, 
kesi kalmıştı. 

r AR!Mid lfOSJLUaZDA: 

Söz söyleme kudreti 
Yazan: Mih. Zoşçenko 

Çeviren: H. Alaz __________________ J 
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H Sayfa 

MemlekeHe spor niçin inkişaf etmiyor? 
İşte Zonguldağı ele alalım: Spor işlerinin başına 
gelenler kendi meşgalelerinden bu işlere birkaç 
dakika olsun ayıramıyacak kimselerdir. Bu şartlar 

allında spor nasıl inkişaf eder? 

Gazetelerde enelerdenberi «Spor ölü - Zongulda~ın bugfin atad denebUecek bir 
yoro diye ferynd ve şikAyet edenlerin adedi snhnsı var. Maden mfihendls mekteblnln ri
pek çoktur. !lündekl yer tanzl~ edilse • az bir masrafla 

~tanbulu blr kenara bırakalım. Ankara Istanbul. Ankara, Izmir hariç diğer ~ehir 
ve Izmlrl de bahlsten hariç tutalım; bu şe- 1 stadlannın en ıyısı olabUecek blr hale so -
hlrlcrln dışında bir kazaya demiyeceg.m, kulablllr. Fakat alAkadar olan kim? .. 
bir vllfıyete gltsek sporun yoksuzluğunu, a- Bugün Zonguldağın başlıca spor hareke-
cı~acak halinf derhal görürüz. tl tenis korUarındaki faallycttlr. 

Istanbuldan ayrılıp ZOnguldnğa ıseyaha- Her sab::ı.<tı gerek i, Bankasının, gerek Etl 
te çıktığım zaman bu vazlyetl daha a.çık o-

1 

Bankın, gerekse Maden mühendis meltte -
larak hissettim. 'blnln lrortlnrında birkaç çifte rastgelebilir -

Zonguldakıtn bugün bir tek klüp olmadı- slnlz. 
sını, sporcuların toplanacağı bir tek yer bu-

1 
Bunu da organize edebilecek bir klşlye 

lunmad~ını kaydedecek olursam Lşin ne ka- tesadüf edemezsiniz. 
dar acı oldu~nu anlatmak kablldlr. 1 

Gençlik günduzlerl, kahve köşelerlnde, 

nkşamlnrı lokantalarda ancak blrblrlnl bu
lnbUiyor. 

Bundan on sene evvel Fenerbahçe !ı:lübü 

ile beraber Zongulda~a maç yapmak fizere 
glttl~mlı: zaman blr sporcu kütlesi taratın
dan karşılanmıştık. Çalışıyorlardı. Maden 
mühendis mektebl ve iki klüp eski Fener -
bahçeli Snblhln çalışmasile birer varlık ola
rak gorülüyordu. Şunu açık söylemek lfı -
zımdır kl o zaman Fenerbahçe - ZOnguldak 
karşılaşması çetın bir müsabaka ile geç -
miş tl. 

Bugfin Zonguldakta çal1ı2acak genç yok. 
İstanbulun birinci sınıf klüplerinde oyna -
yabllecek çocuklar kendi haline bırakılmış

tır. 

ZOnguldakta spor neden ölmüştür? Tah
lll edelim: EvveUi çalışacak Idareci yok. 

Şu muhakknktır ki spor hayatında Ida
recinin rolü çok büyuktür. Spor işinin ba -
şma gelenler sabahtan akşama kadar '•en
di işlerinden birkaç dakikasını .spor Işlerine 
nyıramıyncak klmselerdlr. İ lerinden çı~ -
tıktan sonra da tabfatlle evlerinde lstlrahn.
te çekillyorlar. Halbuki bu Işler bir parçıı. 

da yakından alnka ister. Bu alAkasızlık ta
blatile sponı uyutmuş ve binnetlee öldü: -
müştür. 

Bugun ZOn,guldnklı bir gence: cNeden ça
lışmıyorsunuz?» diye sornrsnnız, dudak bü
kerek size verece~i eevab şndur: tButııda 
spor olmazi• 

Artık gençll~ln kafa.ıunda yerleşmiştir: 

aZonguldnkta spor yapılamaz!. 

Halkevinin spor oda.s:ını gezdim. Aylar -
danberi klınsenin gl!'MPdl~i belU oluyor. 

Sayın Başbakanımız bundan evvel Zon -
gulda~ ziyaretinde blr ~niz kllibünı~ lhtı -
yaç olduğunu gormüş, ve derhal faaliyete 
geçilmesi emrlnl vermişti. iş Bankası da bu 
hayırlı iş Için on beş bin lirayı Zongulda lt 
şubesine g5ndermlş, nllkasızlık parayı tek -
rar merkeze Inde etmelerine sebeb olmuş. 
Düşünün ne hnldlr? 

Zonguldak Valisi bem şehri güzelleşt\r -
rnek, hem de sporculara oyun oynayabll"'Ce
bir stad kazandırmak gayesUc şehir stadı -
mn inşası üzerinde meşgul olmaktadır. 

Nitekim bu Iş Için büdceden otuz bin ll
ra ayrılm~ ve bankaya yatırılnıı.ştır. Şehl:
stadının deniz kenarındaki ~lrketlere ald 
Direk harmanında yaptırılması düşünül -
mekte ldl. 

Fakat şirketlerin bu sahaya olan ihtiya
cı ve binnetlee burasını vermemek husu -
sundo.kl ısrarları bu işi teahhııra u~rntmış
tır. 

Son defa Ankarada yapılan temaslar ü
zerine Veklller Hey'etl bu sahadan beş bin 
yedi yüz metre murabb~ll yerin stad yap:l -
mak üzere vll{ıyete verilmesine karar ver -
miştir. 

Fakat bu bel bin yedi yüz metreilk saha
da yalnız oyun yerinin bUe yapılmasına im
Un yoktur. 

Asgart bir maç Için en aşa!;'ı teferrüatile 
beraber on Iki, on uç bin metre murabb'llık 
yer lazımdır. Şimdi ne olacak, belli değU. 

Bazı kimseler dl!;'er kısmın şirketlerden n -
lınmasını, bazı kimseler de denizin do!dıı -
rulmasını Ileri sürmek•edlrler. Bugün Için 
her lktsl de pek gfiç bir meseledir. Şunu da 
açıkça kaydedeylm k1 stadın maden mfıhen-
di3 mektebinln önfinde yapılması daha dü -
şilncell bir hareket olur. Çünkü stadın de -
niz kenarında yapılmasında. büyük mahzur
lar vardır. Birincisi fazla paraya lhttyaı; 

ve saho.nın temini, di~erl de teknik malı -
zurlnrdır. 

Teknik mahzurlar düşünülmesi lô.zım o
lan en milhim meseledlr. Futbol kış sponı 

oldu~una göre önü tamamlle açık bir ssha
da rüzgarın önünde qyun yapılması hernem 
hemen lmk~sızdır. 

İşte her yerde saha Işi böyle, hnreke~ işi 
§Öyle Uren biz Ml~ spor neden öldü diye dü
şün tıp duruyoruz._ 

K. OSA.'J 

Mül3yim - Bulgar Kiro güreşi 

' 

POST~ 

Dün akşamki 
güreşler 

Öz.pınar Suyolcu Mehmed ile Köse
oğlu Mustafanın idare ve tertiıb ettiği 
yağlı gür~ler dün akşam Şehzadeba -
şında, Süleymaniye 'k'lübü salonunda 
başladı. Ramazan dolayısile otuz gece 
devam edecek olan bu müsabakalara 
!bir çok tanınmış pehlivanlar iştirak et
mektedir. 

Dünkü müsabakalar desteler arasın -
da yapıldı. 

Birinci müsabaka: Adalı Mehmed, 
Be~iktaşlı Yusufu yendi. 

İkinci müsabaka: Ayancıklı Musta
fa. Eyiiblü Recebi yendi. 

Üçüncü mÜsa'baka: Ayancıklı Mus -
tafa. Adalı Mehımedi yendi. 

Dördüncü müsabaka: Uzunköprülü 
Nuri, Silivrili Hüseyinle berabere kal
dı. 

Beşinci müsalbaka: Küçükpazarlı 

Hurşid, Çatalcalı Mehmedi yendi. 
Allıncı müsabaka: Sarı Bekir, Si -

noblu Hamdiyi yendi. 
Yedinci müsabaka: Kastamonulu Si

nan. Muharremi yendi. 
Sekizinci müsabaka: Kastamonulu 

Sinan. Sarı Bekiri yendi. 
Dokuzuncu mü.:;abaka: Evüblü Ser

vet. Meriçli Mehm<'di vendf. 
Onuncu müsabaka: Pomak Mustafa, 

gecen hafta yapılan Tiirkiye başpehli
vanlık müsabakasında cbaşaltı birinci
sh olan Babaeskili Küçük İbrahimi 
yen di. 

Bu müsabakalardan sonra Lülebur -
e-azlı Ali ALlımed ile. Pehlivanköylü 
Mustafa arasında varım saat süren bir 
idrnan yapıldı . Müsabakalara bu ak -
şam da devam edilecektir. ································· ............................ . 

Resimli zabıta 
hi kayemizin 

hal şekli 
6 numaralı resme bakınız. İskemlcnin 

ön ayaklan yuvarlak, arka ayaklan dört 
köşedlr. Bir numaralı resimde gorülell 
1skemlenln vazlyetl, 3 numaralı resim
deki halı üzerinde bulunan lskemle a
yn~ı izlerine telı".:ı.bül etmiyordu. Çün
kü ölü, lskemlenln üzerine çıkıp, Ipi boy
nuna takarak iskemieye bir tekme vur
muş olsaydı, arkalığı yere gelecek .!ie
kllde devrilen Iskemieye en yakın ız -
lerln dört köşe olması icab ederdi. Hal
buki izler yuvarlaktı. 

Hanrl kardeşini ba:'\ılmıtl. asmış, ls
kemleyl alarak daktilonun başına geç
miş ve mektubu yazmış, sonra da is -
kemleyl rastgele yere savurmuştu. nun
lan besablıyan müfettiş kardeş katlllnl 
yakaladı ve mahkeme buzuruna çıkar

c1L 

Edebi bir mesele 
(Baş tarafı 9 unetı saufada) 

edebiyatı çerç.eıvesi ve hududları içinlde 
cTürk klAsikleri bunlardır!,. demek, bil
mem ne dereceye kadar doğru olabilir? 
Bence Yahya Kemal ve Ahmed Ha§im: 
Yannlü neslin kolaylıkla seçebileceğin· 

den ve kendilerinde - klasik eserler ve 
hüVil.yetlerde - aranan vasıfları bulaca
ğından emin o1rlu~um iki klasik şnir ola
rak gösterilebilir. Fakat, Hamidie Akif 
- eserlerinilelki motiflerin yabancı olması 
itibarile • ne kadar ~aheserler yaratml§ 
olurlarsa olsunlar, Türk edebiyatmda 

Müldyim - Bulgar Kiro gür eşinden iki görüniiJ klasikler sırasında yer alamazlar kanaa-
Evvelki gün Ankarada serbest gür~ müsabakada MülAyiın Bulgara karşı tindeyim. 

müsabakalan yapıldığını yazmıştık. daima iiStün güreşrniş, Kiro'yu çok Klrurik münakaşasının klasik anketine 
Bu müsabakaların en alakalısı Müla- liırpa:LamJ4tır. Bu.lgaristan şampiyonu yarın da devam edeceğiz. 
vim pehlivan ile Bu~arls'ta.n şampiyo- 38 daki'ka sonra rin.gi terkederek Mü- · Nusret Safa Coşkun 
nu Kiro arasında olmuştur. layimin ezici kuvvetinden kaçmış ve 

Çok heyecanlı olarak devam eden bu mağlub ilan edilmiştir. 

' Kasımpaşa Orta Okulu Satınalma Komisyonudan: 
Okulumuz binasında şartnamesi mucibince c999t lira c15• kuruş keşif içindeki 

tamirat 7/11/938 Pazartesi günü saat on birde İstanbul Kültür Direktörlüğü bi -
mısın da liseler muhaseOO<:iliğinde toplan an okul komisyonunda açık eksiitme 
yapılacaktır. 

Bu işe aid eksiltme şartnamesi ve ke§if evrakı okulda görülüp öirenilir. c75• 
liradan ibaret muvakkat te..."'ninat ihale saatinden evvel liseler muhasebe vez· 
nesine yatırılacaktır. 1steklilerin en az 500 liralık bu işe benzer iş yaptıklarına 
dair ihale gününden sekiz gün evvel İstanbul Nafia müdürlütfinden ve Ticaret 
odasından aldıkları vesikalar veya teminat makbuzlarile belli gün ve saatte ko· 
misyona gelmeleri. c7723t 

ı 
Erkek kadın ve çocuklar için 

T rençkotlar, Renkotlar ve 
Waterproofs muşambalarmın 
Her clnate zengin kolekal· 
yonlarıni her yerden ucu• 
flet ve mOsalt t•rUarla 
Beyotlunda BAKER mala· 
zelartnde buluraunu•. 

Son Posta 1\latbaBSI 
································ Ne§riyat Müdürü: Selım Ragıp Eme1 
SAIIİPLE&I: S. Ragıp EMEÇ 

tt. Ek1-em UŞAKLIGlL 

Birineiteşrin 26 
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SOLDAN SAliA: 
ı - Zenginilk - En iri hayvan. 
2 - Kraliçe - Oezme yert. 

• 

3 - Bir nota - intikam beslemek - Plsllk. 
4 - Bilgi - intikam beslen:"k. 
5 - Kamer - Dost. 
6 - Akar getiren - Sporcuların .ya.şa. 

mfmasına söyledllderi. 
7 - Ezilmiş - Lüzumlu. 
8 - Tavla oyununda kullanılan - A~ır -

lama k. 
9 - İsim - Beraber - Bol olmıyan. 

ıo - Rütubet - Yakala. 
YUKARDAN AŞAl'il: 

ı - Şişman - Mlnarede okunan. 
2 - Ücretle çalışan - P1yerlotlnin bir ro-

manının adı. 

S - Bir nota - Zengin olmıyan. 
4 - Bir k~ sporu. 
5 - Emnlyetll - Beraber. 
8 - CUd - Motörsfiz gemllerde açılan. 
7- Tren. 
8 - Akıl - O~ul. 
9 - Cerahat - Dört dhetten biri. 
ıo - Cemi edatı - Evin üstü - Bir nota. 
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Evvelkı bulmacanın haUedıLmı1 ft'kLi 

Nöbetci eczaneler 
Bo gece nöbetçi olan eczaneler şun -

lardır: 

İstanbul cihetlndekller: • 
Aksarayda: {Pertev), Alemdar da: {E~

ref Neş'et), Beyazıdda: <cemm, Samat
yada: (Teofilos), Emlnönünde: (Hüseyin 
Hüsnü), Eyübde: (Hikmet Atlamaz), Fe
nerde: (Emilyadll, Şehremlnlnde: (Ham 
dD, Şehzadebaşında: (İ. HnlU>, Kar.ı -
gümrükte: (Fuad), Küçükpazarda: (Hu-
1\ısl), Bakırköyfinde: (Merkez). 

Beyoğlu cihetindekiler: 
İstikHU caddesinde: (O alatasaray, 

Garlh ı, Galatada: (Hidayet), Kurtuluş
ta: (Kurtuluş), Maçkada: (Feyzll, Be
§lktaşta: (Süleyman Receb). 

Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üsküdarda: (İttlhad), Sarıyerde: (Os

man), Kadıköyünde: (Moda, Merkez), 
Büyükadada: (Şinasi Rıza), Heybellde: 
(Tanaş). 

Bugünkü program 
ISTANBUL 

!8 Blrlncltqrln 931 Ça.rpmba 

Akşam neşrfyatı: 

ıs.ao: Daruı musikisl, ıo: Keman konserls 
All Bezin, Plyanoda Rana Seven. ı9.30: Ka• 
rı.şılt pllk neıırlyatı, 19.55: Borsa haberlerL 
20: Nezihe Uyar ve arkadaşları tarafından 
Türk musiklsl ve halk şarkıları, 20.40: Ajan.t 
haberleri, 20.47: Ömer Rıza Doğrul tarafın· 
dan Arabca söylev. 21: Saat lynn: Orkestr&J 
ı - Daruı muslklsl. 2 - Çlgan musfldsl. 
21.30: Safiye ve arkadaşlan tarafından Türk 
musfkisl ve halk 4arlolarL 22.10: Hava ra • 
poru. 22.13: Darüttnlim musfld hey'etl: 'Fah
rl Kopuz ve arkadaşları tarafından. 22.50: 
Son haberler ve ertesi gfinün programı. 23: 
Saat Ayan, İstfklA.l marşı. 

ANKARA 
26 Birinciteşrln 938 Çarşamba 

(Öğle neşriyatı tecrübe mahiyetinde ola
rak yeni Stüdyoda olacaktır.) 

ötıe neşriyata: 

12.30: Alaturka plAk ne,rlyatı, 13: Ha -
berler. ı3,15: Karışık plAk neşrlyatı. 

Alqam neıpiyatı: 

ıB.30: Daru pllk neşrlyatL 19.ı5: Türk 
musiklsl ve halk şarkılan (Makbule Ça~lar). 
20: Saat Ayarı ve Arabca söylev. 2o.ıo: Ha
berler. 20.15: Halk türkillerl: (Muzaffer İl• 
kar ve Radlte Neydik). 2ı.ı5: Stüdyo salon 
orkestrası. 22: Haberler ve hava raporu. 

1 . ' Bir doktorun günlük 
notlarindan 

Belsoğukluğu 
Geçen gün belso~uklu~u hakkında 

birkaç satır yazmıştım. 
Birçok gençler henüz bclso~uklu~nnn 

nasıl sirayet ettlğ'tnl ve ne gibl akıbetler 
yaratacat;uu J>Umlyorlar. Halbuki ııerek 

husyelerde husule getlrdl~l thtllA.tat lle 
akamete, yanı kısırh~a sebeb olnca~ Gi
bi, mesanede, prostatta. böbrekte ve 
sonra büyük matsallarda bir daha mar
salı hall tabllsine getirmek mümkün o
lamıyacak derecede tahribat yapmak 
suretne harekA.tını bozan ve bundan 
sonra da hastalık esnasında gözlerde 
husuıe geUrdlğl a~n ve birkaç gün için
de körlüğe müncer olabilecek vnhim lh
tllft.tlar meydana getiren bir hastalık

tır. 
Belso~ukluğu çok müdhlş, yaman bir 

hastahktır. Onu dikkatle tedavi etmek 
l§.zımdır. Asla ihmale gelmez. 

eenb tsteyea olnayaelllanmııuı pona 
,uıa yellaBUlanıu rlea ederlıı. Abi ..__ 
41rde lııteldetl müabel•b kalablllı. 

····························································""' 
Bulunmuş para 

K.aragümrükte Atikalipaşa mahallesin• 
de bir çanta derununda bir mikxlıır pari 
bulunmuştur. Sahibi her kim ise parasın' 
gelip alsım. 

Karagümrükte: Dervişall mahallesindi 
Sarayağa caddesinde Ananas sokağındi 
numara 8 de Bay İzzetten sual edi~In.esi· 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktör lüğünden: 
38/1336 
Borçlu Bay Hereçya Ni§astacıyan'a (Haçadur oğlu) ilAn yolile tebll~. 
Gösterilen ikametgah: Beyoğlu Şişli Kftğıthane caddesi No. llS. 
Bay Hereçya Nişastacıyan 24582 hesab numarasile Beyo~lu Feriköy eski Fert· 

köy K. 2 yeni Şişli mahallesi eski KA.~ıthane yeni Abideihürrlye.t o:ıokak eski 48 
M. 48 M. ~ 118, 120 No. lı kargir iki evin ~ hissesini. birinci derecede ipotelC 
göstererek 6/12/936 tarihinde Sandı~unızdan aldığınız 1000 lira borcu 14i6f938 
tirihine kadar ödemediğinizden faiz, komisyon ve masarifile beraber borcun~ 
1058 lira 58 kuruşa varmıştır. Bu sebeble (3202) No. lı kanun mucibince hakkl' 
nızıda Sandıkça icra takibine başlanarak yukarıda yamlı ikametgahımza ihbar· 
nn.me gö~rilıniş ise de ikametglhınızı terketmeniz ve nerede olduğunuz da öt 
renilememesi hasebile ihbarname tebli~ ec:fili!mediğind.en kanun hükmüne te~ 
flkan ilan yolile tebligat icrası icab etmiştir. İşbu ilan tarihinden ıtibaren bit 
buçuk ay içinde Sandı~a borcunuzu ödemeniz ve kanunen kabule şayan bl' 
itiramuz varsa bildirmeniz lazımdır. Hakkıru.zıda.kıi takibi usul dairesinde dul"' 
nurmad<ığınız takdirde ipo~kli gayri menkul me7Jk11r kanuna göre Sandıkça sıı• 
tılacaktır. Bu clhetler borçlu Hereçya NişaStaciyanca bllimnıek ve ihbarnatıl1 
tebli~ makamına kalın olmak üzere Uin olunur. (7872) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
Tahmin bedeli İlk temin•* 

Cinsi Mtkdarı Lira K. Lira J{. 

Karyola 100 a.dedı loOO Oo --;- 00._, 
21.10.938 de açık elkslltmeye konan yukarıda yazılı ka~ra v~rllen b~ 

haddi itidaıde görülmedi.~den 1.11.938 tarihine raatlıyan Salı günü saat ı• V 
ihaleleri yapılmak ~ şartnamelerine göre açk elmlltmeye konmuşlardıt· 

1 
teklllerin şartnarneyi görmek üzere Yıldızda bulunan okulumuza ve ek:sil~ 
günü de Gümüşsuyunda Yüksek Mühend:ls me1ttıeibi muhasebecili.ğinde toplall 
komisyonumuza gebneleri. (7894) 
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SON POSTA Sayfa ıs 

Kab1zl k 
Barsak, karaciger ve midenin kusurlu tşlemest demektir. Bu tlç 
QZVUil iyi işlemesini temim için muhakkak gece yatarken ve 
lllabah 80 kemına bir kahve kaşı~ MAZON MEYVA TUZU 

alınır. Alınması gayet ltttf, tesiri tabıt ve kolaydır. 
Mazon Meyva Tu u 

nun ismi teklid edilebilir. 
Fakt ne terkih, ne de tesiri 
t.ıklıd edilemez. Mazon isim 
ve horoz markasına dikkat 

,------~------~--------~~ 1 Bl 
Ufak bir üşütme başınıza 

çıkarabilir. Bunun 
büyük bir hastalık 
için derhal 

ALI NIZ. 

SEFAlltr 
/ll'olt.lra n .son,.a Biitiln 
tıj,.lla,.dan ffu!Otutetum_ 

• s L N 
Aldıktan onra bütün ağrılardan kurtuldum. 

N~zle - Grip - Baş - Diş ve Romatizma 
lcabınb günd 3 kaşe alınabilir. 

TaklidlerJnden sakınınız ve israrJa SEFALIN tsteyinlz. 
ı lik ve 12 lik ambalajı vardır. 

Istanbul Asliye Birinci Ticaret 1 
Mahkemesinden : 
İsviçrede Ruti Maschinen Fabrik fir

masından satın alınıp (Cenovaze K.oın

panya O Vapore) Vapll!" Şirketine men
sub (Copomela) vapurile lstanbula vü
rud eden 10/4404 M. R. 652/643 B. A. ve 
933/630 R. M. ve 73/699 numaralı marka
larını taşımakta olan 26 sandık makine 
yedek parçalarına aid 26/6/938 tarihli or
dino zayi olduğundan iptaline karar ve
rilmesi Türkiye Pamuklu Dokuma ve l 
Pamuk ipli~i Fabrikalan Anonim Şirketi 
vekili Hadi Sem'i tarafından taleb edil
mekle işbu ordino kimin yedinde ise 45 
gün zarfında mahkemeye ibraz edilmedi
ği takdirde iptaline karar verileceği Ti
caret kanununun (637) inci ve müteakib 
maddeleri mucibince ilan olunur. 

(11036) 

Son Posta 
Yevmı. 81yas1. Havadl.s n Halk gu.e~e.\1 

Yerebatan. Çataıçe~e eokak, u 
İSTANBUL 

Gazeteıruzde çıun yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve ıazetemJze aiddir. 

ABONE Fl TLARJ 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
~r. kr. Kr. Kr. 
------t---1 

TÜRKİYE 1-!..ıu 'wu 4vıJ 1uJ 

YUNANİSTAN 234Ll 1220 711> 27J 
ECNEB1 2iJJ 14 ıo 80 ı :Jıı 

Abone bedeli peşındır. Adreı 
aetiştirmek 25 kuru§tur • 

Gelen evrak geri Oe7ilmez. 
Ilanlardan me•'uliyet t,ılınmcu.. 

Cevab için rnektublara 10 kuruşlulr 
Pul ilih·esi lAznndır. 

A,••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••tıtıır. 

: Posta. kutıuu : 741 1stanbu; ; 
~ Tc1graj : Son Posta. ~ 
: Telefon : 20203 : . . 
;'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'r 

Merkezi: ANKARA 

·yo iş eri 
. 

ve saır 

ELER 
Ankara Bol'"' Istanbul 

Adapazan Bursa Iz mit 

Bandırma Eskişehir Safran be: 

Bartın Gemlik Tekirdağ 

D hllde ve h rlç e muhabirieri vard1r. 

Tel gr af adresi : 

Um um Müdürlük: TÜRKBANK - Şubeler: TICARE 

Bank m1z1n lat•nbul fubealnde tesis edilen 

'' G ce K SBSI '' 

Çok müaaid t•rtlarla IBym müflerUerimwn emrine amade bulundurulmakt dır. 

lzahat alınmak fizere gİfelerimiEe mliracaat olunması. 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbulda Emniyet Sandığı Mi."dürlüğünden 

Bayan &ide Heralın 23900 hesab No. sile Sandığımı.zdan a.iUğı 1300 lira bor
cuna karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemediğinden dolayı 
bakflan.da yapılan takib üzerine 3202 No. lu knnunun 46 cı maddesinin maturu 
40 cı maddesine göre satılması icab eden Beyoğlu Asmalımescid mahaH.esınin es
ki Vened.ik, yeni Yeniçerilerağası solcağı nda eski 21, 23, yeni 29,31 kapı, 316 ada 
15 parsel No. lu altında dü~anı olan k.1 gir apartımanın tamamı bir buçuk ay 

müddetle açık arttumaya knnmuştur. S atış tapu sicil kaydına göre yapılmak -
tadır. Art1ıırmaya girmak istiyen 516 lira pey akçeısi wrccektir. Milli bankaları -
mızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmi~ bütün vergilerle be

lediye resim.l.erl ve vakı.f icaresi ve taviz bsdıeli ve telialiye rüsumu borçluya 
ai'ttir. Arttırma şa.rtru.ımesi 27/10/938 tarihinden itibaren tcdkik etmek isti -

yenlere Sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı. 
vesair lüzumlu izahat ta ~artnamede ve tak~b dasyasında vardır. Arttırınaya gir
miş olanlar, bunlan tedkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her 
şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birin ci arttmma 14/12/938 Çarşamba günfi. 
Ca~aloğlunda kfıin Sandığımm!a saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muv~t 
iliale yapılabilmesi i~ teklif edilecek b ed elin tercihan alınınası icab eden gayri 
menkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi 
talkd:irde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 30/12/938 tarihine müsa -
di! Cwna günü ayni mahal~ ve ayni saatte son arttımıası yapılacaktır. Bu art
tırınada gayri menkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaklan. Hakları tapu 
sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtüak halkla sahibierinin bu haklanm 
ve husıı:sile faiz ve masarife dair iddialarmı ililn tarihinden itibaren yirmi gün 

içlnde evrakı müsbitelerile beraber dai remize bildirmeleri Iazımdır. Bu suretle 
haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu siciDerile sabit alıruyanlar satış 
bedelinin payıaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malıiınat almak istiycnlerin 
938/760 dosya numarasile Sandığımız hukuk ~leri servisine müracaat etmeleri 
lüzumu ilan olunur. 

** DIKKAT 
ımmıyeıt Sandığı: Sandıktan alınan gay rimenkulü ipotek göstcranek istiy~ 

tah'min edilen kıyrnetin yarısına kadar ikraz yaparak usulüne göre kolayls 
gösteımektedir. (7875) 

Dünyanın en saf 
sabun u aynı zamanda 

en idacelisidir 
Bu kadar latifadelerl bir arada bula· 
bltlrmlalnlz ? 
CADUM aabunu, bUtUn dünyada 
methur, ve"'gayet aaf bir bundur. 
Gayet kuru olduQundan ve huau f 
9ekll aayestndo nefla kokusunu vef 
kıymetli ,mezlyotlerlnl son parçacı•, 
Oına kadar muhafaza eder. Bu aa4 
bunu kullanan milyonlarca kltl. en 
fazla ekonomik bir tuvaret aabunu 
olduOunu eöyllyeceklerdlr'. 
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•DUSUNENE·NES 
• • UMUM VEKili: 

CAlATA ZÜlFARUZ SOI<AK • SESLI HAN 
VE GALATA 

N1 121 
• HEZAREN CADDESI 

BUNU BiLiYOR MUSUNUZ? 
Et ve sebzeterin iyice pl.şmemesinden, meyvaların güzelce yık.anmamasından, lçilen sulann temiz ve saf olmamti.Slndan h~i.

sıl olan solucan dedl~lmlz barsak kurdları en muzır hayvanlardır. Bunlar; Ince barsaiın iç zarına :yapı§ara.t ve tan emcrck 
yetltlr ve ürerler. Ekseriyetle çocuklard:ı bulunur. t 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızhk, karın ağrıları, karın şişmeleri, burun, 
makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması, sar'aya ben-

"ter sinir halleri, gece korkuları, görmede, işitmede bozukluk hep 
tesiridir. 

• 

1 
bu kurdların en blrlncl devasıdır. Buyük ve tüçUklere emniyet Ye Itimadla verilir. Her çoeuk seve seve yer. Çoculthırmıza se
nede bll"taç defa 1httyaten veriniz. AUe doktorunuza danı1mız. 

Slhhat Vekilet.tnin resml müsaadealni balzdlr. Tarzı lstımall kutuların içinde yaıılıdır. 
Fiatı her eczanede 20 lcuruştur. (İ S l\1 E T) lsmine dikkat. 

Kan11ılık, kemik 
vitaminsizlik tea 

haatalıklan, dimağ yorgunlu'darı ile 
bütün zayıfhklara ka11ı 

KUVVET ŞU RUBU 

TAL N V • 
1 

• 
1 

Her annenin bilmesi icab eden bir kuvvet turubudur. Çocı.k
larınııa Vitalio ku-.vet turubu vermekle onları sağlam, gür

büz -.e neş' eli yetiştirirsiniz. 

VIT ALlN KUVVET ŞU RUBU 
Mektep çağındaki ıeuçlerle emzikli kadın veya ihtiyarların 

bayaU kudret Ye ku-.-.etlerini arbrır. 

lNGtı..ız KANZUK ECZANESI 
BEYoCLU- ISTANBUL 

,1///J ___ _. }<;ı rahat çelik somye.lerile şık, metin ve ucuı ~---' 

K A R ~V O L AL A R 1 
ve madenT rrlöbleleri 

HA LlL SEZER 
Karyola ve mAdeni eşya fabrika salonlarındaki 

Metherlncte göreblllralala. 
' ~ Sirkecl, Salkıms02Qt, Demirkapı caddesi No. 7 Tel: 2.632 ~-., 

Darüşşafaka Direktörlüğünden : 
Mekteb talebe ve bademesi için yaptırılacat: elbise tkinciteşrinin birinci Salı 

günü saat 15 de kapalı zarf USl!lile müna kasaya lkonulaca~md.an taliblerin §art
nalll.('l)·i görmek üzere Nuruosmaniyede Türk cıkutma kurumuna müracaatları. 

• (7802) 

SERV.OIN 

DEMi iKT1DA 
ve BELGEVŞt;:KliGINE ~n 
tesirli bir ·naÇt~r kutusu 

1 86 kuruş Slrkecl Merkez 
· ··· ···"Eczanest. All Reza · · · 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk HakimUtindeıı: 
Başkitıb ihbarnamesi 

Hüsnlyenln h!Uen lkametgft.hı meçhul olan 
kocası Yusuf Öztıma aleyhine açL.ılı kendi
slle 5 çocu~una nataka t.a.kdirl davasının 
12/10/ 938 tartılll eelsesinde tadhl dnvadan 
Itibaren davacı lle 5 çocuklarına cem'an ay
da 22 lira nafaka takdir edildiA-lnden mfid
doti kanuniyesi Içinde temyiz etmedi~! tak
dirde hükmün tesbl kat'lyet edecell llflncn 
tebliğ olunur. (1175) 

ilan Tarifarniz 
Tek 1ntun aanUmt 

IIJhile· 
400 '"'"' Nh ile 250 ,. 

Nlaile 200 ,. 
Dörtlüncü ıahile 100 • Iç •ahileler ,. • 
S•n tahile 4D • 

Muayyen bir müddeı zarfmetA 
fa.z}aca mikdarcia tlh yaptıracak~ 
lar ayrıea tetW!lth tarifemtzdea 
tıtifade edeceklerdir. Tam. yanıa 
ve çeyı-ek nyfa Ulnlar lçla ayn 
bir ıarife derplf edilınifür. 

Soa Poata'nın ticart ilblanııa 
aicl ifler fçiıl fU adr... mOzac11t 
edilmelidir: 

ll&aed.ıl& &.Uell.W flık..a 
~ .... 

&akan ...... 

Birincitqriıı %6 

Diş Doktoru diyor ki; 
-····-

Kua bir müddet "RADYOLIN, 
kullandıktan aonra ditleriniz 
inci gibi parladıktan bqka 
mikroblann kanıilen mabvoldu· 
ğıınu; zararlı aalya ve ifrazabıı 
keaildiğini, dit etlerludeki iltl
habların durduğunu ve niha· 
yet ağzmızda IAtif bir rayiha 

başladığını duyacakaınız. 
._.._... ... _ 

Gayet temiz 
Gayet s1hhl 
Gayet ucuz 

-····-
Hergün aabah, öğle ve alqam 
yemeklerden sonra ditleriaizi 

A Y L ·N ile fırçalaymız. 

Tek, fakat kat'i çare 

Tecrübe edenlerden sorun uz 1 
E aş, diş, adale ağrJiarile üşütmekten mütevellid bü
tün ıztırablara karşı yegane müessir tedbir bir kaşe 

(ALMAKTlR) 
Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz. 
Icabında günde 3 kaşe alınabilir. l.mine dikkat taklidlerinden aala
nınız ve Gripiıı yerine ba1ka bir marka verirlerse şiddetle reddediııix. 

Tarağa isyan eden saçlar 
Ekaeriya bulunduklan yeri terketmek arzuaWlda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçiaranıza itaate Ahşt1ran1z 
Bunun ea iyi çaresi 

PERTEY BRiYANTiNI 
NEVRALJI 
N EZ LE 
BAŞ ve DIŞ 
Ata RI LARI 

' 

kullanmaktır. 

. .. 

BÜTÜN 
ACRILARI 

DINDIAlA 


