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Çek • ar ihti.lifl IKudüste karışıklık 
hal yoluna girdi Yer altı kanallarından 

şehre giren isiler ayni 
yoldan kaçtılar 

Çekler Macarlara terkedilecek 
gerleri yakında tahliye edecekler 

ı·ecavüzler devam ediyor, Fllistinin şlmal 
mıntakasunda birçok hadiseler olda Almanya ve İtalyanın hakemliğini kabul eden Çekoslovakya devir muamelesini 

hazırlamak üzere muhtelit bir komisyonun teşkilini teklif etti ~------------------------~--~-----,--.----~-=-~-

Çek askerleri SUdetleri 
tehdid ediyorlarmiş 

.Prag 26 (Hususi) - Çekoslovak hü
kümeti, Macaristanın son tekliflerine 
cevabını bildirmiştir. 

Bu cevaba göre Çekoslovakya, tah
liyesi hususunda evvelce iki taraf ara
sında mutabık kahnmış olan şehirle -
rin Macarlara teslimini kabul etmek -
tedir. Teslim muamelesinin bir hafta
dan evvel yapılamıyacağı da bildiril -
ını~tir. 

-çekoslovakya, Münazaüntih arazi 
hakkında Almanya \~ İtalyanın ha - ' 
kernliğini kabul etmekte, fakat Şarki 
Ç~coslovakya hakkında verilecek olan 
her'hangi bir kararda, Polanya bulun
duğu takdirde Romanyanın da temsil 
edil~ini istemektedir. 

Hariciye Nazırı Şvalkovsky, Çekos· 
io:a~yanın hu cevabını Peşteye bildir· 
mı.ştn·. (Devamı ll inci ıayfada) Çek luıriciye nazın Şvalkovıky 

Hatay1n iktisadi 
hayatında yenilik 

Suriyenin müşkülit ihdası halinde cenub vilayetlerinden 
bir kısmının transitinin lskenderun limanından yapıl

ması etrafında HataYda müzakereler cereyau etti 

Iskemlerun Jimanın dan bir görünüt 

İsken.derl.lll 26 (A.A.) - Suriyenin, Ha- vekil, vekiller, bir kısım meb'uslar, İs -

.............................................................. 

Alman Hariciye 
Naztrt Romada 

Macar ekalliyetleri 
meselesi görüşülüyor 

Berlin 26 (Htl'ru!Si) - Bu aqaın Roma
ya hareket eden hariciye nazın Von Ri -
bentropun ~Iyareti siyaset ve tllplomasi 
mehafilinde büyük lbir hayret tevlid et -
miştir. Bu seyahatin Abnan hariciye na
zın ile Poloiı.ya sefiri arası.nda dün ya • 
pılmı.§ olan ,c>rüşrne neticesinde karar -
laştınlrnış oldulu 'Z8ruledilmekte idi 

(Devamı 11 inci ıcıyfcul4) 

Ingilierede mühim 
bir tayin 

Kent d ükü Avustralya 
umumi valisi oldu 

Eski Kudü.f §ehrinde Ingilizler tcırcıfındcın tesis edilen müstahkem 
mevkilerden biri 

Kudüs 21 (Hl&SUSI muhabirimiz yazı -ı gelen haberlere göre, temizlik hiç bir işe 
Y<>I":) - ŞehiT lhaı& büyük bir heyecan yaraınaınl§tır. Çünkü, isiler bu mahalleyi 
içinde ·ve k&l'gaşalrklar hiç durmakSızın girdikleri gibi kimseye i()rünmed'en çı · 
devam ediyıor. Şemin iaargaşalığa m.er - kıp gitmişler! 
kez oLan .k!lsmı, e8ki K.udüstür. Bu ta - F2lhalôka, asilerin hücumları ihtima . 
rafla şehrin yeni Kısmı ihtilattan mem - line karşı Kudüsün gayet sıkı bir muha . 
nudur. Kn.rv\"etli bir kordonla yeni kı - faia kordonu ile çevrilmiş olmasına ral· 
amdan ~ cJ.an eski Kudiiste, A • Dll!'ll bunların eSki Kıudüse nasıl gimıel• 
rab mahaBelertnde İJJ8iltzlw ctemizUh muvaffak oMuklan anl8§ılamatnl§tır 
yapmakla meışıu.JdOr. Fakat, e taraftan (Devamı 11 inci icıyfcıtl4) 

Hankeu civarında iki 
kasa ha daha işgal edildi 
Çinliler hali nihai zaferden bahsediyorlar, Hankeu 

sokaklannın arzettiği manzara acıkitdır 

Londra 26 (Hususi) - Hankeunun iş-ı Bu vaziyete rağmen, Çinliler mücade. 
galini tamamlayan Japon kuvvetleri, bu- leye soo nefeslerine ıkadar devam ede -

. gı1ın de Hankeuya mücavir Vuçang ve ceklerini beyan etmektedirler. 
Haiiyang kasabalarını zaptetmişlerdir. Yarı resmi bir Çin meml)aına göre 

Hankeuyu tam bir harabeye çevimıit Kantonun ve Hankeunun dü~mesi rnüs _ 
olan yangınlar söndürülmü~ür. Fakat ,e- tevliye karşı mücadeleyi durdurınıyacak
hir sokaklarının arzettiği manzara pek tır. Ümidsizliğe kapılma#a sebeb yoktur 
acı'klııdu. Kaldırımlar üzerinde yatan bin- ve nihai zafer Çinlilerindir. 
le.rce mülteci, şiddeUe yağmakta olan yag Di~er taraftan Hankeunun sukutu hak-
mur alt.mda kalmışlwdır. (Dcramı 5 inci sayfudcı) 

Güneş klübü futbol, gür~ş, atletizm, 
·deniz şubelerini 1aovetti 

taydan gideoek eşyadan yüzde 25 güm- kenderun tioaret odası erkanı ve tüc • Kmt dükü 
lilk atmasma mukabele olarak, Hatay hü- carlar hazır ibuluıınw§tur. Meselenin e- Londra 26 (HU6U9i) - Kralın küçük r stanbul spor klüpleri Güneşli futbolcüleri kadrolarına 
kfimetinin de ayni şekilde hareket etme· Mmmiyeti takdir dJDere.Jc esaslı karar • karda,i Kerıt dü1di Avustralyaya umwnl almak için hummalı bir faaliyete 2iriştiler · 
Hi üzerine tahassül eden yeni vaziyet do- lar alı.nıınası etrafında görü§Illeler yapıl- \'ali (Gouvemeur general) tayin edil • .. _ .. .. . . . 
layısile burada devllet relsi ekselAns Tay- mıştır. Suriyenin Hataya gönderdili Av- miştir. Eski umuınt vali Lord Gari tekaü- Dün Gun~ ~~~nde yapı~ bır ı~-
fur Sökmenin başkanhğında bir toplantı rupa maımıl8.tıı eşyamn doğrudan doğ • de sevkecliknişth'. ma s_onunda klü.~ ~~ gutefı de~z, 
Yaptlmıştır. T<>plantıda meclis reisi ba§- (Devamı 11 inci sayfada) (D 5 · . atletı:mı f\lbelermm lAtyıne karar verıl-

• · eveımı ın.cı ıayfadcı) nıi~tir. Klübün faaliyetini sadece içti • 

Cumhuriyet Bagramında müvezziinizden 16 
sayfailk bir gazete lle beraber 16 sayfalık 
ilavesini de paratuz olarak isteyece.ksinlz 1 

"Son Posta, n1n bayram nüshas, 
Memleketin birçok tanınmış kalemlerinin kıymetli 
yardımlarile çoıc cazib bir şekilde hazırlanmı1tır. 

Vehib, Ali R1za, isınail 
Hakki ( Paşa ) ların 

hazineye olan borçlari 

mai saha ile tenis, fOH, atçılık, atıcılık, 

blra ve deniz llVC'lh~ ve da~cıl~a inhi -
sar ettireoeli anlaŞi.Mıoaktadır. Bu suretle 
Güneş klü'bü tamamile içtimal bir klüb 
haline geltniJ bulumnaktadh. 

Bu h•r üzerine İstanbul spor klüp -
leri arasında Güneşli futbolcüleri kendi 

938 senesi eylulünden itibareri mer'iyet takımları kadrosuna almak için dünden
mevkiine giren ve 927 mali yılına kadar beri hummalı bir faaliyet başlamıştır. Bu 
ulan alacak, zimmet, avans hesabıarının urada Galatasaray klü.bü de evvelce ken
terkinine dair kanun mucibince bazı a- disinden ayrılmış olan çocukları tekrar 
]~cak davalal'ının kayı.dlarının terkin e - Galatasaraya alabilmek için faliyete geç
dilınEei VekArettıen istenmiştir. Bu me • miş bulunmaktadır. 
yanda hazinenin sakit hükumete rnensub Eski Galatasaray oyuncularının hep 
Vıehfb, Ali Rıza: İsmail Hakkı (paşa) lar- biı1den gene eSkıi klüplerine dönmeleri 1 
dan alacakı olan 17,164,88 liranın da ter- beklenmektedir. 
kini isteıuniştir. (Devamı ll inci ıayfadcı) Güneı k1übünün birinci futbol takım& 



2 Sayfa 

Herrüa 
._. ... -. 

Yeni vaziget 
Karşısında Romanya 

Yaıaıı: MUittia JJbope 

lE!!. on günlerin belli ba§lı vak'ala
;;;;;}) rından biri die Lch hariciye nazl

rınm Romanyaya yaptığı ziyaretti. Bu 
ziyareti mütcakib ga'Z'e'tcl'er, Leh hariciye 
nazınmn Romanya hükfuneti nezdinde 
Macaristarun müddeiyab lehinde bazı ta
vassu.tlar ve teşebbüslerde bulunduğunu 
ve fakat, Romanyanın bunlara taraftar 
olmadığını yazd'ılar. Mesele malCtm:lur: 
Macaristan, Lehistanla hemhudud o1mak 
istiyor, bunu Lehistan da terviç ediyt>r
du. Bir aralık Almanyanın buna müsaid 
görünmcdiğinden, ihiç d ğilSe böyle bir 
tezi tccviz etmiyeceğinden bahsedildL 
Sonra da gördük ki, Romanya böyle bir 
teklife taraftarlık göstermekten istinka! 

Resimli Makale: = Bu şehir bizimdir = 

etmiştir. Mançester şehrınin umumi bah~rerinin kapılarında: Çi- ve sokaklardı da herkesin hUSI.ISi evinin brr cüz'ü sayılır, 
Lehistan.dan gelen teıklifin teferrüatını çek koparmayınız, bahçeyi •kirletmeyıiniz, ihtan yazılıydı, 

tamam bilzn.djiğımiz ıribi Romanyanın ver bahçelerimizi harab etmek, sokaldaıuımzı kirletmek kendi 
p· belediye meclisi üyeleıin.in birinin teldifi üzerine kalchrıldı: 

diği cevabın ma'hiyeti hakkında da yalnız _ Halk \'azifesini bilir, ihtaTa lü'ZUIIl yoktur, denilen. evimizi bak.mısız brrak:ma'k demektir, umrtıımyalım ki, bir 

esasları göstercook derecede malfunatı • Bır şehir, o şehir'de oturanianın mü~ malıdır, bahçe §Chrin temizliki halkıının temizliğinin ölçüsüdür. 
mız var. Yalnız Bükreşin büyük si ya~ z;=:;:::=:=::~~;;:==:;;::;::~::;:=::::::::::::::::;::;~:::;:=:::=:::::;:;::::;:::::;:::;::;:::;::=:=::::;::::;:::::;:;;::::=:::==-~:;;:::::;:::;::=; 

~~E:~~~~E~~I 
şüncey.i takib ederek te Romanyanın, son 
orta Avrupa hadiselerindtm sonra, nasıl 
bir vaziyet al:iığıru taıhmin edebiliriz. 

* Üniversul gazetesine göre, Romanya 
Lehistanla Macaristan arasında bir hu
dUd birliğine taraftar değildir. Gazete, 
bunu açıkça söylü(}'Or. Bu taraftar ol • 
rnamazhğm siyasi ve ıktısudi sebebleri 
var. Bu sebebleri de Romanya birer bi -
rer sayıyor. 

Siyasi sebcbler: Romanya, Macaristan
la bir türlü dost alamıyor; çünkü Maca
ristan, hatMen sonraiki hududu kabul 
etmiyor ve esaslı bir değişme istiyor. Ro
manya ise buna razı değildir. 

Bizim anladı.ğımıza göre, eğer Maca -
ristan ehemmiyctsiz bir hudud tashihi ne 
iktüa etse., belki Romanya yumuşıyacak; 
fakat Macaristan da buna razı görünmü
yıor. Şu halde Romanya neden dolayı Le
histanla Macaristan arasında bir hudud 
birliğine t~aftar olsun?. 

Saatin vatan1ndan 
Ingiliz Başvekiline 
Yollanan hediye 

İkt.-ısadi sebablere gelince, Romanya, 
Çekoslovakya ilc bir hud'ud sahibi olmak-1 ~""*.t*E 
tan çıkmakta fayda görmUyor. Bu, o
nun kendi mahsullerini .iyi satması gibi 
bir en<lişedcn ileri ge:rdiği kadar Çekos - Saat endüstrisinin vatanı olan !sviçre, 
lovakyanın da zirai tıuvvetlurini kaybet- Avrupa sulhünün idamesi yolunda İngi
mesine taraftar obnamasından ileri geli- liz başvelcili Çem:berlaıyni.n Münihte sar -
yor · fe ttiği gayretlerden dolayı bir şükran e-

Üniversul, bu mooele'teri tcşrih ettiği seri olarak, bu artm saati kendisine tak
sırada netice oLarak şuna varıyor: Le - dim etmek Ü7Jere, h'USLISi surette imal et
histanla dostuz, hatta sade dost değil, t.irmiştir. 

müttciikiz. Fakat, cdostu:mun dostu. be- =============== 
nim de dostumdur~ tarzı:n.I.:U:ı.k.i kaid€yi si- kaçm.ıyord'u. Bunun için, Almanya, Ma

ca.ristam bir dereceye kadar tuttu, fakat, 
ileri gitımedi. Buna mu:kıa:bil, §iımli ken -
disine bütün varlığı ile ~lim olmıya ha
zırlanan Çeklere, bilalds, daha iyi mua-

r················································-·-··-ı... 

Hergün bir f1kra 
Bu da olmadı 

lçki yasağı zamanında Arnerikaya 
giden bir içki müptelüsı içki aramıg, 
bulamamış: 

- Eczancierde bulunur. 
Demi§ler, bir cezaneye ko~muş: 
- V ere biliriz, fakat reçete lazım. 
- Nereden doktor bulayım. •. dok -

tor reçete verir mi? 

- O belli olmaz, fakat madem ki 
fazla arzunuz var. Yılan besliyen bi -
rinin adresini vereyim, gidip kendini
zi yılana ısırtın; o zaman alkol ve • 
rebilirim. Çünkü yılan tarafından ısı
rılm1.§ insanlara alkol serbestçe ve -
rilir. 

1çki müptclclsı adresi almı~~ koş -
mU§, bir müddet sonra eczaneye aön
m-ü§: 

- Bu da olmadı. 
-Niçin? 

- ?ılan besli~n adama gıtıtm. 
Benden ovvel ismini yazdırmış bin 

Dünyanın 

En küçük 
Komoozitörii 

altı yüz ki§i var1Jlı§. Onların teker te- Dünyamn en nı~ kıompozi.törü olan 
ker yılan tarafından ısınıma$mı bek· Moya Mc. Crak.ett dört yaşındadır. 
lemem icab edermi§. Moya, bir 90k mus:i.kişinasların takdir 

\. 1 etti~ ilk eserini henüz kompoze etmi1 ve 
................................................... _., profesörü ile ~rsite talebesinin hu -

Hayret edilecek !Zurund'a, büyük bir muvaffakiyetıe pi -

D yanoda çalmıştır. 
erecede hBSSBS Bu yavrunun bir musiki dclı8sı olacağı 

Bir burun tabmin edilmektadlir. 

Müellifini milyoner . yapan pcges 

yasette her zaman tatbike imkan yoktur, 
Romanya Macaristanla samimi dostluk 
yapmakta, hatta Lchistanın hat'ın için 
dahi, bu kadar ileri giden fedakarlıklara 
razı değildir. mele ediyor. Eskilbir gazeteci olan meşhur Arneri -

Şu halde Romanyanın son aldı~ı vazi- kah edib Robert Sherwood'un iki hafta 
yıct hi'ç te sebebsiz değildir: Romanya, içinde ya2Jm1Ş o:rduğu cEblehin Sevinci:. 

Birinciteşrin 27 

Sözün Kısası 

Yurdumuza alaka 
Gösterelim 

tr:!!! eçen gün ibirziı. gazetede vardı~ 

~ Avustralya i.l!k mekteb talebesin

den 12 yaşmda lbir yavru İstanbul bele· 
diyesi turizm şubesine mC'ktub yazarali 
n:roın!clretimiz haklanda turistik malu • 
mat i$temi§l 

Ben, çok arzu ederdlm ki bu alukayı 
gösteren, AvuSt.ralyali değil, Türk bir 
mel..;tdbli olsun. 

Avustralya nermi, '.I'ikkiye ncresi? 
Dünyanm tfı öbür bucağınrf;., yurd"umu· 
zwı adını ancaık sınıfının c..:·~rafya ki .. 
tabında okumuş bir çocı··:, bunun nasıl 
bir yer olld'uğunu, ne giibi tabii güzellik • 

lere, tarihi zengiınliklere malik bulun " 
duğunu merak ediyor da, bu merakını 

tatmin için İstanbul belediye-sine mektub 
gönderiyor .. 

Acaba Ankara)'lı. İstanbulu, İzmiri, 
Bursayı, Edirneyi merak edip te, değil 

me'ktwb1a beledliyelerd.erı, fakat şifahen 
mualliminden soran kaç çocuğumuz, hat .. 
tt delikanlınuz var? 

Bizim umumi bısurlarımızdan biri d'e 
yurdumurzmı, doğup yaşala)ğımız nokta • 
sından gayrisine alOOta göstennemek, yurd 
dahilinde - cumhuriyet idaresinin temin 
ettiği vesait lbolluğuna ve kolay1ığın_a 

rağmen - seyahat etmemektir. 

Halbuki yurt]. sevı~isi. böyle böyle inld. 
§af eder. ErZllTUillun ne kadar güzel, İz· 
mirin ne ımertdbe mamur olduğunu, filan 
ve falnın yerlerde şanlı mazimlze, mede

niyetimizc, kültürünıüzc delillet ed'en e .. 
~ l<'rin ne türFi zengin bulunıd'uğu11u ya• 

kından görürsek milli duygularımız, kal· 
bt ra:bıtalarımız daha ziyade kuvvetlenir. 
Vatanın her bölgesinde yaşıyan hemşe. 

rilerimi21in .ayrı aıyrı meziyetleri, fazilet
leri, güzel Adetleri, hususiyet!eri vardır. 
Bunlan tanı:rna:k için de, onları kendi mu ... 
hitlerinde gönneliyjz. 

Bu zan:nolunduğu gibi sade bir pro .. 
pagancfa işi değildir. İçimi:zide, bunun için 
heves uyanmalı -re bu hevesi kendimiz u· 
yandıronalıyız. 

Bu alakıa bizde peyda olduğu 
gün de, Trakya ve Anadolunun dünyanın 
hiç bir tarafına gıpta ettirmiyecek kad'ar 
g{izel olduğunu, en şifalı ılıcalann, en la· 

tif manzaralarm, en serin ve leziz suların, 
en kıy.metii tarih, vesi:ka ve anıtlannın, ,.,, 

mavi gökle, en gi.Wlel denizin bizde, l 
mm içimizde bulurlduğunu görüp şaşa .. 
cafı.z. 

Avustralyalı çoouğuın alakaSt bize, bi· 
zim çocukları.ın:ııza. -re büyüklt"l"irnize ib• 
ret olsun! Hal ve vakti birazı.cık müsaid 
olaınlarımız, üç ibeş ~ kenara koyup, 
bu suretle birikecek parayı yurd'u gez .. 
me~e ve tanımağa hasretsinler. 

~.mdi hemen ber tarafa trenlerimiz, 
vapurlar:ı:ınız işliyor. Bunların crişeme .. 

dikleri yerleretle otobüsler ulaşıyor. Uc. 
retler mutedHdir. Mesafeler 'kısalmış, her 
§ehirde bannaca'k: yerler vücud bulmuş• 
tur. 

Üniversulün kullandığı dil açıktır. Bu 
dil Bükreş hükumetinin harici siyasetini 
ifadede ne dereceye saı:lik mr tercümıın .. 
dır; bunu :bilmiyoruz. Faltat, şuna dikkat 
ediyoruz ki Üniversulün aldı~ı vaziyet, 
az çok etra:fta.ki tefsirlcre ve geçen gün 
cMünihren sonra orta Avrupa:. başlığı ile 
yazdığunız makaJedclki mütalealan uy
gun düşüyor. 

MacaristanJıa anlıışmaru.n kendisi için adlı piyes, 18 ııy gil>i n.isqeten kısa !bir 
hayli müıhim fedakı1rlıklara malolaca~ım müddet içinde, müelll.fin.e 200 bin İn _ Rak-betEmiz artt'lkça bunların tekamül 
biliuor·, Alman'-·a siyasetine ayak uydur- edeceği de tabii -re şübh.esizdir. 

J · J gilli lirası .kaumç temin etmiştir. 
duğu takdirde ise, Maearistan taratından Pudra, dudak boyası, k:rem vesaire Piy~s, ~merikada ~ir mi}y?n, İnglite _ Dallıili turizm!. Bir bu eksi~ varı 
cld'dt surette rah~ edile.."Iliyeceğine ta- aibi kadın tuvaleti ~c:ı imal eden rede ıse şimdlye kad. ar 600 bın kişi tara- Bunu da tanıamlama.Iıyız. TabinUn aziz 
marnem vakıftır. Fedakarlık yapıp Maca- c· -·u~ fmd '""""'n..,.,fm ~ .... ...:~~..- be 

me~hur Alman fabrikatör ve kimya - ~ ~J4~·""'l•ır. . . J• ........ o.u .. uza zlet~i eşsiz güzelliklere 
11istanla anlaştığı takdlrde kendisine tam geri Dr. Siegfried Leichner, hayret ve- Muelli~: bütün lbu temsıllenn hasıla • lmrşı ~kran lborcumurru bu sur&tle &efi • * bir siyaset emniyeti tarnin edebileceğine rici bir koku alma bassasma sahibdir. tından yümde 10 almıaattadır. Film hakkı yeoeğiz. / 

Şu halde, Münihten sonra Romanya, kani olsa, belki bunu tercih ed~~· Or • . .. . da ayrıca bir Hollywood kumpanyasına 
hatıra gelebileceği gibi Macarisıana m Y· tada 'buna da f:mkin olmadığına gore ak- . Dr. ~ıchner yuzlerce esans şışele - .3S !(fuı İngiliz lirasına aatılmıştır. 
led b - . n--· tutn..•e b .. e sini yapması, hiç o~a bugün için, da- rini, etiketleri okumaksız.ın, sırf ko - Robert Sh ood 42 dadU' p· 

en ır sıy~ -·~ve una gore va- 1 d~l -ı..Jı ? k -..J ~-frlk -..J b"lmekt di Hat erw yaşın . ıye-
ziyet almrş d~klir. Bilfıkis, Macaristanm ha maku ct>• ~~~r · ~ :ı..- usulQ,Ian ~ ~e ~ e r. - sin mcvzuunu bir transatıantik eeyahati 
müfrit iddialanna ı.... ..... a~'IT h lif Ramanya bu .ı.~ musut:t cevab ver 1 tA gözleri batlı oldugu halde, gene esnasmda tasarl ............ ın-. 

~11.. ~ça mu a miştir. Bunun ~çin Macaristan ve Lehis- sırf kolrusundan bir pudranın veya ko- =======ııı::::ıı::_.:a:::.'""i=·===:::a::::ı-=ı::=:ı:~~::ıı: 
olan ıbir tavır almış -re bu suretle, ayni tan lhududlannı birleştirmek meselesin • lonyanın rengini tayin etmektedir. lardan <iaha hllM8S bir teşek.küle ma -
za.ınarida Almanyanın tuttuğu siyasete de, ilk adımda bir murV'affakiyetsizliğe Leic.hner'in burnu ile alAkadar o - lik olduğunu tesbit e-tmi~lerd1r. · 
müvazi bir vaziyete giıımış bulunuyor. u~adılar. lan doktorlann yaptıklan muayene Resimler fabrikatörün burnunu gös 
Almanya, Macari.stanı tutuyo:; fakat bir Muhittin Birgen neticesinde, bu burnun alelade burun- tennektedir. 
dereceye kadar, fazlasmı istediği zaman, ~::::::;:::;:;;:;:::;:::;====~~~==~~:;::;::;=;;;:;:~;;;;;;:;;;;:;;~~~~~~~=;:;:;;;:=~;:;:;:;;;::;=::=======~ 
Çekleri iltizam etmekte rereddüd gös -
termiyor. Bununla, geçen gün de söyle -
diğimiz gıib1, MacariSıana bir nevi ceza 
tertib etmiş gibidir: Macaristan, Naziliğe 
ve Ahnanlıktn nüfuzuna karşı ı;on ay
larda Macaristan dahilinde gayet sıkı tea
bir ler aldı. Almanyanın gösterdiği dost 
çehrcsine karşı şülfue ve hatttı biraz !da 
~e ile bak-t$ için, Macaristan, ken • 
disine başka taraflarda istinad noktaları 
aradl. Başlıca istinadl Romada ve sonr3 
da Varşovada gördü. Macaristana karp 
gayet iyi dost muamelesi ~östermekle be
raber, bi.ı haller Almanv~nın gözünden 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER 1 NA NMA·! 
Pazarlıksız satış meobuıiyetinin vaz'mld'an sonra alıcı he

sabına kısa bir ş~ırma ve aldanma devrem geçecekti, geçti. 
Sonra arz ve taleb ve rekabet ka1delerl tcsiırlerini göster
roiye başlıyacaklardı, başladılar. 

't.tç dört gün evvel Sirkecinin göze çarpan bir gömlekçisi
nin camek5mnda bir kravat gönnU§tük, üııerin.de bibneyiz 
hangi ecnebi damgasıı., 4 lira yazılıydı. Ayni gün yolumuz 
BeyoAlu semtine dü§'tü. Ayni marka, ayni knrvatı bir ma -

ISTER INA N, 

ğaza camekanında 3,5, ibir diğerinde üç liraya gördük. 
Meslek icabı tecessOs hissinin zebmuyuz, ilk majazaya 

uğrıyarak mü§ahedemiz.i söyl.dfik, sah.ll>i eözümüzü tered
düdle karşıladı, fakat dün gördük Id, o da fiatım 3 liraya 
indirmiş, bir defa daha fikrini so:rdt*: 

- Bizi batJTan hep bu rekabet d?~il midir? diye söylen
di, dükkancıJar arasınkra fiat birBii yapm.alk için bir cemi
yet kurmak ldzım. 

ISTER INANMAl 
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Sovyetler 15 Yilda başanlan 
işlerden takdirle bahsediyorlar 

Btr Sovyet gazetesi: "Türkiye bir dünya kıtalinin 
tehdidi altında bulunan be1eriyetin müdafaasına 

tesirli bir surette hidim olabilecektir,, diyor 

Moskova 26 (A.A.) - Tas ajansı bildi- bu et.ımhuriyetle cOOstluk ve karde~lik 
riyor: muahedeısiı. akdetmişti.• 

SON ~OS'IA 

Dünyanın iktisadi 
teşkilatı 

Van Zeland yeni bir ntzam 
vücude. getirrneğe çalışıyor 

Nevyol'k 26 (A.A.) - B. Van Zeland\, 
altı hafta müddetle konferanslar verlllf'k 
üzere Amen'lk.aya gelmiştir. 

Mımı.aileyh kareya çıkarken şu beya

Ingilterenin 
Harh stoku 

Londra 26 (A.A.) - Finansiyal Ni
yuz'a gön~ İngiltere hüldımeti, Ro -
manyadan bir milyon İngiliz lirası kıy
metinde takriben 200.000 ton buğday 
satın almıştır. Bu bulday müdafaa ne -
zareti iase dairesi tarafından ambar -
larda hıfzedilecek ve İngilterenin mü
lhim bir harh stokunu ~kil edecek -
tir. 

Fransız Başvekili bugün 
Marsilyada bir nutuk 

söyliyecek 
Jurnal de Mosku, Türkiye cumhuriye- Gazete, Türkiye cumhuriyetinin 15 yıl- cCihan sulhü, tarnamile yeni iktısadi Paris 26 (A.A.) - Dalad''Ye bu akş~ 

tinin on beşinci yıı!d6nümü hakkında bir lık bil5.nçosunu yaptıktan sonra şöyle de- teşkilAta bağlıdır. Münih misakı, yeni bir Marsilyaya hareket etmiştir. Orada. ~eısı 
makale neşretmiş, gazetenin güzel bir vam ediyor: devir açımştı;r. Bundan nasıl istifade e - !bulunduğu radikal rosyallst partısınin 

natta bulunmuştur: 

ltö~si.ne Cınnhur B~kanı Atatürkün por- cOn beş yıl içinde Türkiye cumhuri _ deceğimizi gömneğe çalışıyoruz. Dünya- kongresine iştıirak edecektir. Daladye 
tresını koymuştur. , .. . . . . . ti bir k müh.im ~labat başardı. 1924 da yeni bir ni'zam vüoude getirmek vnzi- lbeynelmHel vazi~tl~. ekonomik ve maU 

Gazete, cumhuri~t ::u:kiye~~ı~ ~k- : eski bsmanlı imparatorluğunun son fesile mükellefiz.• vaziyeti tam bir şekilde tahlil edecek o-
la! içi~ olan mücadd~les.~-~ tarıhını hulti- enkazı olan halifeliği lağvettikten son- B. Van Zeland, B. Ruzvelte mülaki o- lan mühirn nutkunu 'arın öğleden sonra 
sa e tükten sonra ıyor ı. 1 m::..;k ı..- kıirneü dini de\'"~ttcn lup olmıyacağını bilmedi11ini söylem~ s, söyliyecektir. 

hed . Tü k" . rç lı ra, yen .ı.Uıl ııu s " ---------cSevr mua esı r ıyeyı pa a - dı M 'fi ıt.yildeştirdi r.ncak B. Hulü ziyaret edccegın~ ı temin et-- ml k . ı· tamamen ayır . aan cı ' 
y()r V(' onu ~nn muste e e ~~dzı~e ;ne hocalann imtiyazlarmı kaldırdı. Kadın miştir. 
koyuyordu. Türlciye. yabancı mu a a e - . hnkkın k dı ve amme hizmet - ---------- Amerika 'l bin 

Tayyare yapltrtyor 

Sa,& 3 

E 
e Orta Avrupada 

siyasi kagnaşmalar 
Yazan: Selim Ra(lp Eme' 

ler yü~nd'en Tnüşkül günler geçirdi. İn· ;e~m girdi ~i;:r:tin Avrupalılaştml -
gilizler tcrrafmdan teşkil edilen Yunan kı- erıne A _ ·b harfle.ri yerine latin harfle-

. . t . ·,.· Ana ması ve n.ıa 
laatı casayış ve nızanu emın ı:.ın:. - . · ik · diğer bir çok ıslahatla bir-

Dogçland vapurunda 
Yangtn Çlklt 

r eklerle Macarlar arasında son 
V gü:n]ıeı:de tahadklüs eden vak'alar 
gö.steriyor ki bu meselenin önü, eğer 

taUı müzakereler le alınama ma, beynel -
nıilcl bir irom.isyonun müdahalesini icab 
ethlrecektir. Malfrm oldtuğu üzere iki ta
raf arasında yapılıan bu müzakereler bu 
ayın on üçünde fnkıtaa uğramış ve Ma -
car hükiımcti, bu hususta Münih konfo
ransınm ilkkilerine b~ vurarak davası
nın hallini istıczrıŞL HattA b1r ara, Macar 
dav.asmın lehine mütem.nyü görünen İtal
yanın teşdbbüsi.le Venedik.te bir konfc
ransuı toplanması düşünülmüŞı fakat 
Almanyanın yeni bazıı esaslar d'ahilinde 
doğrudan doğruya mrrüzakere yolile bu 
işin halledilme6i.n.e tarafıtar görünmesi 
Venedik konferansı fikrınin terkedilme
s!.ni icab eytemişt.i. Bir ara, va2ı1yet bu 
şekilde kaldı. Detken, yenid('n başlıya· 

New- y~rk 26 (A._A.) --:- New·Y~rk cak ınüzakerelere elverişli bir zemin ha. 
dolunun içlerine kadar sokuldular. İstan- = ~:esı, yi sür'aUe Avrupa medeni-
bul itilM orduları tarafından i~al ed~l- ~ baki~ Evvelce memlekette mev-
mişti. Yunanlılar Ankaraya doğru yürU- ~ ~ bir k endüstri do~du.:. 

Herald Trı:bun gazetesıne, go re Amerıka 
1 

t . i in olacak. son gu" n· 
.. "- . •11• müd f ·u . zır anmasını emın ç , Nevyork 26 - Doyçland vapurun- hukuıuıtı, nn ı a aa vesaı nın 

1 
rd Berlinl'e Rama Pragla Berlin v~ 

da yangın çıktığı telsizle bildirilmiştir. arttınlması çerçevesi dahilinde, nsg~- ; e ile Budapeştıe 'arasmda hararetll 
Bila!hnre vapurdan alınan yeni bir tel- ri yedi bin harb tayyaresi inşasına aıd b.

0n: lomatı'k faaliyet baş gösterdi. Gene 
siz, mürettebatın yangını söndürmeğe bir program tanzim ve tatbik etmek b~ m~nasebetle mü:şahafu codli.len nokta, 
rnuvaff~k olmuş ~ldu~lannı teyid et- tasavvurundadır. Bundan ~aksad, A- bu davada faşist İtalya ile nasyunal sos .. 
rnektedır. Maarnafih, ıcabında yardım- merikanın hava kuvvetlerinı Alman - valist Almanyarun, va2iyeti ayni rüyet 
da bulunmak üzere iki gemi, Doyçlan- yanın ve diğer memleketlerin hava ~ iyesinden görmediklerini ete daha zi· 
dm bulunduğu mahaHe doğru yollan- kuvvetlerine müsavi veya bunlara fa- ;:~ tebarüz ettirmek oldu. İtalyanlll 

yor, Fransızlar Kilikyayoı, İtalyanlar da 0 yan :: _ . . . 
Antaly.ayı işgal edlyo:.-lardı. HattA İngi- Coğrafi ve pohtik m~h~ bır tel~kı 
fiz işgal müfrezeleri Karadenizdeki Sam- ndktasmda bul~an TUrkiy_e c~mhurı -
suna kad'ar nüfuz etmişti. Türkiye yalnız ~ti, barışm tahkimine ve bır tiünya kı -
bir tarafta Sovyet cumhuriyetlerinden talinin tehdidi altuıda bulunan be~eriye
se:rrwati v~ dOstane yardım buluyordU. tin müdalaasma tesirl.l bir surette hfıdim 
ı.ü.rkiye Büyük Millet Meclisi hükfunetf olabilecektir.» na devam etmektedirler. ik kılmaktır. Macar tezine temayülü artnnış gibi idi. 

Profesör Mustafa Şerefin 
hatırası yadedi!di 

Yazı bilmiyenlerin 
Parmak işaretleri 

Almanya iSe, Süıdatler davasını hallet. 
ti:kten sonra Çe'klere karşı daha yumu • 
§a'k davrantr bir. vazi:yet takınmı~tı. Mü s 

t 
mleke meselesinin 
fiyesine doğru 

Berlinin, Pragla Bud~ştey~ bu hu 
Ankara 26 (Hususi) - Hukuk Fa- Ankara 26 (Husust) - Yazı hilmi- susta mümkün olan iit.ilful ile hareke1 

kültesinde Profesör Nizami bugün ida- yenlerle imzalannı el ile yazmağa muk edilmesi lüzumunu tavsiye etmekte ol • 
re hukuku imtihanına başlamadan cv- tedir olmayanların ve~lerden para duğunun şüyuu, işte bundan dolayı olsa 
vel bu kürsünün değerli profesörü alırken kullanacaklan mahkCtk mühür gerektir. Beriinin tezi, hududlann etni~ 
merhum Mustafa Şerefin yüksek ha - veva imzalarla pannak işaretlerinin esas'lara istinad etımesi. merkeztndedır~ 
tırasını yadetmiş, bir dakika ayakta na~ıl muameleye tabi tutulması lAzım Roma ile Peşte ve Varşovanın istekler/ 
duııılmasını teklif etmiştir. İımtihana geleceği hakkında alakadarıara tebli _ ire müşterek ıbir Macar - Leh hud\.ıdıunu:ıı 

Portekize aid şarki Afrikanın bir kısmı ile Belçika 
Kongosunun Almanyaya Yerilmesi dütünülüyor 

Londra 26 (A.A.) _ Finansiyal Taymis Tesviye sureti projesini ilham eden u- göz yaşlarile devarn edilmiştir. ğat yapılmıştır. vücude getirilmesi gi'bı tamamen siyas' 
l'amyor: mumt fikir, A.Jmanygnan, Kameron ve To- bir fikir etraıfın:da ternctkü~ ediyor. Bı, 

'Münih"lnilzakerel:.erindenberi İngiltere go'yu istirdad etmem ve Portekize aid Futbol federasyonu Markın kıymeti münaseıbetle Çek hariciye nazırının Ber 
ve Frnnsa ihükfundleri, müsald zamanm şarld Afriknnın bir kısmile Belçika kon- as başkanlı.., 

1 
line giderek Alman büktimeti ile temru 

hulıllünde müzakerelerde bulunınak için gosunwı, Tanganika'run Almanyaya ve - • g Berlin 26 (A.A.) - Saltıhiycttar Al - ettikten sonra Macarlara yaptı~ı yen! 
hazır olmak üzere müsteınlekc m.eseleai- ı:U:hnesi merkezindeıdir. İngiltere hükü - Ankara 26 (Hususı) - Futbol Fe- man mebafili markın yfizde elli kıyrnet- tekliflerio hüsnü kSibul gönııe.mesi taraf. 
ni1 heyeti mecmuası itibarlle, tedkik et- meti, bu mt1steıınleke~ ahal~in reyle- der~syonu Asbaşkan~ğına Ankar~ böl- ten düşürüıe::eği haberl~ini kat'f ola • ların işgal etti'kieri mevzileri şinilliiili 
rnekten hAli kalmamışlardır. rlne müracaat ed.il'mesi ve mus~l~ke - g~sı ~a?ıık Başkanı Zıya Ateş tayın e - rak tekzib etmekte ve Hitlerin öteden - teriketmek istemediklerini gösterlyo11 

Hususi lb'ir müşkül, oenubu garbi Mri- ler mesole61'nde yapılacak her türlü fe. dilıniştır. beri para üzerinde oynamasına muarız Maamafih .dört devletin hakemliğine mü-
ka meselesi yüzünden tahaddüs etmlftlr. dekirlı!ın umwnl tesvi~ wretinin ancak • • bulunduğunu tıatırlatmaktadır. ı'acaate meobur olmadan Çekoslovaklann 
Çünkü cenubi Afrika biriili bu meseleye 1:iir unsuru olması lOzumun.a kall bulun- Sıvıl olarak seyahat~ eden etni'k hakimdan Macarlara azami feda . 

büyük ru ehemmiyot atfetm.ektedlr. maktadır. zabıta memurları Tokadda zelzel e kariJ.tı göstermek istOO!iklerl muhakkak· 

lngilterede teslihat .. ~kara 26 (Husust~ -~ivil olar~k, Tokad 26 (A.A.) :._ Bu sabah saat tırİ..ehistanın takib et.tiği politika ise, biı 
huvıyet varakasına mustenıden demı.r- 7.05 de altı saniye devam eden kuv - Macar_ Leh bblru vftcude getirmektir. 
yollarında se:>:ahat ede~ ~bıta z:ı~rn~r- vetli bir yer sarsıntısı olmuştur. Za - Lehistan, Almanyanın Ç~Iere karşı yap-

s ası genişletiliyor larından naklıyat resınının tahsılı lu - rar yoktur. mak istıedli.A'i hareketten bilistifade bir 
zumu alakadarıara tebliğ edilmiştir. emri vakile düşüncemrü tahakkuk ettir . 

· Çemberlayn kabinesi aıühim bir toplanh yaptı, kabine
ye alınacak yeni nazırlar kralın tasvibine arzedildi 

Ba'lı Çek konsolosluk- Iktisad Vekaleti teşkilatı me'k üzere iken Münih konferansı vazt. 
• • • yetJ hallettl Bu, Lehistanın hiç işine gel-

ları ılga edıhvor Ankara 26 (Hususi) - İktısad Ve - mişe btmremez. Nitekim Romanya hük11-
Prag, 26 (AA.) _ Hariciye Nazırı, kflleti, teşkilltına vereceği lüzumlu ge- mat'inezdinde yapılan teşebbüs bunun bll' 

Berlin, Paris, ve Londra ,giı'bi ayni za - nişleme şekli hakkında alAkah daire - delilidir. Fakat Rumen hükOmeti Leb da
Londra 26 (Hususi) - Başvekll Cem-I tesUbat sahasında kuvvet, beynelmilel sa manda elçilik bulunan yerlerdeki Baş- lerden malfunat istemiştir. Bu husus - vasını 4kıabu1ıe yanaşmayınca Lehistan, da· 

berlayn bugün Buldngham sarayında hada sülklbı ve uzl.aşma. lko:ısolosluklarının ilgasına karar ver - ta yeni bir kanun projesi hazırlanacak- ha geniş lbi.r dipJ.ornasıi hareketile bu da r 

kral tarabndnn kabul edilmiştir. Beyaz ldtab ııniştir. Bazı eblçilik ve
1 
koıh~losd lukları~1 ~1.~: ....................................................................... ~~.~~~.'::~ ... :~ .. !~ .. ~~~!~!. ......... _ Başvekilin, kn'bineye alınacak olan ye- Loncfra 26 (A.A.) -Parlamentonun bu da ilgası ve u suret e arıc e temsı 

ııi naz.ırlan kralın tasvibine arzelmİf ol- seferki içtiıma devresi açıhr açılmaz İn- masraflarının azaltılması düşünülmek- Sabahtan aabaha : 
du~ tahmin edilmektedir. gtherenin ve imparatorlu~un müdalaası wdir. 

Diğer taraftan kabine de bugün başve- için parlH.ınelltom.m alması icab eden ka- Yunan politeknik 
ldlin riyaseti alt:ınld'a haftalık mutad top- ~lar ha~da mu:fas5al mallımat veren 
lantısını yapmıştır. Toplantı iki buçuk bir beyaz kita:b çıkanil'acağı kuvvetle tah- mektebinin yıl . önü mü 
saat sürmüştür. min edilmektedir. Atina 26 (A.A) - Politeknik mekte -

,.. • . .....aş18...,..,.. Mevzuu babs.:>lacak mesele, yalnız har b bin yu·· züncii yıh şenliklerinin kapatılma-Parlamentonun ~ısıne .u u-..u • • • • • 

·ırınn linnsın.a 4XD kab" enin bu levazımınm ve bilb&$e tayyare ıstihsa - sı münasebetile kral bir nutuk sôyleyc -
~c~ ) 0 

. aen . ın f _ linin fazlalaştıTıhnası. de~il, fakat milli rek mek:tebin başardığı terakkileri tak
ıçtıma~a hususi .lbu- ehemmı~~t at ~ müda!aa için çalışan bütün end'üstrilerin dirle kaydetmiş ve ıbu terakJdlerin en 
mekted'i.r. Uanumıyetle başvekılın umu randımanının mahstl8 derecede yüksel - iyi istikıballeri derp~e imkAn verdiğini 
siyasete ve milli müdafaanın tensikine tı'lmesidir. söylem.f§tlr. 
aid programın ka:bulü.nü parıamentoya Mühimmat n~ti -------
telklif et.mesme ihtirnnl venhneıctedir. y K 1 L d r d 

Çemberlaynin parlamento huzuruna ta 

mamile mütecanis bir kabine ile çıkmak 

istediği zan.no1unmaktadır." Başvek:il, bu 
husus !hakkıaıd'aki niyet ve tasavvurlarını 

Londr~ 26 (A.A.) - Daily Mail ve UR8R ra 1 On ra JO UR 1 
Daily Expres gazclıelerinin bildirdi~ine Atina 26 (A.A.) - Kral saat 21,10 cb 
göre, Çıemberlayn, ayrıca bir mühimmat Paris yolu ile Londraya hareket etmiş -
nezarti vüruı:ie getirihnesine kat'i surette tir. Kral mütenekkiren seyahat etmek -
ımlhalif bir vaziyet alınaştır. tedir. 

oçı'kça izah etmek suretile arkadaşlanna =============================== 
umumi siyasetini tasvib veya reddetmek İstanbul Belediyesi: 
\"e her hal'de önümüzdeki müzakerelerin 
arifesinlcfu vaziyet almak imkanını bah-

§edecektir. Esasen 'I.Utl'Uml fıkir, kabine -
nin başvekile tamamile müzahare: ede -
ceği ve lbu mim:a'hereti t2min edecek §e· 

yln Çemberlayn ile Lord Halifaksın son 

nutuklarını teThis eden aşağıdaki formül 
olacağı merkez.indedlr: Milli planda ve 

ı - Cumhuriyetin on beşmcı yıldönümü münasebetile 29/10/938 saat 9.45 te 
Vılayet Dairesinde lcabul resmi ve bunu müteak!iıb saat ll klle Tabi.m meyda -
nında geçid resmi yaplracaktır. Kıyafet: Fmk, siyah yelek, ~az boyunbak, 
silindir şapk:adır. 

2 - Adresleri malf.un olamamasından dolayı Ikendilerine davetiye ve proğ -
r.a:m gönderilmemif olan muhterem mebuslarmmzla Veklletlere mensup Müfet
tişleıin teşrif1erıi rica olunur. •7950. 

Genç dokfnrlar 
-------~----------------Paris - Soir &a:nsız gençlerlni tenkid ediyor. Her yıl üniver.sıtc şubelerin

den binlerce genç çıktığı halde Fransı.z idaresindeki u:za'k memleketlerde dok
tor, avUkat bultmımadığını, ~n gençli~ ana vatancia tmalıp kalınasının 
doğru ohnadığını yazıyor. 

Bizdeki derd!.. 

Anadolunun pek te :ızak olmıyan yayla kasabalarmdan sık sık mektublar 
alırız. Daima ddktnrsuzluktan, eczacısızhkian, dişçisizlikten, ebesizlikten, avu
katsızlıktan şikayet ederler. Sıhhiye ve Maarif V~in mecburi hiz -
mete tM>i tuttıuiu mezunlar ihtiyaca kAfi gehniyur. Ve böyle mecburl biz .. 
metle uzak bir kasabatfa iki yıl çalışan gençler de müd'detleıi bıter bitmez 
rohığu İstanl:ıulk!a alıyorlar. Gerçi es)d. doktol"bırm İstanbuld'a yerleşip kA~a
neler yapmış olmalan yetişenler için caribeli bir 6I"llt'!ctir. Fakat unutmama
lıdır ki onlar ~lerinin rakibsfz .zammılarmda §'(lırotkrini yapmışlardtr. 
Yirmi yıl evvel kMim hastalıklan mütE:fısssısı parmalda g&ıterillrdt. Bug-1n 
her köşe başıında bir mütehassıs levhnsını görü10ruz. Gençlerin bl5ylc: ş6h • 
retleri öme'k tırtına1an yalnız memleket için zararlı de~il, kendileri için de 
sakat bir düşün~r. Çok müşkül şartPar içinde kuvvetli rakfolerle mücadele 
edip yıpranmaktansa daha müsaid sahalarda iş tutup şöhret yapmak elbet te 
daha hayırhdır. Kesil nüfuslu büyük merkezlerde şık kabineler açıp bol para 
kazanmak: hü1yası çok gençlerimizi sukutu bayetle uÇatıyor. Onlar !stanbul
da çetin bir roka'bet mücadeleslle yıpranırken Anadoltrnun şfrin kasabaları 
doktorsuduktan, eczac.ısızlıktan, dişçisi7.1ikten, e'besi2.nkten ~Ikfiyet edip duru
yıorlar. Halbu'ld Atatürkün cumhuriyeti emanet etti~ gençlikten bu memle
ket inkıl!b knhramanları kadar feragat ve oeısaret bekHyıor. 

Biirhan Cahid 



400 bin lira sarfile muazzam bir 
hal· binasi yaptiniacak ' 

Karaköy ve Eminönü civarına inhisar eden ticari 
merkezin genitletilmesi ;çin esaslı tedbirler alındı 

1starlbul vali ~ belediye reisi Muhid-ı bcti gözöniin.Oe tutarak bu civarda hci.l 
din Üstündağ, bckd'iye reis muavini Ek- binalarmı tdkasüf ettirecektir. Meyva 
rem Sevencan belediye iktısad müdürü 
Asım Süreyya, dün hill civarına gitmiş -
ler, tedkikat yapmışlardır. 

imar planıncia Karaköy ve Eminr.in<i 
civnnna inhisar etımiş olan ticari mer -
ltezi sı'kletin dağıtılm.as:ı temin edilmiştir. 

Eminönü meydanındaki binalar tama
men yı:kıl'dıktan sonra burada mevcuri 
olan ticarethanaler ibaşka taraflara nak
ledilıni.ş bulunacaktır. Bu ticarethaneler 
Balı'kpazan ile ihıll arasındaki sahaya ra~
bet göstermek'iedi;rrer. Belediye bu rağ-

Şehir işlPrl: 

Şebir Meclisi önümüzdeki bafta 
toplanacak 

İstanbul şehir meclisi ilk toplantısım 
sah günü öğleden sonr.a saat ikide ya -
pacaktır. Azabı.nn bir kısmına mazbata
ları g;önderilrniştir. 

Dairelerde yangından korunma 

tedbirleri alınacak 

Vali ve belediye reisi Muhiddin Üs -

tündağ, İstanbulda mevcud olan resmi 

daireler şeflerine bir taanim göndermiş

tir. Bu tamirnde, loş mevsimi başlamış 

etiuğundan İcra Vekilieri heyetinin yan-

emdan korwna hakkında 1933 tarihli ka

rarının yerine getirilmesi istenmektedir. 

Dairelerin s®alan temizlenecek, elek -

trik tesisatı yeni baştan kontrol edilece-k 

ve kontrol saatleri iı.das olunacaktır. 

hali yanmda yapılınakta olan sebze hali 

iki ay içinde tamamlanacaktır. Belediye 

dört yüz bin lira harcamak suretile mu-
azıarn bir !lıhl binası daha inşa edecektir. 

Dört yüz bin lira ile yapılncak hal binası 
sebı;e 'hali ile Y~ !iskelesi arasında bu
lunacak, soğuk hava depoları ve balık -
hane binası Kas;ıköy köprüsüne kadar 
imtidad edecektir. Balıkpazarı ile Yemiş 
arasında bulunan toptanctlar bu yeni hal 
binasına toplanacalkhr. 

!t!üteferrih: 
Hususi muhasebe kayıdları ıçın 

bir komisyon kurulacak 
Dahiliye Vekaleti, hususi muhasebeler 

mali kayıdlarının muntnzam şeklinin or
ganize edilmesini kararlaştırmıştır. Or
ganize işini tanzim etmek üzere Ankara
da bir komisyon kurulacaktır. Komisyona 
Vilayetlerin hususi muhasebe müdürleri 
iştirak edeceklerdir. 

Su borulan Karabük fabrikalarında 
yapılacak 

Sümerbankm Karaıbük fabrikalarında 

su boruları da yapılacaktır. İstanbul be -
lerl'iyesi kanalizasyon şirketinden alınan 

Kasımpaşadaki boru fabrikasıı1d'an su 
borulan inşa etmek için istifade edecek 
idi. Süırnerbankm Dahiliye Vekaleti ka -
nalı ile İstanbul beledi~ne yaprruş ol
duğu müracaatte su borularının bundan 
sonra Sümerbanktan tedarik edilmesi is
tenmektedir. 

POST 

Komşulanm1zla 
telefon 

muhavereleri 
Kundura fiatianna da tesir eden bu darlık ağır sığır 

derisi idhalatının azalmasından ileri geliyor 

Birkaç gün evvel yurdumuzla Filistin ve Son zamanlarda piyasada ağır sığır 
Mısır arasında telefonla konuşma imkAnı - derilerinin azaldığı ve bu yüzden deri 
nın temin edlldl~lni yazmı.ş, meslek Icabı fiatlarının yükseldiği görülmektedir. 
memnun oldu!;umuzu söylemiş, fakat fiat - Ağır sığır derileri memleketimizde bu
ları görünce lrkUmlştlk. lunrnadığı için, şimdiye kadar Hindis -

Anlaşılan verdiğimiz rakamlardan biri F S M 
do!;ru, biri yanlıştır. Doğrusu Mısırınkldir, tan, Arjantin, ilistin, uriye, ısır ve 
yanlı.şı da Fillstlninkl. Bu sonuncu mem - Şimali Amerika gibi memleketlerden 
leket lçln fiç dakikalık blr mfikftlemeyi biz yart mamul bir şekilde gelmekte idi. 
7065 kuruş demlşiz, halbuki 4065 kuruş ola- Bu rnenıleketlerle doğrudan doğruya 
cakmış. 

Posta ve Telefon Müdürlfi~ü tnshlh edı - ticari münasebetimiz olmadığı için ge
yor. Fakat biz bu rakamları telefon rehbe - len mallar da ancak takas suretile id -
rinin 23 üncü bnsısının 12 lncl sayfasından hal edilebilmektedir. Halbuki son za
lktlbas etmiştlk. Müdüriyetın tashlhini a - manlarda takas bulunamaması ve de -
hncn rehbere bir daha baktık, orada gene 
aynı rakamı gördük. Ania.şılan rehberde bir ri ihrac eden memleketlerdeki tacir -
tertlb sehvi vardır ve biz onun yalancısı ol- ler!n se11best dövizle gelen malların be
muşuz. dellerinin gecikmesinden endişe etme-

Maarnatih ehemmlyetı yok, yeni anlaşma leri yüzünden piyasaya pek az mik -

dud kimseler elinde bulunması ve 
primlerinin yüzde 5 0-60 nisbetinde 
yükselmiş olmasıdır. 

Evvelce hava kurusu ağır manda 
derilerinin kilosu 70-75 kuruşa iken 
yukarda yazdığırnız sebebler yi.1zün • 
den son günlerde 85-90 kuruşa ve 40-
45 kuru~a olan Avrupa salarnura de -
rilerinin kilosu da 55-60 ıkuruşa kadar 
yükseLmiş ve yerli fabrikalar da deri 
tedarikinde sıkıntı çekrneğe başlamış -
}ardır. 

Deri piyasasının darlığı ve fiatlarm 
yüksekliği kundura fiatlarına da tesir 
etmiştir. Maamafiıh bu vaziyetin ya -
kında zail olacağı tahmin edilmekte • 
dir. .............................................................• 

ne bu rakamların bir ço~u değişmiş, yenı darda deri gelrneğe başlamıştır. Evvel- BİR ÖLÜM 
kolaylıklar temin edilmiş. Bu noktayı mem- k' 
nunlyeUe karşılamak lAzım. ce tilliyetli mikdarda ağır sığır derisi 

Bu kolaylıklar ve ücretler hakkındaki gelen Mısırdan da kambiyo verilme - Aciliye mütekaidlerinden Bay İs • 
tatsilAtı Müdürlüğün aşa~ıya aynen koydu- diği için şimdi mal ~lrnemektedir. Az mail Yularkıran Beylerbeyinde Küp • 
Aumuz tMhlhlnde göreceksiniz: deri gelmesinin diğer fbir sebebi de lücede kain evinde vefat etmiştir. 

•Oazetenizln 19/10/938 tarihli nüshasın- bu memleketlere olan takasların mah - Mevla rahmet eyleye. 
daki .~~r inan, ~~r inanma• sütununda ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
çıkan ve memleketlmlzle Suriye, Filistin, 
Irak ve Mısır arasındaki telefon konu~ma 

ücretlerine dair olan yazı tamamen yanlış 
bir tedklk mahsulüdUr: 

Suriye lle yapılan son anlaşmadan evvel 
Mısır Ue filhaklka 3 dakikalık blr konu~a 
3819 kuruşa yapılıyordu; fakat. Fill.'ltln üc
reti, yazıldı~ı gibi 7065 kuruş deitll, 4065 ku
ruştan ibarettı ve bu konuşmalar ancak Ber 
lin radyosu vasıtasile t~.>min edlleblldi~l için 
bu kadar pahalı idi. · 

Halbuki; son anlaşmaya göre, yurdumu
ıı:un dört m ın takasından en ucuz olan· bi -
rlnclslnden, Fillstinin 3 ınıntakaya ayrılan 

merkezlerinden birinci ınıntakaya 262, lkin
cl ınıntakaya 283, üçüncü ınıntakaya 303, 
en pahalı, yani dördüncü mınıatamızdan 

da sözü geçen üç mıntakaya, sıraslle; 447, 
467 ve 488 kuruş mukabilinde S dakikalık 

la tan bul Umumi Meclisi Azasına 
İstanbul Vali ve Belediye Reisliğinclen: 

İstanbul Umumi Meclisi Üçüncü intiıhab devresinin birinci yıh ikinciteşrin 
içiimaının ilkinıi 1/11/938 tarihine rastlı yan Salı günü saat 14 de akdedece~fn

den Meclisin rumımıesi posta ile gönde ri.I:rniştir. Ahiren yaprlan intihaıbda Aza 
seÇilen zevatın o gün belediye dairesin deki umumi meclis salıonunu teşrifleri 
rica olunl.ll'. (7955) 

1 LA N 
İstanbul Tramvay şirketi, Cumhuriyetin 15 inci yıldönümü münasebetile 

saym halkın hissiyatma iştirak ederek şimdiki ücret tarifesinin 28, 29 ve 
30 İlkteşrin tarihlerinde fU surelle tenziline karar vermi.vtir. 

TARİFE: 
telefon konuşması yapılabilmektedir. 

ltafyan ticarat lftlaşmaSinlft Mısır ücretlerine gelince: 7 m.mtakaya 
. a d t . 1 . ö Ul V ayrılan bu memlekete yurdumuzun blrlncl 

Kllltilr Işleri: Siviller: - Her yolcu, ayni araba ile arası kesilmeden yapılan seyahat 
için farksız olarak: 

Takaiaı orta mektebiııla tahliyeai 

iatenil di 

PIY sa a 8Sir era g r mega yani en ucuz tarifeli mıntakasından, sırası~ 
başladi ıe; s7ıs, s96. 426, 437. 467, 508, 539 

. . .. .. . . . ve en pahalı olan dördftncü mıntakamızdan 
ıtalya ıle hukumetımız arasmda ım- da gene sıraslle 360, 580. ını. 621, 652. 893 

Bir müddet evvel Beyoklunda Taksim 
orta mektebi olarak Maarif Vekaleti ta-

zalanan son ticaret ve klering anlaş - ve 724 kuruşa -keza üç dakikalık- telefon 
masının piyas.ada tesirleri görülmeğe konu~ası yapıı:naktadır. 

rafından kiralanan ıbinanın tahliyesi için 
bina sahibieri icraya müracaat f'tmişler
di. Bu hususta maarif nanuna hazine VE

Iııili tarafından ibibar yapılma-Oığmdan 

ba§lanm~tır. ıtalya ile iş yapan ihra _ Keyf!yet~ boylece tavzlhlni :ica ederim. 

catcılarırnız İtalya tacirlerinden muh
telif teklifler almaktadırlar. Ancak, İ
talya anlaşmasının ilkinciteşrin bida -
yetinde mer'iyete gireceğine göre, bu 
tarihten sonra f.talya ile çok müsaid iş
ler yapılacağı kuvvetle tahmin olun -

billiyenin OOğru olmı.ıyaooğı ileri sürül -
müştür. Hazine wki.linin bu müdafaası -

Din tedkikine ve ona göre bir karar ve -

rilmesine lüzum görülmüştür. 

Askeri/lı işleri: 

maktadır. 

Almanyadaki bloke paralar 
Cum!huriyet Merkez Bankası, ala

kadarıara bir tezkere göndererek, Al -
Kııa hizmetllleri davet manyada bloke matltıbatı bulunanla -

Eminönü Yabaneı Askerlik Şubesinden: rm 1lm paralann ne suretle tekevvün 
Gerek §ubelerlnde ve gerekse fUbemlzde mu- ettiğini, blokajın vuku tarih ve mik -
amt'leleri tamamlalllJUI ve muayeneleri ya- darlarını, hangi müessese nezdinde ol
pılmış olan taşra §u belerine mensup ve yük- duklarını kaydederek bir mektuıbla 1 S 
tek ehllyetnamey1 haiz olan yabancı tube- ikinciteşrin tarihine kadar isim ve ad
lerlne mensup kısa hizmetlllerin 112. Teş/938 reslerile beraber bankaya lbildirrnele -

rini istemiştir. 
de yedek sUbay hazırlık kıt•asına sevklerı ··~··························································· 
ra.pılacaktır. ( 

27 (28 Birinciteşrln 938 günlerinde nüfus 
eüzdanlarlle şubeye gelmeleri. 

NI ŞAN 
Bayan &ter Ajuelo 

ve •.•.......................................................... 

1 1 
Y a.baııeı &ÖZÜ De Cumhuriyet Türlllyesi -

8on nesU :vurdu baştanbaşa de~1ştlren mu
azzam bir tnkılflba §ahld oldu. Hem hezi -
met görmü§, hem de zaferin tadını tatmıt 

IJlr devr1n çocuklarıyız, ba~ka zamanlarda, 
~»aşta milletlerde asırlan dolduran hldlse -
ler bizim gözlerimizin önünden on bet yıl 

Içinde geçti. Bir hamlenın seyrini bltlrme -
den bir 11dnc1slni, bir üçüncüsünü gördük. 
Tarihin 1ç1nde yaşıyoruz, geçlrdi~lmiz lstı -
balenın azametinden gözlerimiz kamaşırsa 

haklıyız. 

Bilyük eserlerin büyüklü~ü uzaktan ba -
tııırsa daha iyi anlaşılır, derler. Matbuat 
17mum Müdürlfi~ü yabancı muharrtrlerln 
hakkımızda yazdıklan yazılardan ıo.aıettayin 

Bay Vitali IKoen 
nişanlandllar. 

B. Teşrin 1938 

1 LA N 
Osmanlı Bankasından: Osmanlı Ban -

kasınm Galata, Yenicami ve Beyollu 
şubeleri, cumhuriyet bayramı münase -
betile ilkteşrin 28 (öğleden sonra) ve 29 
günleri kapalı bulunacaktır. 

MlessU bir lltlal 
Biilkreş elçimiz Bay Hamdullah Subhi 

Tanrıöverin validesi dün gece Allahın 

rahmetine intikal etmiştir. Cenazesi bu
gün Kadıköyünde Moda apartımanmdan 
kalebınlarak ailesi ma'klberesine defnedi-

parçalar alm!.i, bunlarla koca blr clld vü - lecektir. . 
cude getirmiş, yaptı~ı hizmetin delerini Hamidullah Srtbhi Tannövere ve alle-

Şimdiye .kadar bin 
esnaf cezalandtrtldt 

Pazarlıksız sahş kontrolleri devarn ct
mektod'lr. Kanıımun tatbikine geçildiği 

gümren .iübaren düne kakıar bin kadar es
naf cezalandırılmı.ştır. Bilhassa cezaya 
çarpılanlar tıu:hafiye, kundura, şapka ve 
elbisedlerdir. .............................................................. 

ERTUÖRUL SADl TEK 
tiyatrosu 

Tabimd. Bugeee 

Kar111a Kar•••k 
~od~ll S perde 

Tel: 40099 

Turan Tiyatrosu 
Halk aan' atkirı Nqid oku

yucu Semiba Mi tel nr
yete•i S kemikaiz kıdar ta-
rafından Aluobat • dıuı .. 

LAleli rang1n 
rerlerl 3. p 

Istanbul Şehir Tiyatrosu 
Bıı akpm 20,SO da 

Kan Kardetlerl 
4 perde 

Y azaa : Birabo 
Türkçelll : Filuot Adil 

1 inci yahud 2 inci mevkide: 5 kuruş -(vergiler dahil) öder.-
2 inci mevkide, yalnız 1 ve 2 kıt'aya kadar seyahat etmek isteyen yolcu

lar 3,25 kuruş -(vergiler dahil)- ödeyeceklerdir. 

OTOBÜS 

TARİFE: 
1 Kıt'a 5, - Kuruı 
2 Kıt'a 7,50 Ktmlf 
3 Kıt'a 10. - Kuruş. 

ETIBANK 

İstanbul, 26 llkteşrin 1938 ... 

otaEKTÖRLÜK 

1 LA N 
NAKLIYE IHALESI 

1 - Murgul'da tesis edilecek bakır izabehanesine lazım olan takrib~ 

20.000 ton malzemenin Hopa'dan, Borçka civarından kamyonlarla Murgul'a 

nakli i~i bir müteahhide ihale edilecektir. 

2 - Muvakkat teminat (S.OOO) Beş bin liradır. 

3- Bu işe talibolanlar tahrirl tekliflerini 30/1 l/ 1938 tarihinde saat 
18 e 'kadar Ankarada Eti Bank Genel Direktörlüğüne vermiş olmalıdırlar. 

.f - Bu hususta tanzim edilen şartnamesi ile ihale mukavele projesi her 

gün Ankarada Eti Bank Ticaret Servisinden, İstanbulda Eti Bank Bürosun
dan, Kuvarshan'da Eti Bank Bakır madeninden ve Hopada Eti Bank İrtibat 
Mernurluğundan alınabilir. 

KIMYAGER A RANIYOR: 
ETİBANK GENEL DIREKTÖRLÜGtiNDEN: 

Kuvarshan bakır madeni itletmerniz için muktedir ve genç bir kimyagere ih
tiyaç vardır. Alınacak kimyagerin, bilibare izabe işlerinde göstereceAi istidad 
w muvaffakiyetine eöre daha fazla ücret verilecektir. Tenvirat ve ev, maden 
lfletmeli tarafından temin edilecektir. 

İsteklilerin, 20.11.938 tarihine kadar, bir istida ile iatedikleri aylık ücret ve 
evrakı rnüsbiteyle birlikte Etibank. Genel Direktödülüne müracaatları. 

Y ann saat 1 matineaindea iti&area 

TAKSiM SiNEMASI 
C U M HU RI YE T B AY RA M I Ş ER E F 1 N E 

TUrkçe SöziU ve Şarklll " 
SAHRA KlZI LEYLA 

lık bOytık Şark Filmini Takdim edecektir. 

MGkemmel &ir macera ve Atk Mevzuu... Emsalsiz bir temat•· Oku· 

yueu MUZAFFER GÜLER ve MUSTAFA ÇACLARIN ittirakile 
CEVDET KOZAN Id ueaindeki Su Hey' eti tarafından muhtelif 

ve nefia Ttırkçe tarkılar .... takdir etmemek mümkün detııdlr. sine samirnl taziyetlerimizi ıswıar ve 
«Yabancı rözü De Cumhuriye& Türklyesh merbume için kle Allahtan rahmet Bu Fll• lamlr'de TAY Y AR. SI N B MA 81 N DA DA gllaterllmekt&dlr. 

ller kütübhanede bulunması lAzım blr eserdir. dileriz. 
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Trakyanın her tarafında 
---------~---:--...... T~k-d-k -..,- arteziyen kuyuları açılıyor 
Urfa beş yıl içinde çok ra ya a ar yagıyor Lüleburgaz bu arteziyenler sayesinde su sıkıntısından 

• k• f • Oç köylü tipiye yakala- kurtuldu. Devlet demiryolları da yakında arteziyen 
ın ışa ettı oarak dondu, biri öldü, kuyuları açmağa hslıvor 

Urfa belediyesi büyük bir gayretle çalışıyor. Şimdiye 
kadar şehirde birçok yeni binalar yapıldı, yollar tanzim 

ikisi kurtanldı 

Kır~laxeli (Hususi) - Geçen pazar 
günü lnece nahiyesinden 14 araba· ile 
odun kesrnek için giden köylüler, yağ 
mura tutulmuşlar. Yağmur altında bü
tün gün çalUjarak arabalarına yükletip 

edildi, bahçeler ve parklar vücude retiriidi 

ı yola koyuldukları sıırada şiddetli bir 
tipi başlamış, bunlardan bir kısmı A
şağı Fenere, ve Tatlıpınar köylerine 
kaçarak kurtulmuşlardır. Fakat 1 7 yaş
larında Hüseyin oğlu Mustafa soğuğa 
dayanamıyarak bir öküzü ile birlikte 
donmuş ve öLmüştür. Kendisile bera
ber olan iki arkadruşı da ölmek üzere 
iken Tatlıpınar köyünden yetişen köy
lüler tarafından kurtanlmışlardır. Bi
risi ancak 6 saat, diğeri bir gün sonra' 
kendine gelebilmiştir. 

Hudud boyundaki bölgede şimdi bir 
kanş kadar kar vardır. 

Lilleburgazda açıian bı?' artezı yenden ilk su çıkarilen 

Edirne (Hususi) - Trakyanın suya ı çüncü arteziyenlerin açılmasına ya -
ihtiyacı olan köy ve kasabalarında ye- kında ba.~lanacaktır. 

Urfanın mnumi görünüşii ve Belediye reısı lJT71.er Ala"] Ktrk/areli Halkevin/n niden bir çok arteziyen kuyuları açıl- Yaz mevsimlerinde s u zoi"luğu çel:en 
Uı·(adan yazılıyor: Cenub hududla-ışenmÜj, Urfa gençliğini zehiriiyen u - Yeni başlıanı seçildi mı~ır. Lüleburgaz ~ı ve iyi suya kav~uş 

tımızı teşkil eden şehirlerimizden he- mumi kadınlar b~r e~e topla?~rak bu Alpulluda :ve Sinanlı köylerinde olmaktadır. Bundan lbaşka Lüleburgaz 
men hepsinde hummalı bir imar faali- eve on yataklı bır dıspanser ılave o - Kı4rklareli (Hu • açılan bu arteziyenler .gitgide Trakya- istasyonu yanındaki buz fabrikasında 
Yeti gö7.e çarpmaktadır. Sultanların lunmuş, sıhhat işlerine ve hayırlı ce - sı:sı) -:-- C. H. P. nın diğer köy ve kasabalarında da açıl- da yeni bir arteziyen açılmıştır. Bu ar-
b. h ı · · d·W· b ·· k'' 1 yonetım kuru d (95 d · ı · w· d ırcr harabezar a me getır ıgı u miyetlere mum un o an yar~ . mağa başlanmıştır. teziyen e ) metre erın ıgın e ve 
tarihi beldeler Cumhuriyelin yapıeı ve dımlar yapılmUj, modern bir ga - ~~u te~kıl eden Hüsnü ust.a adındaki bir Türk san'at- saatte c6 ı. ton su vermektedir. 
Yar~t ıcı elinde birer mamuı·e halini al- zino açılmUj, ayar saati dikilmi~, uyel~r. arasınd:ı kan tarafından açılan bu arteziyenler Şimdiye kadar Trakyanın muhtelif 
tnaktadır. şehir parkında hDparlörle radyo neşri- baş~m~zw Halkev. köylerimizi bol bol suya kavuşturmakla mahallerinde 19 arteziyen açılmıştır·. 

Bu arada Urfa en ziyade terakki gös- yatma devam edilmiştir. n ı?ına ec. · kalmayıp Lüleburgazda Sanrusaklı ve Trakya kasabalarına ve köylüsüne 
•- 9'23 . . . zacı Ferıdun Cıct lf",:kl . .Ibi ni "d d . . rtl 1 wl art . I '-\!'"en cenub şehirlerimizdendir. .J Geçen hafte netıcelenen beledıye ın- w . . . Devlet ç ı.ı.u erı gı ge ş arazı e e en ıyı şa ara en sag am ezıyen Pr 
Yılına kadar hemen hiç bir inkişaf tiliabmda kadın, erkek bütün seçlciler og~ seçılmUjtır • yer yer açılarak bu arazi bol sularla yapan değerli Türk san'atkarı Hüsnü 

Yenı başkan .. d 'ftlik hs sta b · 1 d .. t d.w . d"' .. u··k arzede.memiş olan bu güzel ve tarihi reylerini müttefikan parti namzedleri Hatloovinin yöne. sulanmış .~e bu y~z ::~-çt~ d fma
1 

bui- u ffuakı~ ert.edgos :tr .. ı~Turusk u ve 
kasaba belediye reisliğine Ömer Alay1n lehine kullannııc:lardır. Reis intihnbı . .. • tatında yu.zde ellı nı..:ııut:' ın e az a r muva ıye ın en o uru ra ya umu-
la ·-·~ tım kurulu uye - d -.J·ım • b 1 t • .. f tt• ı·v· t f d t kd' d'l yininden sonra seri bir inkişafa maz- son tec:r;nin birinci günü yapılacaktır. la randıman el e ~ı e~ aş anmış ır. mı mu e ış ıgı ara ın an a · ır e ı -
h ~ lerini top yıp A-f l't 1 .. . d..... . b .... k 1 a . t' 
ar olmuştur. Kırk bin liralık bir büd- Ömer Alayın üçüncü defa reis seçilece- bu ~ devresi i- Feridun Cicioğlu ~ a yo uzerın ~ı e~ uyu • - mı.ş ır. . 

c: ile i~e başlıyan değerli genç büdce V. d h . d' d h kk k aza d 1 k . i hakk d .. .. sabalarımızdan biri olan Lüleburgazda Devlet demıryolları da arteziyenlerc 
nısbetinde yapılmı<:: olan borcu ödedik- g.ıne a a şıro ı en mu a a n - çin e ya_Pı ııca ~er m a goruş- belediye bilhassa yaz mevsimlerinde su başlamak üzeredir. Arteziyen açtırmak 
1 _ "'":1 rıle bakılıyor. müş ve üç saat süren bu konu~ada .... d kil .. ~-··ıı~ t k d . . T k" d w U k'' ·· Mer'çde 
~ll sonra büdceyi yüz yirmi bin liraya haft- .3- .k. defa Im k .. 1. d yuzun en çe en muşAU ı:t arşısın a ıçın e ır ag. zun opru, ı 
bl • dUö ı ı o a uzere ısan ers- d h 1. d id rt · f ı· t · · ·ı · ı· ıı ağa muvaffak olmuc: ve bec: yılda ı;a- l ' k tt 0 gUnU 1 . .1 __ _, H lk . . h h ft kasaba a 1 ın e yen en a ezıyen aa ıye e gırışı mış ır. 

'ı "( o a a sp r 61"1 V'erl lll.a)L. a e'Vlillil er 8 a CU• k • tl ç kk ı ' k " 1 • • Yılcırnıyacak kadar N)k yeni ve ,güzel . .. 1 . t d 1 t 1 t kuyulan açılmasına arar vermış r. ana a e artezıyen ma ıne ennı 
r- rnartesı gun erı mu a o an op an ı · . . 1 d B b' k 

eserler tneydana getirmiştir. Samsun (Hususi) - Cumhuriyetin 1 d ,1 k ğ1 1 k nf Kasalbada ılk açılan artezıyen er en satın aJanıştır. u program ır aç sc-
. ann a yap11-aca e ence er ve o e- rinl' v . d tt d d T k d Kıymetli bir ı::Ahircimiz olan ÖmPr on becıinci yıldönümünü kutlulamak k .. 1 . li te . . t birl 1.30 metre de ıgın e ve saa e ne evam e erse ra ya su avası <'n 

';1- ';1 rans verece u ye erın s sının an • ktadır Ik. • • •• • • ı.. · t d h lled'lm' 1 kt Alay zamanında yapı lmış olan ışlerin üz,.re zengin bir programla hazırlanan . . 1 . t'hab Ul k 1 14 ton su çıkarıma . ıncı ve u - ıyı uır arz a a ı ış o aca ır. - zımı; mcvzu ann ın ı ı , . us o u • 
belli ba~lılarını şöylece sıralayabiliriz: Tokat ili bu. meyanda d:>ir de spor günü lannın açılması; ayda bir gösterit ko-
Şehir elektrik .şebekesi ıslah ve tevsi ayırmıştır. üçüncü g~~ü y~pılacak o - ıunun müsamereıer vermesi. fakir ve ( Muradhmn Yukara Sevindi ki i köyünde AtatUrkUn anıdı aç1ld1) 
olunmll.'l, içme su tesisab ilerlemiş, lan bu spor hareketının bır kat daha tkirl'.sesiz genç kızlara evimizde biçki ve - -
Yilda yiımi bin lira varidat getiren canlı olabilmesi için Tokat spor birliği dikiş dersleri gösterilmesi, Evin Uye 
fcnni bir meı;baha ve bir 'kasab ça~ısı, mümessili olarak şehrimize gelen Tev· adedinin çoğaltılması; Evin bandosu -
Yeni bir mezarlık, bir fidanlık, iki mo- Hk Demirel böl:gemiz klüblerile tem:ısa nun zenginleştirilmesi v~ çalışan tale
dern park tesis edilmiş, her türlü kon- geçmiş ve 938 yılı liğ maçlannda çok belerin adedinin arttınlması gibi fay
Coru haiz, asri bir otel, muhteşem bir iyi neticeler alan Karadenizgücü ile dalı işlerin yapılması kararlaştırılmış 
şe1li r tiyatrosu, bir belediye dairesi, anlaşma yaparak dünkü trenle Tokada ve bu işlerin başarılması için de der -
Örnek cv inşa edilmiş, aile bahçesine gitJpliş'tir. hal faaliyete geçilmiştir. 
Büyük Şefimizin bir 'büstleri dikilmiş, 
Urfa mücadelesinde ölen kahramanlar C_lzmit garnizon manevralarmdan dönen askerlerimiz ) 
içiıı bir abide rekzolunmuş. meşhur ---=-----------------------
A.vnızeliha modern bir park haline ge
tirilmiş, şehrin otuz dört muhtelif ye
linde açıktan akan pis su mecralarının 
ilz~rleri kapatılmı.ş. esnaf birlikleri bir 
Çatı altında toplanarak aralarında te
sanüd ve yardım sandıkları açmaları 
temin olunmuştur. 
Şehir imar plfını müteahhide ihale 

~.dilmiştir. Dahil ve hariç harita yaptı
rılrnış, eski çarşılar, çoğu yıkılmak ve 
Ye~Jcrindc betonarıneleri yükselrnek 
Uzrre modern bir hale sokulmuş, itfai
Ye ve temizlik kadrosu genişletilmiş, 

bando teessüs etmiş, eski enkaz ve ba
l'abelcr kaldırılmı.ş, şehir tarihi yazdı
tılrnıştır. 

Muradlı (Hususi) - Muradlıya bağlı Yukaıı. Sevindikli köyü eskiden (30) 
haneden fuaretken bu kere iskan edilen ıgöçmenlerle (200) hanelik güzel 
ibir köy olmuştur. Köyde bir okuma odası, Cumhuriyet alanı Atatürk anıd. 
yaptırtldığı gibi, yemiş ve akasya fidantıkları da meydana getirilmiştir .. 
Re~im Atatürk anıdının açılı~ törenini gösteriyor. 

Hankeu civarında iki 
kasaha daha jşgal edildi Yol inşaatına !bilhassa önem \'eril -

trıisti r. Güzel ağaçlarla süslenen ve as
falt döşenen bir bulvar açılmış. ana yol 
\!e caddeler tevsi olunarak binler.cc 
tnetre murabbaı kaldırımla beraber do 

İzntitte . . . . . . .. (BC!§ tarafı 1 inci sayfamı:zdcı ) 
gatnızon manevralarının bı ttı~ını evvelltı gun ya.:zmıştdt. Yukar~ - kmda beyanatta bulunan J apon harbiye 

hayet verilmesini, Çindeki yabancı im -
tiyaz ·bölgelerinin kaldınlmasını ve Çin 
deniz gümrüklerinin Japonya tarafmdan 

- Ne znman ramazan 
gelse çoeuıkluğumu hatu·la
run Hasan Bey .. 

daki resim kahraman askerlerimizi manevra dön ilijü şehre girerken gös- nazırı Haytagaki, ~yle .demiştir: 
termektedir. cKanton ve Harlkeunun sukutundan 

Pazar Ola Hasan Bev Divor ki: 

. . . O zamanlar hepimi -
zin sevl.iiği yegane eğlence 
karagözdiL 

... Fakat şimdiki gençler 
h. \gÖze ragbet etmiyor -
lar. 

Hasan Bey - Farkında
. yım, rağbet sarış.nlnra! 

sonra Şan-Kay-Şek artık ufak bir ma -
halli reis vaziyctine düşmüştür. Yeni Çi
ni vücude getirmed'ikçe ve Uzakşarkta 
devamlı bir sulhün temellerini atmadık
ça gayretimizi eksiitecek değiliz. Ancak 
bu işler olduktan sonra .dınleneceğiz, icab 
ederse, Çinin en uzak yerlerini de istiUi e
deceğiz.» 

Ingilterade mUhim bir tayin 
(Baş tarafı 1 inci sayfamızda) 

İngiltere tarihiınde bir hükümdarın 
kardeşinin Avustralyaya vali tayin cdıl
ınesi ilk ldefa vuku bulmaktadır. 
Kralın bu kararı Avustralyada büyi.ık 

bir memnuniyet uyand'ırmıştır. Bu tP -

yin Avustralya ile İngiltere arasında l'lkt 

B ir J apon partisinin talebleri bir bağlılık ınevcud olduğuna d;elfılet el -
Tokyıo 26 (A.A.) - Saigonatanonun mektedir. 

b~kanlığındaki Tohokai partisi Prens Umumi valinin memurıyel müddet, on 
Konoye verdiği bir takrirde, Çinde ka - senedir. Maahaza, Kent dükünün nisbe -
zanılan neticelerin istismar eid1lmesini, ten da'ha kısa bir müddet Avustralyada 
İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birli~inin kalacağı tahmin edillmektedır. 
hesaba katılmamasını, yeni bir Çin do~- İlk defa olarak Avustralyaya gıde~ck 
duğunun ilan edilmesini, işgal edilen top- olan düke, karısı prenses Marina da re _ 
raklarda Japon aleyhtarı hareketlere ni - fakat edecektir. 



Ka11umda ı 
iL TiMASLILAR 

H ayvanlara eziyet edilmesine inieye inieye yürürlerken, bir kimse 
taraftar olmadığım gibi, on - çıkıp da: 

lann lüzunn.mdan laila iıimaye ed.H - - Bu ne hal dir, günah değil mi? 
melerine de hiç tar~ftar deği.lioL Demez de bir ata fazlaca şişman bl· 

Üstü başı temiz bir kadının yol or- risi binmiş olsa, alAkadar olan olmıyan 
tasında bulduguw ku,.,.,.,,]p~ ka k durdururlar: 

J.._ ~uz, Sl! e- ID IL ldir ha •• h, • 
diye: -: vu ne ua .• yvana guna ın 

. aşagı! 
- Vah zavallıcık ıvah ... Ben sem e- Derlerdi 

vi'me götüreyim de bak nasıl iyi ede - Dünkü posta ile İzmirden gelen bir 
rim; nasıl şişınanlatınm. gazetede şu havadisi okuduın: 

Dediğini duyduğum zaman yolun cHayvanlan üğendere ile dürterek 
kenarmda oturan sakat cılız çocuk be- yürüteniere ceza veriliyor.• 
sabına içim mlar. H*h bir ceza mı! Muhakkak.. Çün-

Genç, şık, güzel kadının; peşi sıra kü ne olsa candır. 
gelen köpeğine dönüp: O cana ucu çivlli sopa ile eziyet et-

- Vah cicim, yoruldun ha .. seni ku- mek hiç de doğru bir hareket olmaz. 
cağıma alayım. Fakat ~u var ki, bilhassa ibiz şehir -

• w w lerde ~ayan insanlan ite kaka tram-
Dıyerek kucagına aldıgım, bu da .. .. 

t
. · 'b' x .. di-. . .. vaylara, ot.D'buslere, tünellere, vapur -

ye ışm1yormuş gı ı upup sev gını gor- 1 d ~d 1 ~ı...:d a..· • 
d"-- b frı r d ara oı uran ar, uu e ıuır. 
ugum zaman u · a ı seyre en ve ar- _ Hist biraz sokulun! 

kadan gelen kucağl 'Paket dolu zayıf, Diye. dürtenlter bu hareketlerinde 
kılfuık •ko~a~ı .hesa~ına. içimde bi~ kı s- serbest bırakıld.ık1an nal de; hayvan -
kançlık hıssının dogdugunu sezenm. ları dürtenlere ceza vermek, hayvanlar 

Bir zamanl-ar üç yüz kiloluk yükü lehine bir iltimas olnınyor mu? 
sırtında taşıyan insanlar sokaklarda · İsmet Hulôsi 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
Garib bir hayvan 

. Afrikanın Bel -
ç1ka Kongosunda 
yaşıyan bir hay • 
van vardır ki mem 
leketimizde görül
mediği için ismi de 
meçhulümüz 
ll.ür. Bu hayvana 
Fronklei." okapi 
derler. Başı züra
feninkine, ayaklan yaban katın denilen 
zebre, vücudü de karacaya benzer. 

\ 

* Ideal · ev 
Londrada iieal 

meskenin ne olma~ 
m lazım geldiğine 

dair vücude geti -
rilen sergide bil • 
lı.as;a garib bir ~ 

nazrm dikkati cel
bet::miştir. Bu e" 
tamamen krome 
çelikten yapılmış
tır ve her hangi 
bir ltim5e tarafından kolaylıkla sökül'Qp 

tak:rar takılmaktadı.r. Bu evde hizmet-

Rokfetrerin muazzam serveti 
Meşhur petrol 
~alı Rokfeller • 

öyle muazzam ~\\' 
bir servet bırak- 'S'\ 
mıştır ki istatis - .::::: 
tiklere göre her ~ 
dakika bunun bir -

daları sarfedil.se, 
bu serveti tama
men sarfetrnek i
çin ( 1902) sene 
lazım gelir. Ge -

---
ne bu servet tekerlek dolar haline kon-

sa ve bu dolarlar ucuca getirilse kürei

arzı üç buçuk defa katedecek muaz -

zam bir gemi yapılabilir. 

* Kedi vazifesi gören bir filan 
BrezHyada ya • 

şryan Jiboya na -
zmnda bir cins yı 
lan vardır ki in ~ 
sanıara ilişm~ 

Buna mukabil fa -
re ve fare cinısin • 
den bütün kemiri-
ci hayvanlarm 
rnnid:hi .. d~;~andll. Yakaladıgyı i · çiye hiç lüzurn yôktur. Kapları makine - ~ ""'~... arenın 

ler ~adığı gibi, çocuklar da gene maki- kafasım ozerek ~· Brezilyada, bu hay~ 
ne vasıtasile temizlenmcktedir. Sabah vanı., tıpkı bizde lmdilerin beslendiği gibi 

farelere k.aıtı 'beslerler. Jiboya y.ılam 

Şık bir rob 

Bir.iııciteşrin - 27 

Tahtakaledeki kamyon kazasmm 
muhakemesi bir günde bitirildl 

Arahacı Ca"idin ölümüne aebeb olan kamyon şoförü 
8 ay müddetle hapse mahkô.m edi1di 

Evıvelki akşam Tahtakalede feci bir nndan maznun Atina ile suç ortağı Ka· 
kamyon kazası olduğunu, şoför İsrç.a - tina haklarındaki tahkikata, adlivece 
ilin idare etmeide olduğu kamyonun, dün de devam edilmiştir. V 

bir yük arabasma çarparalt ağır su - Atina, vekili Sadi Rıza vasıtasile 
rette yaralanan arabacı Cavidin biraz dün müddeiumumiliğe müracaat ede• 
sonra öldüğünü, dünkü sayımızda, yaz- rek, tahliye talebinde bulunmuşsa da, 
mıştık. . sorgu ha.JtimHği bu talebin reddine ka

HadL~ etrafında mü.ddeiumnmiHk - rar vermiştir. 
çe yapılmakta olan tahkikat sür'atle --------
neticelenmiş, ~u şoför İsmail, hak- Pollste: 
klnda derhal bir iddianame tanzim e -
dilerek Asliye 4 üncü ceza mahkeme- Iki aınele ta~la arkadaşıannı 
sine sevkedilıni§tir. yaraladılar 

yeni cüımümeshud kanununa gö _ Ortaköyde HiliU tütün deposunda çalı .. 

fa 
· üstünden 24 t _ şan Mustafa ile arkadaşlan Ahmed ve Ha. • 

re, cıamn . saa geçme. lll arasında 1ş yüzünden bir kavga çık!nış, 
den, muhakemeısıne başlanan fsmall, Mustafa lle Ahmed ta.şla Hallll sırtından ya
yapılan sorgusımda: ralamışlardır. Suçlular yakalanarak meşhud 

- Arahacı Cavidden yol istedim, ver- suçlar mahkemes~ne teslim olunmuşlardır. 
di Fakat, ar<!ba yolun sol tarafmda 4 yaşmda bu çocuk bıçakla 2 
bulunuyordu; ge.çmEk için az bir me - yaşındaki kardeşini yaraladı 
safe kaldığından, kaza vukua geldi. Ye.şilk:öyde İstasyon caddesinde otura~ 
Burada beni mes'ul gösterecek bir va- balıkcı Hasanın kızı 4 yaşında İsmet anne -
ziyet yok' hata arahacıdadır demiştir. sl Fatm~nm işle meşgul olduğu sır~da eline 

' ' geçirdiğı bir bıçakla 2 yaşındaki kardeşi Tu· 
Fakat, 'keşif raporu ve şahidierin ram ba.şından yaralamıştır. 

verdiği ifadeler, ve toplanan diğer de- Bir yük arabasıbir dükkanın 

Siyah. mat kreptenrl.ir. Kolları ile ro- liller, şoförü mes'ul gösterecek mahi - vitrinine çaph 

b . yette görülmüştür. S" ·· ·· ö ası sıyah danteld!endir. · urucu merin idaresindeki 3276 numara~ 
. Neticede mahkeme suçu !abit olan lı yük arabası Karaköyden geçerken esk\ 

Fivongaiı kazak 

cSade» . -
lime..c;;;i bu ka-

İsmailin 8 ay müddetle hapsine, 20 li- Gümrük sokağında Alekoya ald vitrine çar
ra para cezasına mahkfımiyetine ve parak camları kırmı.ş ve hayvanlardan biri-

d 
.. h l .ı.~-.JL.:~ k --.:....+' si de ayağından yaralamnıştır. e. a ucvıuuue ara:r ve ... ~~ır. 

Ç d kı k 1 Merdivenden düşen bir kızın 
atalca a z aç1ran arın b lk ·v· kırıldı 

mnhak8ffi8Si08 d8V3ffl 8difdj FerlköydeeBu~:~!
1

sokağında oturan Na· 

Çatalcada ımsır tarlasından Ayşe zlfln kızı Ayşe, evvelki gece yemej!i hazırla· 
· m' d bi kıızı 'balta sapıyla döverek. mak üzere mutfağa inerken merdivenler -
ıs ın e r den aşa~ yuvadanarak belkemi~l kırılmış 
korkutmak suretne kaçırmaktan maz - ve Haseki hastanesinde tedavi altına alın .. 
nun Mehıned Aıli ile. suç ortağı Hasa- mıştır. 

nın muhakemelerine, Ağırcezada de - Oruçlu bir adam sokakta düşüp 
vam edilmiştir. yaralaDdı 

Dünkü cıelsede, iddianamesini oku - Kasımpaşada Yakupağa soka~ında otu •. 
yan müddeiumumt Ahmed Remzi Berk ran Hasan, evvelki akşam oruçlu olarak e -
men suçlulann fiilierini delillerle sa- vine dönerken müvazenesini kaybederek düş 
bit görerek, tecziyelerini iste~tlr. müş ve başından yaralanmı.ştır. Yaralı te • 

M h k 
_daf . . talik d 'l davi altına alınmı.ştır. 

u a erne, mu aa ıçın, e ı - . 
mistir. Bır tütün kaçakçısı mahkemeye 

Yalan yere yemin eden biri .. . . . teslim edildi . 
• Dun ıkincı şube memurları Beşıktaşta Kl· 

6 ay b8p1S yatacak lise meydanında Fa1~e aid 62 numaralı kah-
E ·n · · d bir kadına olan bor- vede ft.n~. ~~r arama yapmışlar ve bir mikdar 
mı e ısmın e kaça.k tütun bularak ka'hveclyi mahkeme -

cundan oolayı yapılan muhakemesin - ye teslim etmişlerdir. . • 
de, yalan yere yemin eden Niyazi js - tk· k b k ı d 

ı umar az ya a an ı 
minde biri Asliye 1 inci ceza mahke -. . ' . Meşhur eroin kaçakçılarından Ahmed za· 
mesının kararile 6 ay hapse mahkfun bıtaya müracaat ederek Balatta odun is .. 
edilmiştir. telesinde Yunusun kahvesinde Sahatay ı ... 

kalıvaltısı da, gene bir elektrik düğme -
sine basılarak yapılmakta ve kahvaltınm 

haııır oldUğu bir düdü:k çalmarak haber 
verilmektedi.r. İşte si.ııe bir ideal ev. 

gündüz uyumakla vakit geçirir. Gece o- zağın en gü- S bal l Ib d slınll bir şahısla kumar oynadığını, Sahata-
aman ya arJOID a 0 8 ya ll lira yutulduğunu iddia etmiştir. Saba.: 

kalan arabacı öldD tay yakalanmış ve her ikisi de kumar oyna
mak suçundan müddeiumumillğe te.slim e -

lur. Koılla.n .: Topkapıda, bir arabanın tekerleği d1lmlşlerdir. 
lur olmaz da mü~ w fare avClSl ha • zel tarifi o-
line gelir. 

dü.IIfdüz, ~ütün vücudü. düz, amma be-l kın1arak, yıkılan saman balyalan ~ - Bir hırsız eve girerken yakalandı 
bi k ı~_,_ "-~ d .. ikli'k tmda kalan a.ra'bacı Halil İbrahimin nekli r e t1I.X:!A ne ~ar egış , ne w yara1 ~ . .h..... ' Sabıkalı hırsızlardan Yasef otıu Nestm. 

kadar kadı:n inceliği vermiş. agır surette ' an~ yamnştık. dün bir şey çalmak üzere Fatihte Atpa.za -
Cerrahpaşa hastanesme kaldınlan rında Büsniye isminde bir kadının evine 

Kazağm örgüsü ters-yüzdüı·. Kelebek tlalil dün &müş, adliye doktoru Salih gtroi!U bir sırada suç üstünde yakalanarak 

Okuyucularıma 
CP.vablarım 
Eskişehirde Bay «B. D.:. ye: 

ederseniz ekseriyeti bedbahtlann 
teşkil ettiklerini görürsünüz. Saa -
det, servet, refah ayn ayn birer, 
unutma funilidirler. 

fiyonga pirinç iğnEdlı'. Benekieri son - Haşim. defnin.e ruhsat .wrmiştir. cünnümeşhud mahkemesine tevdl edllmiş - . 

radan işlenmi~tir. B:r hırsız ik.i ay on gün hapse t1Br.ır· yangın b ı ö d·· "ld.ı& 
hk d

.ld. aş angıcı s n uru u 

ma Om 8 1 1 Şlşlide Abidelhürriyet caddesinde Hacı 

- Şimdi moda oldu, dünyada ne 
kadar insan varsa o kadar da ka -
rakter ıvat'dır, diyQrlar. Belki ger .. 
çekten öyledir. Fakat !bu takdirde de 
bazı karaılderlerin yekdiğerine çok 
yakın, benzer olduklarını kabul et
mek lazım. Mesela alınganlıkta veya 
lakaydide bir çoklan mü.şterekdir -
ler. Müstakbel zevcenizde bu iki 
vasfın hangisi var? Yakından ted -
kik etmelisiniz. Evlenciikten sonra 
ona karşı alacağınız hattı hareket 
bu tedkikten çıkacak neticeye ba -
kar. Yalnız hatırınJZda olsun; eğer 
kat'i bir karar veremezseniz revee
nizi alıngan farzetrnek yuvanız için 
r;ağlam bir sigortadır, sizi asabiyet 
dakikalarmııda ölçülü kona.şmaya 

sevkcder. Daima faydası dokunur. 

* Bomonti, İzzetpaşa sokağı Bayan 
"1. J,. ye: 

Sevdiğinin hatırasına sadık kaJan 
kimseler az deği1dir, fakat tedkik 

* Beyazıdda Bayan Zahideye: 
Y aşlarına rağmen ruhan çocuk kal 

nıı.ş eıkekler vardır. Bahsettiğiniz 

2atı bunlardan addetmek lanm. ça .. 
resiz kendisine bu muamele yapıla· 
caktır. SCizlerini cicidiyete almış gö
rüneceksiniz. İzzeti nefsini akşaya -
caksınız. Hiddeti uzun sürmez, aza
mi bir güne inıhisar eder, unutgan -
lığı da vardır. Buhran geçince gene 
menfaatine en muvafık yolu ihtiyar 
edeceksiniz. 

* Sangüzelde Bayan cC. K,,, ya: 
İki şıktan biri, ya seviyorsunuz 

katlanacaksınız, yahudda sevmiyor
sunuz ayrılmağa bakacaksınız. Meş
ru bağla bağlan:m.ı.ş bir aile teşkil 
etmiyorsunuz, çocuğunuz da yok. 
Her an istikbali düşünerek yaşama
nız için ortada makul bir sebeb gö· 
re mi yorum. 

Cağaloğlunda b.ir inşaattan. inşaat Ahmede ald 126 numaralı evde mangaldan 
Çamaşırlardaki pas lekesi nasıl malzemesi çalan Bürhaneddin, Asliye sıçrayan k.mlcunla yangın çıkm.ış ve ev los·· 

temizlenir~ .. .. . men yandıktan sonra yetişen !ttaiye tara -
• 4 uncu cezada rctpılan muhakemesı so- fı d ·• d""rülm" ·· tü Lim il tuz k t n an son u uş r. 

T 
. on besuyu b~ beu. b anş ırhılı:_u:l . nu nda. suçu sabit ()larak 2 ay 1 O gün Bir işeinin g~zleri yandı 

emız ve yaz ır · zı u ma u e müddetle hapse, mahkUm edilml~tir. . 
batırarak leke erlerine icab ederse bir . • • • . Vefadaki madeni e~ya. fabrikası işeilerin-

ka d f b t 
y Lek d k ı Atınanın tahllf8 talebi reddedıldı den Zeki, oca~ kapagını fazla açmış ve dı-

ç e a as ırınız. e en eser a - şarı hücum eden alevlerle gözleri yanmış -
maz. Kadın ticareti ve kaçakçılık suçla- tır. Zeki tedavi altına alınmıştır. 

Her kaclın bilmelidir: 

Bacaksızın maskaralıkları : Harb korkusu 

1.. 
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C Hoş sözler ::J Hatırlayamıyor ı-

C Edebi Bir Mesele =:J 
Bizim k1isiklerimiz 

var mıdır, yok mudur? Tavsiye , Erkek neş'cliydi. Bir arkadaş gördü: 

Kapıya dilenci gelmişti. Biraz yemek 

1 Verdi~r, gitti Bir saat sonra tekrar ge ldı: 

' - Gene mi yemek istiyorsun: .. 
-Hayır, aşçmm değiştimıeni.z:. tav

, Si.ye cdecek.tim. 

* Kaynanarn için 

iç.in 
sun? 

- Bu ne nc~'e. 

- Tabii.. artık şapkacilann, terzilerin 
Yeni evliykcn, her altşam evine bir de- yerlerini hatırlıyanuyw . 

.rlıet çiçek götürürdü. Evleneli beş sene 
olmuştu. o gene bu adetini bırakmamıştı. ' 
Arkadaşlan sordular: 

- Ömriln oldukça karına çiçek mi ta-
şıyacaksın? 

- Kanm için g5türmüyorum ki!. 

- Ya kim için götürüyomm! 
- Kaynanam için.. Çiçek'kokusu ba -

ftnı ağrıtır da.. 

* 

* 
c Im:tz::ıa 

Bayan hizmetçiyi çağırdı: 

- Boo buıf.ı n o-
damda oturup 
mEktub yazaca· 

r-'~~lll'l ğı:n. bir gelen o-
E~~E.;~ lursa, evde yoıt. 

dersin. 
Hizmetçi sorju: 

- Ya, gelen olmazsa .. Cep feneri 
- Abdal, bu da dü§ünülel.>ek §eY mi 

Oturmuşlar konuşuyorlardı. Bedbin a- Onlara •bir sey söylmı~.sin! 
dam: 

- 1stikbalimi karanhk görüyorum: 
Dedi. Bulundukları evin beş yaşındaki 

~uğu atıldı: 
- Babamın cep fenerini size verevim 

ınt? 

* Otuz sene 
lş arı~: ·- -
- Artık ümidim kesildi, dedi, bir tür-

lü bir iş bulaıruyorum. 
- İş aramaya başlıyalı çOk mu oldu? 
- Pek te çok sayılmaz. 
- ????? 

- Otuz &enel 

* Son defa 
Fubbolda hacağı kınlana sordular: 
-İlk defa nu futıbol oynuyordun'i 
Oevab verdi: 

- Hayır son defa! 

- Sizi öpersem ba ~ınr mısınız? 
- Annem daha yeni uyudu. BağtrLr-
taın uyanır. 

* 
Mümkün olac~k 

Şişman kadının komşusu ::ayıf erkek, 

yorum. 

-Sebeb? 

~n geçtikçe daı.~a 
zayı!lıyordu. Şiş

man kadın mcıcık 
etti: 

Sız neye za
yıflıyorsunuz., 

- Rejim yapı-

- Yeni bir e!bisC'm var, bana bol ~e-
liyor da. 

- Zayıflarsa:n.rz daha bol gelır. 

- Öyle amma o zaman elbiseyi boz. 

ı 
durup, iki elbise yaptırmak mümkWı 

olacak.. 

* 
İyi d::şü m~şüm 

Yıeni zengin, daV~etlilerindPn bir baya
na söyled.ı: 

- Size hoş vakit 
geç.irtmek için, i!{i 
artisı gctirttiın. 

Piyano çalacaklar. 
- İkisi beraber 

mi çalacaklar. 
- Evet, artistierden biri de zenci .. öte

ki, •beyaz tuşlara basac~ o da siyah tuş

lara .. iyi düşün.müşüm değil mi? 

* 
O ~da bir 

Genç koom, ufa'ktefek kocasıru b·r ar-
kadaşına tanıtı-

yordu: 

-Kocam! 
Dedi ve !ilAve et

ti: 

- Piyangodur. 
Arkadaşı, ufaktefek adamA baktı. Dü

şündü: 

~ - Ne düşünüy.orsun? 

- Evlendiğimiz zama-ı çeletirdiği
miz fotograf kaybolmuş.. bir yenisi
ni çıkartmak için geldik. 

- Nışanlından neye ayrıBın? 
- Ayda iki yüz lira terzi parası ver-
digini öğrend.hrı.. terzisıwai buldum. 
Onunla ııi§anlandım. 

- Piyangolanda tam bilet almak, onda 
bir bilet almaktan iyi olacak galiba! 

* Sakın 
K®veye girdi, bir arkada§ln\ gördıi. 
- Ne garib, de- <..:.Ar.~ o... 

di, biraz evvel bir.T':'c"":,;: 
adama rastgeldim. tim._,..,...fll~~ 
Tıpkı tıpla. sana 
benziyordu. 

-~~ ... ~ 

Arkada me-
rakla soıchı.: 
-Sakın onu ben zannedip, bana olan 

üç liııa borcunu ona ödemiş olnuyasm? 

* Buldum 
Bir elinde b1r tek diiven vardı: 
- Eldivcninin tekıind kayıb mı ettin? 

Dediler. 
-Hayır, dedi. bu teki buldum! 

- KocucığLm, yann otu.z beş yaşımc 
giriyorum.. Beni M ile sevindi,.ecek
sin? 

- Herke.se, kanm yirmi beı ~aşmo. 
gh·di, diyeceğim! 

- Şu misafirlerini savsarw. 
- Kovamam. ya! •. 
- Biraz piyano çal! 

Dalgın doktor - Nabız auyrılmuyor, 
harareti de çok fazla. ............................................................ _ 
C Güzel frkratar-. -

Niçia? 
Tombel söyledi: 

- Yüz bin liraya ihtiyacım var 
Çalışkan sorı;lu: 

- Bir iş görmek için mi? 
- Hayır, bir iş görmemek için 

* 
Servet 

- Benrm yegane servetim zekamdır. 
- Fakir o~uzu herkes bilivor. 

Bu ayı'b bir şey değil ki! 

* 
Geç kalnnyal.m 

Erkek evine gelince kar151na seslendi· 
- Haydi hazırlımmaya başla, sinerna

ya gideceğiz. 

-Bu gece mi? 

-Yarın gece gideceğiz amma, sen 
şimdiden hazırlaınımaya başla da geç ka1-
nuyahm. .. 

Iğneler 
ÇocUk, eline l7ir deste iğne geçirmişti. 

İğneleri teker tc'ker bahçenin etrafma 
dikti. Bııbası gördü: 

T an1nm1ş edebiyatc1 ve muharrirlerin fikirleri 

ı Orhan Seyfi Ytutıf ZiJicı Bürhaft C4hlc! NunıUah Ataç 

Kırk yıllık merhum bir davayı dün l sızdır. Bu eserleri bugün birer örn\? k 
1 hurtlatmış bulunduk. «Bizim klAsikleri mahiyetinde tellkki edemiyoruz. On-
miz var mıdır, yok mudur? .. • suaU et- dan sonraki edebfyatımı7.daki eserler 
rafında yaptığımız anketin cevabiarını de aşağı yukarı buna benziyor. Şu hal
dün bu sütunlarda okudunuz.. Bugün de de bizim için bu mAnada klasik diyebi
dört cevab daha neşred.iyoruz ki, bun- leeeğitniz eserler ve muharrirler yok· 
lar da klasik anketinüze birer klAsik tur. 
cevab nümunes1dir. Yusuf Ziya 

NuraDalı Ataç 

Yüklüce bir tütün parçasını mınna
cık bir sigara kiğıdına yerl~tirmiye 
çalışan Nurullah Ataç gözlüğünün üs
tünden baktı. 

- Hayrola!.. 
- MalUm, ankel. 
- Gene soracağın sual çelrcfil mi? .. 
- Pek deği! bu sefer. Blzim klasik 

lerimiz var mı, yok mu? diye soracak
tım. 

Suratını astı: 

-Ben buna cevab veımem! 
Dedi. 
- Sebeb? 

- Çünkü bu mesele hakkında ben 
birçok makale yazdım. 

- Ziyanı yok. Yazdığınız makalele
rin parasını lbana ·bedava söylediniz di
ye sizden gerive a1mazlar. Bir de bana 
hülasa edin fikriniz1. 

- Git gazete koleksiyonunu aç, ora
da bulursun! 

- Ben üç saat gazete koleksiyonu 
açıp bu]mıya çalışacağıma, siz üç sani
ye zahmet buyursanız da üç laf etse -
niz daha kolay olmaz mı?. 

Nihayet insafa geldi: 
- İki gözüm efendim, dedi. Klasik 

edebiyat, mekteblerde eskiye nümune 
diye okutulan ön safa geçmiş eserlerin 
heyeti mecmuasıdır. Bizde böyle bir 
şey var mı? Kimi okutaeağız ve kim 
aniayacak? Bugünkü nesil Füzuli'den 
Baki den ne anlar? Binaenaleyh 
bizim klasiklerimiz yoktur. 

Orhan Seyfi 

Şair ve mizalıcı Orhan Seyfiyi cGü
len nar1n ağlayan ayva» masalını ya
zarken buldum. Fıkrasına koyd\{ğu is
min böyle mi, yoksa cAğiayan narla, 
gülen aYva• şeklinde mi olduğunu ba
na ~ord" q,n bildiğimi söyledim. O do. 
bana k ' ·-ıerimiz hakkındaki bildik
ıer : ni sıraladı :-

-Bunun için zannederim ki ilk ön
ce klasik kelimesine verilen manayı ta
yin etmeli. Eğer klasik edebiyat kitab
ları'l'lda gördüğümüz gibi Yunan ve La
tin edebi ananelerine göre vücuda gel-
miş eserler demekse, bittabi klasikleri
rnlz yoktur. 

Yalnız bizim buna benzeyen bir e
debiyatımız, bu edebiyatın büyük 

Akbabacı, şair Yusuf Ziya cevabını:ı, 
:ftirazla başladı: 

- Evvela suali değiştirip Türk ede
biyatı var mıdır? diye sorunuz, ded~ .. 
Çocuklarımıza güzel yazı örnekleri 

diye Maarif Vekaletinin bastırıp ver
diği kıraat kitablannda altında sahibi
nin laakal çeyrek asrı geçen şöhretinin 
damgası vurulmuş hiç bir eser göstere
mezsiniz ki, üzerinde yabancı bir kalem 
istediği gibi oynamamış olsun. 

Ben, böy1e bir okuma kitabında ken
di ~·azımla iki yabancı gibi karşı karşı
ya kaldım. 

«Birlik:. ve cMuhbirlik• kafiyeleri 
birlik ve habereilik kılığına, daha doğ
rusu kılıks1Zlı~ına girmiş. 
Yarının çocuklarına güzel yazı öme· 

ği diye işte bu çirkinlikleri gösteriy'l
ruz. 

Klasik. kıymetini asırlann asındıra· 
madıqı edebiyatlarda aranır. Bizimki 
gibi beş yıllık bile ömrü olmıyanlarda 
de~il! ... 

~ürhan Cahid 
Değerli romancı Bürhan Cahid şu 

cevabı verdi: 
- Bence klasik şudur: 
Üzerinden bir kaç edebi devir geçti· 

ği halde tazeliğini muhafaza edcrel\ 
- müncvver sınıf üzerinde tesirini kay. 
betmiyen eserler- yani tarihe mo.lol -
muş asar. 

Binaenaleyh lbu cebheden alırsak, bi 
zim de edebiyat tarihimizde bu çerçe· 
veye girecek eserler vardır. 

Sitil itibarile değil de, fikir itibarile 
tazeliğini muhafaza edenleri kastedi -
yorum. Mesela. Ziya paşayı atabiliriz. 
Ta Aıbdülaziz devrinde yazdığı eser 
bugün olduğu gibi yarın da kıymetini 
ve tazeliğini muhafaza edecektir. Son
ra Nedim .. Nedirnin ismini de klfisikle-
rin arasına koyabiliriz. Füzuli cbedi 
bir klasiktir zaten.. nasir]er arasında 

klasik yok'tur. denebilir. Evet, nesirde 
klasiğimiz yoktur. Bir devir geçerse 
belki Cenab Şaha·beddin nesri çok kuv
vetli olduğu için tebarüz edecektir. 

* Klasiğimiz var mı, yok mu? Su'lline 
ccvaıb almak icin çaldıeım altı k t- nı

dan da dai!arcı~ıma atılan klasik tari!l 
başka bas'ka oldu. Bu bir zaman1ar 
merhum Milletler Cemiyetindeki mü
tearrız.ın tarifine döndü. Klasik keli -
mesi iizerinde bile klas ik bir tarifimiz 

san'atkarlan var: Divan edebiyatı. yoık. Bakahm avinei devran yarın içln 
Bu edebivat İslam an'ancsine ve o ne suret gösterir .. 

devirde biz~ bir müddet örnek olan İ- Nusret Safa Coşkun 
ran edebiyatına göre teşekkü l etti v,i •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - Bımlar ne olacak? ,. 

- Büyü~er, demir parmaklık o~ için ara sıra bunlara klasikıerimiz, d:- Almanyaya yün va t:ftik 
yoruz. Faka:t bizim edebiyatımız iki ihr~ ca tl artacak laca'klıır. 

* o zaman 
Çccu~ sordular: 
- Tufan niçin 90'k dehşetli ohnu§tu. 
Çocuk dü§ündli: 

- O :mımm daha şemsi~ 

ioa.d edilmemişti de .. 

mu§amha 

merhaleye ayrılıyor: Bir tanesi divan 
edebiyatı, öteki de garb tesiri altında Şehrimize gelen haberlere göre, Al-
teşekkül eden yeni edebiyatımız. manya Permi dain-si, yakında Alman 

Divan edebiyatında kendisinden son- idhalatçılarına, Türkiyeden ehemmi -
rakiler için örnek olmuş büyük üstad- yetli mikdarda yün ve ti~tik m~bayaa 
ların eserlerine belki bu manada kla- edebilmeleri için kuvvetlı mubayaa 
sik diyebiliriz. Fakat bu eserlerle bi- permileri verecektir. Bu permilerden 
zim aramızdaki her türlü bağlar kop- sonra Almanyaya yün ve tiftik ihraca
muştur. Onların bugünkü yazış ve du- tının çok fazlalaşacağı muhakkak gö -
şünüş üzerinde izlerini bulmak imkan- rülmektcdir. 



Marks kardeşler 
latanbulda ( Üç abbab çavutlar ) diye tanıdıgımız 

Amerikalı kardel san'atkirlar aaaılyetijtiler? 

SO N P O ST A 

Radyolar bizi nas11 
aldatiriar ? 

Biriaeite~rin 27 

Ne olmak istiyordunuz, 
NE OLDUNUZ? 

lstanbulun tanınmış simaları hatıralarını 
" Son Posta , ga anlatıgol'lar 

Anketi yap&D: Sabih Alaçam 

-T-
Güml San'aJtlar Akademisi direktörü 

Bürhan Toprak: 
- Çocuk iken bir §eY ohnalt istemi

yordum, dedi. Nihayet okudllium kitab
larda.n, bilhassa Tolstoyun (Anna Karı:
ııi:n) inden sonra çifttik sahibi olmak: 
köyde, köylüJer1e yapımak istedim. Ha
ya'hmı, tQprak ve aritab arasında ayır

mak, benim için, en büyük ideald i ... 
Liseden mezun olunca, bu ideal çiftçi

ligin, birçok şartlan icab ettirdi~ini gö
rünce yrldml! Fikrimden vazgeçtim . 

• tadyolıı.rda temsU e.snasında bir nin ça - Sonra, san'atla uğraşına~ i~t~dim.' ~ni· 
tırdaya çatırdaya yandıtını du1arız. Hayır ,~rsitede bir hocalık, benmı ıçın bır ıde
tm ses sadece mikrofon b~ında ufalanan al ohnuştu. Haftada üç beş saat ders ve-

bir Jltııı saman çöpiinün çıtırdı.sıdır rip, lbol ool akuyacalk ve yazacak zaman 

Marx ~«ırdegler son filmterinden birinae 

Geçen sinema mevsimindie İstanbul si- Tabü halrerin<Je bu üç kardeller bir-
nemalarmm birinde gösterilen cÜç ahbab birlerine pek QOk benoz.eı:~r ..• Bilhassa 

ı 'simli filmlerile büyük bir mu- Şiko ve Harpoyu herkes ıkiz sanır. En 
çavuş ar, ı ·ıe b" "k:ler a i GI11io 
vaffwyet kazanan Marks karde§ler, her küçükleri ı en uyu ~ Y n . 

kadar sinema meraklılarımız tarafın- He Şiko arasında yahuz bırkaç aantim 
~=n yeni tamlıyor ise de bunlar hiç te ooy farkı ve birkaç kilD aık.l.et farkı var-

. 'atk- degıv"lıdider. Burada (Üç dır. Birbirlerlne bu d&ece benııemele-yenı san cu· ı-- d 1e · hi b 
ahbab Çaıvtı§lar) ve (Üç ahbab çav~ .E'~- ~en ~layı Maib -~ ... eş. rın ç ır 
leniyor) isimleri ile gösterHip asıl lSl.ı'Jl- şıkayetlerı yıdktur. Buna bilam fevkalldc 
leri (Yanşlarda bir gün) ve (Operada bir memnun o~acmlar. Bu benzeyiJ on. 
gece) olan bu :Pki fihn Mark<; kardeşlerin ların. 90k işl~rme yara.mıfUr. _S~ede 

flınlerindendir. Bu fil.Qllerin teınsiller verırletken sık sık bırbırleri
en sonl , __ • • 

1 
'zde .......... .,.,........,., oldukları raA- nin yerlerini alırlar... Seyirciler hatta 

r.oeın eAe~ımı ~-·~ ke .. .. bilıe .. hi f k 
betin amı sebeblerinin en mühimmi bun- çok re reJı.sor ışın ç ar ına var-. 
ların çok mükemmel ve orijınal bir 1u- maz. 
rette dUble OOilmesfd'ir. Harponım dailına dilsiz rolleri yapmır 

· · iml. · sına ..... 1,;nce, buna bir tesadüf eseri de-Marks kardeşlenn ıs en: ~ 

Harpo, Şiko, Gnışodur. mek lazımdır. İlk srdıneye çıktılı zaman 
G~, daha \doğrusu bizim (Arşak Pa- kendisine mühim bir rol venniJlerdir. 

IJbn§ek ve gök gürültüsü sesi bir tabaka 
tarton b.ıfırtwndan ba.tta bir teY detUdir, 

labıyıkyan) ismile tanıdığımız zat Nev- B.~ .~1 icabı ıJren~i hiç ajız açrnıyacak; Mikrofon bqmda mantarları fitelere sUr 
yotkta doğmuştur. 33 yaşındadır. S(;si butun arzularını jıestlerle anlatacaktiT. ~rler ve biz bu sesi ku§ cıvıltısı diye dlnlerlz. 
gürel olduğundan dıaha 13 yaşında iken Zavatlı Harpo bu ilk sahneye terler için- Trenın gürültüsü de tki zımpara kltıdının 
Brooıdway sahnelerinde angajmanlar de ç~ ve muvaffakiyet kazanınca ra- birbirine aürtülmeslle hasıl olur. 
yapınağa muvaffak olmuştur. hat nefes ahmştır ... Derken bu muvaf-

Harpo yani diJsiz, 35 yaşındadır. O da faki~ini istismar eylOO:..eğe karar Y(:r

Nev kta dünyaya gehnişbr. Sahneye miş ve kararmda da sabıt kalmıştır ... 
iJk ~ığırldanberi oynadıl,rı bütün piyes Şiko, saydığımız •bütün maharetle!'in
vc fihnlerde dilsiz rolü yapnuştır. Mü- den maada, Amerikanın en m~ur briç 
kcımnel piyano, fiüt ve harp çalar. oyuncularından birtiir. HattA briç hnk-

Şik.o hepsinin yaşlısı.dır. Yani 39 yaşını- kmda bir kifıab bile yazmıştır. 
dadır. Gençliğinde piyano öğretmenliği Marks kardeşler tam manasile müzik 
yapııınştl!'. Bugün kendisin~ piyano üst~ üstadlarıdadar. Y.sUnuı piyano, flüt ve 
dı demnektedir. harp değil, b1rçok muSıiki Aletlerini ça-

Üç kardeşler büyü'k harbde birbirlerin- lariar ... 
den aynlmak medburiyetinde kalmışlar Kendilerine (Şarlo) dan sonra dünya. 
ise de banbden soora gene buluşmuş- mn en mükemmel ikomiklerı denilmelv 
la tti ır. 

Broodwayd-a gene sahneye çıkmışlar
dır. 

1932 senesinde ismi (Cocoannts) olan 
Uk filmlerini çevimtişlerdir. Bu filmden 
aonra: (Monkey ~buSiness), (Horse !ea-t~ 

hers), (Duck Soup), (A nigh.t at the O
pera) ve (A dax at the Races) adlı film
leri çevii'Jl'lİ§lerdir. Bu sayd't~ııruz altı 
filmden yalnız iki tanesi (A dax at the 
Races) ve (A nig'ht at the Opera) iehri
mizde gösterihniştir. 

Bu sinema ımevsimirıde iki tanesini da
ha yani (Monkey business) ve (Duck 
Soup) (Üç alıbab çavu~lar anaforcu) ve 
(Üç ahbab çavuşlar harbe gidiyorlar) ı 
gene türkçeye ldUble edilmiş olarak gö
receğiz. 

Sayısız sinema meraklıları; sahte bıyık 
ve kaşları ve tuhaf jestlerile Marks kar
deşleri hemen tanırlar; tanırlar amma a
caba bu sayısız ~ircilerden kaçı onları 
makyajsiz görür ise tanıyabilir? ... Bila
teredftid diyebiliriz ki bunları tanıyabi
lecEik olanlar biıtkaç kij.iden ibaret k~Ja
caktır .•• 

tedlr ... 

Danielle Derrieux'nun yani 
filmleri 

Danielle Darrieux Holivuda git -
rnek üzeredir. Rejisör Anatol Litvak'ın 
idaresi altında (Rio) adında büyük bir 
film çevirecektir. 

Bundan haşka: Kocası Henri Decoın
ın hazırlamakta olduğu cSon talih li -
rnanı• filminde Charles Boyer ile bir -
likte rol yapacaktır. 

Norma Şerer'in kazancı 
Sinema yı!ldılları içinde en parlak 

rnevkii işgal eden güzel Norma Şerer 
hakkında bi.r makale yazmış olan bir 
rnuhar.rirln bu san'atkann artrk çalır
mak ihtiyacında bulunrnadı~nı. çün -
kü tam manasile milyoner olduğunu 
söylernesi üzerine Norma Şerer şu ce
vabİ vermiŞtir: 

cŞahsi servetim bana senede ancak 
30.000 Tül'k lirası kar bırakıyor!• Az 
değil mi_? . . 

Mikrofon açık iken spiker 
san'atkArlarla böyle konuşurl 

Hazır ol Daha kunetıl 

Daha banm 

... ~ .. tWa ...., ..... , 

bulmak, anealk böyle bir meslek He im
kin dahiline girebilecekti. 

Nitekim, Avrupadan döndükten sonra 
Güzel San'at1ar Akademisinde hoca ol
dum. 

Bu, aşakı yuı'kan bekledi~im Jeydi. 

-S-
Kuyumcu Bay Saran güler yüzle ve 

neş'el!i neş'Effi dledi ki: 
- Daha il!kmıellclıdbde okuyordum. Ar

kadaşlarnn yerde reınkli, parıltılı bir taş 
buldular mı, 'hemen bana gctirirlcrdi. 
Ben, cidldi~Je, fbu maden parçasını .eli
me alır: 

- &h der idim! 
-Neye? 

- Gtlya muayene ettiAim taş veya 
mademn ne olduğunu anlıyacaktmı ... 

Küçük yaştanberi lkıuywnculuğa heves 
ederdim. Çünkü bütün cedlerim kuywn-

c:u idi. 

Dahası var: Frederde okuduğum za
manlar, eve fransızıoa bilen bir misafir 
geliTse llemen yanma yaklaşır, ona yal
ta]rlaourdım. Ne için biliyor musunuz? 
Melkteı:xıen bçma.ruın yolunu 'bubnak 
fçin! Arınemin !bir iki kartvizitinı aşırır, 
atkalarm.a: cOğlum dün mazeretine bi
.naen gelıdrnedi#i için affınızı dilerim. 
ibaresini yazsml"&r ldırye yalvarırdım! 'Bu 
açık bonoları oeıbimde saklar, fırsatını 
bulunca tarih atıp melgtebden yan çizer
dmı! 

-Nereye? Sinemaya filan ... 

- lbylr! Ne tıinema, ne de tiyatro ... 
Mektebden .gemnelc iÇ'iaı, haylazlık için 
bQtılmu sakın zannetmeyinf Do~ruca, 
o zamanlar meşhur olan Vartan kuyum
cu ma~a~ın sahibi bulunan day.nnm 
yanma giderdim. 

Daymı, benim için bir ilemdi ... Onun 
diz1ıeırinin arasma adeta girer, nasıl ifle
diğini saatlarca seyııede ede kendimden 
eeçerdıim ... 

N~t on be§ yaşında çıraklığa baş
ladım. İ'ki usta yarımda çalıştım. Bun
laırdım biri olabildiğine kibar, di~eri de 
olaıbüclijine tuhlmbacı bir ad8.mdı. İkin
c:!isi bıma de&ti ·ile Beyoğlu caddesinde 
su bile taşıtırdı! Nihayet 19 yaşına gel
miftim. Derken ustmn beni kovmas.ın 
mı? 

-Sebeb? 

Hü.rhan Toprak 

Ben de aklım sıra, artık ustanın gözü. 
ne gireceğim, diye kendi ken.d'ime sev!· 
nip duru~roum. Bu neş'e ile, keyifli kc ... 
yifl:i dükkana geliıyorum. · 

Halbuki kazın ayağı hiç te öyle değil· 
miş. Usta, hid'deti.nlden küplere binmiş ... 
Çalıştığımız atölye, bir apartımanın al• 
tmcı katında idi. Aşağıya kapıya bir çı

ra'k indirmis. Ona: 
- Gelin~ söyle, yukarı çıkmasın, gö· 

züm görmesin onu, alsın başını, cehen
nem olsun, gitsin, demiş! 

Ben, antreye geldim. Baktım, arkadaş· 
lartfan biri. Sevindımden onunla şaka la
§lp, ustanın gelip gelmediğini soracak 
oldum. 

- Geldi, cev~bmı verdi. Merdivenlen 
doiru yürürken, aır'kaldaftm kolurodan 
tuttu: 
-Çıkma! 

-Niçin? 
- Usta isteınityor! 

ApışJp kalrnıştıan. Artık, az e vvelki 
sevincimin yerinde yeller esiyocdu. Ça
I'E8iz, iboynumu bülktüm, tersyüzü dön· 
düm. 

Nihayet, aylığı 47.5 kuruşa, Derviş so
kafıında, bir apartımanın beşinci katın· 
daıbir oda kiraladmı. 

Böylece, kendi ı~ma işe başladım. 
O gün •bugün, ha gayret, ha battık, ha 
ç~ derken kuyumcu Sara oldukişter 

Sabih Alaçam .............................................................. 
Kars, Erzurum, Trabzon ve 

Samsun Izeileri Ankaraya gittiler 
Samsun ( Hususi ) - Cumhul'iyet 

bayramını Ankarada geçirmek üzere 
şehrimize gelen Kars; Trabzon lise ve 
Erzurum öğretmen dkulu izcile!'i :ki 
gün burada kaldıktan sonra perşembe 
günil Samsun lisesi ile birlikte hareket 
etmişlerdir. Ertesi günü sabahleyin 
gelen Erzurum lisesi izeileri de öğle 
treni•le Ankaraya hareket etmişlerdir. 
İzcilerimizi halk çoşkun bir tezahürat .. 
la uğurlamıştır. -------
Çorluda Cumhuriyet bayram1 

hazirlikları 
- KıSkançlık! Bak.mız anlatayım: Us- Çorlu, (Hususi) _ Belediyemizi11 

tamm cmnartesi günü öğleden sonra kö- verdiği bir kararla Cumhuriyet bayra· 
ye gi'tmek Adeti idi. Pa-zar günleri de gel- mır.aızda her evin kapısı üstüne bay .. 

mezxfi. ram müddetince çekili kalmak üzere 
Hahiki o haftıa, mutlaka pazartesi sa- iki feneı:- ve iki bayrak takılacaktır. Bu 

bahı saıhibhıe teslün edilmesi icab eden rnünasebetle kasahada hararetli bay .. 
~üyük bir iş vardı. Hazret bunu unut- rak satışı başlamıştır. Bayrak tedar ilt 
muv, gitmif. Dilkkincta bir telAş başgös- ederniyenler belediyeye müraecıa~la 
terd1. Ben, arkadaşlaca sebeb!ni sordum. kendilerine bayrak temin edilm :ni 
Anlattılar: isternektedirler. 

- Meralklanmaym, dedim. Onu ben "ya
par, işler, elmaslan ~rli yerine oturtu-
111Dl. 

Pazar günü erkerıden ustamın yeri
De gıeçtlm, ~ kadar böylece onun 
he&aıbma çalıştım. Fakat artık acemilik 
devreSini atlaı~. Adim çırak idi 
ama, eJiınden usta ili çık:mq-a bqlaıruştı. 

Erzincanhlarm sevinci 
Erzincan i>elediyesi reisi Hakkı ı .. 

tınok Erzincanın şimendifere kan; 
ması dolayısite halkın sevinçlerini 
diımekte, bu sevincin ikinciteşri ı1 
ilk haftasında coşkun bir şekilde : h 1' 

edileceğini haber vermektedir. 
Uzatnnyabın, işi ıbi~im. Akşam da 

oldu ... DülekAnı kaJ*hk, gittik. Maraşta C. bayrami haz1rhklar 
Pazartıesi sababı, ban uiJta bu sipa- Maraşta Cumhuriyet bayramı ha .. 

l'ifi hatırlaıwf, ayılrnaış, §Afakla beraber zırlıklarına hararetle devarn ediliyor. 
dükklne drmılaımt! Bir de ne görsün! İstanbuldan bolca renkli ampuller ·v• 
Bütün leÜf heyhudaye, onun ZIIÖınetilıe balo l~azımı getirtilmiftir. Halk ner 
1ıaoeıt ......,.,.., · • eli bir bayram teçilmeje ıa.rıanı,.r. 
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C:::DEN IZ VE DENiZCIL.JIK=ı Dünyanın en uzun boylu 
k d O··ıdü V eni Alman donanmasl Pepi uzun boyu ~üzün1~1çok feliketli bir ömür sÜr· 

rakl.bler·ln·l korkulamaz m~n=·~~:v=~:er~=birazrahata kavuşabilmi,ti 
§ehrinde Jazefin KJuçek adında bir ka-

Fransız mütelıassısları tarafından 
ileri sürülen mütalealar _mübalô.galı 

( " Son Ptsta " n111 deniz işleri mutehassrs• y~1yor J 

i 

dın vefat etmiştir. Brunn §ehrinde onu 
bu isim ile hemen tıemen tanıyan yok
tur. O, Moravyamn payitahtı olan Brunn 
§ehrinde Pepi-DanUb ismilc anıhnakta 

idi. 
Bu kadın pek feci bir talnı ile karşı

lll§IllJ.Ştır. Jozefin Kluçek 1859 senesinde 
Moravyada Brunn şehrinde dünyaya gel
mŞir. Babası şelhrin tanınmış simaların

dan biri ve §ehrin en büyük ve en zengin 
k~bı idi. 

Jorefin doğunca çılgınca sevinmeıe 

b~adı. Çocuğun güıibüzlüğü ve mükem
mel sıihhati hetke.sin c:likkat nazari~ 
üzeTine çekiyQrdu .•• 

Çocuk büyüyüp serpilnıişti ... Brunn'un 
.en gii.7Je'l kızı. sıfatını kazaıunıştL Fakııt 
büyiimEsi bir türlü tevakkuf etmedi. Bo
yuna yükselmeğe dwam etti, tam iki 
metreye vardı. Boyu iki metreyi bulun
ca talih ona ~ bailadi. 

Jozefiıne babası hü.nnetlı bir drahoma 
ayimuşt.t. Bu paraya tama eden erkekle
rin ortaya atıhnaları icab ederdi. Fakat 
genç IJm.zm uzun iboyu ve kaba saba hal
leri heııkıesi cidden ü1ikütmüştü. Bu hal
ler omm ahlfıkı üzerine de tesir icra et
mekten hAli .kalmadı. 

Henüz .genç YCI§ında iken babasını kay
betti. Hayatta muvaffak olabilinek jçin 
taa.rruza .geçmeği ıkaırarl'~tı.rdi. Babası

nın ticaretine devmna da karar verdi. Fa
kat sinirli halleri buna engel o:W\.ı. Borç 
içine daldı. Mağ'azaıyı kapaclı. Sebebi de 
kendisini ZleV'k w safa alemine dalclırma
sıdır. 

Parasız kalan J oze.t'in (Viyana) ya ilti
ca etti. Orada daiti talih ona yar olmadı. 
Hizmetçilik yaptı fakat nihayet uzun 
boyu 'buna dahi mani oldu, ya hane salıi
besi onun uzun boyundan bizar kaldk, ya 
çooukların alaylanna hedef teşkil etti. Bu 
;~ dahi bırakmak lllEObur1yetınde kaldı . 

Günün birinde artmk bu sıkıntıları çe-
Yeni At man dona n ması Hitlerin önünde geç id resminde loocek k~ti keıdind'e bulmadığı bir 

Hitler ~yasaımı 10n günlerdeki harbdle1ki 2/3 n:i9betJi kuvvetlerile aşa- sı AJmanlaııı düne nazaran, denizlerde sırada Tuna nehrine düştü, fakat çabuk 
ani inkişafı dünya efk.irı umumiyesini madıiar, müstakıbel ibir harbde 1/3 kuv- daha müteyak:krz ohnağa icbar eder. kurtarıı:ldı. O günden itibaren Jozefine 

... rJnra gazeteler Jcenkijsinden balısetrneğe 
başladılar. Şimdi Brunn halkı Çck:osJu
vakyıanm akı'beti ile berab er sevdikleri 
Pepiye ağlamaktadırlar. .............................................................. 

Dumlupınar vapurunda bir 
yaralama 

Çanakkale (Hususi) - İstanbulderı 
Çanakkaleye gelmekte olan Dumlupı· 

nar vapurunda bir yaralama h adiscsi 

olmu~tur. Yolculardan Ankaralı Ah med 

isminde biri, bir yer meselesi yüziin • 

den Şeref, Murad ve Abdullah isminde 

üç ~iyi bıçak ve su testisi ile yarala

mı~br. Bıçakla kalbinden vurulan Mu· 
ndın yarası ağırdır. Yaralılar rnernlc· 
ket hastanesine kaldınlmış, Ahmed de ve ~iyaset llemlerini büyük endi~lere \"etin ne yapahileceği tasavvu~ edilir. Sahillerin tahkimi artılk Pepi D:mub ismi konuldu. 

sevfket:m.iştir. Bum.ıııla beraber, denizci - Baltık meselesi Bugün Ahnanyanm yegane rakibi olan Hayattan 'bıktığı w iğrendiği ·kadar tevkif o!un.m_u_:ş:_tur_. __ _ 
ler, kara ordusu kadar ürk.mezler. İlk bn- Bugün Almanlar, Ruslarla, rejim ba- İngıltere kafi dereCEde şişmanlam~tır. kazadan da iğrenmiş olan Pepi, tabii ha- GUmUşhanede 15 inci Jll 
kışta Alınanların gooilş adımlarla karnda kımınti'an mücadele halindedir. Binaen- Petrol mevzuu bahsolmıyan ooprakların yata avdet eylemek arzusunu duydu. Bu-
otduğ'u gibi, denizlıerdc de kuvvetlenmc- aleyh Allnan donanınası tngiltereye kar- elde edilmesi, İngiltereye, faydadan zi- na binaen doğduğu yere yani Brunn şeh- haz1rhklar1 
si nazan dikkati celbodıebilir. Ancak o şı çarpışm~ zorunda kalırsa Baltılkta da ya:fe zarnr verir. Bu meyanda İngilizle- rine dör*r.ü, fakat likabı onu bu şehirde Gümüşhanede Cumhuriyetin 1; in 
kuvvetin hakiki derecesini kestirrnek si- faal bulunmağa anedbur kalır. Nitekim rin Alınan topNıklamn elde etrne~e ça- dahi <takib etti. Kendine göre uygun bir ci yılı hazırlıkianna bir aydanberi de 
y~i, :sev'kulcey~i, ooğrafi durumların iyi- harbi umumide Baltııkta bulunan Rus do- 1 atan füzuli bir fikir olur. Madem ki meslek edinemiyen Pepı nihayet seyyar vam edilmektedir. 
c:e incelenme6i ile mümkündür. Çünkü nanması daha mahi[ane ve mesela İngi- b~ toprakl:ar heriı.angi bir taarruzdan b~r. c~mba~aneye intisab eyledi ve ken- ------
k!eniz silatılarmd'a, mevzuu bahsedilen J:iz donanınası ile sevkulceyşi harekatı masundur? 0 ih.a1de onları lüzumundan dieını teşhıre başladı. Manisa nuabasebıei hususiyesinde tayin v• 

vaziyetl~, teknik bakımından serdedi- birl~rerek kulla~ idi Almanlarm fnzla tahkim etmek füzuli bir iş olarak Bir müddet bu suretl'e hayat geçirdik- "' naklller 

len mütaleelar değipnililir. denizlerde daha çabu'k mağlılb olması telAkki edilir. Benıce Alman tahkimatı- ten sonra yaşıanmanın da tesiri ile so- Yeni kadro dolayıslle vllAyettmtz muhnse-
Bu mak:sadla ben Fransz deniz müte- temin edilirldi. nın birinci derecede harb liman ve geçid- kaklarda k!brit vesair ufaktefek satmağa bel hususiyesinde memurlar arasında bazı 

bassısı Paluel Muınontun tercü - Hususile te1sizin fevkaladıı terakki ve leri, ve ikinci derecede de ticaret liman- başladı. ÇocWclarm kendisi He alay et- ddlşlklikler ve terfiler olmu~tur. VilAyet en-
mesi cSon Posta. da çıkan ma ' i~af göste:r.rrıesi istikbalde müşterekcn larmı ıhtiva etmesi lazımdır. melleri eskisinden ıbüyük bir fidliet ile eürnen başkatibi Ferid Akşit terfian muha-
kalesini ııevkuk~ d'urumu katarAk haı;berden ildi dlevıet dlonanmasmm. bir- 'başladı. Bun.a Jka.tlanmak mecburiyetini aebel hususiye müdür muavlnliA!ne ve köy-
inceliyecek ve Ahn~anın 1942 senesin- J:ikte kullanıhnasmı temin edecektir. Isi- f.l'una meselesi de c:Ju)mluyor değ!ild'i. ler tahsll şube memuru Sami 25 lira kadrolu 

aldble · •- .:ı.... k f ı İ Almaniann şarka doğru tcveccühü on evrak memurıu~una ve birinci tahsil şubest de dahi, r n ILilrşıstnUiıl ço zayı o - naenaleyh Almanlar ngilizlere nazaran . . . : Bu mec'buri~i h~ylediıw andan iti- 5 
)lo 1ışa ğ lara Romanya pet~ ve Karadenızı r--• "~ memuru Hayrının de Akhisar tahsll memur-dugu~ nu tebarüz ett.iımne.5e ça ca ırn. 1-3 'Olan atuvvetlerinin bir kısmını Bal· b"""""n .ı.er h ........ ta .___disinı' salıuerdJ. hi k r 

temin ed b"lir B bakınıdan Alrn ... ~... u ._._ ııu::ııı " lu~una ve yerine Alaşe r azası memu -
Sevlmlcen tıkta kullanmaAa mecbur olacaklardır. e 

1 
• u 

1 
anyaya Artnk n.e giyini'fine, ne de yiyeceğine ba- larından Ziya naklen tayin edllml~tir. Salih-

. " muarız olanlar, ~angi bir korku his- - ü d a · dea En basit bir dünya bantasına şoyle bir Ticaret harbi imkBolan ......__kte h-"1·ır"ar. Anca!.. Karadenı'zı' k)yordu ıı kazası tahsil memuru Husn e or 
d 

<><;>W.IIIÇ' ıuuı= r ... hususı muhasebe memurluauna tayin edll· bakacak olursak muazzam Britanya a a- Den1z1erde harb gemilerinin birbirle- temin edecek olan Alman gemileri bu * mı,ur. 
larının A~)'la ve Alman d.e~izi ?,1~.n ı·ine 'karşı muharebelerınden ba§ka b.ir denizlerde sancak .g&steron tekmil kuv- 1897 senesinde Avusturya - Macaristan 
fi.ma1 deni:zıni nasıl ab.loka ettığını goru- de tıcaret ha:rıbi vardı.r. Bu nevi har b i çın ...... 

1 
~~....... ..._ '·dı 

. . . na ere ~.un Oııııau r. imparawru Fran90i.s Jozef Brunn şehri-rüz. Yani harb gEmlB1 olsun, tıcaret ge- büyük gemiler değil, ıkruvazör gibi sür'a- . . 
· · h Al t kne · · h ı · .. Yalnız 1\ınanın ellcrnmıyetı kara ni ziyarete gelmişti. Şehiroe cgörülecek ınıısı olsun, er man e sınm, a ı ti fazla tekneler kullanılır. Bu kruvaıor- -: .. . . . 

L--"-.JI- b' İngiliz Joontrolünd'-en kurtula- 1 d " t ' et h tl da d 1 _ harblermde daha müıhirndır. Bu nehir. şeyler. meyanında b!ndisine Pepi Danub rıaıı~ ır er uşmamn ıcar a arın o aşa A·~ ...... ·- to ...... , ' lh k ed' l d d t '·dim edi,·di +--- t h 
rak sei'best Atıantile çıı.kması tabiaten rn'k ticaret €eınilerini yakalaı· ve imha vu•muya prdA..I.an ı a ı me en a Sıl\. J: • .uuı-a ocun uzuruna, 
·mk· h · :...ı.:ı_;,.:_ Id 1 Ge b a.-. .. 1 ed d" e~. Balkaniara doğru ilerlemek isti- orduğu gibi, yani hergünkü çok garib )u.. ı an a.rııcu.u~. E er er. ne ~ -:ıu•uvazor er şay u~- Al 

1 
ka . . b' .. d f f r · ı ık Idı 

Binaenaleyh Almanlar, bu cebir karşı- ananın büyük gemilerile karşılaşırlarsa hyen .~:anSaarah' ll .~1 ıyı kkün~ .• mu ~ 83 ya e ı 1 e ç arı · 
d !ll.· ~- ak k 1ulabi .. , __ ..n_ ... tl . . d 1 .. .. attı JIU>I, ı erının te~ latı itıba- Pepi tınparatorun buzurunda sıkılgan-sm a .-ı çareoye ~ VUıl'8l' uı - yu~l\. sur a erı sayesın e on arın onun- ., . , . . 

ı . ı d k 1 ri'l~ olsun, akan suyun şıddetı ile olsun, hğı ·bir tarafa bırırk:tı ve çekmiş ve çek-ır er. en ~ar a:r. .. la Ib . 
1 - Donamnalarmı levkalade çoğalt- Almanyanın 'büyük hatMe denizaltı- ~~ guç 0 n u ı:ehr~n art~~ e~em- mekte olduğu bütün mezahimi anlattı, 
akl ] m .. t -"-k ,_ 'nd b 1 k nuyeti kahnamrştıır. Çunk:.ı bugunkü ta- derdierine derman anıdı. m a. ar ve us euu~ e~rı e u unan uv- • 
2 - Belçika veya Fransa sahillerin! vetYerle bu nevi ıhanb yapbğım gördük. ~iı !lman hududu, '1\ınanın çok cenu-

elde etmekle. Fakat o zaman Almanya elinde böyle bir un an geçer. 
YUkarıda set'dedilen iki ııekilde de do- 'harbi idame ettirecek imkanlar vardı. Netice 

namnalann harhetm.edeın dahi harblerde Bugün aşağıda sıralanan imkanların Yukandaki m~elıeler, teferrüata daha 

:Rik'kıat lGalbi i.le itanılatı jmparatC\I' 
François Jozef Viyranaya avdetinde biça
re kadına bir ctütün sauş. mağazasını 
verld'irdi. 

Artık Jooefin n~ di~er Pepinin ha
yatı sigorta altma alınmış oldu. 

nasıl rol oynadrk.lıarmı görüyoruz. Nitc- mevcud olmayışı Alınanları bu bakım- di'Jdcat edilerek incelenecek olursa bu
kim Ahnanyayı büyük harbdle mağlüb dan da mü~kül duruma sokar. günkü Ahnanyanm ne kadar büyük bir 
eden de şu fena ldurum değil midir? Her 1 - Ticaret barbi yapacak: kuvvetiere donamnaya ımalik olması lazım geldiğini 
halde bütün dünya denizcileri İskajnrak üs olacak liman yoktur. . hemen meydana çıkarır. Almanya bu Küçük ma~aza.'IDla yerleşti, tütün ve 
muharebesinc bir fantazi diye bakarlar. 2 - Büyük harbd'e hava kuvvetleri o ~büyüklüğü 1942 de hazır olacağı tahmin sigara satışile ~ni temine başladı. 
Büyük haııbde ~ itiıbarile her iki do- kWdar in'kişaf etmaınişti. Binnenaleyh is- edilen (5) büyük (3) küçük zırhlı ile tc- Bu .son seneler !içinde artık büsbütün 
nanmamn tali.m w terbiyesi yekdigcrıne tik:baJde böyle gemiier daha çabuk ya- min edemez. Buna ne büyük Alman im- kuvvetten düştüğünden kendisine bir 
müsavi idi. Bu halde Almanya sevkul- kalanabilecektir. parator)uğunun, yani Kayser Viihelm yardımcı kadın aldı. 
cıeyş itibarile mahkiim. olduktan sonra 3 - Denizaltılara kar~'l imha vasıta- Afmanyasının serveti, ne de (Tripiç) sa- İhtiyarlığın çökmesile boyu biraz 
İSkajara.kta Alman topçu!uAunun fazla ları çdk tekfınıül etmiştir. nayii elvenmez. Buna mukabil karşı ta- tabit bir şekil almak istidadlnı göster
bir ki.fayet göst.erınEB, kuvvet bakımm- İşte bu üç hal, lbiThassa tayyareterin .rafta bulunan İngilterenin hazırlı~ cid- rnişti. 
dan bir üaünlük temin etmez. ç~ahnası ve evsafmm teke.ınmül etme- den dii!lyaya hayret verecek ~ildedıi.r, Nihayet bundan pek nz evvel de sesaiz 
Alınanlar bu çetin llbhtiyı büyük si dolaYıaile göl'Üf ~~~~n Ç9ja1ma- . • ~. 7. sadaBı.ı göiiip fitti. Ancak ölünıün:den 

t .. 

Manisada nakll Te tayinler 

ManWl kazalarında lnhUAl eden maliye 
memurluklarına tayin için açılan imtihan-: 
lara girenler arasında Sallhlt kazası tahsil! 
memurlutuna vil~yet tahsilat katlblerindenı 
Kamil Koran terrtan yirmi Ura maaş lle ve. 
namzed olarak tayin edilmiştir. 

Mutta yeni bylnler 

Urfa Tilayet jandarma komutanı Mahmud 
Polat yarbayh~a tertian ,ehrlmiz jandarma 
ıwmutanlığma, Antalya okullar sekreter! 
Hilmi terflan Muş maarlt dlrektörlü~üne ve 
Denizli posta, telgraf ve telefon direktörü 
Vehbi şehrimiz P. T. T. direktörlü~üne t!ıyln 
edUerek vazifeleri başına gelmişlerdir. 
Muş baytar direktörü K{ı.zım da Diyarba· 

kır baytar dlrektörlüğüne naklen gitmlştll' ............................................................ ., 
Fillerin ölümü 

Serbest yaşıyan fillerin ya~landıktan 

sonra nerede ve nasıl öldüklecine laiı 

~imdiye kadar hiç bir delil ele geçmcrni§ .. 
tir. Hiç kimse· de, hiç ibir tarafta fil 1eşine 

tesadü1 etmemiştir. Zanno1undu~unıı na. 
zaran ırmaklara dahp sulanmayı w ven 
bu hayvanlar, çok defa balçığa saplan • 
ma'kta ve suya gömülerek boğulmakta • 
dırlar. Fillerin gözönünde öldüklcrinin 
görülmemesinin tek seıbehi bu olsa ae -
relCtir. 
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4oa Pesta• ana &efltblı: tse 

Mari Valevska 
No un aşk romanı 

Tnciim• eclent Mebnue Sami 

Zaptiye Nazırının tevilleri 
Tahtının şerefini paylaşmak üzere ne, başile, tek bir selam veriyor ve 1 Yorgunluğunu gidermek için, en 

yanına, kimi isterse, prenses olsun ve Diane galerisinden geçip girdiği oda - sevdiği çare, hatta baş ilacı banyo yap
ya olmasın, ancak kendisine saadet ve sından: maktı. Çok defalar, suda bir saat, ba -
huzur vereceğiml~n emin bulunduğu - Dük d'Otrante, gitmeyin ... Bir iki zan fazla bile yatardı. 
ins:ını çağımıalıdır. dakikaya kadar sizi çağırtacaıtım ... di- _ Git Dük d'Otrante'yi çağır bana ... 

Fransa ve bütün ordu onun bu in - ye bağırdığı işitiliyor. emrini verdi. 
tihabını şimdiden tasvibe hazırdır. 

Nihayet vefalı bir ses de işte Mari - - 4 - Biraz sonra Fuşe, banyo teknesinin 
den yana çıkmış ve yükselmişti. Napol- biraz ötesinde oturmuş, kopacak fırtı-

" - KADIFE ELDİVEN - bekl' rd yon bu sadık arkadaşa minnet dolu goz nayı ıyo u. 
lerlc baktı. Fakat Düro artık geç kal - N'apolyon, çıngırağı çekip Kons _ Halbuki imparator gayet sakin bir 
mıştı. Sözleri hiç bir aksi sada uyan - tan'ı çağırdı ve bir yandan da soyun _ sesle, §Öyle başladı: 
dırmadı. . _ . . m.ağa başladı. Koltuklardan birinin üs- - Kuzum Fuşe, demin meclisteki 

Kudretile. nufuzıle he.Mese kendı tü Jo•·- L ~. -....ı-ti . _ haliniz ne idi? Şunun sebebini anlat -
f.k .. - ek ettireb'lmek imkAn ne ın:ını ıı.oy ... ..., sonra ~-ı:::ıı..~ nı çı 

ı~ ~~nı om ol .,...: .... M...~ :lı e- kanp yere attı, yeleğini, nişanını yata- sanuza bakayım. Evvelce konuştukla -
ınut: tutınuş an ... -~· _--..am Ya evs • _ . L-ı-ttı . . ı.a.,L. 

ka dım • 1o...... lsa dı, A gın uzıenne ın-ua • nmıza nazaran, sızın tamamen ~-
nın a agzına a ..... ~ o y - b' tez ~'1P1-J-ğinizi" rdum. 

vusturyaya karşı duyduklan -menfaat- • Konstan da yetişmişti. ır .1 ~ ~ sanıyo • 
ten doğma- kinleri uğruna Müro'yu, - Neredeydin sersem herif? Çabuk · - ~~t~ ~peoah. Hareket~ 
Luiyi ve Cambaceros'u sürükler; onla - banyom! diye homurdandı_ Tuvalet 0 - hayretıruzı mucib olmuştur, bunu bılı
rın peşi sıra da fikirleri bir noktaya dasına ~i. Konstan'm yardımile he- yorum. .. Ve size sebebini bir an evvel 
sapianmadan muallakta kalmış olanh.- men suya girdi.• Fazla sıcaklıktan ev - arzetmek için sabırsızlanıyordum. 
n, !korkaklan hülasa bütün bir ekse - vela yüzünü ekşitti, gözlerini kapadı -Uzun lif istemiyorum. Esasa ge -
riyeti temin edebilirdi. ve gitgide alışarak rahat bir nefes al - lin. 

Halbuki o, birdenbire Avusturya dı. ( Arkaı t:tır) 

ce~~ne~i~rm~ bnc~ı~i~ =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mii.vazeneyi tamamen bozmuştu. 

Napo1yon nasıl bir karar v~rsindi? Cildine kıymayan 
Son nazırlar da, sıra~ile bir şeyler söy
lerlerken, o bunlan düşündü. 

Mctresini, sevgili kadınım, meclis in 
böyle artık aşikar bir şekle bürünen 
kanaat ve görüşlerini ayaklar altına a
larak. İmparatoriçelik mevkiine çıkar
maktaki imkansızlığı iyice anladı. 

POKER 

Bütün varlıklarını onun sayesinrle 
edinmiş olan ve gene de bir tek söz.i -
1e tam bir yokluk ve hiçliğe atabi -
lecc i ı bütün bu biivüklcrden korktu -
ğu, cekindiği için değil, hayır! 

Fakat her şeyden evvel, bir devl--t 
adamı olan Napolvon, ~ene de devletin 
icabatı önüncre eğilrneğe mahkum ol -
duğunu hissediyor, esasen yaradılışı da 
bunu emrediyor. 

Sırf kalbinin sesini dinliyerek aklı
na kovduğu bir izdivacın karşısına çı

kan bütün bu engeller, iyi düşünülür
se. sahiden de haklı ve kuvvetli. 

Senelerdir onunla beraber yürümüş. 
onun parlıyan ikbali1e beraber yük -
seJııı·~ bunca in~anın fikri, ne de ol -
sa ıçinde garib b"r tesir uyandırıyor. 

İşte terazinin gene bir tarafı ağır 
ba~t ı. 

Ne yapmalı? Aşktan vazgeçe<>ek, 
çünkü bu lazım! 

Hiç bir vakit arkava bakınağa alı - e 
sık olmıyan ve derhal yeni hedeflere 

Cumhuriyet bayrami 
munasebetile 
ELEKTRIK 

RADYO 
~e MAKiNe 

TAMIRi 
için Divanyolunda 106 nurnarada 
montör Turana müracaat ediniz 

FEN NT 
ve UCUZ 

Iş 
do~ru koşmak üzere, hadiseyi olduğu -------------
gibi kabul etmeği seven bu bii.yük ın
san birden tabiveyi değiştirdi. 

Mademki istiyorlar, mademki d2ha 
doğru buluyorlardı ... O da kendi ter -
elli sebeblerini susturacak ve Arşidü -
şesle evlenecekti! 

Bu suretle de, en şaşırtıcı şahsi bir 
zafer·n zevkini tatmak fırsatını bula -
caktı! 

•Haydi bakalım, Cesar'ların kızı, 
yürü. Valence mülazımının döşeğine!• 

Gururdan, beynine doğru bir sıcak
lığın çıkt.ı~nı hissediyor. Kaderi böy -
le mi isti~r? Pek ala! İşte o da karşı 
koymıyacak. .. 

Umumun dikkati ve sessizliği içinde, 
irnparatonm sözleri tokmak akisleri 
yaparak yük~eliyor: 

- Gerek şahsi saadetimi ve gerek -
se kurmuş olduğumuz esasların atisi -
ni alakadar eden bir mesele hakkında 
fikirlerinizi bildiren, sizlere, teşekkür 
ederim. 

Karanmı verdim. 
İmparator Francois'in kızını alaca -

ğım (Üvey oğlu Öjen'e dönerek ilitve 
edıyor:) İtalya valli urmmıisi, yann sa 
bah erkenden Avusturya sefirile tema
sa eirişsin. Siz de Mösyö Lödük dö 
Kodor, hemen ayni günde Prens 
Schwartzenberg ile nikah mukavele -
si ahkamını tesbit ve imza edersiniz. 

Haydi, geceniz hayrolsun, diyor. 
Saygı dnlu mırıltılarla ayağa kal -

~r.!~·.~ HEtiaS MÜESSESAJI ~:::::;~;:.',~ 

Baker mağazalarında 
Erkek ve ~ çocuklarına 

mahsus elbise daireleri tevsi 
edilmiştir. Her yerden mnsaid 
şerait ve iyi fiatlada emsalsiz 
ve zengin çeşitler buJacakfiınız. 

kıp eğilen devlet büyüklerinin hepsi - ~--••••••••••~ 

traş bıçağını 
kullamr. 

Her ye de Poker Traş 
bıçaklarını arayınız. 

MODERN 

TüRKiYE'nin 

,Cumhuriyetin 15 nci 
Yıl fevkalade nils
hasını bekleglnlz. 

F ev kalade Yenilikler 
Hiçbir yerde nqredilmemİf 

resimler ve yazılar. 

Et ı Bank'tan Doktor Aranıyor 
fşletmelerimizde çalışma k üzere o pe -

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

Dr. HAFIZ CEMAL 
(Lokman He\tlm) 

Dabm,. .. ......._.: Ptar:daa muda 
b.erıün <2 - 8) DivUJola ~ ıot, " ... 
Aetonu usga - 21066 

ilan T arifemiz 

Nlail• 41XJ hnıa 
.mı. Z$0 • 

V~dl MAil• ZOII • 
Dördinci IIIAil• ltJO • Iç .,/riiJ.r • • 
Son «~ltil• • • 

Muayyen bir müddes ~ 
fazlaca mikdarda "ilAn yaptuacu. 
lar ayrıca tenzilltlı tarifemizdeıa 

istifade edeceklentir. Tam, J"'lnDD 

ve çeyrek ayfa illnJar • ayrı 
bir tarife derpif edilmlftir. 

Son Polta'DUl tkarl llArıl.vm1 
aid iller için p adrae :adlzaeaat 
edilmelidir: 

···--······-···-·····--· 
Nqriyat 14üdürü: Srlia Rcıgıp E11Mt 

&AIIİPLEBl: 3. Rtıgıp EMEÇ 
~ Ekrem USAKLIOU. 

Güzel bir şapka erkeğe ş1khk verir. 
Viyanaam metbur 

P. ve C. HABIG 
Markalannın yeni gelen son 

modelleri en güç beğenenle

ria :&evki se!imini bile tatmin 

etmektedirr 

Taklldlerinden sakmm'lt Için eu resimdeki markaya dikkal 

Istanbul Jandarma satın alma komisyonundaa: 
Mikdan Cin.cıi Bir takımı İlk teminata 

kurtuj Lira Kr. 

1.000-1.500 T-.ııt kelepçe! ve kilit 285 281 lJ 
1 - Jandarma birlikleri için cinsi, mikdarı, tahmin fiab w ilt teminata ,.. 

bnda yaah (1000-1500) takım zincir ile iki lı::iliUeD bnair. 
2 - Drsi1tme 12/11/938 cumartesi aaat ll de İ.atanbul ~.mkl IIIIMID 

ma sabn alma ~nunda yapılacaktİr. 
3 - Şartname. eY'Silf ve ııümwıe her gün ldı teçen IDomJılyuada ı&ilJebllr, 

veya pıtnamesl panaız aldmlablllr. 
4 - İBtek1ilerin beli gün ve ..aue 2490 gyıh lununa ~fire ... azı icab eclla .. 

sika ve ilk tem..inatl8rile atın alma komisyoDUIWZda b"mma...._ ('JIS'l) 

DENiZBANK 
Cumhuriyet Bayramı günlerinde 

İlave Vapur Seferleri 
Cumhuriyetin On Beşinci YildinOmU IUnasebetile 

28 Birincite,rin 1938 Cuma giinünden 31 BiriDdtepia 1131 ........a 
gününe kadar llaydarpap - Kadıköy, Adalar ve :ao.taDa .. .._.. J11J1 • 
lacak ilive Merler, ap(ıcla yazılıdır. 

ı -Cuma günü Köpriicl.eu saat 13,30 da bir vapar Jralkeak felnnll 
AdaJara uğrayarak Büyükadaya gidecektir. 

2 - Pazar giinleri yapılmakta olan ve Büyiik......_ 11.21 te blb• 
231 No. lu seferle geoe pazar günleri Büyükadadaa 20.30 'Ve IIMfaneuhe 
21.40 ta kalkmakta olan 232 ve 233 No. lu seferler Cumartesi cüDil de 
yapılacaktır. 

3 - Pazar ve Pazartesi günleri Köprüden 1.30 da bir vapur kalkaeak 
Kadiköyüne ve tekmil Adalara uirayarak Büyükadaya gidecektir. GeM 
Köpriideıı 2.30 da Baydarpap ve Kadıköyii.De bir vapar kaDracakfır. 

'~--------------------------~ İstanbul P. T .. T. Vilayet Müdürlüğünden: 
Cwnhuriyetin on beşinci ve harf ink:ı libırun onun cu yridönümıleri mflnue -

betile ha~rlanalı ve bı!tıel' ~i.!i altışar aded ve otuz <bkıuzar bu9uk laıruftan 
ibaret olan Hatıra puUanndan birincisi 29/10/938, ikinciBi die 2/11/938 tarihle • 
rinde tedavüle çıkarılacakhr. 

Her iki putun tedavül müddetleri üçer aydır. 
Sayın hallarn7ıJca 'bilgi alınmak üzere i.Wı olunur. c7943ı. 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
'' Sirop Pectoral ,, 

Eski ve yeni bbtbn 6ksürükleri geçirir, balgaJD mktllrllr, .. Dflan 
temizler, nezle ve tripten korur, pğiilleri zayıf olulara Wlita•• 

pyam taYliyedir 
INGILIZ KANZUK ECZAN1!81 

BeroOiu Idenbal 

Osküdar lcra Memurluğundan: 
Fatma Neabe t.at..dan Vakıf paralara ipotekli olup 83'11~ No. h..,._ 

mızla (Son Posta) gazetesinin 23/10/938 tarihli nüshasmda satışı ilin edi1ell "Oa
küdüda SüleymaDağa mahallesinin Şeyh c.ru ve BcıataD mbJmdll eKi 33 yeni 
2, 33 ve nwnarataj 2, 2/1, 2/2 kapı numaralı iki ahşap evin birinci arttırJMPDm 
23/11/938 tarihinde yaplacağı y:azıhmşsa da mezkCır tarihin Şeker bayramma 

tasadüf etmesi dolayısıtlie birinci arttırmasının 30/11/938 Çar~a gOntl saat 
14 den 18 ya ve ıkinci .-tbrınaaının k!a 15/12/938 Perşembe gftnil 111at 14 den 
18 ya kadar yapılacağl tashibe n ilAn o lumır. (7930) 

·R.EKTA ,, 

PAT 1 
BASUR MEMELERINI 

CERAHA TLANMIŞ FlsTOLLER n 

HER TÜRLÜ IL TIHABLARI 



27 Bir.weite~~ri• SON POSTA Sayfa ll 

karışıklık Çek Macar ihtil8fı 
hal yoluna girdi Enerjisi nden ciddi hareketler '(BQ.§tarafı 1 inci sayfa_da_J ___ r-aktmı-~-la-rdır! Tevkif edilebilenler bir kaç 

beklenen bir lip Şimdi öğreniliyor ki Asiler, bu mahalle - kişiye mün.hasıniır. 
Istanbuldan Sad lere. Eski Camii Öımin yer altındaki ka- Eski Kudüsün bu suretle gizlice tab -

Cl§ ı • enı şv reddin, hayatını . u..1~ uzerme şım .lM.Iuus e emnıye ır (B taraı. 1 inci sayfadc) 1 y · Ba eki] nallarından ve Süleyman m&bedinin in - 1 ı........; .. • • di v.~. t . t b' 

Prag 26 (A.A.)- Çek mukabil tek- Prag 26 (A.A.) -Aşağıdaki resmi kazanıp kazana. ::n:a;::;;r~ ~!"~~~ı:=~: ~receye kadar temin edilmiş görünü -
liflerinin aşağıdaki noktaları ihtiva et- tebliğ neşredilmiştir: mıyacaiiını soru _ rini kimseye gOOtermemişlerdir. Mahal- yor. Fakat, Filistinin her tarafmda fısile-
tiği haber verilmektedir: . Cumhur Başkanının salahiyetlerini yor: ~ · ~ dol akta bul nd ğ 

h A M h 1 k ll 1 Çek 1 h· kA le İngiliz askerleri tm-alın dan !hata edi- rm """'A·~·-.e cşn u u u m n-
I - Çek ükumeti, üni an aş - u anmakta o an os ovak ü umc- Herkes az çol[ lip Asıl:ere ır.,_., hareket 'h ..... ı· ... dığı zanıan, ha'kka-ktır. 

malarına göre, ancak Macar ekalliyeti ti, Karpat - Rus baFekili Andre Jib - hayatını. kazanır ~ıra ~ 
mevzuubahs olabileceği ve etnik ma - rofy vazifesinden affederek yerine yalnız hayatı i~ bir takım evleıtl2n mürekkeb adaları tn- Yeni lıidiseler 
ihiyette diğer meselelerin müzakere - Monsenyör Volosini tayin ve kendisi - bir surette kazan- gilizler birer birer muayeneye başlndık- Kudüs 26 (A.A.) _Şehirde sükfuı tees-
den hariç tutulması isab edeceği ka - ni nazır. Basinski il~ birlikte Macaris- mak için, enerji _ ları zaman hayretle gömıü~lerdir ki sade süs etm1ştir.' Nfzam ve &sayiş hüküm sür-
naatindedir:. .. . . ta?!~ müzakereleri ıdareye memur et- nin clddt ve fay . - , ' lsiler değil, bu mahaıDen.in silah tutnuya mektcdir. Maa.maflh varo~larda tecavüz-

ı - Hukiıınet Maca: ekallıyetien mıştır. dalı teşebbüslere bağlanması lAzııruiır. kadir Arab!arı bile ayni gizli yollardan ler devam etmeıtted'lr. Filistinin şimnl 
meselesini Almanya ve Halyanın ha - Çekler Südet Almanlannı iz'aç Mı~W çıkıp gitmişler ve İngiliz kuvvetlerinin nuntakasında bir çok badiseler zuhur et-
kemliğine vermek hususunda muta - ediyorlamuş • b" . bu temizleme ameliyatını manasız bı • mi§ olduğu haber verilmektedir. 
bhlı~ . . B~~ı6 c~~n -~fpze- lyıhuylu veyumusak baslı ırtıp ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

3 - Macanstana venlecek toprak - tesi, Çekierin tekrar Südet Almanla - Istanbuldan .Bt. 
ların devri tarihile bu işe müteallik rını iz'aç etrneğe başladıklarini bildir- M. K. l..arakterini 
fenni mcselelerin teSbiti de ihakemle - anektedir . soruyor: 

re aid olmah~_r. . . Bu gazetenin İstihbaratma göre Çek Zeki ve içlidir. 
4 -:-.Çek hukume.~ı bu devır ı:ıua. ~ hudud muhafızlan, şimdi Almanyaya Gürültüye patır • 

melesım hazırlamak uzere rnuhtelıt bır ilhak edilmiş olan Meriç Osterau şeh - tıyıı pek gelemez, 
Macar - Çek komisyonunun derhal teş rine' girerek, oradaki Südet Almanlan canı tatlıdır. Söa 

• kilini teklif etmektedir. tehdid etmişlerdir. anlar ve yumuşak 
Karpatlaraltı Rusyası Çek askerlerinin bu hareketi, gaze- başlı hareketleri-

Diğer taraftan muhtariyeti haiz Kar te tarafindan şiddetle tenkid edilmek- le kendisini sev ~ 
patlaraltı Rusyası hükfuneti erkanın - tedir. dirir. 
dan ~ahiliy; nazın ~on Basins~ i- Siidet mıntakası eşyası 
le münakalat nazın Julyus Revay ısti- p 26 (A.A) H .. ,_... Süd 
fa tm. 1 d' rag . - UKumet et e ıs er ır. ak li 

Merkezi Prag hükumetile muhtari- mmt a~ı ~enşe. _eşyanın .~cko~lovak B ey ı er b 6 .. 

yeti haiz Slovak ve Karpatlaraltı Rus- ~umhurıyetı da?ıl~ne vergısız gırme - yinden Zafer ka ... 
yası hükümetleri erkanının Macaris - sı~e. k~rar ;ermı~tır. Bu sur:tı~: um~- rakterini soruyor: 
tan ile yapılacak müzakereler mesele- ~ı .. ıstıhsa~atta bır takım ~çluklerın Zeki ve sevimli 

Zeki 

sini ıgörüşmek iizere akdetmiş olduk - omme geçılmek istenmektedır. olan bu yavrunun 
lan toplantıda Karpatlaraltı Rusyası 1\lacaristanın milli siyaseti inadcılığı varsa, 
bilkumeti erkanı arasında bir ihtilaf Budapeşte 26 (A.A.) - Macarista - bundan (enerji) 
'Çıkmıştır. Basinski ile Revay, Karpat - nın dahili siyasetinde mühirn değişik - vasfmı tenıin ede. 
laraltı Rusyasında bir ple'bisit yapılma- likler bekleniyor. Uzun zamandanbe ~ cek şekilde istifa • 
sı fikrine muanz bulunuyorlardı. Hal- ri hazırlanmış olan esaslı ıslahatın ta- de etmek ve ço .. 
buki Başvekil Andrej Brodi ile nazır - hakkuku yoluna girilmiştir. Macarls - cuk üzerinde işle
lardan Stefani Fensik, bu fikri kabule tanın hayatı miHi ve askeri istikame - mek lazımdır. 
Anıade idiler. Nihayet mecHs, Macaris- tinde tensik edilecektir. Bu isiahat ka-

Mı~W 
tana Almanya, İtalya, Polonya ve Ro - rarnamelerle yapılacaktır. Başvekil Kin tulmlyan bir tip 
ınanyanın lhakemliğini teklif etıneğe muayyen bir müddet için meclisten 
karar vermiştir. tam salahiyetler isteyec€ktir. Sivasta:~ A. Tur • 

h G han karakterinin Hataym iktisadi ayalı Uneş kltJbU futbol, güreş, tahlilini istiyor: 

r.an!and&ralacak atretizm, deniz şubelerini lagvetti Elinden iş ge . 
(Baştarafı 1 inci $ayfada) (Baş tarafı 1 inci sayfamızda) lir. Çabuk kızabı 

I'Uya temin, Hatay ihracatının ana va - Güneş klübünün dün neşrettiği tebliğ lirse de iğbiran 
tan.a ynpılması, transit muamelesinde şudur: kinli ve devamlı 
Raleb tüccarlarına azaını teshili'ıt göste- Gün~ Klübü İdare Hey'eU ve Hnys!yct v· • .. 

rilmesi, buna rağmen dost ve komşu Su- Dlvnnından: degıldir. İyi soze 
. . .. kül"t ihd hal' de ana va- ı - Bugun müşterek blr içtJ.ma akdeden ve muameleye kar 
nyenın muş a ası ın Güneş Klübü İdare Hey'eti lle Hays1yet Di- · 
tanın cenub vilayetlerinden bir kısmının vanı, esas ntzamnamenin verdi~i salAlıiye - il çabuk yurnu§ar. 
transitinin İSkenderun limanından ya - te istinaden (Futbol, Güreş, Denlzcllik, At - Mı~W 
pılınası bu suretle öldürülmek istenen letızm> şubelerini lAtvetmlştlr. LAUb 1" 1 b" t" 
H t :ktı~~ b tın n bilakis canlan - 2 - Güneş Klübü badeına faaliyetini tç- a 1 o mayan ır IP 

a ay ~ . 
1 a!~ ı . .. tlmat sahadan maada Tenis, Golf, Atcılık, Tarsustan Iialil 

dı.ro:lıp ınkışaf ettıl'llmesi hakkında mu - Atıcılık, kara ve dcnl.z avcılı~ da~cılık ct-
zakereler yapılmıştır. Alınacak olan ted- bi daha ziyade sıhhnt ve beden terbiyesini ?caraktcrini soru • 
biriere dair ticaret odası erk:Bnı ve ileri lsUhdaf eden müınareselere 1nhlsar ettire - yor: 
ctn}en tu"ccarlar Nafia Vekilinın ba"'kan - cektlr. Yüzü gülmez, 
c,.,.. :ı •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• çok söylemez. Sert hğında toplanarak sür'atle bir rapor ha -
zırhyacaklardır. 

Antakyada müzakereler 
Antak--ya 26 (A.A.) - Devlet reisi İs -

klenderundan buraya gelmiştir. Harbi -

Bir doktorun günlUk 
notlarından 

lilç.le mukabele e .. 
der ve .;özünü e .. 
sirgernez. İnadcı 
ve kinci olduğu 

yedeıki ikametgahlarında gece yarısına 1=========== ===1 zamanlar da var • 
kadar devam eden bir toplantıda gümrük V aris dır. A~ır ve yavaş 
...... -nvetı' dolayısı·ıe alınması lazım gelen v h konu~ur. Uübalil 
vu .... ., aris a.c;talığı ya meslek ve san'at ne- en ho~lanmaz 

tekilbirlere dair Antakya tüccarları ile gö- tıcesi pot ayakta d1k durmak mecburl-
rü.şmeler yapılmıştır. yetınde olanlarda veyahud sık sık gebe 

Yeni kazalar olan kadınlarda veyahud herhangi bir 
ameliyat veya güç do~um neUcesi hu-

Rey'haniye 26 (A.A.) - Bugün devlet sule gelen lhtilfi.tıar sebeblle meydaiıa 
reisi eksclam Tayfur Sökmenin huzur • gelen bir damar hastahtı neblt neticesi 
larile kaza teşkiliit.ı dolayısile merasim zuhur eden bir hastalıktır. Çok sık ve 
yapılmıştır. Bu suretie yeni hükurnetin dalnıl korsa lı:ul1anan kadıniards da bu 
teşkilinden sonra Ordu veReyhaniye nn- saydıı;ımız sebeblerden ayrı olark deve-

l ranın suubetinden varls A.rAzı meydana 
mh;;;iy;;;e;;re;;rı~· ;::k,;aza;;:;:=ha=l:::ine=:;;,çe~vr=i =ını===·ş=ti=r:=. ===ll çıktıtı görülmektedir. Herhangi sebeb-

C't"yaset Alemt.nde den olursa olsun varı.s müz•ıç bır hasta-\) Cl lıttır. Eberlya müz'!çtır. Fakat bazan 
llcrlemı.v varlslerde Içeriden damarm çnt-

(Blll tarafı 3 üncil sayfad4) lnd~ı ve dahili .mühim bir nezfe sebe-
vayı tabalclruk ettirmiye teşcl>büs etmiş biyet verdiği görülmüştür. va.rıs hasta-
\1e bu maksad1a Belgrad hükumetine de lı~na dfiçar olaniann blllııwa akşama 
bat vurmuştur. Esas dava ise ~udur: do~ru ayaklarında ve bacaklannda çok 

rahatsız edecek derecede a~rılıır görülür. 

Cenb r.teyen ok•111cıalanınma ~Ib 

I..dl - Macar m~rek hududunun tc- Veridier clld altından adetd büyük Ip 
sisile doğacak Ldh - Macar bloku Alınan- gibi sert ve genlşlemı.v olarak görülür. 
yızya mı karşı-dır? Yoksa muhtar bir hale Taeylk lle az çok serttir. Halbuki hall ta-
gelcoe'k olan Karpatlar arkası bir Ok - bllde veridier duyulımyacak kadar yu. 

muşnktır. Vartsın çaresi nedir? Bunu ranya'nm Sovyet Rınzya tarafından bir ayrıca söylerlz. 
ileri karakol va:zifesirid'e kullanılmasını 1--------------l 
önlemek için midir? Bütün meselenin 

Bedbin olmaması beklenen 
bir tip 

Fotografının dercini istemiyerek bed
bahtlıktan şikayet ediyor: 

Felaketleri saadetlerin takib edeceğine 
inanmak ve her şeyin iyi olacağına ve 
düzeleceğine ümid bağlamak lazımdır. 
Henüz genç y~ta fena dü~ncelere kapıi
mağa yer yoktur. Hayatın asıl iyi ve §U• 

urlu tarafları bu çağdan sonra başlar. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 
laim • • • • • • • • 
Adrea • • • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahlili !ç!n bu kuponlardan 
fj adedinin &önderllmesl oarttır. 

VÜCUD KIRGINLIKLARI 
SIY ATİK AGRILARI 

ROMA TlzMALAR, KULUNÇLAR 
BAŞ ve BEL AGRILARI 

A YBAŞI SANCILARI 

NEOKÜRIN 
Kaşeleri almakla beriaraf edilir. 

Lnzumunda günde 2 kaşe alınabilir. 
N E O K OR 1 N mideyi bozmaz ve .kalbi yormaz. 

Müflis Niko Canbezdinin Alacaklılar Sıra cedveli 
Sebebi Sıra Alacaklının lstedl~I Kabul edi· Sıra Red olunan 

NO: ismi Para Jen para Para 
L. K. L. K. L. K. 

1 SümerBank 10655 42 10655 42 6 o o 
2 Holand Se Bank 16764 73 16764 73 6 o o 
3 Zare Asayan 28 15 28 15 6 o o 
4 İstanbul Umum 8019 86 8019 86 6 o o 

Sigorta Şir. 
b Osmanlı Bankasıt0941 92 10941 92 6 o o 
6 Ana Canbezdi 12000 00 o o o 12000 O Muhakeme lle 

icap etti~inden 
7 Selanik Bankası 3321 42 3321 42 6 o o 
8 Sami Danon 1745 44 o o o 1U5 44 Ödendikinden 
9 .Minas Arund 115 00 o o o 115 00 Vesafk karl 

6a591 94 49731 50 13860 44 dı~ından 

ha lll 

olma-

lstimbuİ tkinci ' IflAs "Memurluğundan: 

İdare balan: Avukat Alkivyadl, 
Neslm Saıos 

İstanbul asliye mahkemesi ikinci ticaret dairesince iflasmakarar verilen Niko 
Carlbeııdiye aid iflas idaresince tanzim edilen sıra oedvelinin bir sureti yukanya 

yazılmıştır. Alacaklaırı n!dtiolunanlann tarihi ilfuıkl'an itibaren beş gün zarfında 
iflasa karar veren !stanbul İkinci Ticaret malrkemesine dava açmak hakları var-

dır. Alacakblar ikinci toplanınası 21/11/938 Pazartesi saat 10 da yapılacaktır. 
Alacakları kabui edilen alacakhlannı toplannuya gelmelen ilAn olunur. (11487) 

~ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 
~ Türk Hava Kurumu ~ 

anabtarı buradadlır ve Alımanya, şimdiye 
kıadar Macar - Lefu tezitti kabul ebnetm.ek. 
le birinci ihtimali dana varid gördüğünü 
iş:rab etmiş oluyor. Selim Ragıp Emeç 

i=== BU_.,. YU-- KRG c 

1 

P-1 ·Tyl! RAT INP Go s u 1 
,v.ı. y•liamalannı rica ederb. ~tak· ~~~~~~~~~~~~~~ 
dlrde tsteJdwl aıüabeı .. ts kalabWı. leketin takib edeceği müşterek hattı ha- ~ Birinci K eşi de: 11 /lkinciteşrin /938 d edir. 

~ Diş TABIBI 

RATIP TIJRKOGLV 
Sirkeci: Viynna oteli sırası. 

4"iö18il ... tiaricir·a ... Na·ı;;:i ... R:öiiia·d·a =~~tt~:ı:c;:ı~ı:~:~~ı:~~~ ~ Büuüıı tkramtue: 40.000 Ltradır ... ~ 
(Ba§tarafı 1 inci ıayfada) ca~ söylenmektedir. ~ Bundan bqka : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- ~ 

Almanya ile İtalya, hali hazırda m~ - Müzakereler uzun sürmiyecek s l l ( 20 000 lO 000) liralık iki adet mükAfat yardır... ;a 
zuu bahsolan bütün meseleler ve bilhas- Berlin 26 (A.A.) - Derliner Tagablat s er~ • • tertiy~ ·b. b"l t al k ittirak etmeyi ihmal et· § 
daki no'ktai na:zarlannı teati edecekler - V.on Ribentropun Romada İtalyan diri - 2 meyınız. Sız de pıyangonun mea Y 
sa Macar ekalliyetleri meselesi hakkın - gazetesinin Romadaki muhabirine g~re, s . ~m • p en. ır ı e ara'ud ve bahti arlan arasmal 

dir. Ri.bentl'lop ile Kmlt Ciano, bu babda janlarile yapacatı görüşmeler pek az bir ~ girı:ııit oluraunuz. •• 

Roma - Berlin miliverinin çerçevesi için- müddet sürecek ve mtimaı cumartesi ıü- ~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII • 
'••••••••••••-' de <bu meseleler mü.vacehesinde iki mem- nü nihayet bulaeakh'r 

No. 26, Kat ı de hergün Otl'lede:ı 
sonra saat a den 21) y• kadar 
hastalım kabul eder. 



.-r "Son Posta,, nın HikAyesi -....ıM~~~-.ını---a 

1 SÖZ SÖYLEME KUDRETi 1 
- IIIIUIIII-11111111111 ... ~ Çeviren : H. Alaz ..... 
Mcsetcnin pek re karışık olduğunu id-~ Ben çoktandır bu kadar kuvvetli, bu açılk bir halde, h8misini, avukatını din-

dıa etmemize imkan ~ktur. Her ~ey ol- kadar güzel bir söz dinlememiştim.. liyordu. 
dukça açık ve basitti. Dinleyiciler nefes bile almıyorlardı.. Avukat, suçlunun suçunu inkAra lüzum 

Suç-lu, 9Uçluluğunu kabul etmişti.. mahkeme he~ti, müddeiumuminin yıi- görmüyorou. Hayır .. her şe~ iddianam~-

Devlet Demiryolları va uma n .. ~rı işiatmas i Um um ıdaras .. a id~, 
Cumhuriyet bayramı erolayısile Ankara - Haydarpaşa arasında işiiyen trenler

de izdihama mfmi olmak ve yolcuların rahatça seyahatleri temin edilmek üze. 
re Haydarpaşa ile Eskişehir arasında işliyen 2006 No. lu yolcu katarı 27/10/9:18 
tarihinden 2/11/938 tarihine kadar Ankaraya devam ettirUeceAi gibi Ankaradan 
Haydarpaşaya 2005 No. lu bir yolcu treni işlclilece.Ktir. 2006 No. lu katarın Hay -
darpaşadan hareketi saat 15,30, Eskişehirden hareketi 3,55, Ankaraya vafliı 10,05 
dir. 2005 katarın Ankaradan hareketi saat 17,45, Eskişehirden harekıeti 2:1,48 
olup Haydar.paşaya varışı 8,21 dir. ' 

Filhakika o, bir başkasının evine gir- dırımlar saçan tbu ateşli sözlerim dikkat- de anlaşıldığı gibi cereyan eımişti.. fakat Muhanunen bedeli 18.'375 lira olan 120 ton telgraf teli ile 2,5 ton bal teli 
diğini, öld'ürmek kasdile bir koca karıyı le dinliyorlardı.. i~ 1bi11az daha derinden bakmak icab ct- 9/12/1938 Cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada Nafıa Veklletf 
yaraladığmı, iki t.akı:m elbi~ ilc daha Bu sırada gözlerim bekrar suçluya il~- mez mi idi?. Hayatm sırlarını örren p(!r- binasında satın alınacaktır. 

'bazı ev eşyası çaldığını itiraf etmişti. ti. Daracık bir alnı, ba&ık bir kafast var- deyi şöyle hafifçe kaldırmak muvafık ol- Bu işe girmek istiyenlerin 1378,13 liralık muvakkat teminat ıle kanunun tayin 
Gördüğünüz gibi, meselC'tlln kapalı ve dı .. bakı§lan adeta vahşi bir hayvan ba- maz mı roi?. Evet, suçlu, hakikatcn bü- ettiği vesikaları ve tekliflerinı ayni gün saat 14 e kadar İdaremiz Malzeme dai

anl~ıhnıyan bir yanı kahnamıştı .. hatta kışını andırıyordu. Herifin bütün vazi- yi1k bir suç işlemL,tL fakat, bir defa ol- rcsindcki komisyon rei.<üiğine vermeleri lazımdır. 
ben muha'k.omenin sonuna kadar otur- y.otleri, her hali karşmuzda tipik bir sun iyi bir yürekle ıbu adamın saffet dolu Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada 
maga bile ıüzum görmedim.. i:3ışarı çık- haydud bul'unduğunu gösteriyoı-du. Suç- yüzünf' 'bakmak lazım deltil mi idi?. Tesellüm ve sevk şefliğinderi dağıtılacaktır. (7839) 
mak için ayağa kalktım .. fakat kalaba- lu büyük ve hayvani bir korku ile müd- Avukatın bu son cüm\c.:;i üzerıne, ben 
lıktan kapıya kadar gi.demedlğim için is- deiumumiye bakıyordu. bir defa dal a suçlunun yiızüne baktım .. !- - - - - -
ter istemez gene salonda kaldım. Ben, gene kendimi tutama<11m. Ya- hakikal('Jl suçlımun yüzü çok basitti. Ai- : 
Mahk~mc salonu ciddcn kalabalıktı .. nundaki ihtiyara dönerek: 1 ıu da aJıelade bir alındı. O kadar da dnr 

sonra ben, dışarı çıkmak için ayağa kalk- - Müddciumumi yaman söz söylüyor, değildi .. sonra kafası da, ilk bakışta ?.an
tıgı:m zaman yanımdaki ihtiyar adam da, dedim .. ne dersiniz, he.rifi tantuna gön- nroild iğı kadar baısılk d'eği ltdı. Pekala 
ırahatmz €dildiw iç"n ol:ıcak, ters ters deridcr mi? Ha?. Acaba herife idam cc- düzgtin b ir kafa idi. Böyl ... bir kafa ile 
bana baktı.. velhasıl işte bu ve buna ben- zası verirlCT mi?. insan (ildürmeğe leşebbüs edilebilec<:'ğı-
ze-t seb bler b:mi salonda alıkoydu. Yanımdaki ihtiyar, gene ayni lnknyı:l ne ihtımal vennek cidden çok güçtü .. 

Bu suretle salorl.da kalmış oldum .. dik- tavırla: Tekl'ar yanıındffi{i ihtiyara döndüm: 
katle suçluyu göıxfen geçirmeğc 'başla- - Geç canım sen dıe, dedi. Herifın a- _ Galiba delikanlı bornet ed('cek, de-
d•m .. su('lu, hiç kıpırdamadnn yerinde o- ğ d" ~ ı. ·ı k b' 

~ J:ıca ı ort sene agır uapıı; ı e sı ı ır dim .. avukat yaman söz soylüyor .. 
turuyor, manasız ve bo~ bir takım ba- zabıta nezaretidir. 
k~::larla etrafına bakınıyordu.. İ'htiyar, gene ayni la!tayıd tavırla: 
~ Bu sırada müddeiumumi iddianamesi- 1 Ben, adeta kendi kendime konuşur gi- - Geç efendim, geç, dedi. Herilin a a-

ni bitirdi. Yerine oturdu. tTfak bır fasıla- b bi, yüksek sesle söylendim: <'.ağı ceza dört sene ağıl' hapi:; ile sıkı ir 
dan sonra avukat ayağa kalktı ve müda- :.ı: - Herife accfua ne ceza verecekler?. zab•ta nezaretiuir. 
faasmı serdetmeğc başladı. 

Bunu çok merak ediyıorımı. Avukat sözünü bitirdi. Mahkeme heye-
Yanımdaki ihtiyar adam alakasız bir Avukat oldukça genç bir adamdı. Fa- ti çekildi. 

ta"ırla·. kat daha ilk sözlerindeın fevkalatfe is~i-
• Dinleyiciter de, kıacarı beklemek üze-
- Meraka değer bir şey yok dedi, dört dadtı, fevkalade !ka'biliyetli bir adanı ol- re, koridora çılkarak ufak gruplar halin-

sen<- ağır hapis ile, hapisten sonra sıkı duğu anlaşıhyordu .. her seyd€'n önce ha- de avukatın ·müdafaıasını münakaşaya 
bir zabıta nezareti 'V'el"irler.. rikulade iyi bir hatilbdi.. sözlerinde de~ koyuldular .. birçdkla.Tı suçlunun bir sc

- Neye istinaden böyle bir hüküm ve- rin ibir samimi~t, 'büyük bir sa<ielik neden fazla bir ecza almıyacağı kana-
vardı.. atinde idi. 

Hitabet - tabiatin insanlara verdiğ" en 
riyorısunuz?. 

İhtiyar komşum sert bir sesle: 
- Azizim, dedi, ıbenim hüküm falan 

verdiğim yok, ceza kanunu bu hükmü 
veriyor. 

Biz bunları konuŞW1ken müdelciumumi 
ayağa kalktı. Kuvvetli ve heyecanlı bir 
ses)c iddianamesini dkumağa başladı. 

Müddeiumuminin sözlerinde derin bir 
kat'iyet ~ önüne geçilmez biı· şirldet 

vardı. Suçlunun bütün mazisini, teker te
ker teşrih ederek, ve reddi güç olan bir 
takım deliilere dayanarak, onu, cc:":liyet 
içinden hemen şimdi fırla!ıp atılm~ı 

gereken lüzumsuz, hatta zararlı bır nE'..E
IlC diye tavsif etti.. 

Gelgelelim, duymasına duymuşlaı 
ama o havada kim kımıldar da gelir?. 

Acep bunda te -
1eğrafçı vardır. 
dersin? Olmaz ki 
olmasın. Müsta -
kil vardır. O da 
amma zor zana -
attır. Bir duğmee 
dokandığm gibi, 

büyük bir mev'hibe~ir. tm~anları sözler:
ne rametmek, onlara arzularını dikte et
mek büyük bir bahtiyarlıktır. 

Avukat, bir buçUk saat k~r söz s(ey
ledi. 

Dinleyiciler nefes abnadan onu dinlı

yorıardı. Kadınlar, derin derin göğüs ge
çiriyorlar, heyecandan terlemi~ olan bu· 
runlarını pudralıyorlardı .. sinirlerı biraz 
daha zayıf olanlarsa, açıktan açığa hıç
kırıyorlardı .. mah'keme reısi de, parma
ğile, sinirli sinirli, önündeki kağrda 'u
ruyordu. 

Suçlu tamamen taŞırmış ve ağzt yarı 

yedi iklim, dört - Fena edoorum? 
bucağa sesim dn- Böyle havada pi -
yurursun. Bunu yatsaa çıkılmaz ya? 

kefşcden de bizden, baylardandır: Mar- Muhabbet ediliı· .. 
ku nı derler adına. Vaki de Dalyan ol- - İstemiyorum. 
du~unu söylerse de kulağ asma!. Dün- Muhabbeti de senin 
yada her neyi ki kazısan, dibinden er- olsun, liıflann da! 
meni çıkar. Tababette, irahmetlik Hın· Ben b~ımı dinle • 
tıryanın üzerine yoğudu. Mınakyan rnek istiyorum. 
gıbi de cı'hana teatro artisti gelmemiş- - senin kafan laf 
tir .. Zo! Papor da amma kiyak sallano- eder? 
or! Seninkiler tuı·şu patlıcana döndü - 'J:orik, herifin yü· 
ler, Torik 'beyzadem! Bayan Gurabi züne ters ters bak • 
balıkları besloor görünür .. Eyi ki. bun- tı: 
da gezen balıklar Pariz lokantalnrına - Ulan! Ensesin
dü!:iınez. Yoksam.ülüfer, uskumru, bar- den testere ile kesi

Ko~<rum ihtiyar, ağ'/Jtnci!lki piposunu 
eğerek: 

- Geç ~fend.i:m, geç, diye söyleMi. He
rifin alaca~ı ceza, dört senP ağır hapis 
ile sıkı bir zabıta :nezaretidir. 

Uzun bir beklemeden sönra mahkeme 
heyeti salona döndü. 

Karar okundu: Dört sene ağır hapiste, 
h:ıpisten sonra stkı bir 7.ııhıta nezaret:. 

Jandarmalar, suçhmun eline kele~""
)i takarak götürdüler. 

Dinlcyiciler, ağır ağrr dağtlmağa baş

la<lılar .. 
Kal:ibahk arasında benim ihtiyarı gör-

SON POST ANlN 
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YAZAN: Ercümend Ekrem Tal• 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derh-ıl kes~r. 

- - lcabında aünde 3 k.,. alınabilir. - -

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satanalma 
Komisyonundan: 

Merkezimize aid Kavak tahaffuzhan«.>si beton iskelesi açık eksiitme suretile 
tamir edilecektir. 

A - Tahmin bedeli 610 lira 72 kuru~tur. 

B - Buna aid fcnni ve idari şartnameler Merkezimiz levazımından c4, kuruş 
mukabilinde alınır. 

C - Eksiitme 8 İkinciteşrin 1938 Salı günü saat 14,30 da Galatada Karamusta· 
fapaşa sokağında nıezkUr merkez satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

D - Muvakkat teminat parası 45 lira 82 kuruştur. 
E - Eksiltıneye girecekterin bu gibi tamirat yaptıklarına dair resmi bir vesi 

ka göstermeleri şarttır. c78ll• 

kiüm. Gözler'ini kırpıştıraraic bir şeyler j lenme6i benim çdk hoşuma gider. 

anlatıyordu. Muhakka!k ki: 

- Ben dememiş mi id.im?. diyordu .. 
Bu adam, güzel söze karşı çok reybi 

davrmııyord'u. 

Halbuki ben onun kanaatinde ~
lim .. birisi hakk..ıında mufa.ssal söz söy-

Yazan: Mih. Zotçea1ı:o 

y AAIMid lft)aw&M!BDf: 

Esrarengiz oda 
Çeviren: İsmet HahW 

sanlardır. M~mleket de cidıden göriil • 
rneğe değer. 

Ve önünde duran tereyağ kasesini 
uzatarak, ilave etti: 

- Şimdilik bu hayat tereyağmdar 
yeyiniz de, inşaallah, akşamüstü, çayd• 
size Felemenğin meşhur, nefis tereya · 
ğından ikram ederim. 
Kahvaltılar yendi, kalktılar. Kaptan 

vakit geçirmek için, Takvordan, sat -
arkadaş, ı_slak gü ~ ranç ıbilip bilmediğini sordu. Hiç bir 
v~r.tede bir boy ge · ~eyin altında kalmamak iddiasında bu· 
zınıp etrafı taras - lıunan Takvor da: 
sud ettikten sonra 
yemek odasına in -
diler. Orada, kah .. 
valtı sofrasının ba -
şında kaptan Löga· 
lek'i buldular. İhti-

- He! diye cevab verdi; bilirim. 
hem de alyasını! 

- Öyle ise, haydi bir parti yapınıı 
-Kimi ilen? 
- Bizim Sepi Ç<>k mahir bir oyuncu 

dur, onunla! yar deniz kurdu, 
- Ne? Maymon ilen şah oynaaca · 

uykusuzluğuna rağ-
men ıhcr vakitkin- ğız? 

- Amma, göreccltsiniz, mösyö Kaden dinç ve taze gö-
şer: Gerçekten çok iyi oynar. Ben ek rünüyordu. Güler 
seriya onu karşıma alır, uzun partiler 

yüzile yolcularını 
k 1 k yaparım. 
arşı ayara : Takvor, bu teklifi kendisi için hay 
- Geçmiş olsun! siyet kırıcı mahiyette görmüştü. Jı'akat 

dedi; epey zorlu bir 
fırtına atlattık. Mü- k~ptanı~ he~ ~akitld. neza~etine ~rşı. 

bon yemeğe töybe edeceğidim.. Sayi. 
Cikrime geldi: Cenahın istakoz sever -
Ein? İstiritya yersin?. Y<>k? Nee yemez
sin? Yağ ilen, ilirnon ilen 'tefarik .şev
diı . Kivak mezesi olur .. Bak senin eh
tiyara! Aluk çıkartacak şey bularnoor 
da . kurusıkı otoor . Barim de de, gidip 
~ aLc;ın. Bayan da öyle. Oturdukçaz daa 
fena oloor .. Vay babasına 'be! Düşen 

dalgavı gördün. Kınk ikilik top güllesi 
gibi patlamıştır .. Hava soğuk olmamış 
olsa. c~p cıbıldak olup gider altında 

dururdun. Badfu~va duştur, ne~ 

lecek iherifsin! de -
di; durduğun yerde, 
öyle ters bir halt 
edersin ki, efkar • 
lanmak işden bile 

tee . lmad guoenmıış gorunmeyı de istemeciL İşı 
~-~: ssır o ın~3 ı:~. ·r b ~ k Takvor: cSenin kafan laf eder'• ucu~. , G fr da . atı eye ogara : 

ya. eceso a sı- . , .:ı_... . ı· 

Toriğin, bu gevezelik, fena halde ca
nını sıkıvordu. O şu anda, dil bilmedi
ğine öyle müteessifti ki! Yoksa, kapta · 
nın vanına çıkacak, onunla tatlı tatlı 

sohbet edecekti. Takvor lafın arkasını 
kesmeyince, artık dayanamadı: 

- Sus. be adam! dedi. Lakırdıya 
dovmuvor musun? Bu ne kadar marta· 
val böyle? Nereden de buluyorsun? 
Kıs artık sesini! Kafam kazana döndiL 

ı 
w 'lmi til 'b' ı · .. eclim d kımı 'b Id - E haydı bakayım. ~•; ge srn girip yatagma serı ş, pes gı ı ya- zı gorm e mera mucı o u. 1 ' ' T ft . . d b d 1 

· baha k . . . oynaa ım. e enmız e u a yazı 1 tıyordu. Fırtına, aynı luıla sa a· Takvor kendı kendim ıskartaya çı • b 
1 

, 

ı dar devam etti. Sabah1eyin, pek uzak- kararak, arkadaşlarının, oldukça sar - uEufnsudi~·. . lııkl davetı'ne bayvar 
. k h'll . .. .. • ba G b• f di ·ı en sının ıs a ' • _ Bilirim ben? Sen öyle demişın. tan Fetemen sa ı erı gorunmege ş- sıldıikiarını ve hele ura ı e en ı e ,__ k Id' M .. ı- 1-.ru· 

_ ..... G bA f d' · ı k ınd k ı h d" "kl . 1 M.ISa oşa ge ı. asanın us une ıuı Az evvel kafamı diğneeceğim deme - ltiUL, ura ı e en ı ı e arıs a ımı - karısının bayaği as ta uştu enn i · t t ht g" u" r go-rmez 
' v d b 1 .. . an şa ranç a asını or 

din? danacak ihal olmadıgın an, aş arını soyledı. k . d ' . d . t d 'gıW·n· anladı v• 
~ IL!: .. kaı...:ı.-- ~ e.1 ısın en ne ıs en ı ı ., _Dedim. Kafaını dinliyecegim de - ·outun gun yastıktan wınllömaga Kaptan: b . t d · ı di ,.,.. 'kl T kv aşına geçıp o ur u. 

rnek, rahat olmak istiyorum demektır. karar vermış er . .ı.orı e a or yu- - Vah, vah! dedi; Lakin zararı yok.. . b ' b'l . kt 
_ Cena.1...ını rahatsız edoorum? karı çıkmayı, kalıvaltı etmeğl ve hava _oy. ununda bıtbta ı ı .. gı1 · ~usabeur tylo ~ 

,u nerede ise düzelirler. Fırtına yatı • T .::.k ta ı c:u 
Ev t a~mayı tercih ettiler. 1...lö ın ş arını azan oy e 1 e -

- e · . . . . 1 ~ ba 1 v şıyor; birazdan yağmur da diner .. bu - rüyordu ki sey.redenler hayret ediyor 
_ Teyesüf ederım! Ben zatına ansık- Denız, çıse emege ş ıyan yagmu • 

1 
d da' b" led' On~ ·rmi ' 

S · lt nda it.gide at ak istidadı ra ar a ıma oy ır. ..,..i, yı lardı. 
lopedik malomaıst vderoo1~· .. enınd~e- run öste?, 

1 
• grd Daylga~ daha az bi; saat zahmet çekeriz, ondan sonra hava Pek kısa süren ilk partide Takvoı 

rinde başkası o ay ı, e 1mı opecey ı. nı g nyo u. ö• .. . F _ . . 
Sen. ı· · k"pekl Xpsün' lursla yuvarlanmakta idıi. Tenha ge • açar. gle uzerı Rotterdamdayız. ele mat oldu. Torık. 

- m e mı o er . ~ · k .. 1 f 1 b' d k . . . 
•rakvor münfail bir tavır aldı: mide hiç bir faaliyet hissedilmlyordu. ~engın ço guze • .. ~a ve marnur !r - Amma . a ıtıpıyoz oyuncu ımı~· 

'" kk" .. ...rsı·r dedi Bütün ~ kudunnucı anasırla müca- hmanıdır. Orada, dort saat kadar kala· sin ha! dedi. Insan, maymuna da yenı· - ı.eşe urum .. m"" . . a-~-· ., . . ~ . . . . . 
Ve kafa tutaraktan uzaklaştı.. dele eden gemicilerin artık bıtab dü~ c~gız. Istersenı~ karaya çıkar, ge~rsı- lır mı? 
Her biri, yemek yemeden, kamara.ya rek dinlenmekte oldukları bem idl. İkı nız. Felemenkliler çdk cana yakın ın • 

değil. 

- Ne ha ltı etmişim? 
-Kafa lfd eder mi, be! 



BON POSTA 

İnbisarlar U. Müdürlüğünden : 1 
Mikdan Muhaınmen bedeli Muvakkat Eksiitmenin 

Beherl Tutarı teminatı Şekh Saati 
Lira Lira Li. Kr. 

~~~~~~- ----Elektrik Motörü 12 aded 100.- 1200.- 90.- A. Eksnt. 14• 
, » 2 , 150.- 300.- 22.50 Pazarlık H.3f 

Vagonet 5 , 50.- 250.- 18.75 Pazarlık 15 

Yazan: Ziya Şcıkir 

Eğlence ile geçen günler 
I - İdaremizin Samsun Tütün fabrikası tütün paket makineleri bandrol kıs 

mı için 6 aded, paket kısmı için 6 aded ki ki cem'an 12 aded elektrik motörü, ay~ 
ni fabrikanın kıyım makineleri için 2 aded elektrik motörü ve Keçeç tuzlası içiıı 
de 5 aded vagonet şartnameleri mucibince satın alınacağından hizalarında ya
zılı usullerle ayrı ayrı eksiltıneye konmu§tur. Halbuki Sarafof, Mis Estonun bu 

Jnektubunu aldığı zaman, okumuş; par
lak bir kahkaha basmıştı. Ve sonra 
Jnektubu, yanındaki (Garvatof) a u -
zatmı~: 

- Al dostum, §U mektubu oku. Sa
rafofun meçhul taburuna bir nefer da
ha kaydolundu. 

Diye bağırmı~tı. 
Garvatof, gülmernişti. Bilakis, va -

ziyeti çok ciddi tela'kki etmişti. HatUi: 
- İyi yapmadın, Sarafof... Bır ko -

ll'litecinin bu şekilde hareketi, büyük 
bir kabahattir. Hatta bilirsin ki, biraz 
da meş'um telakki edilir. Korkarım, 
başına bir felaket gelmesin. 

Demi~ti. 
F~kat, pervasız ve küstah Sarafof, 

derhal omuzlarını silkmiş: 
-Bana, ne? .. Mis Eston; Amerika -

dan kalkmış, macera aramak için, bu -
raya kadar gelmiş ... Herkes, aradığını 
bulur. 

Demekle iktifa etmişti. 
Ve sonra.. oradan derhal bir kağıd 

Çekmiş; şöyle bir ceval> yazıp gönder -
lnişti: 

(Aziz em, M fs Eston. 
Mektubunuru okuduğum zaman, 

hiç hayret etmedim. Hatta; çok ümid 
edilen bir hadise karşısında kalmış gi
bi, gayet tabit bir şekilde telakki eyle
dirn. 

Her insan m, hayata ve ( cemiyeti be
~riye) ye bir borcu vardır ... Hesabını 
ÇQk iyi bilmemekle beraber; ben şim -
~iye kadar bu borcumu, tam 999 defa 
ödediğimi tahmin ediyorum. Onun için 
doğacak ÇOcUğunuzu, cemiyeti beşeri -
Yeye takdim şerefinl, tamamile size 
terk ediyorum. 

~ocuğunuzun, çok .sıhhatli ve .ku~ -
Vetlı olacağına eminim. Bu cihetten, 
• tarnamile müsterih olun uz. Ancak, bu
nun erkek olmasını temenni ederim ... 
ltirn bilir, bilinmez ki .. belki, günün 
birinde Amerikada krallık ve yahud 
imparatorluk hevesleri uyanıverir. Si
'ıi temin ederim ki, böyle bir hadise 
Zuhur edeook oluru, bu vak'anm ilk 
'kahramanını, sizin oğlunuz teşkil ede
cektir. Çünkü onun damarlarında ta -
Şıdığı kan, memleketinin eski krallığı -
nı ihyaya çalı.~an bir adamın kanından 
başka bir §eY değildir. 

Eğer gırtlağıma kadar işlere boğul
muş olmasaydım; bir saniye bile vakit 
~irmeden, davetiniıze şitab ederdim. 
Maamafih müsterih olunuz. En kısa 
bir zamanda ziyaretinize geleceğim, '\'e 
8izi şifahen de tebrik edeceğim. 

N asıısınız?. 
Bir şeye ihtiyacmız var mı? .. 
Kitablarınızı okuyup bitirdiyseniz, 

başka kitab "öndereyim. 
B. Sarafof 

* Mis Eston; bu cevabı alıp da oku -
duğu zaman, evvell gözlerine inanma
~tı. Fakat; bir müddet Si1ya ile derd 
leştikten sonra çok tabit bir hakikat 
karsısında kaldığını anlamıştı. Nite -
kirn hatıra derterine de şu satırları 
Yazmıştı: 

(Tabii.. Çok ta.bit bir şey ... Sarafof, 
hayatını tamamile (ideal) ine bağla -
lnış bir adam... Onun gözlerini yalnız, 
§Unlar bürümüş: - Ya, muvaffakiyet, 
Veyahud, ölüm. 

Bunlann arasında, hiç bir engel is
leıniyeceği, çok tabii değil mi? .. 

Sonra ... Ben buraya, bir yığın ha -
tım toplamaya gelmiştim. Belki de, 
toplayabilirdim. Fa'kat bütün toplaya -
Cağıın şeyler, çok büyük kıymeti haiz 
Olnuyacaktı ... Ya bu hatıra; Sarafofun 

bu hatırası .. Ah, Amerikada buna kıy
l"n~t biçilmiyecek... İşlek caddelerden 
'birinde bir salon ele geçlrsem .. bir kö
ş~sini, Bulgar dekorlarile süslesem .. 
Sarafofun yavrusunu da Bulgar kıya
fetine koyarak o köşeye yerleştirsem .. 
Adam başına bir dolar mukabilinde teş 
hir etsem.. Züğürtlüğe ellediyen tö -
be eder .. ve eviadıma da, büyük bir ser
"et temin eylerim. 

Mis Eston: cÇok mes'udu.m Sarafofh dedi. 

Bana, bu yüzden de şöhret esaslan rulmuş; meydana ateşler yakılmış; kör 
hazırlayan sevgili Sarafofuma, şim - pe kuzular kesilerek bu ateşte çevril -
di den yüzlerce şükTan busesi...) rneğe başlamıştı. * Bu eğlenceye, kulenin muhafızları 

Sarafof, vadini ifa etmiş; hakikaten olan çeteler de iştirak ediyorlardı. Du-
beş on gün sonra, kuleye gelmişti. rup dinlenmeden, gayda çalıyorlar, ve 

Mis Eston, büyük bir sevinç içinde hora tepiyorlardı. 
onu karşılamıştı. Sarafof da, Mis Es - Uzun zamandanberi muttarid ve 
tonu görür görmez: mukassi bir hayat geçirmiş olan Mis 

- Ah, Mis Eston .. Bulgar şarapları Estonla Silya, artık hududsuz bir neş'e 
size ne kadar yaramış. Çehrenize em- içinde çırpımyorlar; çete efradının o -
salsiz derecede güzel bir renk gelmiş. yunlanna iştirak ediyorlardı. 
her tarafınızdan sıhhat taşıyor. Yal - Mis Eston, kendisini büsbütün coş -
nız, şarkın kibar hanımları gibi, biraz kun hislcre kaptırıvermişti. Gene ga -
fazlaca tavlanmışsınız. Maamafih, bu rib ümidiere kapılarak, pervasızca Sa-
hal de size çok yaraşmış. rafofun boynuna sanlmış; 

Diye bağırmıştı. - Ah. Mister Sarafof! .. Şu anda, ne 
Sarafofun kuleye gelmesi, oranın kadar mes'udum bilseniz ... 

sakin hayatında derhal bi.iyi.ik bir d~ - Sarafof, bu hayalperver kızın garib 
ğişiklik yaratmıştı. ruhundaki hislere tamamen uyarak ce-

Kulenin avlusuna içki masaları ku- va b vermişti. (ArkuS1 1•ar) 

Modasında 

Büyük bir te beddül 
Milbalagalı cMakiyaj» kalmadı. 

CİLDE SÜRÜLECEK GA YE'l' İNCE 
BİR PUDRA, TABU BİR GÜZELLİK 

VERİR. 

Parisin şık ve Itibar ka< ,ın lan, yeni bir 

moda meydana atınışlardır. Onlar, bü-

tün gün zarfında hiç parlaklık izi ver
meksizin şeftali çiçeği bir ten temin eden 
yeni bir pudra keşfetmişlerdir. 

ANNELER 
Biliniz ki çocuk yalnız meme 

için ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz 
ki: Çocuğu hırçınlatan sebebler
den birisi de apış aralannın ter 
ve saireden pi§erek, kızararak 

çocuğu rahatsız etme.;;idir. Bu 
itibarla günde iki defa çocuğ<.i 

PER TEV 
ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralayınız. Ne adi tuvalet 
' . 
pudraları ve ne de çok ıtina ile 

hazırlanmış pahalı pudı alar 

PER TEV 
. ÇOCUK PUDRASI 

yerini tutamaz. Bu pudra bilha&
sa yavruların cildieri ve ifra
zatı nazarı itibara alınarak ya -
pılmıştu. 

• 
ll~ .. 

II - Muhaınmen bedelleriyle muvakkat teminatları mzalannda gösterilmiştir. 
III - Eksiitme 16/XI/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü hizalarında yazılı 

saatlerde Kabataşta Levnzım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - Eksiltıneye iştirak etmek istiyenler elektrik rootörlerine aid fiatsız fenni 

tekliflerini ihale gününden 3 gün evveline kadar İnhisarlar Tütün Fabrikalar 
Şubesine ve vagonetlere aid fiatsız fenni tekliflerini, vagonetlerin yatakları ha\.:
kında ayrıca mufassal izahnt ile detay resimlerini ihale gününden 5 gün evve
line kadar İnhisarlar Tuz Fen Şubesine vermeleri ve tekliflerinın kabulünü mu
taznmnun vesika almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenma 
paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c707h 

~ 

Cinsi Mikdan Muhammen bedeli Muvakkat Eksilt-
Beheri Tutarı tarninatı menin 
L. K. L. K. L. K. saati 

Fıçı tahtası 

cküçük boy, 
5500 aded 36.600 M 3 45.- 1647.- 123.52 15.40 

Fıçı yan dip 
kapak tahtası 
cbüyük boyt 

550 lt 13.457 .50M 3 100.- 1345.- lf>0.87 15.50 

Fıçı tahtası 750 » 9.360 lf 3 100.- 936.- 70.20 16 
ı _ Şartnamelerine ekli listelerde eb' ad ve ır.ikdarı yazılı ve yukarıda üç 

grupta gösterilen fıçı tahtası ayrı ayrı açık ekslıtme usulile satın alınacaktır. 
n - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan bizalarında gösterilmiştir. 
III _ Eksiitme 7 /XI/938 tarihine rastlay an Pazartesi günü hizalarında yazılı 

saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartname ve listeler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alına-

bilir. 
V - !stklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde ro 7.5 güvenme pa-

ralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c7794.. 

tinsl Miktarı 

Kıyım bıça~ı 2500 ııd. 

Bakalit 2 M2 20 mlm 
• 2 lt 25b » 

~ 

Mubammen B. 
beheri tutarı 

Lira K. Lira K. 

4. 79 11975.- aif 

Muvakkat 
teminab 

Lira K. 

Eksiltın e nin 
şekli saati 

898,- kapalı zarf 15. 

lt 2 • 30 lt 380 kilo 6,60 

10 met. 2 

2090.- an. Tes. 156.75 açık ek. 15.3C 

lt 2 , 35 lt 

• 2 • 40 
Kuşe kA~dı 120 adet 11.- 1320.- sit 99.- 1() 

1 - Şartnameleri resim, ve nümuneleri mucibince satın alınacak 2500 ad<>d 
kıyım bıçağı, 380 kilo Bakalit ve 120 aded bobin ku§le kağıdı bizalarında ya
zılı usullerle eksikriıeye konmuştur. 

II - Muhammen bedellCrile muvakkat teminatian hizalarıınıda gösterilmiştir. 
III - EksiltırnE 17 /XI/938 taribine rastlay an Perşembe günü hizalarınd'a yazı h 

saatlerde Kalbataşta Levazı.ın ve Mübayacrt fUbesindeki alım komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

IV- Şartnameler her gün parasız olarak sözü geçen şubedlen alınabileceği 

gibi knyım bıçağınm resmi bakalit ve ku~ k.ağıd'l nümuneleri dıe görülebilir. 
V- Açık eksiltıneye iştirak etmek istiyenlerin tayin edilen gün ve saatlerde 

'komisyona gelmeleri. Kapalı zarf eksiitmeSine iştirak etmek istiyenlerin de 
mühürlü teklif rneıktubunu kanuni vesaiki ile % 7,5 güvenme parası makbuzu 
veya banka taminat m.Cktubunu ihtiva edecek olan kapah zarflaranı eksiitme 
günü en geç saat 14,30 a kadar yukarıda adı geçen ahm kıomisy~>nu baS'kanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. c7949» 

1 - Şartname ve projesi mudbince Adanada yaptırılacak tuz arnbarı v<. 
Başmüdürlük aparbırnam inşaatı 20/X/938 tarihbilile ilhale edilemedi~ind~n ye. 
niden pazarlık usul:ile eksiltıneye konmuştur. 

II -Keşif bOOeli 22917 lira 15 kuruş ve muvakkat tarninatı 1718.79 liradır. 

III - Eksiitme 11/XI/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 ere Kabatnşta 
Uvazım ve Mü'bayaat Şuıbesindeki Alım Komisyonunda yap.dacaktır. 

IV - Şartna.me ıve projeler 115 kurtl§ bedel anuk.a:bilinde İnhisarlar Unmm 
Müdürlüğü Levazım ve Mübayaat Şubesile Adana ve Ankara Baş.müdürlüği.in
den alınabilir. 

V - Eksiltıneye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve vesaikini ihale 
gününden 3 gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdli.rlü~ İnşaat Şubesine 
ibraz ederek ayrıca fıenni ohliyet vesikası almaları lazımdir. 

VI - İsteklilerin eksiltrne için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvcnmc pa· 
ralarile birlikte yukanda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. c7904» 

Bu da; yeni ve hususi bir usul ile en 

ince bir pudrayı ipekli bir elel:ten üç defa 
geçirilmiş ve hakikaten krem köpüğii ile 
kanştırılmış pudradır. - Fransız kimya
gerleri tarafından uzun araştırmalar ne
ticesinde elde ettikleri bu en son usul -
Tokalon müessesesi tarafından imtiy22a 
alınmıştır. Tokalon pudrası, parlak bir 

buruna ve yağlı manzarah bir cHde ni· 
hayet verecek ve size nefis ve 8 saat zar. 
fında cMah bir ten temin edecektir. 
cFini Mnh Tokalon pudrasını kullandı

ğınızda ne rüzgar, ne yağmur ne de ter, 
cildinizin güzelliğini bozmaz. Sehhar gü
zelliğinizi arttıran bir tazelik ve bir ca-

KENANr 
AL. 

- ' ., 

VIRILINETS . 

zibe verir. 8 cazib ve yeni rengi olan 

Tokalan pudrasını istPyirJz ve lmllanınız. 

./· 
. e • ' 

vjRiLiNETS nedir: Dr. Richard Welae, Berlin 

Virilinets: 
Virilinets: 
Virilinets: 

Kan, Adele, Kemik, Tenoslll kuvvetlerinin yar
dımına koşar ve iııdeten ibya eder. 
Damar gevşekli~i ile Kan gevşekll~ine karşı, çok 
kuvvetli bir müdataadır. 
Bel gevşekJI~ine, ademi iktidara karşı rakipsiz 
bir mnstabzardır. 

\11·r·11·anets. Muvakkat tesir yapan htr ilAç de~ildir. BilAkla muh-
il • telif esbab lle çöken kuvvai umumlyeyi ihya ile 

gençlik alAim ve ahenglni iadeten temin eder. ıJ 
~-~HER ECZAN.DI!N ARAYINIZ... ., 
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• Devlet kap1s1nda elli y1l 

Yazan: Eski Dahiliye Naz1r1 ve eski me b' us Ebubekir Haztın 
Musuldan fstanbula dönüşümde, yani üç sene kadar sonra Tevfik Fikreti 
Rumelihisarındaki evinde ziyaret etmiştim, bana kendisini babasına buldurdoğum 

iç~n teşekkürretti. Amma yüzünde hiç te memnun bir ifade yoktu 
Sözlerimin başlangıcını, ciddiliğine 

pek de inanmıyor gibi bir tavır ile din
leyen Hüseyin efendi, biraz sonra iyice 
işitemediği, anlayamadığı bir kelime 
~ırakrnamak için bana yaklaşm:ıştı. 
IA.deta, yuvadan çıkacak kuşu tutmak 
içın; medhalini tarassud eden bir av
cı kedi dikkatile ağzıma bakıyordu. 

Sözlerimin sonlan na doğru muta -
sarrıfın siması ifadelerimin doğru ve 
halisane olduğunda artık şübhesi kal
madığına delalet eden bir itminan ve 
is'tiraha t tavn aldı. 
Oğlunun kıymetini takdir edeme -

miş olmak gafletinden mütehassıl esef 
Ye ncdametin, belki de bahtiyar bir ba
ba olduğuna kani bulunmak heyecanı
nın çıkardığı bir iki damla göz yaşınm, 
akı ka!·asına galib, hayli kaba ve uzun 
sakalının arasına kada-r yuvarlandıkla
rını görmekten ben de müteessir ol
öum. Musulun 40 sene evveı Di ele kenarından görünüşil 

Birinciteşrin 21 

·• . 
Ingiltere Irlandaga 

nasıl genildi? 
Ingiliz takımı talihsiz bir oyunla ve lrlandalıların 

mütemadi tazyiki altında ezildi 

Hüseyin efendi yanımdan kalktı, ev- iki tarafı da iyi olmıyan bir mektub küre tenezzülden menedecek başka 
,valki yerine oturdu. Sonra titrek bir makul bir sebeb diic;:ünemiyorurn. Arsenal yega1ıe golünü atarket~ göndermekten ise vasııta ile teşekkür -s 
sesle: * Mevslmin ilk beynelmllel maçını Irlanda. beşinci vaziyettedir. 

etmeği tercih etn:ıişti - Beyefendi, dedi, pek münkesir ve Urf · · b· k 1 zı1a k ] ile Kardlf şehrinde Niman Park'da yapan Maçta 28.000 kişi bulunmuştur. 
Fikretin irtihalinden bir kaç sene a. ıçın ır ma a e ~~ ca .. 0 sa İnglliz mını takımı talih.siz bir oyundan son- ~lanchester: 3 - Shefield: 2 

mükeddcr olan kalbimi şadettiğiniz - bahsedılecek şey yok degil. ~zcum.le ra 4 - 2 mağlfi.b oldu. İngiliz müdafaasının İkinci lige düşen Manchester h~ftalar • 
'.Jeıı .:ı·-ıay o"m .. ·· k d sonra Akşam gazetesinde eski üslubda (H ahrn ) d il Ib h u uu ı rurnun sonuna a ar alilürr an en en ve ra ım ezilmeslle devam eden maçm lik devrsl 2- 2 danberi mağlftb olmasına. rağmen ügde 
minnettarınız olacağım. Beni şu veçhi- bir kasidesi neşrolundu. Kendisini 'ha- peygamberin içine atılınca ateşleri gül ber~bere bitmiştir. kuvvetli takımlardan Shefield lle yaptığı bu 
ie irşad ederek nasılsa hasıl olan fena basma tanıttığım senelerde dahiliye bahçesine dönen mevkideki kaynağın Ikinci devrede Irianda takımı daha. bü oyu:ıda. parlak bir galebe elde etmLştir. 
b' t ı·kk'd k rt d w .. bes' · b'' 1 h · · d k' yük ve tehlikeli akınlar yapma~a muvaf - llk devreyi 1 - O ma~lüb bitiren Man -
ır zan ve e a ı en u ar ıgınızı müsteşarının vezaret rut ını oy e ayli uzun ve genı~ kanalın. a ı .sayı- fa.k olmuş, bütün hücumlar takım kaptanı chester ikinci devrede bir gol yemiş, üç gol 

Tevfiğe yazarak zatı alilerine te~ekkiir uzun bir kaside ile tebrik etmiş olan sız sazan balıklan adeta elilileşmı~ler- sağ müdatı Hapgoodın omuzlarına yüklen - atmıştır. 
etrr.esini tavsiye edeceğim. Fikreti, bala rütbesini haiz Musul vali- dir. miştir. Shefleld J.igde altıncı, Manchester ıs. . 

Bir müddet sonra, Fikretin aşinala- sine iki satırlık bir mek:tub ile teşek _ (Arkası var) İngiliz takımına. atılan dört golden ikisini on sekizinci vatiyettedir. 
nndan o~n hem~re~~m ~dullah =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~nal~m~an~G~p~ru~~z ~ M~ta~~OOk~bul~m~t~. 
Sabriden Musulda aldığım mektubda bin lira. kıymetindekl Bryne Jones yapmış, 

şöyle deniliyordu: [J!~~~G~~~~J~~~~~:~~:~~~~~~J Iki sayıyı da Derbi County'nin merkez mu-•Bugün Tevfik Fikret bey ile görüş- _ ~ ~ D V O hao:~:~:.~o~';:;~''~;.unmuştur. 
tüm. Karabetimizi bildiği için dayımz _ .. _ . _. . . . _ .. __ _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. . İnguterede lig maçlan 
beyefendiye minnettarane teşekkürlere 

1 2 3 4 0 6 7 8 9 10 İngiltere lig maçlarının on birinci hafta-

medyunum. Bugünkü program :~ıeo:~:r~r!:~:. giden takımların galebe -
Fakat ben do~rudan doğruya bir 1 

On haftadanberi devam eden maçlarda 
m ektubla teşekkür etmekten sıkılıyo- 2 1 S T A N B U L yalnız dört defa ma~lüb olan Everton ta -
rum. Rica ede rim, siz yazınız. Urfad::ın B kımı 18 puvanla lig liderli~ini muhafaza et-
geçtikleri esnada beni babama tanıttır- 4 27 Birincite:şrin 938 Perşembe mektedir. 
mak Ifıtfunda bulunmuş olduklarından fj 

1 
Akş~m neşriyatı.: . . İrlanda - İngııtere maçı delayısile en iyi 

dolayı kendilerinin ebedi minnettan _ 8
•
30· Daru musıldsi. 19· Spor konuşma- beş oyuncusundan mahrum olan Arsenal 

( ıa:ı: Eşref Şefik tarafından. 19,30: Karışık «Kral kupası. galibi Preston maçında hay-

Avrupa muhteliti dün 
lngilizlere 3-0 yeniidi 

Dün Londrada Arsenal klübü stadında 
yapılan İngiltere - Avrupa. muhtelltleri a .. 
r:ısındakl futbol maçını İngiltere 3 - O ka -
zanmıştır. 

Maç çok heyecanlı ve İnglllzlerln tama • 
mlle hakimiyeti aıtında geçmiştir. 

Dün bu maçı kazanan İngiliz mll11 takı • 
mı geçen Cumartesi günü ayni stadda Ir 
landa takımı lle karşılaşmış ve 4 - 2 mail • 
lılb olmuştu. 

yım. Büyük hürmetle ellerinden öpe- plak n"ariyatı 19 55· Borsa haberlerı 20· 
.. ._. · · · · · u sıkıntı çekmiştir. Romanyadan br·r basketbol rim. dedi.:. 1 Vedla Rıza ve arkadaşları tarafından Türk 

Bütiin memleketin tanıdığı Fikreti, f muslkJsi ve halk şarkıları. 20,40: Ajans ha- Preston müdafaası uzun :azylklerden ~ıır tak 1' 
i. berlert. 20,47: Ömer Rıza Doğru! tarafından tulur kurtulmaz, Arsenal mudafaasına yu~- lffll ge 1y0r 

babasının tanımamış olması inanılmaz arabca söylev 21• Saat ayarı· 0 k t . lenmlş ve çektikleri bir korneri kaleel bu- Romanyanın tanırunış klüpferinden Dul· 
bir garibedir. Fikret pek ziyade mütc- H 1 _ Straus: D~nüb blö val.s. 2 _ Deli~~sl\~:~ yük bir müşkülatıa defetme~e muvaffak ol- fuçiya ba.slı:etbol takımı Noel yortulan mü· 
hassis olmuş, hatta bu sözleri söyler - zurka. 3 - Midleton: Rev döneğr. 21,30: Ri- muştur. nasebetlle istanbula davet edilmişlerdir. 

SOLDAN SAÖıA: b 1 ki d kik k 1 ke::ı gözleri adeta yaşanyordu. fat ve arkadaşları tarafından Türk muslki- Devrenin 1tmes ne se z a a a :ı. Galatasaray klübü tarafından organize 
Bu garib vak'amn sureti cereyanın _ 1 

- Qok kınnızı. sı ve halk 4arkıları. 22,10 : Hava raporu. Bastınin ortaladı~ topu .sol fç kuvvetli blr edllen bu müsabakalarda Romanyalılar Oa· 
2 - Çok iyi - Sonunda bir cR• oLsaydı 22,13: Darüttalim musikl heyeti: Fahrl Ko- şütle gole çevirmiştir. latasaray, Kurtuluş ve Barkohba takımla 

dan biraz daha malfunat verrneğe me- şUr yazan. puz ve arkadşları tarafından. 22,50: Son ha- İkinet devrede Preston hiicum hattı o - rlle üç maç yapacaklardır. 
~agiliniz müsaid olursa ben ve bu hadi- 3 - Saf - Futbolda ta.ıom. herler ve ertesi günün programı. 23: saat yunculan yer de~lştirmiş, ~senal buna ra~- Diğer taraftan Edirnenin Yavuzspor kl11· 
seyi duymuş bulunan hir çok arkadaş- 4 - Azlık. ayarı, İstlklal marşL men Bastin vasıtasııe tehltkell hücumlar bü birkaç basketbol maçı yapmak üzerf 
Jarım pek memnun ve müteşekkir ola- 6 - Bir nota - İlAve. AN KARA yapmıştır. Cumhuriyet bayramında İstanbula gelecek • 
cağız. • 8 - Sütün üstünde hasıl olan - işaret. İkincı devrede yapılan bütün gayretiere tir. 

7 - Zaman - Bir vazifeden arzwıile ~tk- 27 Birinclteşrin 938 Perşembe rağmen bir tek sayı kaydedllememişttr. Yavuzspor basketbol takımı CumartesJ 
Urfada kaldığım üç gün içinde Hü - mak. Arsenal bu galebeden sonra on birinci va- günü Galatasarayla, Pazar günü de Kur • 

.seyin efendinin, memuriyetini iyi veya 8 - Şimi - Zıd. (Öf le neş-riyatı tecrübe mahiyetinde ola- ziyete kadar yükselmiştir. Preston Ugde on tuluş takımile Galataaaray klübU salonundi 
'köti.i ifa ettiğine dair bir söz işittiğiınİ 9 - Hlssettırmek - Bir meyva. rak yeni Stüdyoda ola~ak.tır.) beşinci vaziyettedir. i~ maç yapacaktır. 
iıatırlayamıyorum. 10 -Lekesi olan - Beygir. Ö(Ie neşriyatı: Maçta 40 bin ~ı bulunmuştur. ------

YUKARDAN AŞAÖıl : 12.30: Alaturka plA.k ne.şriyatı, 13.· H<> - ... _1 .. __ 2 Ast vnı ı Mısırlılar gUreşcı'ler"m"zl· Tevfik Fikret gibi 'bir oğlunu tanı - ı -Et satan - Bir nevi toprak. "' ...., cesı.cr: - on a: 1 1 
berler. 13,15: Karışık pUı.k neşrlyatı. wııı p k'd 11 b büyük bl 

mamış olmasından dolayı Hüseyin c - 2 - Az sıcak - Doksa.n derecelik za.vlye. a ar a yap an u maç r d8VOI etliiOr' . 
fendiyi herkes k-madıgıw halde, Fikretin 3 - Eltne para geçirmek. Akşam neşriyatı: heyecan içinde geçmiştir. 

4 E~ı 18 30 K ık ı· k ı • 1 İki tarafın blr'birl üzerine yaptı~ı hü -mi.imtaz Iitreti IVICUkluguw ndanberi ('n - 5 ence. , : arış P a. neşr ya~ı. 9,15: Türk 
~~ 5 - Vazife - Sonunda bir cT• oLsaydı musiklsl ve halk şarkıları (Sai~ha.ddln). 20: cumlara ra~en Uk devre sıfır sıfıra blt -

sa ğır idraki de uyandırncak derecede vA.de. saat ayarı ve arabca söylev. 20,10: Haberler. miştir. 
bağınr:ı csPrler göstermiş olacağı tabii 6 _ Rücu eden _ İskambllde b1rli _ Bir 20,15: Türk musildsi (Mustafa ça~Iar ve sa- İkinci devrede biri kornerden, di~eri !ri-
iken bunların farkında olmamış bir ba- nota. flye Tokay>. 21: şan plakları. 21,15: Stüdyo kikten iki fırsat yakalayan Lelcester kısa 
banın. ne suretle intffiab eylediğini bil- 7 - Bir nota - Bulunduğu işde eşsiz. salon orkestarı. 22: Haberler ve hava raporu. bir zamanda iki sayı birden yapmıştır. 

d. w. 'd 8 _ Münferld _ Kanaat getirtmek. .............. ................................................ Oyunun bitmesine yedi dakika kala bir 
me ıgım 1 are :memurluğu meslleğin- 9 _ Fazla _ Fesad sokmak. ( ~ korner kazanan Aston V11la sa~ içieri vası-
de mutasarrıflığa ve Ula nitbesine ka - ıo _ Ziyaret eden. N b .. 

1 
1 tasile yegane golü atmah muvaffak olmuş-

dar yükselmiş olmasma taaccüb edil - 1 2 R 4 5 R 7 S 9 l O Ö etc1 eczane er tur. 
mcz mi? Aston Villa bu mağlftblyet yüzünden do-

Mısır Federasyonunun yaptı~ı bir tekllt 
üzerine Galatasaray, Güneş klübü güre~! .. 
leri kanunwani ortalarında Mısırda ild mO· 
sabaka yapacak1ardır. . 

Türk mllıt takımına dahil güreşelleri bU 
arada bulunduran bu 1k1 klübümüz, Mısıtl 
çok kuvvetli bir takım hallnde gidecektir. 

Mısırlılar ayrıca. bir de basketbol takmil 
davet etmektedirler. 

Galatasaray basketbolcuları da güre§cl .. 
lerle beraber Mısıra gideceklerdlr. 
·······················································-·,..,. İ 1 - ···-- kuzuncu vaziyete düşmüştür. 

Musuldan stanbula dönüşümde, ya- Bo gece nöbetci olan eczaneler ~un - Ma.çta 50.000 kişi b~unmuştur. Fransa takas primleri 
ni üç sene kadar sonra Tevfik Fikreti ~ lardır : Everton: t - Leeds Uta : o Uk 1 "" b 1 d 
Rumelihisarmdaki evinde ziyaret et - c İstanbul cihetindekiler: Everton sahasında yapılan bu maçta ytr- Y Se m8Q8 aş 1 1 
mi~Um. Müsahabemiz hayli uzadı. 4. Ak.<ıarayda: (Ziya Nuri) , Alemdarda.: ml üçiincü dakikada lik sayıyı 'yiyen Leeds· Son zamanlarda Fransa takas prtnY 
Kendisini babasma tanıttırdıgwımdan (Esad), Beyazıdda: <Belkls>, Samatya - devrenin ortalarında üstüste fkt gol daha -leri de bir hayli yükselrneğe başlamıQ~ 

l da; <Rıdvan) , Emlnönünde: (Beşir Ke- yemiştir 
dolayı teşekkiir ederken siına ve sada- t. mal) , Eyübde: (~if Beşir), Fenerde: İkincİ devrede daha güzel atak yapma - tır. Geçen ay yüzde 40-45 olan li'ransl 
sının anı tahavvüllerinden bu teşekkü- CHüsameddin), Şehreminlnde: CN~zım), Aa başlıyan Evertan bir gol daha atarak ma- ıtakas primleri son günlerde yüzd' 
rü vaktile niçin bir mektubla bizzat ib- ~ Şehzadebaşında: <İ. Hakkı), Karagüm - çı kazanmıştır. Everton en başta, Leeds ise 55 e kadar satılmaktadır. 
Iağ etmemiş bulunduğunu anlar gibi l rükte: <Suad), Küçükpazarda: (Hikmet 
oldum. l Ceınll), Bakırkö~nde: (İstepan). 

Beyotıu cihetindekller : 
Bu geç kalmış anlayışla Fikret P,ibi l t İstikldl caddesinde: (Kanzuk), Gala-

hassas bir adamın o zaman hakiknten tada: Üsmet), Takslmde: CNizarneddin), 
pek nazik ve müışkiil bir mevkide kal- EvveLki bulmacanın hal1edilmı~ i~kli Kurtuluşta.: <Necdet), Yenl..şehirde: <Pa-
mış olacağını takdir ettim. .............................................................. runakyan>, Bostanbaşında.: (İttihad), 

H A L K O PE, RET 1 Beşiktaşta.: CNall Halid). 
C. ünkü yazacagw ı mektub nasıl olsa BotaziçJ, .Kadıköy ve Adalardakiler : 

«ben büyük bir şair olduğum halde ba- Beyo~lunda (Eıık.i Ça~layıın) Üsküdarda: (Ahmedlye) , Sarıyerde: 
l1am beni tanımadu demek olacağm _ Halk Operet tiyatrosunda (Nurl), Kadıköyünde: (Saadet, Osman 
cl.ır> hem böbiirlenrrıekten, hem de ba- yakında ba~lıyor ilk eser Hulftsi), Bliytikadada: (Halk) , Heybell -
h~ " "'J akı1sız1ıkla ilh ı:ı nı etmE'kt""l ktır- K•n• Gece•l de: (Halk}. 

B A C 1 B 1 B 1 B 
Şekeri Güneşe benzer, onun 

girdiği yere doktor girmez. 

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

tulamıyacaktı. Binaenaleyh böyle her T, 40335 
o 



SON POSTA Sayfa lS 

Yanmalara, mide a~arı. ek;dliklerl, mide a~r-

lıgı ve yemeklerden sonra vtıcudde hissedilen MAZO N MEYVA TUz u çOküntn ve a~rlık ne işkence. Bu hallerin kat'l : 
çaresi olarak tesiri tabii olan 

MiDE Rahatsızlıklari: 
alınız. Ayni zamanda K A B IZ LI Ö I defeder. 
EKŞ lL lK ve YA N MALARI gidererak 
vncude ferahlık verir. MAZON isim ve HOROZ 

markasına dikkat. 

Muvaffak olmuş bir ilaç HAKKI KA TRAN PASTiLLERi öksürükıerı kökünden keser. 

ürkiye C mhuriyet Me kez Ban 
22 - Birinciteşrin - 1938 Vaziyeti 

AKTIF PASiF 

Lsa: 

Altın: Safi ldlogram 
BANKNOT 
UFAKLIK 

Oahildeki Muhabirler · 

'l'ü.rk Urıı.sı 
Bnriçteki Muhabirlcr: 

17.158.056 

Altın: Safi kilogram 9.054.623 
Altına tahvlli kabU seıbest 
dövızıer 
bljter dövizler ve Borçlu kilrini 
bakiyeleri 

Bazine Tahvilleri : 
Deruhde edilen evrakı nakdtye 
kar ş ılı~ 
Kanunun 6 - 8 1nc1 maddele
rine tevtıkan hazine tarafından 
ltıki tedlyat 

Senedat Cüzdanı: 
HAzİNE BONOLARı 
TİCARİ SENEDAT 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 
<Deruhde edUen evrakı nak

A - (diyenin karşılı~ı Esham ve 
(TnhvUAt 1tlbar1 kıymeUe) 

B - Serbest esıuı.m ve tahvUl• 

Avanslar: 
Hazineye kwı vadell ava. 
Al tın ve Döviz üzerine 
Tahv11At üzerine 

24.134.178,97 
19.173.336,-
1.270.785,68 

467.353.17 

12.736.051,68 

9 .816,81 

15.0013.751,71 

158.748.563,-

15.137.602,-

'76.030.631,77 

89.469.348,48 
0.768.477,37 

8.821.000,-
229.128,10 

9.273.765,25 

Lira 
Sennaye: 
İhtiyat Akçe5i: 

44.578.300,65 Adi ve fevkaiRdo 
Husust 

467.353,17 Tedavüldeki Banknotlar: 

a7.752.620;20 

Deruhde edilen evrakı nakdlye 
Kanunun 6 - 8 ınci maddeleri 
ne tevtlkan hazine tarnfından 
vrıki tedlyat 
Deruhde ecillen evrntı nakdlye 
bakiyesi 
KaıFiıtı tamamen altın olarak 
UAveten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabUl 1lhcten teda. 
vaze'cl. 

Türk Lirası Mevduntı : 
143.610.981,- Döviz taahhüdatı : 

Altına tahvlll kabll dövizler 
Diğer dövizler ve alacıı.klı tı1r1n1 

76.030,631,77 bakiyelert 
Muhtelif: 

46.237 .825,8:) 

2 .'112.234,11 

6.000.000,-

158.748.563,-

15.137.602,-

143.610.961,-

19.000.000,-

34.000.000,-

• 
' 1.963,18 

47.911.776,58 

851 

Lira 
15.000.000,-

8.712.234,11 

196.610.961.-

19.203.649,69 

47.913.739,74 
88.083.387,68 

DA i M 0 N FENERLERi 
Meraklılarına Müjde: 

200 lll 800 ·metre IŞik veren 
1938 Modeli 

• 
1 

Fenerleri gelmiştir. 
iyi ışık almak için yalnız 

DA 1 M' O N Pillerl 
ile 

D A _1 M O N ampullarini 
kullanmız ve her yerde DAiMON 

markasma dikkat ediniz. 

Erenköy Kız Lisesi Direktörlüğünden: 
Cinsi Tahmini Mikdan İlk teminatı Eksiitmenin şekli vn 

günü, saati fiatı kilo Lira Ku. 

Ekmek (Birinci) 

Dağiıç eti 
Karaman eti 
Sığır eti 
Kuzu -eti 

Sade yağı (Birinai 
Urfa) 

Pirinç Bursa 

Kuruş 

ı o 

45 
4 

36 
50 

100 

26 

Beya-z peynir( lbirinci) :iO 
Kaşar peyniri 75 

Yumurta (taze or.ta iboy) 2 

Nohut (İspanya tdlnmnı) 15 
Kuru fasulya çalı 15 
Yc~l mereiınelk 16 
Kırmızı merclmdk 12 

Un (ekstra) 
Pirinç unu 

· Ma'karna 
Nişasta 

Şe~uiye (irmJkli) 
İnnik 

Zeytinyağı (ekstra) 
ekstra 
Sabun 
Zeytin tanesi lbiııinci 

Soğan kuru 
Patates (Aıd'apaızan 
birinci) 

Süt (inek) 
Kofise yoğurw (250) 
gramlık 

ıs 

20 
25 
22 
25 
18 

48 

32 

lO 
ı o 

12 
5 

Odun gürgen lkesi~ 380 
çeki. '<d 

Mangal kömü.lil. Rumeli 5 

Ispanak 
Pırasa 

Lahana 
Havuç 
Kerevlz 
Ta-ze bakla (İstanbul) 
Yerelması (İstanbul 
Pancar 
Semizotu 
Kabak 
Marul 
Yeşil salata 
Enıgi nar (b~) 
Engin 
Hıyar 

Liı:oon 

Dereotu 

8 
5 

6 
7,5 

10 
5 
~ 

5 
6 
7 
3 
1,2t\ 
6 
6 

3 

20000 187 50 Açık eksiitme 14/11/938 
Cuma saat 10 da. 

6000) 
4000) 
1000) 
1000) 

399 Ka~ı zaıi 14/11/938 
Cuma günü saat ı6 da. 

2ı0 Açık eksiitme 14/11/938 
2800 Cuma günü saat 10,30 da. ' 

3000 58 50 Açık eksiltıme 14/11/938 
Cuma günü saat ı4,45 de 

ıooo) 

400) 

40000 

600) 
~000) 

300) 
300) 

2000) 
150) 

1200) 
80) 

200) 
300) 

1000) 

ıooo) 

3000) 
4500) 

60 

60 

46 

85 

75 

56 

2500) 25 
800 adet 25 

250) 
90 

5000) 

3000 ) 
3000 ı 

2000 ) 

80 

80 

75 

25 

60 
50 

AÇlık dksiltmc 14/11/938 
Cuma günü saat ll de. 

Açık eksiltlll(l 14/11/938 
Cuma günü saat 11,30 da 

Açık eksiitme 14/11/938 
Cuma ·gün u saat 11,30 da 

Açık eksiitme 14/11/938 
Cmna günü saat 13,30 da 

Açık eksiitme 14/11/938 
Cuma günü saat 14,15 

Açı.k dksiltm.e 14/11/938 
Cuma günü saat ı4,15 

Açık eksiitme 14/11/9"~ 

Açık e'ksiltme 14/11/9~ t 
Ctnna günü saat ı4,45 < • 

Açık eksiitme 14/1 l/9.ld 
Cuıma günü saat 15 de 

1500 ) AÇ'lk e'ksil1nnc 14/11/938 
750 ) Cuma günü saat 15,20 dı 

2500 ) /' 

250 )~ 
200 ) 

1000 ) 
2000 ) 
4000 tane ) 
8000 ~ ) 159 lira ll Ku. 
1000 :. ) 
1000 ~ ) 
2500 • ) 

20000 » ) 

800 demet)
1 

hissedarlar : 
&iuhtelif' 

Tckil.o 

18.3.23.893,35 
4.500.000,-l 

14.0'22.381J,231 

375.623.972,22 Yekdn 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 

Taze so~an 
375.623.872,22 Maydanoz 

Kırnnzı turıp 

3 
ı 

ı.~ 
ı 

ı 

800 ]) ) 
2000 ~ ) 
600 » ) 

Iskonto haddi % 4 Altm üzerine avans % 3 

Istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
Aşağıda!ki işler 31.10.938 pazartesi günü saat 10 da paza-rhkla ihale edileceğin

den isteklllerin Başmü'dürlükteki. komisyona müracaatlan ilan olunur. 
1 -İstanbul Leva.zım Tedkik mcmurluğu için~ kalemlik tamir işi yaptırıl

mmı. Muhamrnen bedeli 76 lira. 

2 - İstanbul Gümrükleri ihtiyacı için 500 anet 10 watlık Imhtelif renklerde 
F'ilips ma:ıik:a ampul alınanasL Muhanunen bcdcli 168 lira. (7953) 

Doktor 

ihrahim Zatl Oget 
BelecHye kallısında, Plyeılotl 
eaddeai.Dde 21 nurnarada barıaza 
Ulledo.a aonra hastaların.& kabul 

... ---~ eder. 

. 
Lisemiz Çam.Iıca şubesi için almacak yukarıda cinsi tahmini fiat!urı ve mik· 

darı yazıh yiyeceklerle yakacaklar yanlaronda gösterilen gün ve saatlerde ek·) 
siltmeleri yapılacakbr. İstekliler şartnameleri lisede göreb:llirlcr. 

Eksiitme Beyoğlu İstiklal caddesi Karlman pasj karşı.sın& Singer dikiş ~ t-• 

kinesi maAazasınm üstündeki .liscl'er muhasebecili~de toplanan komisyonda ı• 

pılacaktır. İlk teminatlar belli saat'ten evvel mub.aıs®e veznesine yatırılaı .ık: 
Ticaret Odasının ~ni yııl vesikasile teminat maldbuzu havi olması Itapalı 7 h 
rm belli saatten ibir saat evvel komisyon bqkani1iına verilınEGi ilan olunu 

('~wl4} 



16 Sayra 

Say tn· Bayanlar, Baylar 1 ... . 

11 Sonteşrln Salı günü akşamı .... 21.30 
dan 22 ye kadar PC.J istasiyonunun 
·Met. 31,28 (Hollanda) Türk halk musiki· 
tsi \le tertip ettl~l programana dinleylniz. 

Bu neşriyatı, kısa dalga merakbaı dinleyiciler ıçin hakikt bır 
mucize olan PHILIPS 1939 cihaziarı ile dinlemek firaatını kA• 

ç.rmayalım. Uıaktan gelen kendi hallc muaikımiıi kısa dalgatır 
ve bu mUkemel ahizelerle dinlemek cidden nefis bir zevk o• 
lacaktır. Işte o ı aman Radyolarımııın alı t haiSasyeti, ve 
rınusikT randmanı hakkındaki •••kir O 8 T O N L O Ö O N O 
:0AH~ EYl tAKTtR EDECEKSINIZ l 

SGN POSTA 

Tip ı 712 A: Tek dOtmeN 
kı .. dalgalı •Uper. y..,ı PHf. 
UPS 752 A modeli lrad.,. l .. ıdreiU 
bir makifte lmili, daha ralııA 
aemefla lwıder ı,..u,... edde .. 
lordl Şımdi ıli. dole olaralı .... 
ah.ae saveıii'ICie kı:ıe delvelı ,.,.~. 
vo...ıer pilrunür dıi'IIOI'Iebillr. 

Tip: l13A Bir haa .. alyet he
rlkeaı. PHILIPS 753 molfelô, ... 
çotl aoY410i.Wa sekı. .....tıfellt ı .. 
leaıo-, -f6ne telvllı ..ı- düt
-•••• lteseralı otomallle MOrelle 
••• efm•O• mii<nlıiön lıtlen ııenı 
alal•m bir teP.ıl.ille mücehh•zdlr, 

-
Sabah, öğle ve akşam her 

yemekten sonra 

Daima Radyolin 
ile dişierinizi 

Radyolin 
Müstesna bir formülle ve azami ttt

na tle yapıldı~ı ve rekabet kabul et • 
mez bir fiatla satıldığı için yurdda ec· 
nebi mamulatının hAkimiyetini orta • 
dan kaldırmıştır. Kazandıjı bu raj'bet 
sebebile elde biç stok bulunmadı • 
lı.ndan da mütemadiyen taze ihzar oluna
rak piyasaya çıkarılır. 

Radyolin kullanınız; sade diflerinizl 
temizlemek, korumak ve güzelleştir • 
mekle kalmazsınız, verdiğiniz para da 
kendi cebinizde kalmış olur. 

Sabah, öğle ve akşam her 
yemekten sonra 

Ylk•k AD'atklnmı• 

Münir Nureddin'io 
ODEON 
PLAKLARINDA 

Yeni okuduiu 
270908 Hieaz Şarkı - EIA ,WeriM 

HicazkAr Şarkı - lzmirin içinde 
~-----~ PIAğı aatlfa çıkarıiDUfbr. 

TORK PARTI ve • ~. ,t ., 

. : .. _ ... . ~.: ... _ .. - •; ·· .. 

·::· ~ , .. ·,*-_.-~_· ' - ---,_-_ 

BA YBABLABINIZI ... _., ~ 

S ümer Bank Yerli Mallar Pazarlarından alınız 
• 

Pazarlar•m••• Feshane mamullti barraklarin regln• eat•t rerldlr. -- letanbul - Ankar• - lzntlr - Adana 

. . :.o 
,: -.. 1 .· .. -i'i·i ...... 

Ve BAul ayesinde 
çeker. Tenis oynar, 

hir çocuk ribi korkusuzca kotar, atlar, ata Ye bisildete biner, Kürek 
dana eder, Gtınet banyosunu alır yeJhuıl bütiln spor hareketlerinize 

FEMIL 
FEMIL 
FEMiL 

ve 
ve 

ve 

rahat Ye nq'e ile deYam edebilirsiniz. 

BAial Arbk kadınlara ayın QzQntnın Jtlnlerini ldmamen unutturmuştur. 

BACI 

BAGI 

O kadar pratiktir ki ; en ince elbiseler ve dar mayolar albnda blle aezll· 
mez, kullanan kadın mevcudiyetini kat'iyyen anlıyamaz. 
Mikrob yuvası olan eski usul ~~ ve pamuk btmponlann bayaniann bQtQn 
bayatıarına mal olan rahim, tenastll ve sinir hastalıklaranın onnne geçmiştir. 

Beynelmflel Kadınlar Ceıuiyetl bayaniann A YLlK TeMIZLIKLDlNDE yalnız, RM IL ve BAGINI 
takdirle kabul etmiştir. FEIIIL ve BAGI her eczanede ve bQyQk ticarethanelerde daima 

bayanlanmızın hizmetine hazır bulunur. 

ADEMi iKTiDAR 
ve B E L G E V Ş E K L 1 G i N E 

• 
Tabietleri her eczanede ara)'llliL (Polta kutua 1255 Hormobln) 

-- ~ - - -

- _:;.-- __ --=- ~ -~ - ~ _-___ -__ -- --. 

Jill! 
AY ... BU SANClLAR ..... .. 

AY... BU IZTIBABLAB ...... . 

Bu rütubetU giiıılerde uııealar 
tekrar bqladı 

S iL K O 
..,.uıt~e bu s~a ve 
IZTIBABLABDAN kurtuhlma. 
Size de tavsiyem: 

Bir defa SILKO'yu tecrübe edinh. 

İyi Mobilya Meraklılarına 
Saodalyalar, Karyolalar, Portmantolar 

Vesalr her nevi şık mobilyalar 

FABRIKA FIATINA SATlLlYOR 
Asri Mobilya Mağazası: Ahmed Feyzi 

lataobul, Rızapqa JOkUfU No. 66, Tel. 28401 


