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HALKIN GÖZO 

HALKIN KULA~I 

HALKIN DILI 
' ş 1 Sene 9 - No. 2963 Yazı işleri telefonu: 20203 

f Bugün 16 saE_~ 

CUMA - 28 BtaiNCİTEŞBİN 1938 

Büyiik §ef Atatiirkiin Istanbul büyük ~~yramı 
l!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~. ku tl u la ma k ı çın 

orduya mesajı hararetle hazırlandı 
M e sa ı.!!!!· g!!!!!a!!!!r!!!!!ın~A~n!!!!!k!!!!a!!!!r!!!!!!!a !!!h!!!!!ip!!!!o!!!!d~r!!!!!o~manda Bütün şehir tak, bayrak, çiçek, 

geçid resminden evvel aflş ve ampullerle süslü 
,./.. J k k Vapur ve tramvag tirketleri bilet iJcretlerlnl 

Başvekil taraJ ınuan o anaca 1/BFII/B indirdiler. seferler tezyid edildl 

Karaköy meydanında yaptlan tak ve tenvirat kulelerinden i ki gön1nii.§ 
(Yazısı 4 üncü sayfada) 

. Başvekiı Cetaı Bayarın dün akşam Istanbuldan Ankaraya hareketinden bir intıba: Haydarptl§a gannda Radgo makineleri idhal 
Atatürkün Meclisteki 

yıllık nutkunu da 
Celil Bayar okuyacak 

· Yarın Meclisteki kabul törenine 
Meclis Reisi rigaset edecek 

Ankaranm bayram töreni programi: 
• Ankara 27 (Telefonla) - Cumhuriyetin on beşinci yıldönümü miinasebetile 
cumartesi günü Büyük Millet Meclisinde Cumhurreisi narnma Büyük Millet Mec
lisi Reisi tarafmdan yapılacak kabul törenine aid program bugün neşredilmiştir. 
?rograma göre t6rene saat 13 de b~lanaca'ktır. Törenden sonra hipodromda bU
yük geçid resmi yapılaeaktır. Geçid resmine geniş mikyasta motörize kıt'alar 
i~tirak eyliyecekiir. 

Hipodromda radyo ve hoparlör tertibat1 yapıldl : 
Anlrara 28 (Telefonla) - Bugün fehrimi:ze gelen BtJfVf'!lıil Celal 

Bayarın yarın hipodromda geçid reami batlamadan evvel, devlet erira
nına mahaua tribünden Büyiilr Milli Şel Atatürlrün orduya bir meaajını 
olruyacağı haber verilmektedir. Sahaya radyo ve ·hoparlör tertibatı ya. 
pılmıflır. 

Meclisin aç1lma töreni : 
Ankara 28 (Telefonla) - Büyük 1\fıllet Meclisi ikinciteşrinin birinci salı günü 

beşinci intihab devresinin dördüncü yıl toplantısını yapacaktır. Cumhurre!simi?. 
Atatürkün yıllık nutkunu Başvekil Celal Bayar okuyacaktır. 

Fransız Başvekili dün 
mü him bir nutuk söyledi 

Daladye Fransı z ve Alman milJetlerinin her şeye 
rağmen anlaşabileceklerini bildird1, Münih mukarre
rahnı müdafaa ve komünis tlere şiddetle hücum etti 

Almanya, F rans1z müstemlekelerini istiyormuş? 
Marsilya 27 (Hususi) -Bu sabah Mar-ı dikal kongresinde söylctd·iğı nutukta, bü-

ailyaya varmış olan başvekıl Dnladye, ra- (Devamı 11 inci sayfada) 

ı Celal Bayar dün 
akşam Ankaraya 

hareket etti 
Birçok ecnebi gazeteciler 

de Ankaraya gittiler 

. ve safışı devlet 
inhistırı altına alınıyor 
inhisar şimdilik kuçuk radyolara hasredilecek, 

IUks radyolar sat1ş1 serbest olacak 
Şehrimizde bulunan Başvekll Celal Yeni Ankara radyosunun açılış töreni bugün yapılıyor, 

Bayar, dün akşamki eksprese ilave e- B k•l N f V k·ı· b• k ·· I· k 
(Devamı 11 inci sayfada) aşve ı veya a ıa e ı ı ır nutu soy ıyece 

····························································•· 
Son Po•-• 

YARIN 

32 
SAYFA 
Memleketin birçok k1ymetli 
kalemlerinin yardimile çok 
begeneceginiz bir ( 15 inci 

yildönOmU) ilAvesi 
hazırladık 

Unutmayin1z 
Yarm mUvezziinizden 
16 sayiaii k "Son Posta, 
nUshasile beraber para
SIZ olarak bir de 16 say
falık 15 inci yıldönüm U 
ilAvesi isteyeceksiniz. 

Yeni Ankara radyosıınun binası 

Ankara, 28 (Telefonla) - Radyo tının kısmen lüks radyoıara da teşmi
makinelerinin memlekete idhali ve sa- li :ihtimali kuvvetlidir. 
tışı devlet inhisan altına a1ınacaktLr. Hükumet bu maksadla hazırlanacak 
Bu maksadla Nafıa Vekflletinde teşkil kanun layihasuıı önümüzdeki ay iç.n
olunan bir komisyon tedkikler yap - de Meclise verecektir. 
maktadır. Ancak devleti n bu inhisan Alıkara radyosunun açıll§ı 

şimdilik yalnız küçük radyolar üzerin- A.ıkara 2'1 (Hususi) - Yann (bu-
de kullanması, lüks makineler satışı- gun ) saat -onda Türkiye radyo difüı

run ise .gene serbest bı.rakılması m ev- ~on istasyon ve stüdyosunun açı lıs tö
zuubahistir-. Küçük radyolarda ternın reni yapılacaktır. Törende Başvekil ve-
edilece,k esaslı gümrük resmi tenzila- (Devamı 11 inci sayfada) 
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2 Sayfa SON POSTA 

r ,--~------------------------------------~------~~----------Resi m ll Makale : = Esir insan, efendi insan .. 

-····-
Yahudiler Filistin 

Davasını niçin 
Kaybediyorlar ? 

,_ Yaıan: Muhl~tla Blr(W 

I'R\ ünya matlbuatı bugünlerde 
lb::U Yahudi meselesıle meşguldür. 

İngilterenin Filistin siyasetinin değişrnek 
üzere bulunduğUnu gösteren haberler, 
gerek Yahudilik alcminde, gerek bütün 
dünyanın siyasi muhitlerinde büyük bir 
heyecan uyandırdı. İngiltere gibi büyük 
bir kuvvetin, Filistinde, bütün nüfusu 
bir milyon candan tbaret bir Arab kütle
sile başa çtıkamamış o1ması, sırf haldise o
larak, dünyanın alakasını uyandıran bir 
hadise teşkil etti. Fakat, Yahudilik ale
minin alaka:>ı /böyle değildir. O, işe de
rinden ve candan alakadardır. Bunun 
için, bugünkrd.e cihanın neresinde Ya
lıudi ve Yahudi teşkilatı varsa orada İn
gilterenin bu siyasetine, ucu henüz gö
rünen yeni siyasetine karşı büyük bir 
heyecan görülüyor. Dilnya, bir mücciliele 
dünyası olduğuna göre bunu tabii gör
mek icaıb eder. Yahudiler, birçok yerler
de milli hare'ketler tarafından gelen hü
cumlar karşısında, elbet ellerini göğüs
lerine kavuşturup hareketsiz duracak 
değillerdir. İster Hitler haklı olsun, ister 
YrJıudi veya Ara'b; dünyada bir tek ha
kikat var: İnsanlar, kendilerini ckardeş~ 
hissetıniyorlar ve birbirlerilc boğ~yor
lar. Tarihin bugünkü safhasmda da bu 
boğ'uşma, Yahudilerin lehinde görünmü
yor. Onlara karşı gösterilen müfrit mu
amele I erin haklı veya haksız olduğunu 
... hak denilen şeyin ne olduğu anlaşılın
cıya kadar! - bir tarafa bırakırsak bu
günkü şartlar içinde göze çarpan bir nok
ta üzerinde durmayı enteresan sayabili
riz. 

* 
Uğradığı hücuınlar karşısında Yahudi
~ düne niSbetle lbugün daha zayıf bir 
mevkidcldtir. Filistin ve Siyonizm mesele
sinde İngiltere henüz kararını ilAn etmiş 
olmamakla beraber, Yahudilik lehjnde 
bir karara doğru gidilmediği muhakkak
tır. Bugün İngiltere ve Amerika Yahudi
leriıtfeni İngiliz siyasetine karşı var kuv
vetlerile mücadeleye girişmi~ bulunduk
ları halde netice hususunda kendilerini 
kuvvetli görmüyoruz. 
Şimdiye kadar dünya siyasetinrle o ka. 

dar kuvvetli görünen Yahudiler acaba, 
bu defa neden dolayı bu kadar zafa uğ
radılar? Bu, milhim bir meseledir. Ceva
bını verrneğe çalışacağız. 

Yahudi ~Heminin siyaset sahasında kul
landığı iki mühim kuvveti vardı: Biri 
tesanüd, ıdiğeri de para. Tesanüd bugün 
de vardır. Fakat, manevi tesanüdler, bu 
kadar büyük mücadelelerde en kuvvetli 
silah değildir. Şu halde, iş daha büyük 
ve çok müessir olan para kuvvetine kalır. 
Halbuki, cparaıt denilen §ey de, dünya
d& bugün eski kuvvetini muhafaza eden 
bir unsur olmaktan çıkmıştır. Yahu'ı:iilik 
gibi o da zayıflamıştır. ' 

Düne kadar para her şey yapardı. Hu
dud tanımıyan, pasaport taşımıyan, mil
liyetle alakası olmıyan, her yere gitmek
te ve her işe kanşmakta serbest olan pa
ra, bugünkü dünyada hürriyetlerinin 
- ve binaenaley'}ı kuvvetlerinin - en bü
yük bir 'ktısmını kaybetmiştir. Parayı 

ckazanmak. ne kadar güçse ona, eski za
manlarda olduğu gibi, istenildiği gibi ta
sarruf etmek te o kadar güç bir hale gel
miştir. Paranın bir dereceye kadar ser
best olarak .gezinebileceği birkaç mem
leket kaldı: İngiltere, Fransa, Amerika. 
Fakat, burada tfu. türlü türlü yeni kanun
lar yeni usuller ve bu memleketlerin di
ğer memleketlerle olan iktısadi münase
betlerini tanzim eden ticaret ve klering 
anlaşmaları, o memleketlerde de paranın 
hürriyetlerinin lbüyük bir kısmını orta
dan kaldınnış bulunuyor. İşte, Yahudile
rin kuvvetlerini zMa uğr:ıtan wbeb bu
dur. 

* 
Para, eski para değHdir. Her şey oldu
~ gibi, para da zaman ve hadiseler için
de, geniş ıbir tekamül safhasından geçe
rek mahiyetini deği.ştirmiştir. Bugünkü 
para, cmilliıt okiu; millileşti. Yakın za
manlarda cıınıi.lli paramız, diye bir tabir 
işitilmiş değilken bugün bu tabir her ta
rafta rayiç akçe giıbi geçen bir ıstılah ol
du. Halbuki, Yahudi milli olmak istemi
yor, millt kütleye en çok kanştı~ mem
leketlerde bile gene .Yahudi kalmak is-

--

KarşılaştıkJarı her tavsiyeyi, ıdlinledikleri her nasihati, 
işittikleri her hik~yeyi ve okurluklan tıer yazıyı içlerinden 
her hangi bir elemiye, her hangi bir tenkid süzgecine 
tabi tutmıyanlar daima önlerine çıkan kuvvete esir olmıya 
mahk".ınıdurlar. 

Başkalarının de~il, kendi kenctinizin efendisi olunuz, bu
nun için tesir altında kalmamayı prensip edininiz, 
işittiğiniz sözler, tavsiyeler, okuduğunuz yazılar arasında 
iyileri de olabilir, fenaları da. Bunları ayırd etmeyi bi • 
liniz. 

Kadın şapkaları 
Gitglde erkek 
Şaplıalarına benziyor 

Her yıl bu mevsimde Londrada bir çok 
yeni kadın §apkaları görülür. Yukarı -
daki model bunlardandır. Bu mo
del kadınların erkeklerle her ci • 
betçe milsavi olmak, daha doğrusu on
lara benzeınek arzusun.a kuvvetli bir de
lil teşkil eder. Şapka hemen hemen bir 
erkek şapkasıdır. Yalnız tepesi daha kısa 
ve buna mukabil etrafı daha geniştir ve 
bir tül de ilave edilmiştir. 

tiyor. İşte, mesclenin bütün izah anahtarı 
buradadır. 

Para enternasyonal kuvvet olmaktan 
çıkarak milli kuvvet oldu~ gündenbE'ri 
de enternasyonal Yahudi bu milli kuv
vete dilediği gilbi 'kumanda edememeğe 
başladı. Eskiden olsa Balfour vadlerinin 
suya düşeeeği söylenilCliği zaman Londra 
borsasının altı üstüne gelebilirdi. Bugün 
öyle de~il. Çünkü Londradan kalkacak 
olan paranın gidebileceği hiçıbir memle
ket, evet, ckuvvetle hicret ede;bileceğh 

hiçbir memleket yoktur. Bundan dolayı
dır ki YahUidilik Alemi, silahım kullana
mıyor, zayıf düşüyor! 

Bir zamanlar bütün insanlar ve bu a
rada para bilhassa Yahudiler paranın sa
hibi idiler. Bugün ise para sahiblerı pa
ralarının esiri oldular. Bir misal: Evvel
ce Türkiyede ecnelbi sermayeli bir §ir
lrette çalışan ecn~bi bir memur, tekaüde 
seVkedildiği zaman vatanı nerede ise ora
ya giıder, tekaüdiyesini ahr ve yaşardı. 
Şimdi ayni insan Tilrkiyede oturmaya 
mecl:mrıdiur; aksi takdirde parasını ala
maz. Her şey bunun gibi, bugün Yahudi 
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Hergün bir f1kra -Ben borçlu çıkıyorum 
Meşhur Amerikan mizahçısı Mark 

Twain dört dolarlık bir kitab atmak 
için bir kitçıbcıya girmi§ti: 

- Ben mu.harririm, dedi, her halde 
bir tenzilat yaparsınız. 

-Hay hay. 
- Hem de tanınmış bir muharri -

Tim, her halde bu. yüzden tenzilat da
ha fazla olur? 

-Hay hay. 
- lsmimi siz de bilirsiniz.. Mark 

Twain .. işte o benim. Tenzilat simdi 
daha fazla olacak değil mi? 

-Evet! 
-Ne vereceğim? 
- Siz bir şey verecek dcğilsini?. 

Yaptığım hesaba göre ben size bir do- : 
• lar borçlu çıkıyorum. Buyurun kita- ~ 
! hı; bu. da bir dolarınız! E . 

Filmlerde 
Dilılıat edilen 
Incelikler 

'-. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• / Ameruralııar :Hiollywoodda kraliçe 

Müebbed küreğe mahkum 
bir adama yeniden 70 ay 

ceza veren hakim 

cMari Antuvanet~ in hayatma ve atkıa
rına dair bir film çevirdiler. Bu filmde 

Mari An tuvanet rolünü meşhur Amerikan 
yıldızı Norma Shearer yaptı. ~ı!ı Kent 

Axel de Fersen rollünü de Tyronne Po ,. 
Geçenlerde Paris mahkemelerinden wer deruhde etti. 

birinde müel::fued küreğe mahkum olan R .. .. f'lınd . .3 • b" til' h . . . eJısor ı e o ue'Vl'ın u n ususı-

bır adama devlet malını tahrıb suçun- yetlerine sadlk kaldı. Hatta bütün kah-
dar. dolayı hakim ayrıca 1 O aya mah- . 
k .. tın' t' ramanların makyaJlarıru elde mevcud 

um e ış ır. t 1 · ·· t · por re erme gore anzmı etti 
Bu mahkumiyete sebeJb olan hadise- y k d-1-J dikk · u arı <LA.1 resme at ediniz. Bu • 

nin kahramanı Armond Spiler adında d ki ,. ..... ı. 1 
b . k ı·ıdir M .. -ı..rı..-d ı k h. · ra a -r=•ren n yarısıMari Antuvanetin 
ır a ı . ueuı= o ara apısa -

ı d tm 
w hk.. ed'l A yağlı boya resmine, yarısı da Norma 

ne er e ya aga ma um ı en r -

d G
.. d Ş yt d .. d Shearerin filmdeki makyajlı foto~rafına 

man uyan a e ana asma gon e- . . 
rilmi.ş, fakat tam 6 defa kaçmak te -. aıddır. Birbirinden far'k!edilebiliyor mu? 

~ebbüsünde bulunmuştur. Son defa Ziyadar işaret memur/arz .. 
olat'ak 1936 da hapishanenin kapı ki-
lidlerini, ıhöceresinin parmaklıklannı Amerika dafhilinde bultinan Connec
kırmı~, yakalanarak Parise getirilmiş- ticut hükıimeti, hududlarrı dahilinde her
tir. 
Hayatını ıtamamile istihkar ederek 

hakimin karşısına çıkan mahkum, ken-

disine artık verilecek ceza kalmadığı
nı düşünürken, hakimin bu şayanı 
hayret kararile karŞ11aşmıştır. 

Asıl merak uyandıran nokta Ar -
mand Spi1er'in öldükten sonra bu malı

kUrniyeti nasıl çekeceğidir. 

paraya değil, para Yahudiye sahib ol
muştur. Filistin davaSJI1ın vaziyetinde en 
kuvvetli amil de budur. 

.. Muhittin Birgen 

gün vukubulmakta olan otomobil kaza
larına mani olınak için düşündü~ bir 
sürü tedbir içinlde cziyadar işaret me-

murlara ilidasını en tesiriisi olarak gör

müş ve deriıal faaliyete geçmiştir. 

Ziyadar işaret ınemurlarına beyaz de

riden ellbiseler verilnıi§tir. Bu lebisenin 
ceketinin muhtelif mahallerinde plAklar 

bulunmaktadır. Bu plaklarm hususiyeti 

otomdbil fenerlerinin uzaktan ne.§rede
cekleri ziyanın tesirile derhal çok parlak 

bir ziya ~eş.retmeleridir. Bu çare çok te
sirli .görürunü_ştllı. 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER INANMAl 
Suvat vapuru Adaya ilk seferini yapıyordu, demir par • 

maklıklar açılıp ta iskelede ıbekliyen yolcular seyirttikleri 
zaman vapurun içinde sür'atı'i adtmlarla bir dolaşmadır 

başladı. 'I'abü bjr tecessüs hissi ile aşağı inildi, yukarı çı

kıldı. Baştan kıça gidilip gelinildi. 
ME'slek icabı sağa kulak verdik, solu dinledik: Yeni vapu

ru bllaistisna herkes beğeniy~rdu, güzel, temiz, rahat, ci
ci ·buluyordu tek bir telelıhüf noktası: 

ISTER INA N, 

- Ah, biraz daha sür'atli olsayjdlı, deniliyordu. 
Yerimiz hep birden konuşan bir ıgrupun karşısına tesadüf 

etmişti. Grupu teşkil edenlerden her birinin ayrı ayrı: 
-Şimdi meseJe bu vapuru bu şekilde temlz tutmaktadır, 

dediklerini işittik. 
Fakat hem söylüyorlar, hem de içtikleri sigaraların kül-· 

lerini yere silkiyorlar, uçlarını da yere atarak ayaklarile 
bastırıp söndürüyorlardı. 

ISTER lNANMAI 

Birinciteşrin 28 

r 
Sözün Kısası 

Marko Paşa 

R. Talu 
fES) en yetişmedim.. !akat yetişmiş 

l,g) olanlar eşkalini tarif ederlerdii~ 
Zayıf, orta boy lu .. elmacık kemikleri fır• 
lak, gaga burunlu, çelcik bir yüz. Sakal 
matruş, bıyıklar ı3-§8ğıya doğru dü§ük.. 
başta cAziziye:. kalıp bir fes. Sırtta paşa 
apoletli laciverd setre - o vaktin ünifor • 
ması -... 
Mizacı sert mi? Yumuşak mı? Kimse 

anlamamış. Senelerce nazır lık ettiği Tı b
biye mektebi talebesine evlad muamelesi 
ed.ermiş. İlminin verdiği nüfuz kadar, 
mekte'be ve mekteblilere gösterdiği bağ .. 
lılık kendisine muhitinin sevgisini ve say .. 
gısını celbetmiş. ı 

Hür fikirli tanınıyormuş. İlk meşruti • 
yette (1293) ayan azalığına seçilmiş. Ab:. 
dülazizin intihar vak'asında cesedi mua .. 
yene edenlerin arasmda o da bulunm~. 
Os.manlılığı öylesine temessül etmiş imiş 
ki kendi hüviyeti arada kaybolmuş. Kuz• 
guncuk tepesinde oturduğunu görenler 
pnu Yahudi sanını.şlar. Halbuki Rum Ol'-4 

todoks cemaatine mensubmuş. Yani, da .. 
ha doğrusu, o ceınaatin defterinde ka ıı: 

yıdlı imiş, fakat ölünciye kadar onlarla 
alış verişi olmamış.. 1 

Bununla beraber, onun şöhreti bize ka .. 
dar intikal eylemiş ise, ne ondandir, ne 
bundan! Memleketin en feyizli ve şereflf 
ocaklarından biri olan Tıbbjye, Marko Pa 
şaya gelinciye dek ne şöhretler yarattıı 
İlk ayan meclisinde 'azalık edenler içe oC 

risinde ne yüksek şahsiyetler vardı! Al:) .. 
dülazizin raporunu imzalıyanlar da gene 
bu zattan ibaret değildi.. gayri müslim 
Osmanlı ricali arasında ise ben bizzat öyls 
adamlar tanıdım ki bu yurda canla, başla: 
bağlı idiler. t 

Öyle iken Marko Paşa tarihe, efsane c 
ye geçmiş bir eimaldır. Sebebi de onun. 
sağlığında, hiç bir derd dinlememiş, hi~ 
bir şikay.ete kulak asmamış, cvurdum 
duymazlık~ ı bir umde mertebesine çı • 
karmış olmasıdır. 

Olınıy.acak bir işden bize bahseden~,. 
yahud 'ki ldermanı meilkud bir derd ya~ 
nanlara, hala: . 

- Git te, Marko Paşaya anlat! deriz. 
Fakat bu, onun bu derece şöhret bul .. 

masına bir sebeb teşkil eder mi'? 

İnsanların belki daha milsamahakart, 
daha mütehammil oldukları, o devirde, 
Tıbbiye nazırının ıbu huyu nazarı dikka-c 
ti celbedebilmiş, kendisine bir nevi hu • 
susiyet vermişti. 

LAkin şimdi, zaman seyrini, cemiyetl 
beşeriyelde ahlak ve itiyadlarını değişti ,. 
rince, dünya yüzünde türeyen Marko pa• 
şaların haddi, hesabı yoktur. 

Bu iddiamın tevsiki için, sizin hepinizi' 
değilse de, bir çoğunuzu şahid gösteririm. 

Söyleyiniz: Hanginiz, hangi derdinin 
kime dinleteıbiliyorsunuz? En yakınları • 
nız arasın.lda bile bazan derd ortağı bu • 
lamadığmız olmuyor mu? EhU ve ayal! .. 

nizin, ana ve babanızın, öz evladlarmı oc 

:zın sırasına göre birer cMarko paşa:. ke .. 
sildiklerini Inkar ederbilir misiniz? Hatta 
siz .. siz de onlara karşı bazan cMarko pa~ 
§alık. etmiyor musunuz? 

Şu halde, nerede kaldı Tıbbiye nazırı .. 
nın şöhreti?. 

O cağıarnıyan çocuğa meme vermez ... 
ler!ıt darbı meselinin dillerde dolaştığı bir 
tiievirde yaşamış.. şimdi, ağlıyan çocuğa, 
tekdir ile susmadı mı, dayak atıyor lar. 

............................................................... 
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japonyanın Çin ile sulh 1 

yapmak için şartları 
Çin, har b ~ taktiğinin değiştirildiğİn i, artık çete 

harbine ehemmiyet verileceğini bildiriyor 

SON POSTA 

Çek- Macar 
müzakereleri 

Macarlar Çek notasına 
cevab verditer 

Terfi eden valiler, 
kaymakamlar ve diğer 

idare amirleri 
Ankara 27 (Hususi) - Idare Amirleri -

rni:ıin terfi liste& Dahiliye V eklletinin 
tasdikin!den geçmiştir. 

Birinci sınıfa ter li eden valiler: 
Tokattan Faiz Ellgun. 
Ikinci •ınıfa terfi eden valiler: 
İzmirden Fazlı Güleç, Karstan Akif 

İyidoğan, Zonguldaktan Halid Aksoy. 
Oçüncü sınıfa terfi eden valiler: 

Budapeşte 27 (A.A.) -Kabine bu sa· Ni§deden Faik Üstün, Tekirdağından 
balı Prag notasım tedkik ve Macar ce - Saki'b Beygo, Kıllehirden Mithat Say -

Pekin 27 (A.A.) - İyi malOmat alan veıtlmektedir. Hankeu'nun gerisinde vabının esaslarını tesbit etmiştir. Cevab lam, Maraştan Osman Şahinbaf, Burdur

Amerika Japon hukometini protesto etti 
mahfiller Japonyanın barış için aşa~
aaki beş şartı ileri sUreceğini zannet -
mcktedirler. 

yeni bir müdafaa hattı vücude getirll - en çabuk bir surette Çek:oslovak hüku - dan Abdülhak Savllf, Çankından Hüsnd 
miştir. metine tebliğ edilecektir. özgören, Muştan Tevfik Sım, Mardin -

Kabine toplantısından sonra başvekil, den Ceva'd ökmen, sı .. .--+an Fehmi U • 
Amerikan.uı protestosu ~-t--

naibi ziyaret ederek Macar - Çek mesele- ral, Antalyadan Sahib Özel. ı - Mareşal Şan - Kay Şek'in yerine 
Uangçinguey geçecek ve Hoingçin de 
Başvekil dlacaktır. 

Diğer taraftan V~rtton hükume - sinin inkişafı hakkında rnalfunat vermiş- 90 liraya terfi eden idar• h•yeti 
tillin Japonyaya şiddetli bir nota ver - tir 

. az:aları: df#i bildirilmektedir. Amerikanın bu p 27 (AA ) 
2 -Japonya ne Çin arasında ekono· 

mik te§riki mesai. 

rag · . - .Aşa~ıdaki resmi teb· İzmirden Rami Gö'-en, İstanbuldan 
notasında, Japonların Çinde açık kapı rgw dilm" tir ~ 

3 - Cenub Çininin Orta Çin hüku
metine kayıdsı.z ve şartsız mutavaatı, 
Japonyanın şimalt Çindeki hususi men
faatıeri tanınacaktır. Buna mukabil 
Japonya da bar~tan sonra altı ay zar -
fında kııtaatmı çekmeyi ~dedecektir. 

ı Pneşre lŞ : Ferruh Yazıcıoğlu, Manisadan Necati 
.siyaseti takib edeceklerine dair "~~ik- ragdaki Macar orta elçisi bu akşam Şumnu 
!eti söz batırlatıl.makt.a ve Arnenka hariciye vekilini ziyaret ederek Macar BO 1'. t 1' d 
tebaasının menfaatlerine riayet edil • h"k·'\ t' . d=~-u~ ç ıraya er ı e •n idare heyeti u umc ının Ulıa.u ek notasma olan ce .. l 
mediği ileri sürül.mektedir. v~bını wr ~f cız:a arı: 
Vaşington hükUıneti, b'u hususların M h~k.ır. t' Çek h'"k' . . İzmirden Me.9'ud Dinç, Enver Nayır, 

d
.. ka:ar u ume ı, u umetın:n Sabri Onat, Ankaradan Cevad Akın, En-

Japonya tarafından nazarı i~ibnra alı • un u not d Slo k K t R asın a va ve arpa us Y" Ko ad R · z lık 

4 - Japonyaya meselA Tsinıgtau'da
ki tahribat ve taşkınlıklar için tazmi -

nacaiı ve verilen sözlerin yerine geti • ekalliyetleri için hu ekalliyetler tarafın- Sverfr ubocesl and ' İhny anK asımT '--~:'d ' 
rllE:ceği ümidini izhar etmektedir. d · a an u an san aya, OO'.ı.HLU an an ıstenen pldbisit fikrine iştirak etme- H lid E · A ı kta c ı·ı t · Se 

nat verilecektir. • Çin, Mançuko Jibi bir devlet 
olacakmıt 

. . a rgın, yva ı n e a zgı, • 
mesını protesto ettikten sonra itiraz gö- 'kt c 1·1 s~ E d kt Bedr" ö .. .rı en e a uxner, r e en ı -
turrnez surette Macarlarla rneskun olan B d v-.. &: B t B k 5 - Her tiirlü komünist ve Japon 

aleyhtan faaliyete nihayet verecek -
tir. 

Roma 27 (Hususi) ---: Japonyanın yeni 
sefiri, bugün bir Alman gazetesi mu -

zer, ergama an w>.u a:ga ur, a ır -
toprakların hakem usulünden hariç tu- ı .... M Ah d K' "k, K d k" d C' . J':O,ruen me ını a ı oy en e -
tulmasını ısternekte ve Çek hükümetinin b Aks B ·ıct t R o t S"k 

Çinlilcr ne diyorlar? habirlne beyanatta bulunarak Uzakşark-
d . na u, eşı aş an ıza na , o e -

e samrmi, çabuk ve tam bir anlaşmaya d Yah E t · Çi kd l'r d Rah 

Londra 27 (Husust) - Çin umum1 ta Japonya için yeni bir devir açıldığını 
karargMu narnma söz söylerneğe salA· ve İngilterenin bu kıt'ada artık hiç hUk· 
hiyettar bir zat, bundan böyle Çinin mü kalmamış oldu~u söylemiştir. 

en ya rye gın, r;e: a6ın an -
varmak hususundaki arzusunu mcınnu - · 0 1 h" d s tkı T ğ L . mı nar, ıs a ıye en ı o a 
nıyetle sencd ittihaz ettiğini kaydeyle .. lk· · 1 t f' d k 
mektedir. ıncı sını a er ı e en ayuıa • 

kcımlar: 
harb takti~inin de§işece~ini ve Ja - Sefir Çin - Japon harbine de temas 
ponlara karşı gerilla usulünün tatbik ederek Çirtin, az zamanda Mançuko 
edileceğini söylemiştir. gibi tlir devlet olacağını ve Jaıponya -

Da·ha ~imdiden Çin çeteleri faaliyete nın da totaliter rejimini kabul edece
başlamışlardır. Çete teşkilAtma kuvvet ğint ilave eylemiştir. 

İngiliz kabinesinde 
tadilô.t yapıldı 

İngilterede milli müdafaa teşkilatının baştanoaşa 
tensik edilmesi ve yeni bir nezaret ihdası bekleniyor 

J.ı0ndra 2 7 (Hususi) - Kab i nede mentoya teklif edilecektir. Eski Al -
beklenilen deği.şiklik1er bugün yapın... ni.an müstemlekeleri meselesine ge -
mı~tır. Maarif N azın Lord Stenhop, lince ıbu meselenin halline mukabil AY
geçenlerde istüa etmiş olan Duf Kupe- rupada sükftnetin iadesinin temini la -
rln yerine Bahriye Nazırlığına, Müh - zım geleceği söylenmektedir. Çünkü 
rühas Nazın Lord Dilaver de Maarif İngiltere ancak sükfuıet kafi derecede 
Nazırlığına tayin edilmişlerdir. teesstls ettikten sonra bu ~ususta sarih 

Lord Stanlirun ölümile münhal ka • müzakerelere girişrnek istemektedir. 
Uan Dominyo~lar Naz.ııll.ığı., şimdilik Londra 27 (A.A.) - Dünkü kabine 
Miistemlelmt Nazırr1 Mailrom Makdo- roplantısından bahseden gazeteler, ye
nald tarafından idare edilecektir. ni bir nezaretin 1hdas edileceğini ya -

Yeni nazırlar, bugün öğleden sonra zıyorlar. 

Kralın rlyaseti altında toplanan mecli· Deyli Telgraf, diyor ki: 
sihas huzurunda yemin etmişlerdir. İngiliz siyasi mehafili millt müdafaa 

İngiliz kabinesinin takib ettlfi yol t~ldJ.Atırun baştanbaşa tensik edilme -
Londra 27 (A.A.) - Havas ajansı- sini beklemektedlr. Dünkü kabine 

Çek, cevabının hazırlanması için, hü -
kumetin tekrar toplanması icab etmekte
dir. 

T ram vay, Tünel, 
Havagazı şirketlerinin 

sabn ahnmasr 
V ekiHer Hey' eti m übayaa 

mÜ7akerelerine 
başla:- m:ısını kararlaştırdı 

Ankara, 28 (Telefonla) - İstanıbul 
Tramvay, Tünel ve Havagazı' Şirketle
rile satın alma görüşmelerine başlan
ması için İcra . ·V ekiileri Heyeti lazım 
gelen kararı vermiş ve icab eden ha -
zırlıklar yapılmıştır. Pek yakında Na
fıa Vckaleti mezkur şirketlere tebli .. 
gatta bulunacak ve murahhasların .'\n
karaya gönderilmesini istiyecektir. 

Irakla da Yahudi 
aleyhdarhğ1 aldı yürüdü 

Ingiliz kuvvet~erinin 
Filistindeki harekatı 

devem ediyor 
nın mt.ıhabirl bildiriyor: toplantısında ibir nevi cmilU iş• teşkila-

Kabine, Çemıbeıilayn tarafından çi - tı vücude getirilmesi ve yeni sınai se- Kahire 27 (A.A.) - Bağdaddan bildirH· 
zilcn yolu tamnınlle takib etmektedir. ferberlik tedbirleri kararlaşt.ırılmış - diğine göre, Iraktaki Yahudi aleyhtarı 
Çcmberlayn'in p1Anı, şahsi temasıara tır. ccreyan gittikçe kuvvetlenmektedir. Ya
mUsteniden Avrupada gerginliğin iza- Nevs Chron1c1e gazetesi de, Başve - hudi klübüne bir bomba atılmıştır. Üç 
lesi iÇin mümkün olan herşeye başvur- kil Çem.berlaynin miill il teşkilMını rl- Yahudi sokak ortasında öldürülmüş ve 
makla beraber memleketin müdafaa cude getirmek için ayrı bir nezaretin iki Yahudi ~taida~ kaybolmuştur. A • 
kabiliyetini azami hadde çıkarmaktan teşkiline kat'iyyen karar venniş oldu- rablar Yahudı magazalarına karşı boy • 
ibarettir. Gerginliğin izalesi iÇin dü -: ğunu yazm&ktadır. kot yapmışla~~ır.. . 
şlinülen çaNilerio başında İngiliz-İ Dan Mail gazetesi, İngiliz ka bin esi- .. Fılıstınde vazıyet. 
talyan nnMının tatbika korunaat me- nin dünkü toplantu;ında bilhassa Al - ~udus A27 (A.A:~- ~lman ~J.an.sınm al-
selesi gelmektedir. Bu mesele, gelecek manyanın eski milsternlekeleri taleb- dıgı malumata gore, şımal Fılıstınde ya
salı gUnü faaUya+.e geçecek olan parla· lerile meşgul oldu~nu yazıyor. pılan harekat esnasında bir obüs va • 

· Hitler Şuşnig'i 
ziyaret mi etmiş? 

Berlin 27 (A.A.) -İyi haber alan Alınan 

rnahfellerl, Hitler'in ŞU§nig'i ziyar.t 
ettiğine dair dolaşan şayia hakkında 

Şuşni'g ırahatsız olduğu cihetle bu ha· 
benn doğru olamıyacağını beyan et • 
m ektedir. 

llitlere, ilhak edilelll cenubl Moravya 
arazisini gezdi 

Znaim 2 7 ( A.A.) - Hitler, dün Al-
manyaya iThak edilen cenubi MoraV)·a 
araziSini ziyaret etmiş ve bu müna -
sebet1e bir nutuk söylıyerek Alman 
kuv•vetleriılin ebediyyen Alınanyada 
kalacak olan bu havaliyi hiçbir zaman 
terketmiyecekledni söylem~ştir. 

Alman Hariciye 
Nazırı Romada 

kltsiz patlamış ve lbir kumandan, bir ça-
vuş ve iki İngiliz neferi ağır surette ya
ralanınıştır. İki Arah kurşuna dizilmi~ • 
tir İngiliz kıtaatı bugün Tira köyünde u
mumt bir araştırma yapmı~tır. Kaçmak 
istlyen dört Ara'b yaralanmı§tır. 

Roma 27 (A.A.) - Von Ribentropun Hayfa 27 (A.A.) _ Şimalt Filistinde 
Romaya yape.ca~ aıeoyahatin tarnamile hu- asker! hare'klt devam etmekte ve bilhas
sust mahiyette oldulu bugün .tasrih edil- sa Hayfada İngilizler eski Kudüs şehrin
m~ktedlr. Almanya harlclyc nazarı, Ro- lde yaptıkları gibi hareket etmektedir. 
.aıada ancak iki ıün kalacak ve istasyon Bütün §ebirde araştırmalar yapılınak
civarındaki büyük otAtilerden blrindt jka- tadır. Bazı §{lhheli şahısların sığınabile-

cekleri Çarşı mabaJ.Jesini sıkı bir kon • 
met edecektir. trol altında tutırnak imkAnsız olduğun -

Von RLbentrop, cuma veya cumartesi dan bu mahallenin tamamile yıkı1ması 

günü Mussolini ve Kont Ciano ile gö _ muhtemeldir. 
-----------------

Ziraat kongresi hazırhklar1 
Ankara 27, (Husus!) - Ziraat kon

gresi gelecek ayın sonlarına doğru top
lanacaktır. H.azıı1lık'IM" Herllemiş ve 

Roma 27 (A.A.) -Von Ribentrop saat kongre için Ziraat Vekaleti 50 ye yakın 
22,10 da Romaya varnu§tır. .broşür hazırlamıştır. 

rüşecek ve cumartesi akşamı görüşme!~ 
ri.'lin neticesini doğrudaıı doAriıya Hit -
lere bildirmek .üzere Romadan hareket 
edecektir. 

Alucerden Necdet Yılmaz, Solhandan 
Alaeddin Öz.gelen, Özalptan Kazım Er -
dem, Oltudan Fehmi Kayo, Kandıradan 
Şekib Yurdakul, Kiğiden Sabri Erdal, 
Kağızmandan Harndi Orhun, Ardahandan 
Cemal Göktan, Vakfıke-birdcn Avni Ko -
cayiğit, Simavdan Fazıl Özsoy, Petürge
den Adnan Aksel, Mihalıcıktan CelAl Gü
den, Knramürselden Kemal Sonat, Sa -

f sondan Cemal Ş~ıoğlu, Karayazıdan E. 
1ip Kaladar, Şataktan Cemal Tamil, Ge
vaştan Vasıf Kolçak, Ka:dınhanından Hay 
ri Bingöl, Kemaliyeden Cemal Yaşar. 

Ikinci Bınıla ter/i eden melıtub • 
culcır: 

Çanakkaleden Tala't Yetkin. 
Oçüncü Bınıla terfi eden mektub

cular: 
Tunçelinden Salim İlter, Sinoptan Ka

zıın Beydoğan, Antalyadan Fuad Türk • 
doğan. Manisadan Şevki Hirsel, Erzu · 
rumdan Yaver Yurddaş, Bingölden Sıd -

(Devamı ll inci ıayfada) 

"Bu şartlar içinde 
sulh olamaz!, 

Amerika Cumhurreisinin 
söyledi~i nutuk 

Nevyork 27 - Cumhurreisi Ruzve-lt, 
dün irad- etıniJ oldulu nutukta ezcürnle 
şöyle demiştir: 

cİnsanlar, düşünmekte, meramını Hade 
etmekte ve Allaha dua eylemekte ser -
best olmadıkça sulh olamaz. İktısadi ve 
içtimai kaTkınmaya tslısis edilmesi la -
zım gelen vesait ve menabiin hedefi de
§iştirilerek .bunlar allAh yarışının arttı -
rılmasına tahsis edUecek olursa sulh o -
lamaz.» 

B. Ruzvelt, •bu rvaziyet karşısında A -
merikanın silAhlannuya devam etmeıli 
lüzumunu izah etmif ve Amerika nısıf 

küresinin kendi selAmetini kendi tecrü • 
belerinin ianesile bulabflmesi için, her 
türlü rnesalyi sarfetmelle Arnade oldu~u
nu söylemiştir. 

Hatib, f1Av,e etmiştir: 
cBütün ıbu .öylemlf olduklarımı söy

lemekle Amerikan milletinin demokrasi
ye olan imanını yeniden ilAn ve teyid et -
miş oluyorum.. Btz milletler arasında sul
hün teessUsQ, sdkO.nun hüküm sürmesi, 
ınevcud meselelerin muslihane müzake • 
relerle halledilmesi ve bu babda sarf• • 
dilecek gayretierin birle~tirilmesi için 
çalışıyoruz. Gerek hududlarımız dahilin
de, gerek şahst münasebetlerimde ayni 
idealler için çalışıyoruz, tl ki, tec~ 
saati hülQl ettiA't zaman demokrasinin 
düşmanların& muvaf.faldyetle karp ko -
yabilmesi 'iınkAııım bahtedecelc; yegAne 
kuvvet olan bu irade blrliA'ini bulabtle -
lim.~ 

Sayfa 3 

E 
e İngiliz donanması 

nasıl kuvvetieniyor? 
Yazan: Selim Ra(Jp ~m~ 

A lmanyanın Çekoslovakyaya karşı 
harekete geçmek üzere olduğu 

eyl<U ayı sonlarmda bir taraftan Fransa. 
yd. müvazi olarak kara ordusunu seferbeı 
yapan İngiltere, diAer taraftan da donan 
masını hali lhatb vaziyetine getiriyordu 
Söylemesi ve yazması kolay olan bu a · 
meliyenln ifade etti§i hareketi bilmeJ;D 
hiç şöyle bir tahayyül etmiye teşebbüs 
ettiniz mi? Etmedinizse bu hususta hiç 
bir fikre sahib bulunmuyorsunuz. Etti -
nizse, muhakkak ki sarih bir fikir edin
ıniye imkAn bulamamışsınızdır. Çünkü 
böyle bir vaziyet hakkında düşünmekle 
fikir sahibi olmak maddeten mürnkı.ir 

değildir. 

İngiliz arnirallığı, seferberlik kararını 
verdi§i anda ve !hemen derhal sa~a, sola 
binleree telgraflar yaAdırmıya ba§lamı2-
tır. Bu telgraflar izinli ve ihtiyat sınıfı
nın müstacel hizmete tAbi zabit sınıfları
na yollanmı§ bulunuyordu. İşierin sür'nti
ne bakınız ki o akşam telgrafla vazifeye 
davet edilen bütün donanma zabitanı, o 
gece en sür'atli vasıtalardnn istifa'de e~e
rek alessabah kendilerine tayin edilen iş· 
Ierin başında mevki almışlardı. Bunların 
sayısı (12) binden aşa~ de~ildi. 
Ayrıca (2000) za'bit te husust kurs gör

mek üzere hizmete ça~ınlmışlardı. Maa. 
mafih vaziyetin telhlikeli bir şekil alma • 
sından dolayı donanmanın seferber edi • 
len k'uvveti rnecmu k1.1ıvvetinin, ancak 
üçte Ibirini alakadar ediyordu. Bu amelJ
ye İngiliz hazinesine tamam 12 milyon 
İngiliz lirası masrafa rnalolrnuştu. Hiz • 
mete çağırılan her zabite bir aylık maa~ 
ve ayrıca avans olarak be§ İngiliz lirası 
veriMi. 

Ve sonra, bu muazzam kuvvet, yavaı 
yavaş terhis edilmiye başladı ve bu tec
rübe gösterdi ki İngiliz donanması, mem
leketin diğ'er bütUn rnüdafaa kuvvetleri· 
nin en müessir surette ve sür'atle hare
kete geçebilenidir. Bu muazzam tecrübe
yi müteakiıb İngiliz donanmasının yeni 
cüzütamları için takriben 8000 zabit da. 
ha hizmete alınmıştır. Bunların talim ve 
terbiyeleri, bu cüzütAmların inşa edilo
cekleri son iki, üç sene içinde tamamla. 
nacak ve böylece 1940 yılı içinde İngilia 
donanmasına yeniden iki büyük zırhlı, U9 
tayyare ~misi, on beş kruvazör ve bir 
çok denizaltı ve torpido iltihak erleblle -
cektir. Ve İngiliz lbahriyesi, ilAn ettl~i 
prograrnı tahakkuk etıtirrne yolunda hat
tı hareketinden inhiraf etmiyecek olursa. 
beş sene sonra, İngiliz donanınası bugün
kU kuvvetinin iki misline çıkmış olacak. 
tır. - Selim Ragıp Emeç 

Fransız sinema 
operatörleri geldiler 
Cumhuriyetin on beşinci yıldönümü 

şen'liklerini filme çelonek ve yakında 
şehrlmizde çewilecek olan (Beyaz E
sire) filmine dair hazırlıklarda bu -
lunmak üzere İstanbula geleceklerint 
bildirmiş olduğumuz Fransız film o -
peratörlerinden Mareel Grignon ila 
Geol'geB Sty lyanides, dünkü ekspres le 
fstanbula gelm1şler ~ dün akşam An· 
karaya gitm~lerdlr. 

Fransanın yen if 
Ankara elçisi 

Ankara 27 (AA.) -Anadolu Ajan-. 
sının haber al~a g6re, v!ki olan is
timzaca ceva.ben B. Massigl'l'nin Fran· 
sanın Ankara büyük elçtll~e tayini~ 
ne hllkfunetimlme memnuniyetle mu -
vafakat edfld1~ Framıa hük1lınetine 
bildirilmiştir. -------

Ingiliz - İtalyan 
anlaşması 

Londra 27 (AA.) - Yorkşhayr 
Post gazetesinm diplomasi muharrirl, 
iyi malO.mat almakta olan İngiliz me • 
iha:filinde, İngiliz - İtaiyruı m'lsakmın 
1 7 ikinciteşrinde me~yete girece~nin 
teyid edilmekte olduğunu yazmakta · 
dır. 



4 Sayfa 

Istanb~I büyük bayramı 
kutlulamak için 

hararetle hazırlandı 

Sarayburnunda yapıLarı. tenvirat havuzunun gece manzarası 

Şehirde cumhuriyet bayramı hazırlık - münasebetile Denizbank binası qa fevka
Jarı tamamlanmıştır. Bütün cadde ve Iade bir şekilde donatılıruştır. Binanın ta
meydanlarda taklar yapılnuş, Karaköy rcısasında neon lambalarile bir havai tak 
köprüsünün iki başında tenvirat kuleleri v<: denize olan cebhesinde kırmız. bir gü
irışa edilmiş, Şiş.hane yokuşu iki tarailı neş sembolü ile (Biriz, Birliğiz) vecizesi 
tenvir ve tezyin edilmiş, Taksirnde res- ve 923-938 tarihi yazılmıştır. Eski Akay 
mi geçid esnasmda bulunacaklara mah - idaresinin bulunduğu Galata Deniz ha • 
sus olmak üzere bir tribün vücu.de geti - ııının cebhesinde elektrikle büyük bir şe
rilmiştir. Şemsipaşa ve Sarayburnunda !ale yapılmıştır. Denizbank Kıtkulesin -
illşa edilen tenviraıt havuzlarının tecrü - de lde büyük tenvirat yapmıştır. Burada 
beleri muvaffakiyeıle neticelenmiştir. havai fişekler atılacaktır. 

Şehrin belli başlı caddeleri, Beyazıd, T ezzüh ı 
Sultanahmed, Eminönü, Galata, Taksim en vapur an 
meydanlan, Fatih belediye parkı, Galata Bunlardan başka ıbayram münasebe • 
köprüsü ve vapur iskeleleri, demiryolu tile yarın akşam için Adalar arasmda Ada 

lılara mahsus olmak üzere bir tenezzüh gar ve istasyonları, kaza ve belediye şu-
be idareleri, meydanlar, halkın çoklukla tertib olunmuştur. 
gelip geçti~i, toplanıp eğlendiği yerler, Uza'k hatlarda yapılan yüzde 50 tenzi
cumhuriyet devrindeki büyük inkılab ve latlı bilet satışıni! evvelki günden itiba
iledeyişi gösterir afiş ve döviz1erle süs- ıen başlanmışb. Haydarpaşa, Kadıköy, 
lenmiştir. Bilhassa cumhuriyetin on be • Adalar, Yalova hatlanna da yüzde 50 ten
§inci yıldönümü tebarüz ettirilınek üze- zilatlı ·biletlerin satışına bugün öğleden 
re süsleme terUbatında on beş rakamına sonra başlanaeaktır. Bayram müddetince 
fazla yer verilmiştir. Yeniköy na- mcvcud seferlere ilave olarak gece ya • 
hiye mü'dürlüğü Rumelihisarma ampul • rısmdan sonra vapurlar kaldırılacaktır. 

lerlıe on beş rakamını yazmış, mazgalların Şirketihayriyede 

etrafını aydmlatmıştır. Şirketihayriye de ıbayram günlerinde 
Sirkeci gannda tezyinat Üı.küdar ve Boğaziçi vapurlarile araba 

Her tarafta olduğu gibi Sirkeci istas- vapuru tarifelerinde yüzde 50 tenzilat ya 
yon binalarında da geçen senelere naza - pacaktır. Tenzilatlı bilet satışları bugün 
ran çok farklı çalışmalar göze çarpmak- öğleden sonra başhyacak., pazar günü ak
tadır. Eskiden yalnız bir cebheye inhi - ~amma kadar devam edecektir. Boğazda 
sar eden tenvirat her tarafa teşmil edil - oturan halkın İstanbula gidiş ve dönüşle
miştir. Yeni yapılmakta olan pavyonun rini temin için Şirketihayriye de gece ya
önünde, dört tarafında T. C. 15 rümuzları rısından sonra vapurlar tahrik edecektir. 
yazılı, tepesinde iki kanad arasında bü - Tramvay şirketi de bilet ücretlerinde 
yük bir yıldız bulunan güzel tezyinat ya- tenzilat yapmıştır. Bayram müddetince 
pılmıştır. birinci ve ikinci mevkilerde bütün mesa-

Denizbankta yapılan hazırlıklar feler için 5, 2 nci mev'kilerde 1-2 kıt'alara 
Cumhuriyetin on beşinci yıldönümü (Devamı 11 inci sayfada) 

Süt damlasinda 
yavruya elbise 

136 yoksul 
dağıtıldı 

SON POSTA 

T ramvay şirketi 
mallarının listesini 
hazırlamağa başladi 
Tramvay Şirketinin elektrik idare

sine olan 296,000 lira borcunu ödemek 
, üzere şirkete verilen 1 O günlük müd

Birinciteşrin 28 

1 
Beynelmilel Nevyork. sergisindeki Türk 

pavyonunun inşasına başlandı 
Sergide bir Balkan günü yapılması hakkındaki Türk 
murnhhasınan teklifi büyük bir alaka ile karşılandı 

det yarııı bitmektedir. Ancak araya Nisan 939 da açılacak olan beynel- Sümer Eankın mütehassıslan bir • 
Cumhuriyet bayramı ıgirdiği için bu milel Nevyork' sergisi Türk paviyonu- kaç gün evvel maden sahasında yeni -
müddet kendiliğinden pazartesi gününe na aid hazırlıklara devam olunmakta- den tedkikatta bulunmak üzere Bartı
kadar uzamış bulunmaktadır. Tramvay dır. Türk paviyonunun temelleri ge - na hareket etmişlerdir. Banka dolomit 
Şirketi verilen müddetin bitmesine çen hafta Nevyorkta atılmış ve mühen- madeninin bulunduğu sahada halka 
pek kısa .bir zaman kaldığı halde henüz dis Sermedin nezareti altında inşaata aid arazi bulunup bulunmadığını da 
borcunu ödeyememiştir. Şirket, pazar- başlanmıştır. Diğer taraftan sergi ha- tedkik ettirmektedir. Maden sahasında 
tesi günü borcunu ödemediği takdirde zırlıklarını ikmal etmek üzere şehri - halka aid arazi bulunduğu takdirde bu 
icraya mal beyanında bulunacaktır. mizde teessüs etmiş olan stüdyoda de- arazinin bedeli Sümer Bank tarafın· 
Tramvay Şirketi haciz altına alınabi- korasyon işleri tamamen bitmiştir. dan sahibierine verilecektir. 
lecek mallarının bir listesini hazırla - Sergi komiseri Suad Şakir, Nevyorkta ............................................................. . 

maktadır. bulunduğu sırada sergide bir Balkan . Yeni bir moda stUdyosu 

Bas1n kongresi 
Eski idare hey'eti aynen 

ipka' edildi 
Basın kongresi, dün cemiyetin İstik

W caddesindeki merkezinde toplandı. 
Kongre riyaset divanının seçimin -

den sonra idare heyeti bir senelik faa
liyet ve kat'! hesab raporları okunar~k 
kabul ve idare heyeti ihra edildi. Bun
dan sonra yeni sene büdcesi üzerinde 
müzakereler cereyan etti ve hazırla -
nan büdce kabul olundu. 

Cemiyet azasından yardıma muhtaç 
vaziyette olanlarına yardım edilmesi 
'hakkındaki takrirler de okunarak ka
bul edildikten sonra idare heyeti seçi
mi yapıldı. Kongre, eski idare heyetini 
aynen ipkaya ve büyüklere tazim tel
grafları çekilmesine karar vererek top
lantısına nihayet verdi. 

Deniz işleri: 

günü yapılmasını teklif etmişti. Bu Bir müddettenberi Pariste kadın mod •1" • 

tcklif gerek Amerika, gerekse Balkan rı üzerl~de ~dkik ve tetebbüı:rde bul.unan 
d 1 tl · t f d b" "k b' l"ka Bayan Iffet-Ify, memlekete donerek Istik
. ev e erı ara ın an uyu.. ..ır a a.. lfıl caddesinde Karlman karşısındaki Ban-
ıle karşılanmıştır. Balkan gununde bu- ka hanında yenı bir moda stüdyosu tesis ct· 
tün Balkan memleketlerinin müşterek miştir . 
oyunları oynanacak, müzik'ler çalma- Şeh?mizin yüksek tabakalarına, kordip
cak ve Balkaniara aid bütün eserler lomatı~e mensub bayanlar ve gazeteciler, 

. . . . dün pu yeni stüdyoya davet olunarak ken-
sergıde •gösterılecektır. dilerine kadın modalarına ald son eserlej.· 
Yeniden 1 O tecrübe istasyonu ve modeller gösterilmiştir. 

aç1tacak 
Ziraat Vekaleti, memleketin muhte

lif mm takalarında yeniden 1 O tecrübe 
istasyonu açmağa karar vermiş ve bu 
hususta hazırlıklara başlamıştır. Ayni 
zamanda birer ziraat mektebi halini a
lacak olan bu tecrübe istasyonlarına 
aid projeler yakında Ankarada topla -
nacak olan büyük ziraat ve köy kalkln
ması kongresinde tedkik edilecektir. 

Bartındaki dolomit madeni 
işletilecek ıstanbul Şehir Tiyatrosu 

Geçen yıl Bartın ınıntakasmda Bo- ~11111m~ lllll~ Bıı alc~am 2o,so da 

ğazdağında Maden Tedkik ve Arama ~~~ IJJIJ Kan Kardetlerl 
Istanbul sahillerinde yani Enstitüsü ve Sümer Bank mütehassıs- "" 4 perde 

d• kl IIUIUI Yazao : Birabo men ıre er ları tarafından yapılan aramalar so - Türkçesi : Filaet Adil 
İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğü nunda bulunan ve bir nevi kireç taşı ---------:-------, 

tarafından İstanbul sahillerinin lüzum· olan dolomit madeninin işletilmesine ERTUGRUL SADl TEK 
1~ y~rlerinde me~direkler. inşası faa - yakında başlanacaktır. Karaıbük demir tiyatrosu 
lıyetme devam edilmektedır. . ve çelik fabrikalarının izabe fırınları Tak•imde Buieec 

~~~pı?a yapılmak.ta olan men~ı- için çok lüzumlu olan bu madenin, Sü- Kudret Helvas1 
~i< bıtmıştır. Bu mendırek Cuınhurı - me!' Bank tarafından işletilmesi için vodvil 3 perde 

yet bayrammda açılacaktır. teşebbüse geçilmiştir. Tel: 40099 
Bazı gazeteler, Yenikapıda da bir 

m~direk ~p~a~ru ~~ı~~~~==========================~~= 

Alakadar makamlar burada ayrıca 
biır mendirek yapılmıyacağını söyle -
mişlerdir. ------

Armağan 

Cumhuriyetin 15 inci y1ldönUmU 
munasebetile Ermenice güzel 

bir eser nesredildi 
' Gazeteci arkadaşımrz M. Koç, T. 

Azad ile birlikte Cumhuriyetin 15 inci 
yıldönümü münasebetile Armağan i -
simli ermenice güzel bir eser vücude 
getirmiştir. Güzel bir kapak, çok temiz 
bir baskı ile çıkarılan bu eser, Türk in
kılabının safhalarını izah etmekte, bir 
çok resimlerle de süslenmiş bulun -
maktadır. 

«Armağan:. 1 her münevver Ermeni 
vatanda~ımızın zevkle okuyacağm : t e-

fSA~A Y Sineması 
. Bu Hafta: CUMHURIYET 

BA YR AMI ŞEREFINE 

Tftrkçe Sözltı 2 nci 
Süper Filmi 

BABAKORSAN 
Koraanbk, Aşk, Zenginlik ve Macera 

Filmini takdim ediyor. 

Baş Rollerde: 

Fredric March ve Franziska Oaal 
Ilaveten FOKS JURNAL SON Dünya Haberleri 

ntiniz. ~ .................................................. ~ .... _, 

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

Bütün İstanbul Halkı Bugün saat 1 Matinesinden itibaren 

TAKSiM SiNEMASINI N. 
Göstermiye başlıyacağı 

TUrkçe Sözlü ve Şarktil 

SAHRA KlZI LEYLA 
~ . 

Büyük Şark filmini görmeğe koşacak.tır. 
Mükemmel bir .qk ve macera filmi olup Okuyucu MUZAFFER 

GÜLER ve MUSTAFA ÇAGLAR'ın iştirakiyle CEVDET KO· 
ZAN idaresindeki MÜKEMMEL SAZ HEYETI. tarafından muhtelif 

ve nefis Türkçe tarkılar. Daveten : EKLER JURNAL son dünya haberleri ,. ri 
Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı 

Beyazıddaki süt damlası., ~kil edil

diği gündenberi faaliyetine devam e • 
derek romtakasındaki fakir ana ve ba

baların süt çocuklarına hergün süt da
ğıtmaktadır. 

çocuk bayramile Cumhuriyet bayram- ~------------------------------------------

Süt damlası, bundan başka 23 nisan 

larınd.a da giyeceklerini temin etmek
tedir •• 

Dün de Cumhuriyet bayramı müna
sebetile Beyazıddaki Kurumda 136 süt 
çocuğuna elbise, ayakkabı, kazak ve 
şeker dağıtı.lıruş ve yoksul çocuklar se-
vindirilmiştix. · 

Beyoğlunda 
Son defa h~fta S A KA R V A sinemasında 

Mihracenin gözdesi ve Hind mezar• 
Türkçe sözlü ve şark muaikili büyük film, 2 devre 24 kısım birden 



SON POSTA 

Ünyede yeni yollar ve Trakya höyüklerinde 
yeni kaz1lar yapilacak 

mektebler yapıldı 1 Uzunköprü ile Sırayolu 

Sayfa S 

• 
lzmirde köyler için kadın 
eğitmenler yetiştiriliyar 
Kadın eğitmenleri köy kadınlarını köy odasında · 
toplıyarak onlara yurd havadislerini verecek, 
çocuk bakımı \'e sıhhi tedbirler öğretecek. Erkek 

On ye Erbaa ya güzel bir şose ile bağlandı. Bir köyde arasın~ak; ~a~ahö~~~~ çok J 

bü ük bir köy mektebi inşa edildi zengın a mın e ı ıyor 
Y Edirne (Hususi) - 939 yılında Trak-1 

e~itmenlere yardımlarda bulunacaktır . . 

yada yapılacak kazılar arasında (Ka
bahöyük) te bir şube halinde çal·~ı1r 
cağı haber alınmıştır. 

Uzunköprü ile Hayrabolu arasında i 
sıralanan höyüklerden (Kabahöyük) 
adı ile anılan ve Trakyadaki höyük'ie
rin en büyüklerinden biri olan höyük
te 939 yılında Trakyada yapılacak ka
zılar rneyanında bir kol halinde lı:azı 
yapılması Trakya Umumi MüfetUşi 
General Kazım Dirik tarafmdan Türk 
Tarih Kurumuna arz ve teklif olun -
muştur. 

Unye nhtmı boyı:. ve kay makam Avni Dumer ı.. 

Üııye (Hususi) - Ünye hergün biraz şarmak ancak yüksek bir aşk ile izah edi
daha inkişaf etmekte, birçok yollar ve lebilir. 
Yeni binalarla süslenmektedir. Ünyeden Kaymakam, .gene vilayet makamının 
Eııbaaya her türlü vesaıtin i§liycbileceği tavsiyelerile Tekkirez köyünde nümune
bir şose yapllmıştır. Gerçi Ünye, Niksar sine uygun üç büyük dersaneli modern 
\"e Tokada bir şose ile merbuttur. Fakat bir köy rnektebinin temellerini atmıştır. 
bir dağ sırtını takib eden bu yol kışlan Karakuş nılhiye merkezindeki natamam 
kapalı kalmakta ve şoseden beklenen a- okul pansiyon binasını elli yataklı ola-
ıanıi faydayı vermemektedir. rak ilomıl ettinnek üzeredir. 

Aalçak bir vadMen ve sık köyler nun- Kuzköy yatılı okulunun inşası da bu 
takasından geçen yeni Ünye - Erbaa yolu seneki iş programında dahildir. 
~. ikmal edildikten sonra, senenin her 
n1e\"siminde nakliyata rnüsai:i bir vazi -
Y~tte bulunacağı gibi ihem Erbaanın be
reketli ve mütenevvi mahsullerin. Ünye

B ursa - Niğde yolunda 
bir kamyon kazasJ 

Yamaçlan küçük ormanlarla örtülü 
olan ıbu höyüğün tepesinde iki asır ev
veline aid bir de mezar vardır. Bunun 
on iki dilimli sikkesine göre bir Bekta
şi dedesine aid olması lazım gelir. Es
ki ve yerli ha&, bu köye (Kale) dahi 
diyorlar. 

Türk Tarih Kurumunun 936 yılında 
Alpulluda yaptığı ilk kazıda hafriyat 
direktörü arkeoloğ Arif Müfid tarn -
fından da bu höyük ayrıca tedkik edi· 
Ierek arkeoloji bakırnından çok mühim 
\'e enteresan görülm~ ve burada kazı 
yapılması da kararlaşhrılmıştı. 
Şimdi bu höyüğün dibinde gaz ve 

maden arama grupları sondajlar yap -
maktadır. Trakya Umumi Müfettişi 
General Kazım Dirik son teftişleri es
nasında maden kurumunun çadırlarını 
kurmak için höyüğ.ün eteklerinde bir 
iki yeri tıraş ettiklerini görmüşler ve 
hö) iiğün tepesine el ve kazma doku -
nulmasını menetmişlerdir. 

Generalimiz höyüğün etekleriı1de 
buldukları kazı keramit parçalarını ted
kik edilmek üzere İstanbul Miizesine 
göndermişlerdir. 

Ye nakletmek hem de mütekasif Ünye Bursa, (Hususi) - Niğdeden 23 ki
köylerini kasahaya •bağlamak noklasın- şilik bir muhacir kafilesini şehrımize 
dnn üç başlı ,bir fayda temin etmiş ola- getirmekte olan şoför Ta la tın idare . -
caktıı·. Yeni şose, köyler arasındaki müş- sinde Niğde 20 plaka No.lı bir kam -
terek işleri başarmak için birlikler tesis yon, Bursaya 12 - 14 kilometre kala, 
etmek tezini ilk defa ortaya koyan, Ordu Kestel civarında yolun çarnurlu olma
Valisi Baranın kurduğu yol birlikleri n- sından dolayı tekerlekler knyrnı~ ve 
rnelesi tarafından yapılmaktadır. her!değe yuvıarlanmıştı.r. Yolculardan K'rkagaçta bir köy daha 

Dahiliye Vekalctince beğcni!erek bü- Ay~e. Şerife, Fatma, Raife, Emzade, IŞiklandirildi 
tün yurd köyleriile tamim edilen bu tez, Saide, Za'hide, Ahmed, Mustafa hafif 
ilk müsbet ve meşkur eserinı Ordu Yila- surette yaralanmışlardır. Kırkağaç (Hususi) - Kazamıza bağ-
Yctinde ve bilhassa vilayetin Ünye kaza- Vak'ayı gören diğer bir otomobil şo- lı 1700 nüfuslu Bakırköyü, Kayadibi 
sında meydana koymuş oiacaktır. förü ibemen karakolu haberdar etmiş, köyünden sonrıa ışığa kavuşmuştur. 

Ordu valisinin bu teşebbüsü, Ünye mu- kıazazedeler de şehrimize getirilmiş - Kırkağaç santralından alınan cereyan-
hitinde !kaymakam Avni Dumer gibi iyi lerdir. la köy baştanba~a ışıklandınlmıştır. 
bir tatbik elemanı bulmuştur. Cumhuri- --------------------
Yelin bu aydın idarecisi viliıyet maka
lnından telakki ettiği emri büyük b!r 
aşkla hakikat ıbnline koymağa çalışmak
tadır. 

Patikası bile bulunmıynn köyler ara
sında derin bir (lhliyct ve aukufla yolun 
RÜ?.ergahını lbizzat tayin eden ve tesadüf 
olunan maniniarı iktiham için çok def.ı 
bir arnele gibi çalıştığını bizzat gördü
ğüm kaymakam Avni Dumerin bu ilgisi 
~all§an köylü arasında büyük bir mem
nuniyet ve iş zevki uynnıdırmaktadır. 
Şosenin Kuzköye kadar açılan ve top

tak düzeltilmeısi bitirilen güzergnhı el1i 
lnetre tulündedir. 

Evvelce hayvanlar geçilmesi muhal o
lan bu yol üzerinde - küçük bir iki men
fez yapıldıktan sonra - yağmursuz hava
larda otomdbille seyahat etme!{ kabildır. 

Kaymakam Avni Dumer, bu yol üze
ı-inde çalışan beş ıbin birlik uroelesinin 
bi.it.ün ihtiyaçlarını ve bu meyanda sılı
hatlerini düşünmüş, hepsi için ayrı ayrı 
tedbirler almıştır. 

İki ay gibi kısa bir zamanda ve birçok 
Olahrumiyet içinde bu muazzam işi ba-

Karaağaç e~itmenleri köylerine döndüler 

Edirne (Husuşi) - Karaağaç eğitmen kursundan bu sene de (250) eğit
menin mezun olduğunu bundan evvel bildirmiştim. Eğitmenler dün 20 ınu
allimile birlikte şehre gelerek Atatürk anıdına çelen'k koyrnuşlar, Atatürk 
rejiminin ve Cumhuriyetin canlı ve şuurlu bekçileri olduklarına and içe
rek köylerine gitmişler ve halk tarafından hararetle alkışlanmışlardır. Re
sin., eğitmenleri toplu bir halde göstermektedir. 

Pazar Ola Hasan Bev Divor ki: 

- Hasan Bey bizim malı· 
dum evlenıneğe kalktı... · 

... Kendisın~ >ii ksek tah
sil görmüş, okumıya fcv -
kalfi6e meraklı bir kız bul
duk ... 

. 
Yakında düğünleri 

Qlacak ... 
Hasan Bey- Peki am

ma, ımahpumu hangi ak -
şam kız san'at mektebine 
göndereceksin?. 

Bir eğitmeıı tarla sürüyor 

İzmir, 25 (Hususi) - Cumhuriyetimi- vuş eğitmene müra:aat ~~ecekt.ir. Çavuş 
zin on altıncı yılına girerken Kültür Ba- eğitmen, mevcud plana gore, evı ~aptıra
krınlığının mühim bir kararı neticesi o- cak köylü. i~c birlikte m~lasını elı~e ala
larak Kızılçulludaki köy muallim okulu- cak ve evı ınşa edecektır. Gecclen .. kah-

k talelbe kaydına başlanmı§tır. Şim- veye gidecek, gelen gazeteten y-.ıkse'k na ız _ _ .. 
1 

v ı· ı ku 
diye kadar kaydolunarak derslere başlı- sesle, koylunun an ıyacagı ısan a o ya-
yan talebeler köy delikanlılarilı:. birlikte cak, .. anla~~c~~~~r·.. .. . 

h telit tedrisata başlamıc:lardır. Bu su- Turk koylusunu dunya ve yurd hfulı· 
mu :s • k k" ""ğ t r tle köy kızı ve köy çocuğu ayni saflar- selerile alakadar etme oy o re menı 0: çalışarak yeni Türk koyünün yapısı için bir vazifcdir. Yur~d~, far:za_ b~ yeı 
için birer eleman olacaklardır. sarsı_ntısı olmuştur. Koyun koylu oğre: 

Köy öğretmen okulunda muhteli~ ted- .menı sarsıntının oDduğu yurd parça:.. 
risat ·sistemi, bu işden anlamıyanla: ta- hak~ında, yer ~sı~tı~ının ~evi ve ol~~ 
rafından bir cesaret olarak kabul olunu- şeklı hakkında koyluyu tenvır edecektır. 
yordu. Hatta geçen sene kadın eğitmen- Ertesi sabah talebe!>ine de bunl.arı ~k
ler kabul olunurken bu teşebbüsün mu- radıyacak ve onun yurd hadıselerıne 

vaffakiyeti hakkında şübhelerini izhar ~arş~ bilgisini a~tıracak, alakasını bunun 
edenler bile olmuştu. Bundan bir hafta uzerınde toplıyacaktır. 
evvel eğitmenler kursu tedrisatı bitmiş 27 köye birer kadın eğitmen verilmiş· 
ve 27 kadın eğitmenle ô2 erkek eğitmen tir. Devlet bu kadın eğitmenlere birer 
mezun olmuştur. dikiş makinesi vermiştir. Bu makineıcı 

Mezunlar Ödemiş ve ~ergamanın 62 köyün demirbaşıdır. 
köyüne taksim olunmuşlar, buralardaki Kadın eğitmenterin vazifesı, köyün iç 
ilkokulların öğretmenliklerini deruhte timai hayatını tanzim etmek. kadınlar. 
etmişlerdir. Her on köyün bir gezici baş köy odasında toplıyaı·ak onlara l:lıüny3 
öğretmeni Yaıxhr. Gezıd baş öğretmen ahvalinden, yurd hadiselerinden bahset
hergününü bir köyde geçirecek, o köyün mektir. Kadın eğitmen hürafelerlc mü
eğitmeninin dersinde bulunarak kendi- cadele edecek, !köy ilaçlarının zararından 
sine yardım edecek, bilgisinin ve ders ~babscdecektir. Çocuk baiumını, dikiş ve 
sisteminin yerleşmesine ve artmasına biçkiyi köy kadınıarına öğretecek, elbi
müzaheret edecektir. selerini ücretsiz dikecektir. Kadın eğit-

Erkek eğitmen, yalnız çalışmalarını men seçilmek tıakkına da sahibdir. Köy 
nıektebin içinde, kendisine tevdı olunan muhtnrı ve saylav olabilecektir. Görülü. 
50, 60 çocuğa hasredecek değildir. Eğit- yor ki, İzmir köylerinde köylümüı jçin 
men, köyün demirbaşıdır. Onun, her sa- yeni bir ufuk açılmı~tır. Köy öğretmen 
hal:ia istifade edilecek düşünen ve işli- okulunun yetiştireceği genç elemanlar 
yen bir kafası vardır. Bulunduğu köyü her sene köylerine iltihak edince köyle
yeni !baştan yapmak, köy evlerini yeni- rin yeknasak hayatından mutlak bir de
den inşa etmekle mükelleftir. Köylü, <'· ğişiklik olacak ve yeni güneşler doğa· 
vin iptidai malzemesini temin edınce ça- caktır. 

Samsun emniyet 
Direktörü vefat etti 
Samsunun de

ğerli emniyet mü
d·· ·· Celal Se ı 

1 
uru 

müptela olduğ 

hastalıktan kurt · 
lamıyarak grçeıı 

pa7.ar günü saba
ha karşı gözlerini 
ebediyete kapa
mıştır. Cenazesi 
büyük bir ihti
mamla kal':hnla
rak makherine gö
türülmüştür. Me
rasimd~ vali Fuı. · 
Tuksal, ft:>elediy~ Merhum Celal Sez 
reisi ve diğer memurin hazır bulun -
muşlardır. Vali Fuad Tuksal merhumun 
vefatı memleket için mühim bir ziya ol
duğunu söylemiştir. Tam manasile biı· 

idare ve zabıta adamı olan merhum ken
disini Samsunlulara çok sevdirınişti. 

lzmitte Iki garib ve 
HayrPt verici hadise 

1 İzmit (Hususi) - Burada emsaline 
nadir tesadüf edilir pek garib iki vak'a 
olmuştur. 

Birinci vak'a şuduı·: 

Posta ve Telgraf merkez rnüdiirlüP,ü 
katibi Ccvad Agün, geçen gece yarıst 
evin aşağı kısmından gelen bir giirül1ü 
ile uyanmış, aşağıya inmiş ve kocaman 
bir kedinin, büyük baba hindiyi par -
çaladığını, zavallı hindinin her tara -
fından kanlar aktığını görmüştür. Pos
ta katibi, hemen bıçağını çekerek hin
diyi kesmiş ve sonra da afiyetle pişi· 

rip yemiştir. İlk dalgınlığı geçlih"ten 
son-ra B. Cevad Agün, kedinin kuduz 
olması ihtimali ile deıtıal hastaneye 
koşmuştur. 

İkinci vak'a da şudur~ 
Şehrirnizin tanınmış simalarından 

bir zat, pazardan .gene büyük bir haba 
hindi almış, eve getirmiş.. Gece a~a
f,tıda bir feryad kopmuş. Ev halkı gü
rültli arasında bir feryad duyamaınış .. 

Trabzon belediyesi ftndtk İçlerinden biri du~an çıkınca se!':i duy
muş. hepsi merakla bu garib sesin ~?1-

kabuguna narh koydu diği tarafa koşmuşlar •ve bir faren.n. 
Trabzon (Hususi) - Trabzonun en koca hindiyi parçalamağa çalıştığım 

önemli mahrukatından sayılan fındık görmüşlerdir. 
kabuğu üzerinde kışın ve soğukların Neticede yaraları fazla olan hindt 

yaklaşması dolayısile ihtikar başlamış- =a=z=so=n=ra=ö=lm=ü=şt=ü=r=. =======::::::~ 
tır. Temmuz ve ağustos aylarında çu -
valı 15 kuruşa satılan fındık kabuğu -
nun çuvalı son günlerde 50 kuruş üze· 
rinden satılınaktadm-. Belediye satıcı-

larm bu ihtikarı karşısında halkın ha
yatı ve zaruri ihtiyacı olan fındık ka -
buğunun ç~valına yirmi beş kurut 
narh koymuştur 
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1 ra ı guze ı 

A ilenin on dokuz yaşındaki -Fena mı, oymacılık iyi bir san'at.. b•J •ı • 
çocuğu odaya girdiği zaman Demek oluyor ki, o san'ate merakı var. ı gı er ı . 

babası tanıttı: Bırakın istediğini yapsın, belki şahe -
- Büyük oğlum. serler vücude getirebilir. 
- Maşallah! Ben bunları söylerken, çocuğun e • 
Ben, hangi liseye gidiyorsunuz? su- linden bıçağı almı§tı. 

alini sormağa vakit bulmadan baba - Neme lazım, mobilyalan harab 
oğlundan bahsetti: ' edecek. 

- Geçen sene ortamektebi bitirdi. - Büyük oğlunuz yazı yazmak is -
Şiire çtık istidadı var. Şiirlerini size 0 _ tediği zaman da küçük oğlunuza yap
kusun, muhakkak beğeneceksiniz. tığınızı ona da yapsaydımz ne iyi eder-

Babasının sözü onun koltuklarını ka- diniz ... 
bartmıştı. -Ne yapaydım? 

- Müsaade ederseniz okuyayıın.. - Bunun elinden bıçağı aldığınız gi-
Hele bir tane var. Fevkalade .. Bu ~ii- bi onun elinden de kalemi alabilirdi
rimle edebiyatta bir inkılab yapıyo- niz. 
rum. Şiiri okudu. - Alııma bu mobilyalan mahvede-

Bu şiir1e edebiyatta inkılab yapma- cek. 
sı ~öyle dursun, edebiyatm ce» sini - Öteki de edebiyatı, lisam malıve-
bilmediğini meydana koyu:•ordu, üste- diyor. 
lik lisanın da altını üstüne getirmişti. - Bu da büy.üsün, aklı başına gel -

Bu sırada hizmetçi, üzerine yemiş ta- sin, o zaman istedi~ gibi bıçağı alsın, 
baklan diziJmiş, bir tepsi ile odaya gir- istediği yeri oysun. 
di. Tepsiyi masaya bıraktı. Açık kalan - Öteki de okusun, aklı başına gel
kapıda bir çocuk göründü. Üç yaşında sin, o zaman istedi~ gibi kalemi eline 
ya var, ya yoktu. alsm. lstediği yazıyı yazsın! 

- Küçük oğlum, bilmem o ne ola- * cak ' Bu konuşmamız, bana başıboş bıra-
kılan istidadlann nasıl heder oldukla

Çocuk tepsiye saldırmıştı. Bıçağı nnı bir kere daha bir misalle göster • 
kaptı. Ba!bası: mişti. Kendi kendime: 

- Ver onu! - Şu istidad dedikleri haslet, insan-
Diye bağırdı. Bana döndü. ' lara tahsil çağında ~ız olmasaydı. Ve 
" Çok ziyankardır. bilhassa istidad kaşifleri istidadları 
Sordum: daha onlar inki~af etmeden, çağala, 
- Ne yapar? badem toplar gi.bi toplamasalardı ne 
- Eline bir bıçak geçirmesın.. He- iyi olurdu, dedim. 

men mopilyalan kazır. İSMET HULÜSİ 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
Holivudda hayvamn k1ymeti 

N eş' eli kadın, 
Durgun hadın 
Gene hiç sevmediğim bir sual karşı

sında kaldım. Bir genç erkek veya bir 
genç kız evlenmek arilesinde iki süje 
arasında mütereddid kaldığını söyle -
diği zaman kentilimi sinidenmekten 
güç zaptederim, bir defa soran ekse • 
:iyetle samimi değildir. Zira aşk tered~ 
düd 'bilmez. Mevzuu bahsolan ticari 
bir mesele olmaktan uzaktır, menfaat
\e alakası yoktur, gönül kanuruarına 
ta-bidir, o ise karannı ilk dakikada ver· 
ıniştir. Soranın samimi olduğunu ka -
bul ettiğimiz takd'irde ise manev1 
mcs'uliyeti bir başkasına yüklemek is· 
tiyen bir zayıf karakterin karşısında 

bulunuyoruz, tlemektir. Maarnafih ben 
sinirlenmenin önüne geçebUrnek için, 
soran kararını vermiştir, sadece bir 
ikinci miltal'ea ile kontrol etmek ar • 
zusundadır, diye düşünürüm. 

1 Otomobil rökoru hangi şehirda? 
Amerikanın Detroit eyaletine tabi Gar

ba kasabasının nüfusu (455) dir. Bu ka
sr.ı.'bada mcıvcud otomobil sayısı ise (441) 
dir. Bir rökor olsa gerek. 

mak. 
3 - Hastalandılkla.n takdirde husust 

bir klintkte ted'avi edilmek. 
Bu da gösteriyor ki galıba Hollywood 

hayvaniara insanlardan daha ziyade e-

Her şeyden evvel her ikisinin de sa· 
mimi olup olınadıklarına bakınız: 
İnsan yapma helbek değildir, gizli bir 

düğmeye basmakla harekete gelmez, 
muhitimizde her zaman bizi kahkaba 
ile güldürecek .sebelblerle dolu olamaz, 
mütemadiycn neş'eli bir genç kızın, e. 
ğer cldeli kız, karakterine malik de • 
ğilse, cali olmasından korkulabilir. 
Kendisini dost, ahbab, müstakbel nam
zed meclisinden çıkıp ta evine gittiği 
zaman "'bir delikten seyredebilmek kud· 
retine malik olmanızı temenni eder -
<tim. Unutmadan kadında ve erkekte 
fazla sesli kahkahanın muaşeret ada
bı kaidelerine uygun olmadığını da 
söyliyeyüm. Hem kahkaba yüzün hat. 
larını bozduğu için esteti~ de muvafık 
sayılmaz. Bütün bunlardan sonra gü. 
leç yüzün her vakit asık surata tercilı 
edildiğini söyliyeyim. 

* 

Yorgun gözleri hiÇbir şey, gül suyuna 
batrrılmış bir pamuk parçasUe kompres 
yapmak kadar, dinlend!iremez. Kompres 
sırasında arka üstü yıatmaktan sıkılırsa
mz, hiç olmaıısa !başınızı. arkaya doğru 

eğmelisiniz. Bu vaziyette on beş dakika 
kahrıalıs.ınız. 

* Cildinizin renıgimi açmak için işte pek 
faydal'ı bir losion: ·· 

Gül suyu 50 gr. 
Bademyağı 25 gr. 
Gliserin 20 gr. 
Teinture de benjoin 3 gr. 
Tanin 1 gr. 

Birçok yüzlerin bazı yerleri ldıaha ko
yuca olur. Bu looyondan bılhassa bura
lara sürmelidir. 

* Parmaklannızda şeytan tırnağı varsa 
sakın koparmayınız. Mikrob kapabilirsi
niz. Şu merhemi yaptırıp kullanınız. 

Hepsi kendi kendine geçer. 
Bademyağı 5 gr., erimemiş balmumu 2 

gram, tu:z 2 gram, şa,p 1 gram. 

* Boynunuzu terütaze saklanıak için şu 
Hacı yaptırıp kullanınız. İlaç demekle 
gözünüzde büyümesin. Heıpsi bildiğinJz 

ve hemen hergün kullanılan maddelerdir. 
Bir yumurtanın sarısı, Dir buçuk ye

mek kaşığı - eau d!e fleur d'oranger, bir 
kaşık fındıky.ağl, !bir buçuk kaşık gül 
suyu. 

* Dişlerinizin Iberobeyaz olmasını ister-
seniz onları haftada bir kere d~ş macunu 
yerine biraz şapla oğunu.z. Sonra içine 
bir parça bal katıllmış su ile çalkalayınız. 
Ondan sonra ada çayı ile ovarsınız. 

Her kadın bilmelidir 
Çamaşır yıkarken kaynatma için !a

zını olan sabun kırpıntılarını sabunu 
peynir rendesinde rendel€yerek ko -
layca hazırlıyabilirsiniz. Rendeyi kal
dırmadan yıkamayı unutmayınız. * Kıldan süpüııge fırçaların karış -
mq tüylerlııi düzeltmek isterseniz, bir 
tencereye su koyunuz kaynasın, fırça
yı bir müddet su buharına tutunuz 

ı 

hemen düzelirler. * Kıymetli dantelleri bozmadan yı -
kamak için danteli güzelce bir şişeye 
sannız. Sabunlu ılık suya daldırarak 
çalkalayınız. Sudan çıkardıktan sonra 
şişeyi tekrar ayni derecei bararette ı
lık ve duru suda ça1kalayınız. 

Birinciteşrin 28 

Cinayetin müdafaainefs kasdile işlenmeyip kumar 
borcundan çıkan kavgadan ileri geldiği aniatıldı 

Cürmümeşhud kanununa göre, Ağır- tafa oğlu Ali, taammüden katil sucu ile 
cezaya intikal eden Koska cinayetinin Ağırcezaya verilmiş, yapılan muhake· 
~uhak:emesine dün de devam edilmi5- mesi neticesinde 20 sene 9 ay müddet~ 
tir. .. .. _ . .. le hapse mahkUm edilmişti. . 
Düıum ceisede Muddeıumumt muta- Temyizin karanı nakz.etmesi üzeri .. 

leasını serdederek, Mdiseyi şöyle hti - ne ıyeniden rüyet olunan dava Aaırce• 
IA.sa etmişt;fx: . . . . zada neticelenerek, bu defa ~uç~mun 

:-Suçlu Piliç Saını, cın~yetten . bır 450 inci maddedeki hükümlere göre, 
muddet evvel arkadaşı Nazımla bır - idamına karar verilmiştir. 

lilde Koskada Mehmedin kahvesin: gi: Babasim ve kardeşini öldUreP 
derek, oturmuş1ard.ır. Bu sırada Hud.aı 
Samiyi yanma çağırarak, 4,5 lira ala- Zekinin rnuhakemesine 
ca~nı tsteınt,, .bu yüzde~ ~a~da devam edi Idi 
munakaşa .baıflanuşhr. Hudaı Sarnı -
ye ağır küfürler savurmağa başlayın
ca, kavga büyümüş, kahveci kavgac;.
lan dışarı çıkartm~ ve ikisi birlikte 
berber Cemalin dükk!nına gitmişler
dir. DükkAnda oturmalarını müteakıb 
Sami, birdenbire bıçağını çekerek, ar
kadaşmm kalbine saplam1ış, ve derhal 
dışarı fırlayıp kaıç.mıştır. İddia maka
mı suçluıiun: 

c- Hüdai bıçağını çekmiş, beni öl -
düreoekti, bunun için onu yaraladım, 
tarzındaki müdafaasmı gayrivarld bul
muştur. Ancak Hüdainin küfür ede .. 
rek, suçluyu tahrik etmiş olması na -
zarı dikkate alınarak, Saminin ceza 
kanunun!daki 51 inci madde delAletile, 
448 inci maddeye göre, tecziyesini is
temiştir. 

Muhakeme, müdafaa için talik edil
miştir. 

Atinanin evinde bul u nan alim 
bilezikler dün Defterdarlığa 

teslim edildi 
Altın ve döviz kaçakçılığı, transfer

cilik, gizli ranıdevuculuk, beyaz ka .. 
dın ticareti ve küçük kızlan :fuhşa sevk 
cürümleı?nden dolayı mevkufen sor • 
gusu yapılmakta olan Atina ve cürüm 
ortakları hakkındaki tahkikata ehem
miyetle devam edilmektedir. 

Atina'nın u7.Wl zamanlardanberi de
vam eden bu faaliyetlerinden malu -
mattar olan kimselerin isimleri tesbit 
edilmi~tir. Bunların birkaç gün zar -
fında sorguları yapılacak, sorgu ve 
tahkikat safhası ikmal edilerek evrak 
sür'atle mahkemeye tevdi edilecek -

Kuruçeşmede babası Hacı Şevket • ' 
le kardeşi Radiyi öldüren Zekinin 
muhakemesine Ağırcezada devam c -
d ilmiştir. 

Suçlu, geçen celsede maktul babası
nın Ziraat Bankasında kasası ve icin -
de gizli bir vasiyetnamesi oldu~unu 
iddia etmiş, mahkeme bu hususun so -
rulmasına karar vermişti. Gelen cevab~' 
da böyle bir kasanın mevcud o1duğu, 
ancak bunun ;ya mahkeme va sı tasile 
veya maktulün veresesi 'tarafından 

kanuni: şekil dahilinde açılabileceği 
bildirilmiş, bu hususta bir karar ver
mek üzere duruşma talik edilmiştir. 

80 yaşmda bir mahkOm 
tahliye ediliyor 

Bir alacak yüzünden Sirkecide Bali· 
risefid oteli müsteciri Reşa dı ka til' 
kasdile ağır surette yaralıyan 80 ya .. 
·şında .Adem Babanın muhakemesi A • 
·ğırcezada neticelenmiştir. 

Mahkeme, .Adem Balbayı 12 sene 
müddetle hapse malhkum, ancak yaşı 
dalayısile bu cezayı da 1 sene hcıpse· 
·tahvil etmiştir. MeVkuf bulunduğu 
müddet zarfında, mahkfuniyetini ik • 
mal eden suçlu, tahıliye edilecektir. 

s· r isim benzerligini tavzih 
18 birlncıteşrin tarihli sayımızda Adliye 

haberleri meyamnda kocası Sabahaddinin 
evinden kaçan bir kadının zabıtaya da ha~ 
karete kalkıştığı ve Nuriye adındaki bu k:ı- · 
dının dördüncü salh ceza mahkemesi ka
rarUe tevkl! edildiğini yazm~tık. Tevkif 
edilen kadının ve 1.sm1 geçen Sabahaddinin 
Slrkecide Ebussu'Ud caddesinde oturan Sa
bahaddin Geçmez ve eşi Nuriye ·olmadığı 
tavzlh olunur. 

tir. Pollste: 
Tahkikat, §imdiye kadar iki sa.fha -

dan ilerlemiıı ve bunlardan altın ka - 11 yaşında bir çocuk bir kadını 
çakçılığına aid olup gümrük muhafaza t I al d 
teskilatı tarafından yapılnialcta olan a~ a yar a ı 

• . . . . • Tak.simde Çalgıcı soka~mda oturan Aıav~. 
sa~a ılanal edilmıştır. ~adam Atı - nı, zabıtaya müracaat ederek Elmadağında 
na nın ve kaçakçılık işlerınde alAkası Ölçek sokağından geçerken 11 yaşında Va· 
bu1unan diğer cürüm ortaklarının ka- sııın attığı taşla başından yaralandığını id4 

çakçılığa aid muhakemeleri beşinci as- dla etmiş ve suçlu çocuk yakalanarak tlh, 
live ceza mahkemesinde rüyet edile - k.l:kata başlanmıştır. 
c~ktir. Bir duvarcı toprak altından 

Atina'nın evin'de yapılan araştırma çıkan fişekle yaralandı 
sonunda bulunan 20 altın lbilezi'kle, bir Üsküda.rda Bağlarba§ında İmamgalib so
mikdar şilin, dUn gümrilk muhafaza ka~ında oturan duvarcı Halll, komşusu Ha-

t 
Udin bahçesinde çalışırken topraklar ara -

basnüdürlüğü tarafından stanbul sında mavzer flşe~lne benzlyen bir cls\m 
Defterdarlığına teslim olunmuştur. bularak yere atmış ve ff.şek birdenbire pat-

çalaleada bir karı kocayı lıyarak kolundan ve başından yaralanmış~ 
tır. Yaralı Cağaloğlunda Esnaf hastanesi• 

ö:duren katilin idamma ne ısakledilmlştir. 
karar verildı· Bir kunduracı arkadaşını yaraladı 

Çatalcada bir kin yüzünden, yolla
rını bekliyerek Ahmed·le. kaneı Nefi -
seyi tabanca ve bıçakla öldüren Mus-

Şehzadebaşında oturan Ahmed lle arka
daşı kunduracı Cela.ı arasında alacak yü -
zünden bir kavga çıkmış, Cel8.1 Ahmedi 
kunduracı bıçağile elinden yaralamıştır, suç~ 
lu yakalanml§tır. 

* 
Mektub Bursadan geliyor, ve üç say

faYı dolduran uzun tafsilatım bir ke -
nara bırakacak olursak esası kısaca hü
lasa edilebilir: 

Durgun kadın bahsin~ gelince, gizli 
bir hüznün mü, yo-ksa ciddi bir ka • 
rakterin mi neticesidir? EvvelA onu 
anlamalı. Asık suratlılığa ne derece 
yaklaşır? Sonra onu bilmeli. Asık su • 
rattan nefret ederim. Erkekte veya ka
dında beni de çileden çıkarnuya kafi
dir, buna mukabil ciddiyetin her za, 
man emniyet telkin ettiğini de unu . 
tamam. Ne§'eyi, şetareti keder takib 
edebilir, hele cAli ise ~askeni.n altın
da nevardır btlinernez, fakat ciddi bir 
karakterin tıer hangi bir değişikli~e 
maruz kalması gü.çtilr. 

::::B:a __ c._a ..... k ..... _s_ı_z_•_n_m--:-a_s_k_a_r_a_l_ı_k_la_r_l ______ _:K:.:u:n::d:::u:.:.r.::a.:.:n,::ın~ta~ ... m::::_ir~i _( 

- Ayni mevki, servet, bilgiye malik 
iki genç laz arasında tereddüd geçiri. 
yorum. Aralarındaki yegane fark bi .. 
rincisinin daima neş'e saçan bir ka • 
raktere malik olmasındadır. Billilli bir 
sesi v~r. Kahkahası insanı mestetmiye 
kafi. Ikincisi ise durgun bir genç kız· 
dır. Fakat öyle bir bakışı ve öyle sap· 
rana bir sesi var ki, sıcak kaynaklar .. 
dan akar gibidir. Hangisini seçmeli • 
yim ?:. diyor. 

Aziz çıocuğum, işte batınma gelenle
ri söyledim, kararı vermek senin bile
ceğin iştir. 

TEYZZ 
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c Edebi Bir Mesele Ankara ra~yosunun 
Cumhuriyet bayram• 

günlerine aid programi 

SEYAHAT MEKTUBLARI : 60 

s·zim klisiklerimiz 
var ır, yo mudur? 

Cumhuriyetin 15 inci yıldönümü 
bayramı günlerinde Ankara radyosu 
tarafından yapılacak neşriyat progra -

mı. 28 b:r:nciteşrin 1938 1 T 
Cuma günü 

T an1nm1ş edebiyatc1 ve muharrirlerin fikirleri Yazan: Vaafi Rız;- Zobu 

h ra 

Ercümend Ekrem Tatu 
Edebi ıbir rneselenin ebe'di münakaşası

na üç gündür dcvmn ediyoruz. Kırk yıl
lık, cKl8siklcrimiz var mı, yok mu?• da
Vasının edebiyat rnangahnda zahiren üstü 
küııe örtülmüş korlannı, kıvılcımlarını 
dedikodunun maşasile karıştırmakla iyi 
Ini ettik, fena mı ettik bilmiyorum. Yal
nız bu edebiyatçılann önüne konan tem
cid pilavına, bayatlığına bakılınadan. mü
k~ınmel kaşık atıldığını görmekle hiç te 
l'ersiz ve mevsimsiz bir suali, vakitsiz 
diişen kar sotukluğu içinde sorduğumu 
~nn('(ieceğim gelmiyor. Zira klasik bah
sinin minderinde birçok üstad e::ieooyat 
Pclılivanları başa çıkıp kapışacağa benzi
Yorlar. 

İşte delili! 

l\1. Turhan Tan 

"Müverrih ve m~arrir M. Turhan Tan 
kendisini ziyaret ettiğim zaman intişar 
etmiş diğer c!'vablan okurnnkla rneşgul
dü. BPni görürCX' alacaklısını görmüş. 
kurtuluş ümidi alımıyan bır borçlu tevck
külile: 

- Peki! dedi. Konuşalım. 
Ve konuştult: 

- Fransacia Rasin, Korney: Buvalo ve 
ernsali, memleket eck>biyatında klfısik P· 

ser bırakmış üstadlar ise, bizde ~e Sinan 
Paşa nesirde, Zatiden, Ahmed Paşadan 
başiıyarak Şeyh Galibe kndaı bütün di
\'an üstadları şiirde, hatta Hoca SadPd
din Naima gibi müverrihler de tarihte 
klasik sayılabil;rler. 

Rlasik eser demek yazıldıgı u't"\·rin 
fıtısusiyetlerini taşımakla beraber müte
<tkib nesillere formille edilmiş bir üsliıb 
içinde bedü bir zevk vadeden veya his
'"ettirıe.n eser demektir. Füzulinin ölü
lllündenberi dört yüz sene geçti. Bugü
nün Türkleri bir yandan Bağdadın, bir 
Yandan Viyananın havasını teneffüs cıie
~iliyorlardı: Iraktan Avrupanın ort~sına 
ltadar uzayan bir muhitin yer yer ve 
hatta iklim iklim değişen zevklerine aşi
tıa rbulunuyorlardı. l''üzuli işte öyle bir 
tn.tüıitin şairi idi. Bugün onu okurken 
,bedii heyecana kapılıyor muyuz? .. O hal
Qe Füzulinin eserleri klasiktir. 

- Peki üstadım amma, bizde kliısik e
.serıer yok diyen tistr./:Har da var .. buna ne 
ijersiniz? .. 

- Siz söylemeden ben haber vereyim. 
~u lllutlaka Nurııllah Ataç olacak! Eğı:r 
tahıninim doğru ise onun verdiğı hükmü 
kUlerek geçmekliğimiz lazım gelir. Çün
. ltu babasının ilmine tcvarüs edemiyen bu 
~~kadaş klnsik şairlerin zevkini nasıl 
lSSl'dıebilir? 

Etcnı tzzct Benice 

~ (Yakılacak Kitap} müellifi biç te bütün 
~lasiklel'imizi yakmak niyetinde değil. 
akınız ne diyor: 
- Eğer Türk kHisiğini geçmişteki Türk 

:an•atkarının eseri farzediyorsak, dili di
Unize uymamakln beraber Osmanlı ca
tlliası içindeki büyük Türk san'atkarla
l'ırıın divan edebiyatı adını verdiğimiz e
aerıeri ile bunlara takaddüm eden Türk 
tc..~r~erinin yazılı ve sözlü eserlerini Türk 
lUsığinin ta kendisi adl::letınek lazımdır. 

•. ~u kat sadece Türk klfısiğini bugünkü 
~~ll"ıiı ve yarına bırakacağımız sürerli 

1.
1lin eserlerinde aMyacak isck bu ba
'~tndan hatta Abdülhak Hamidi dahi bu 

Turhan Tan 

vasfın dışında bırakmak, topuna birden 
Osmanlı edebiyalı ve onun klAsikleri de
mek icab eder, ki bu talQd<irde de Füztili, 
Nedim, Neri, Şeylh Gallb, Baki, hattA 
Abdüllıak Hanıid Osmanlı edebiyatında 

Türk klasik san'atkarları diye vasıflandı
rılabilir. 

Ve .. bu devrin üstüne 91kan halk ede
biyatını ve bugünkü eserlerimizi yarının 
klastkieri diye ka'bul etmemiz iktiza eder. 

Ercüm.end Ekrem Talu 

Ercümend Ekrem (Gurabi efendi) sini 
Avrupa da dolaştmnakla tnPşguldü ma
sasında. Hazır Avrupada iken klasikiere 
daha yakın bulunuyoc, diye yanına yak
laştım. 

- Üstadım dedim, bizim kWsiklerlmiz 
var mı? .. Yok diyenlere fena halde içer
lemişti: 

- Vardır, diye ıba[Şırd.ı, vardır. Buna 
kat'iyen kani o:tmak Uızırndır. Bir rome
tin nasıl bir tarihi tabiatle teessüs eder
se, konuşmuş, düşünmüş, yazmış bir ca
mianın da klasikleri olmak tabüdir. 

Bugün en eski Osmanlı devrine kadar 
çıkaca'k olum~ edebiyatın hemen her 
nevinde klasl.k vasfını bi:hakkın arzeden 
eserleri bir iki tane de~il, mebzulen bu-
luruz. 

Yunus Emre divanı klB.siktir, Dede 
Korkut kitabı klS.siktir, Aşıkpnşa.zade 
klasiktir, Naima, Solaıkzade, Cevdet Paşa 
klüsiktir, Evliya Çelebi keza: Nef'i, N abi, 
Vehbi, Baki, Nedim, Ziya Pa~a bunlar da 

ıs: Anons cmuhteut llsanlardaıı, 1st1 k -
lal ma111, 13.05: DahU!ye VekUl ve c. H. P. 
Genel Sekreteri Bay Şükrü Kaya tarafından 
blr .söylev, 13.30: izellerin zafer A.bldesl ö -
nünde and içmesi, söylevler, izelletin aöy -

1 llycceği lstlklfU marşı, cUlus meydanındal' 
nakU.ıı 15: CUmhuriyet devrinde mahkeme
ler mevzulu konferans. cAdliye VekAleU ta
rafından•, 15.15: Türk ordusu mevzulu bl.ı 
konferans cM. M .• Vek!Uetı tarafından•. Ili: 
Müzik cplfıkıı. 16.80: imparatorluk ve cum
huriyet devrinde köy mevzulu blr konferans 
cDahlllye Vekftleti tarafından., 16.~5: Halk 
türküleri «Pl!ika, 17: Cumhuriyet zabıt:ısı 
mevzulu bir konferans, cDahlliye Veklilet.i 
tarafındnna. 17.20: Müzik cdans. plA.k•, 17.45: 
Türk Tarih lnkılft.bı mevzulu bir konferans. 
4!Tiirk Tarih Kurumu tnrafından •. 18: Mü -
zlk. eTiirk muslklsb. 18.30: Cumhurıyet mn
llyesl ve vergiler <Mallye VekiUeti taratın -
dan.-. 18.45: Müzik cıhalk musiklsb. 19: De -
miryollar mevzulu blr konferans cıNafin Ve
UleU tarnfındana. 19.15: Haberler. 19.35: 

ı n s 

Cumhuriyet dCTrlnde sanayi sahasında ya. -
pılan tşler menulu c'İ.ktıs:ı.d VeklleU t.nra - ı 
tındanıı konferans.• 20: Cumhuriyetten ev -, Tahrandan bir gece mmızarası 
vel ve sonraki sıhhat ı.,lerlnln mukayesesi. . . .. f . 
Sıhho.t ve İçt.lmat muavenet VekAleti tara- Eski İranla, yeni :lranr 'birbirler~n lerı, gondermeğe ba.şlarlarsa, muva fa'kı-

• taınmnile ayrı, tanmınıyacak bir şekil- yetll bir iş yap.'lUŞ olurlar .. 
dedirler .. d:rugün Tahnn, herhangi me- * 
deni bir gnrb şehrinden farksızdır .. yeni İranın !her tarafında olduğu gibi Tah-
yapılan köşklerile, gentş, ağaçlı ve as- randa da ehemmiyetli bir imar faaliyeti 
faltı yollarile Ankaranın Çankayaya u- vardır .. bilhassa yeni yapılan devlet bi
zanan tarafına benzer .. herkes medeni naları dikkati oelbeder. Devlf'tin yeni bir 
kıyafetlid'ir.. eski zaman resimlerinde emrile büyük cadde üzerıne tesadüf c
gördüğümüz dört parmak yüksekliğinde- den bütün . bin.alar, en aşağı ik~ katlı. o
ki kara kalpakh, lbeli bü.zmell, kırmalı e- lac~ktır .. şımdı herkes bu emrı yer:ne 
tekli entari gibi eibi'seli erkekler: Yaka- g~.tırr:ıeğe ha:mr_Ianı:nakla meşgulduı· · 
lıklı, modern eThiseli, fötr ppkalı olmuş- Türkiye Cum'hurıyetı de, kardeş İranın 

lardır.. gözlerine kadar kapalc, çarşaflı 

kadın; değil Tahran sokaklarında, köy
lerde hile görünmez olmuştur .. genci, ih
tiyan hepsi başlarmda şapka ile gezer-

inşaat faaliyetine karışmış, zlık ve kı~
Iık iki sefaret binası ~·aprnağa başlamı~
tır .. modern bir şekilde inşa edilen bu bi
nalar, emsaline nümune olacak derecede 
zariftir .. sefaretimizin yazlık binası, Şim

,~~~~!~~~~~~~ ler .. bizde olduğu gfhi: Sarığını çıkarını~, ran denilen ve şehirden daha yüksek bir 
,...-~~-:::.-..... "1..,. -;: , şalvar ve cübbesi gene sırtında ahuntla- mevkiele olan sayfiye yerindedir .. bura-

ra tesadüf edilmez. Cadticler tertemiz, ds. Türkiyenin eSkiden kalma 70-80 do
polisler şık, sokak başlarındaki işaret nümlük bir korusu ~ bu koru içinde 
memurlan ciddi ve tcr.biyclidir.. köhne bir binası varmış .. bu bina yıktırıl

Ankarada yeni radyo evinin dahilinden Herkes nazik, herkes mısafirperver.. mış, yüksek ağaÇlarla süslt-nntiş bahçe-
bir görünüş bokaklarda dia yalpa vuran sarhoşlara, sine. bize layık bir lbina yaptırılnuştır •. 

t d 20 15 ..... ::. .... n.. Çi n..ı~ı ı:. ı. lfırbirile kavga eden kü.l'hanhcylere rast- Tahron!a Şimran arasını:'!'a biri asfaltlı, ın anıı. . :-~·c can m~, p ....... 
20.30: Türkl.ye Cumhuriyeti İnhlsarlarırun gelinm.ez.. diğeri şose, iki geniş ~1 vardır .. iki ya-
tktısadi fon~yonu mevzulu konferans Elli . metre genişliğinde caddeler var- nından akan sularıla., suların kenarına 
cGüm.rük ve Inhisarlar Vekruetı tarafından D. • • • ~ • dikilmiş ağaçlarile, cidden im renilecek 
21: Araben söylev ve haberler, 2uo: Ulusal dır .. ekserısı asfalttır. Dı~rlerı <le olma-
ekollQml ve artırma kurumunun çnlışmalıı - ğa narnzed ... şehir dahilinde otomobil kadar güzeldir .. ll>irkaç tane bar ve mü
rı mevzulu blr konferans cUlusal Ekonomi servisinden ziyadie paytonbu- göze çar- zikli lokantaları vardır .. bunlar her ak
ve Arb..rmıı Kurumu tarafından .• 21.45: Mün şam tıklım ttklıım doludur .. halk yavaş par .. Tahran, yüksek bir ova üstüne ku-
tehab opera parçaları cplak •. 22: Emlak B:m yavaş eğleıııeeye alışıruştır. Barlarındaki 

rulduğu için !her taraf düzdi.ir. Yokuc: ini.<: kası mevzulu konferans. cBanka tarafı!l - '$ -ı cazbantçılar: Viyanalı, Peşteli san'at-
dan •. 22.15: Müzik cTürk muslklsh. 23: TCrk olmadığı gibi semtler de dağınık değil- kadardır .. numaraları ecne'bi artist1ı:r 

kl k . . . Maartl Kurumu çal~ması mevzuıu blr kon- dir .. bundan dolayı şehir dahilinde oto- yapar .. ekserisi, bizim barlarda görülmüs 
Lakin ne yazıktır , e serıyetımız ferans cKurum tarafmdanD. 23.15: MüzLlt mdhile pek ihtiynç görühnez.. · 

bunların lisanını anlamıyacak ~eviy~ye ııhafif pl~lda •. !S.SO: Bu ~lerinin köy kal - kadın ve erkek varyetecileridir .. 

klasiktir. 

düşmüştür. Bir insanın anlıyamadıJtı. du- Janmasında roın mevzulu bir konferans cNn Müteaddid sesti ·nernalan rvardiT.. İran devleti maarife de çok ehemıniyet 
yamadığı bir şeye de mevcuddur demesi fıa VekfUetl tarafından •. J!3.45: Haberler ls- A,rr~pa ve Amerikanın en güzel filmle- verir_ müteadd~ mektclller açılmı~ ve 
güç olduğundan klB.siklerimiz inkar edi- tlklft.l marşı. rini seçip oynatırlar .. lrulağıma çalındı- açmakta berdevamdır .. bir konservntuarı 
liyor. Nasıl ki, Türk Tarih Kurumunun 29 birinciteşrin 1938 ğma g~ bazı sinema sahib1eri İstanbu- vardır ki: Şark ve garb musikilcri oku-

çalışmalarından evvel mazimizi de inkar Cumartesi gUnU la ımeııbutmuşlar .. filmlerini do~rudan t~ur.. nizamnamesinden anla~ıldığına 
ediyorduk. doğruya A~rika yahud Avrupadaki şir- gore, .ehemmiyetli bir teşekküldür .. bina-

Türk klasiklerinin mevcudiyetine iman S: CUmhuriyet bayramı haberleri ve ıs - ketlerin bürosunian değil de: İstanbul- sı biter bitmez bir de tiyatro me'ktebi a-
tlklA.l marşı. 9.10: VakıDar mevzulu tonre-etmek l'çı'n İ.-wrilı'z Miister Gı'bbm' veya- daki vekillerinden alırlanrnıs.. onun i,..in, çılacak ve tiyatro teşkilatina da "Ok e-

·""t>· - rans. cValaflar idaresi tarafından». 9.20: :ı: :ı: 
hud ki Macar Konuşun şehRdetlerine mi Müztt., 9.30: Türk ticaret bankası mevzulu film piyasası bizi tıe.men takib eder.. rnek sarfedilecektir .. 
ihtiyaç göstereceğiz?.. bir konferans cMet.eorolojl idaresi taratm - Fimlerin isinilerini biz nasıl lisanımıza Manrif 'Y'eZarcti her sene Avrupaya beş 

İran, bugün (Hafız) ı, (Sadi) yi, (Fir- dan». 9.45: Müzik thnlk türküleri, plUa. lO: uydurur da oynatırsak onlar da farsçaya yüz talebe ,gönderir .. Tahrandaki mülki 
..z:_ • • Meteoroloji mevzulu konferans cMeteoroloji -· ed 1 JA 1· b ve askeri mekteıblerinde de Fransız mü-~vsı) yi klasik tanıyor. Onların ayarın- id 1 t f d 1015. Mfi~'k lfık tercume er er .. mese if. stan ullulann 

ares ara ın an•. · · t.ı •P ». tehassısJ:ar vaıt.!"ır.. düne kadar maarif-da ve belki de daha yüksak olan Baki, 10.30: cumhuriyet devrinde sağlılt propa - seve sev<' ... 'TCttikleri cBitmemiş SC'llfo-
Nef'i vesaireyi tistihfaf ve istihkar etme- gandası mevzuiu konferans «Sthhat ve İçti- ni. filmini, 'l'ahrahda cAhengi natamatll» .siz, adliyesiz, milli müdafaası7. olan 1nın, 
miz için climi7.de bir tek mazeretimiz o- mai muavenet VeUletı tarafından.. 10.45: ismile seyrettim .. İranlılar ekserisi türk- bugün bütün bunlarda, büytik inkıHiblar 
labilir. 0 da onları anlamıyan aczimizdir. Müzik ııp1At.. ll: Çocuk Eslrgeme Kurumu b'td · ~· - . b' . li n 1 d k yapmış, medeni hayata sür'atle girip, her 

çalışmaları me't'ZUlu konferans eKarum ta.- çe ı ıgı lÇın, ızım yer ı m er e ço yeni şeyi çabuk bcnimsemiştir.. görülc-n 

·····-······················::~~~-~~!~.:~~~~~-· rafındana. ıı.ıs: Müzik cplAk., ıı.so: İmpa- rağber görür .. hemangi Avrupa filmi bir bu yenilikler, bir inkılabcı, bir teşkHfıtcı 
ratorluk devrinden ana vatana kalan yollar haftadan faila oynanmadığı halde, İpek- kafasından ,...kmır-+ır .. 

0 
yapmış,· 

0 
kur-Bir çöp kamyonu bir talebeyi 

yarala dı 
Belediye temizllk işlerinde kullanılan 206 

numaralı çöp kamyonu Şehzadebaşı cadde
sinden geçerken Vefa Llsesi talebesinden 
Mehmed Balkana çarparalt başından ve ba
cnRtndan yaralamıştır. Yaralı Cerrahpaş:ı 
hastanesine gönderllmlştAr. Vak'arı mütea
kıb kaçan şoför aranmattadır. 

Eroin içen iki sabıkalı yakalandı 

ve Cumhuriyet demnde yapılan yollar me'f'- . _ • :ı:· 'i" 

zutu konferans 1Natıa VetAleti tarafından •. fılın stüd~ımun yaptıgı eserler on be~ muştur .. her şey: Odur. Her görülen eser 
11.45: Müzik .;lak •. 12: Türk Hava Kurumu günde bir değişmiştir .. simmıacılarımız, Şehin~ahındır . 
çalışmalan mevzulu konferans. cXurum ta- akıl ediip te türkçeye duble ettikleri film- Vasfi R. Zobu 
rafından •. 12.15: Müzik cplA.kıı. 12.30: T. C. ===;:::::::========================~~~~~ 
Merkez Bankası mevzulu .t.onterana. cBani:a Cumhuriyetten enel ve sonra demlryollarıl rerans •Kurum tarafındnn.. 10.15: Miınk 
tarafından •. 12.45: Müzik cplak,, 13: T. C. işletme zihniyeti ve s~t.emt cNafıa Ve!tlleti -'Plik-. ll; imparatorluk ve Cumhuı-ı.v~~ 
Ziraat Bankası mentıln konferans cBanka tarafından •. 20.45: Muzllt ccazban~·· 21.15: ~mrüklert mevzulu konferans. cGümrük ve 
tarafından •. 11.15: Bayram merastmı geçid Devlet borçları ve lktısnd s~temlmız mevıu- Inhlsarlar Vekô.letl tarafından •. 

11
.
15

: Mfı _ 
resmi cAlandan nakli.. 16: Medent kanu - lu konfe:ans cMaliyıı Vekalctl tarafından •. ztk ~operet !cletsıyon _ pl~b. ll.3D: Köy 
numuzun ana prensipleri mevzulu konfe - 21.30: Muzlk cplt\t.. 21.45: Cumhuriyette Iç kalkınmasında ziraat mevzulu ltonrernns 
rans cAdliye Vet.lletl tarafından •. 16.15: :Mü ve dış tıcaretımlzi emniyet ~ltına alan ted- cZiraat Veklıletı tarafından.. H.4S: Miil:lk 

Küçükpazarda Namehrcm sokaRında o - zlk coperet, p1Ak•. 17: Gelecek harblcrde birler ıMvzulu konferans clktısad VekfHeti 
turan Ar1t lle arkad~ı Ralfin eroin çtlk- ha.va muharebesi me'I'Ztllu konterana eM. M. tarafından1• 22: Müzik cpli\kt. 22.15: Haber -plnk-. 12: Belediyeler Bankası mevrulu kon

ferans, cıBanka tarafından ... 1.2 15: Mfızlk
şarkılar, pl!'lk-. 13: Haberler. 13.30: Sümer -
bant. mevzulu konferans, «Banka tnrnfı!l • 
dan-. 13.4-5: füzik -kanşıt program- ı>!Ak. 

lerini haber alan zabıta, her ikisini de yaka
layarat ceblerinl aram14 ve bir mitdar ero
in ve afyon bulmuştur. Suçlular, aslzye be
şinci ceza mahkemesine tesllm edllm1şler -
dir. 

Iki kumarbaz yakalandı 
Kasımpaşada Lonca soka~ında 24 numa

ralı tabvede kumar oynndıklan görülen 
Hamdi ve Şükrü Isminde Iki kumarbaz suç 
Ostünde ynkalamnış ve Müddefamumlll~e 
tesıbn cdllm~erdir. 

VekiUetl tarafındanıı. 17.15: iMüzlk cpllk.. ler, 22.25: Konser, cF.skl Tfirk besteklirları 
18: Belediyeler ve şehlrclllk mevzulu kon - ve halk tür~rinden seçilmiş eserler. Koro 
ferans cDahlllye VekA.leti tnrafındana. 18.15: ve solo, 23.30: Etibank mevzulu konferans 
Müzik cpl~kıı. 19: Türkiye İş Bankası mev - cBanka tarafından.. 23.55: İstiklftl mal'§l, 
zulu konferans cıBanka tarafından.. 19.15: 

30 
b. . . . 

938 Haberler ve Arabca söyıev. 19.30: Müzik lrtnCi leşrın 1 
eTango - pllı.b. l!t-&5: Türkiyenın kuvveti Pazar gDnü 
umumi sulh Jçln lAzımdır, .mevzulu konf~ -
rans, cıHarlclye Vekô.leU tarafından •. 20: 
Hafif müzik apl k». 20.15: Türk Dll inktlabı 
mevzuiu konferans cTürk DU Kurumu tarn
fındanıı. 20.30: Müzik csaz eserleria. 20.45: 

9.15: Anons - Muhtelif llsaDlarla -. İstlt.
W marşı, 9.30: Halk Bankası menulu kon
fernns aBanka tnrafmdanıı. 9.45: Müzik. 10: 
Kızılny Kurumu çalışmalan mevzuıu kon -

14.30: C. H. P. nhı ulusal t>.ğlUm program~ 
.:Küıtfir Bakaii.lığı tarafından ... 14.45: Muzik 
cıhalk türkfilerl, şarkıları - plli.k - . 15: Mili· 
ldyet mevıulu konferans cM. M. Vekaletı ta~ 
nı.fından. 15.15: Müzik -güzel eserler- plfık
J5.SO: Gtı.z maskeleri mevzulu konferans 
«M.M. VckiUeU tarafındnn .• 15 .• 5: Radyo e· 

(Devamı 10 ncu sayfada) 
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Tarihten sayfalar: 

Pencek yüzünden kmlan akmmlar ... 
... .. )li. 

Sinan Paşa akıncılarm al~ıkları malların beşte birini alalbihnek için kendi 
aklınca çok mühim bir çare buldu. Bu da Tuna üzerine kurmuş olliu~u köprü
nün başına kati'bler koymak, vergiyi vermiyeni geçirmemekti. Köprü başında 

münakaşalar, çekişmeler oluyordtt. Bu yüzden yürüyüş ağırlaştı ve 
düşman yetişti. 

Yazan : Kadircan Kallı 

- Pencek ver. Verımiyen geçemez! 
Diyorlar: yanlanı,ıda bulunan paşanın 

adamları, yalın kılıç, katibierin muhafa
zasına çalışıyorlardı. Askerler ise arkr.
dan düşmanın gelmekte oldıığunu söylü
yorlar: 

- Bre pencek yeri midir burası? ElbL't 
öte tarafta hesabın görü.rüz! Hele yol ver 
geçelim! 

Diyorlardı. Küfredenler, çekişenler, kı
lıç kılıca gelenler oluyordu. 

Eflak beyi 'bu yüııden yetişti, ordunun 
henüz geride kalmış olan kısımlarına sert 
ve tarayıcı hücumlar yapıyor; esirler a
lıyor, teslim olmıyanları öldürüyor ve 
onlanın yanlar1ındaıki hayvaniarı zapte
diyordu. 

Birinciteşrinin yirmi yedinci günü 
köprü civarındaki kale de top ateşine tu
tulmuş, yakılmış ve için:deki askerler kı
lıçtan geç.irilmişti. Sinan Paşanın o ka
dar gurur ve ihtişamla başladığı sefer 
böyle eşsiz ve utanılacak bir felaketle 
bitmişti: O kadar ki orduya o derece fay
dalı aklncılar bile dana bellerini doğrul
tamadılar. 

İki hırsız yakalandı 
15 gün evvel Galatada Mahmudiye cad

desinde AEG elektrik deposunda şef To -
m*'ın asılı bulunan ceketinin cebindeki 
cüzdanının içinden 600 Urasını çalan sabı
kalı Çakır Vahan ve Uzun İsak ikinci ~ube 
üçüncü kısnn memurları tarafından yaka
lanmışlardır. Her iki hırsız da suçlarını iti
raf etmişler ve çaldıkları paranın bir kıs
mı üzerlerinde bulunarak lstirdad edUrn1§
tir 

SON POS T A 

Holivudun en genç yıldızı 
Olympe Bradna Amerika muhabirimize : " Hayat1m1 öğrenip 

ne. yapacaks1n1z, bugün y11d1z1m, yar1n unutulacağ1m, diyor 
[Amerika husus i muhabirimiz 1. Safa gazıgor} · 

Küçük haberler 
M. G. M. kumpanyası Robert Tay

lor'a İngilterede (Gençlik) adında bü

yük bir film ÇEvirtmiştir. Bu tilmin 

kazanınlll olduğu büyük muvaffakiye-

COnstance Bennett ilk 
defa mayo ile rol yapacak 

ti gören kumpanya, şimdi Spencer Me§ftıur sinema yıldızı Constance Ben-
nett şimdiye kadar çevirmiş oldu~ film

Tracy, Vallace Beery'e de İngilterede lerde hep tuvalet ile rol yapmıştı. Son 
birer film çevirirneğe karar vermiştir. günlerde çevirmekte olduğu (Topper se

Sp~ncer Tracy'nin Londrada (Den - yahat ediyor) filminde ilk ld~a olarak 
ham) stüdyolarınchl çevirecek olduğu mayo ile rol yapacaktır. 

filmin ismi (National Velvet) tir. Bu hususta fikrini öğrenmek istiyen 
bir gazeteciye demiştir ki: 

Bu san'atkar pek yakında ingiltereye 

müteveccihen hareket edecektir. 

Vallace Beery'nin çevireceği filmin 

ismi: (The Missing Miniatüre) dir. 

* 
Varner Bros film kumpanyası (Çöl 

şarkısı) filmini renkli olarak tekrar 

çevirtmektedir. Kadın başrolünün 

Gladys Svart'hout tarafından yapılma

sı kararla§tırılmıştı.r. 

c- Mayo ile film çeıvirmedim. Çünkü 
bana yak~ıyaca~ sanırdım. Fakat 
bunun zaruri olduğunu gördüm. Hemen 
kabul ettim, stüdyo idaresi bana karşı 
müsaadatta bulundu. Giyeceğim mayo
nun intihabını •bana ıbıraktı. Şimdi bir 
moda ressaımı ile temastayım. Belki ken
dime uyacağını sandığı.m bir deniz kostü
mü yaptırabileceğim.» 

Bu yıldıızın mayo ile yapacağı rol Holly. 
wood sinema meha1ilinde merakla bek-
lenmektedir. · Costance Benett 
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C ASKERLÜK BAHÖSLERÖ :J 
Çin Hankeu'nun düşmesi ile 
herşeyi kaybetmiş değildir 

Çin ordusunun azİm ve iradesi h~nÜ2; 
sarsılmamışsa bu diyarın derinlik

bir Sakarya .yaratılabilir lerinde • ve nı 
Yazan: General H. Emir Erki/et 

Hankeunun, cenu'bi Çinin merkezi 
Kantonun zaptım müteakib düşmesi bir 
tesadüf eseridir. Çünkü burası Hankeu
dan 1000 Km. yani bir ordunun ancak iki 
ayda alabileceği ıbir mesafedir. Bu se -
beble, Kantonun zaptı, Hankeunun de • 
niz aşırı rncmleketlerle olan muvasala -

sının kesilmesi ve Çin ordusunun memle
ket dışından Hong-Kong yolu ile almak
ta bulunduğu silah ve harb malzemesini 
artık alamaması gibi Japonlarca mühim 
bir rnaksadı elde etmek demek ise de, Çi-

nin mukavemet merkezi rolünü yapan 
Hankcunun düşmesine doğrudan doğru
ya bir tesir yapamazdır. O halde bütiin 
Çin as'keri kuvvetlerinin toplandığı Han
keu etrafında kat'i muharebeler olurken, 
.Tapanların 50-60 bin kişilik ehemmiyetli 
bir kuvveti, her hangi tali bir maksad pe

şinde, 1000 Km. uzaklara göndermesi, bu 
&ledef ne ka!dar çekici olursa olsun, haklı 
olduğu güç :iSbat olunabilen, ehemmiyetli 
bir sevkulceyş' hatası ~şkil eder. 

Bahusus Japonlar, 5-6 ay evveJ, 
Hsüclıow meydan muharebeleri olurken 
de, buradan 500-600 Kın. uzaklarda bu • 
lunan Şansi eyaletini işgal içın mühim 
~uvvetler ayırmak ve göndermekle ayni 
hatayı işlemiş ve bu suretle, Hsüchow 

dolaylarındaki Çin kuvvetlerini mühım- . 
· b - d ~ metalibine boyun eğmenm mareşal Şang-

seıncmenın cezasını u yuz en ugra - . . . 
d kl -ıc dd"d ka b ff k" t Kay-Çeki tedi'b ıçın ll ağustosta Şanghny ı arı mu a ı n muvn a ıye - .. .. . 
· l"kl ı 00· · 1 ro· Eğ hr, d" t b kıyılanna asker doktuler. Fakat ılk Şang-sız ı er e eımış e ı. er a ısa u 

defa, Hankeu önünde, Japonlarca tekrar hay muhar:b~~ 26-8 ~e Nip.':~lann mu
vaffakiyetsızlıgıle nehcelendıgınden J a-

jşlenen ayni hatayı cezasız bıraktı ise ve 
üstelik bu mühim Çin ortasının düşmesi
le mükafatlandırdı ise, bundakı başlıca 
~tkeyi Çin ordusunun beş altı ay evvel 

cereyan eden Hsüchow meydan muha • 
rebelerinde, zannolunduğundan çok fazla 

ezihniş, bormhnuş ve biJbassa topçu mal
zemesini kay'betmiş olduğunda aramalı
dır. 

Hankeunun düşmesi le, Çin - Japon 
dramının üçüncü faslı da kapanmış olu
)'Or; birinci !asıl, geçen sene temmuzun 
yedinci gecesi Pekin civarında başlamış

tı, Eski Çin payitahtınm 30 Km. batı -
smda askeri tatbikat yapan bir Japon 

kıt'ası geceyi Wangping Çin askeri mev
kiinde geçirmek istemişti. Mevkiin Çinli 
komutanı ise, ya.'bancı bir devlet askerini, 

yurdun~n bir asitert mevkiine sokmak 
istemiyordu; çünkü sımaşık Japonlanıı 

bu Çin askerl mevkiinde Helebed kalmak 

niyetinde olduklannı biliyordu. Ve ışte 
bu iki devlet ask~i komutanı arasında 
bu yü2Jden çıkan anlaşa.mamazlık niha • 

yet büyümü§ı ve bugün Çinin 9-10 eya -
letinin .Japonlar tarafından zaptma ka

dar varan adsız Çin - Japon harbini do

ğurmu.ştu. Zaten Japonlar yedi sene ev
vel, 1931 de, Mançuriyi, müteakibcn de 

ponlar, daha iyi hazırlanarak ve 5-11 de 

karaya yeni büyük kuvvetler çıkarmak 
suretile o 2 milyon nüfuslu büyük Çin 
ticaret yalısını ancak 20-11 de ellerine 

geçire'bildiler. Üç !hafta sonra, Şang
Kay--Çekin orta Çin hükumet merkezi 
Nankin dahi 13-12 de düşmüş ve bu su
retle Çin -Japon silahlı ihtılafının bldnci 
faslı kapanarak, bilhassa Lunghay demir
yolunun ve Şantung, Hopeh, Honan şi -
mali ve Şansi eyaletlerinin çok kanlı iş-

gal muharebeleri ve büyük Hsüchow sa

vaşı ile temayüz eden ikinci fasıl açılmı§ 
idi. Türk İstiklal mücadelesinin İnönü ve 

nihayet Eskişe'bir muharebelerini andı -
ruıı bu fasılda Çinlde büyük bir milli bir
lik kurulmuş, ordu ve millet görülme

miş büyük bir azim ile her yerde dövüş
müş idi. Fakat nihayet Japonlar 19-5 de 
muzaffer oldular ve Çin ordularını Hsü
chowda büyük bir boz.gunluğa uğrattılar 
ki Çin - Japon harbinin ikinci faslı da 
burada bitmiş oluyordu. 

Şimdi asıl meselc Hankeudan sonra ne 
olacağını k~if ve tahmin etmekten ibaret 

kalır. Bunun için, ,evvelemitdc Uzakdo· 
ğudan gelen haberlere bakmalı ve Ja -
punya ile Çinin ne istediklerini bilmeli
dir. 

Japonyanın istediği Çinle hemen ba -

yecek, çünkü dediği giıbi Çinle barış yap
nuya mecbur olacaktı. 

Hülasa Japonyanın yediği lokma pek 
büyüktür, bunu yutımak ve haz"metmek 
pek güçtür. Bu sebcble burada durarak 
evvela, elde ettiği Çin ülkelerinde hfı. -
kirniyetini kurmak ve buralan kendi 

m.enfaatleri bakımından teşkilatlandır -
mak için istira.haf'etmek istemesi pek ta
biildir. Fakat eğer Çin başbuğuna tebai -

yette devam eder, yani silahı elinden bı
rakmazsa, ki en son gelen haberler nok
san ve birbirine zıd olmakla beraber bu-

nun böyle olmak istidadını gösteriyor, o 
zaman Japonya da bizzarur harbe de -
vam edecektir; fakat şimdiye kadarkin -
den tamamile başka şartlarla .. 

Bu takdirde Çin - Japon harbinin dör
düncü ve son fnslı başlamak üzere de -
mektir. Ancak faslın Çin bakımından 

faydalı ve ehemmiyetli olabilmesi Çin 

ordusunun Hankcudan vaki ric'at tarz ve 
şekline ziyadesile !bağlıdır. Hankeunun 
büyük bir kat'i muharobe olmadan tcrki 

Çin ordusunun buradan, fazlaca s.ırsıl -
madan ve bozulmadan sadece geri gitti
ğini gösterir. Zaten bundan evvelkı ya -

zım.ızda (*) Hankeudaki Çin ordu -
larının, Hsückowda olduğu gibi, düşma
nın her taraftan gelip onları sarmasına 
kadar beklemelerinin yerinde bir ka -
ı ar olnmıyaca~ını rbiJdirmiştik. 

Hankeu müstahkem ordugtıhı, zaten 
müdafaadan ziyade taarruza elverişli idi. 
Çünkü kuvvetli Japon nehir filosunun ve 

hatta açık deniz anuhriplerinin bile yü?.
melerine ve manevra yapmalarına pek 
yarıyacak kadar geniş ve derin suları bu-

lunan Mavinehir, bu ordugahı doğu - batı 
istikametinde ve boydan boya yarmak

ta ve, Çinlilerin Japon filosuna karşı kr.ı
yabilecek kuvvetli bir nehir donanma -
~arı veya kati derecede sahil ağır topları 
olmadığından, mürlafansını tabiatile za
yıflatmakta idi. Buna mukabil uzak ,.e 
yakınlarda, bütün dalayları bir takım 
dağlar, göl ve lbataklarla çevrilmiş olan 
Hankcunun şimal, doğu ve cenub isti -
kametlere giden bir takım kara, demir \"C 

su yollarının merkezindedir. Fakat Çin 
ordusu, anlaşılan, bu ideal dahili hatla:.
vaziyetinden istifade edecek, yani takrı
ben 500 Km. lik bir yarım çem.ber üze -

rinden Hankeuya yaklaşan münferid Ja
pon 1tolların&n evvela gözüne kestirdiği 
birisi üzerine. tıpkı kurduğu ağın orta-

sından muhite yarım kutur istikametinde 
hücum eden bir örümcek çcvikliğile atı

lacak ve bunu imhadan sonra bir yeni -
sinin üstüne yeni:den çullnnabilccek bir 
halde değildi. 

Her .şeye rağmen, eğer Çin ordusu, tah
min ettiğimiz gibi Hankeudan, bozulma-

dan ve büyük mikyasta malzeme kay -
betmeden çekilebiimiş ise ve Çin, azim 

rıştır. Çünkü bütün şimali Çini, Han - ve iradesini, yani mareşalinı terketmı -
rek askerlerini şimali Çinin kalbine ka- kova, yani Hupeh viHi.yetinio doğu ya _ yerek nihai selamet ve zaferi, ne olursa 

dar sıoklnuşlardı. nlarına kadar da orta Çini, Fukien vi _ olsun har:be sonuna kadar devamda a -

Çehul ve Şabar eyaletlcrile iç Mogolis -

tanı birer sebeb ve bahane ile işgal ede-

Japon askerinin geçen sene temmuz a- layetinin Amay sahil bölgesini ve nihn- rarsa, Hankeumin düşmesine rağmen si
yında Pekin civanntia ulu orta manevra yet, işte Kantonla cenubi Çinin bir par- nirlerine b§kim kalacak Çin ordularının 
yapması ve yeni yeni, Çin beldelerini, ko- çasırv. eline geçinmiş !bulunmaktadır. Za- batıya Hankiang nehri Yochow - Şangşa 
naklama vesaire lbahanelerle, i§gal etmek ten Hankeu muharebeleri olurken Ja - hattına ve hattA daha batıda Weiho He 
istemesi ihep Çinin o derin aczinden ileri panların Kanton bölgesini ve şehrini ele Yangtze arasında Çun.gkung - Wansien -
geliyordu. Fakat, bunu yapan yalnız Ja- irmek hususunda gösterdiklerı isti _ Singan genel mevziine çekileceklerini ve 

geç . . . .. bu suretle, vücud bulacak yeni durum -
ponlar değil idi; Çinin hemen her ehem- cal Çın ordusunun aczını gorerek daha d . b .. . tif d . . h ,_. 

1 ' an ıca ına gore ıs a e ıçın, ar.uı ge e-
miyetli demiryolu durağında ve deniz ve- Hankeu düşmeden Kantonu elde etmiş k k d ,_ t k ·sı· k 

. . . . . . ce yaza a ar o~un uza ma ı ıyece -
ya nehir limanlannda Çinle aHikah bü- bulunmak ıstemclerınden ılerı gelmı§ti. lerini kabul ~ebiliriz. 

Çünkü Hankeu düştükten sonra şayed Arada, meselA, Kantonu zapteden Ja
Çinde, Mnreşal Şang-Kay-Çek etrafında pon ordu grupunun §imale yürümesi ha
tesis ettiği birlik bozulur ve mareşal de 

yük devletlerin aSkeri kıt'aları ile harb 
gemilerine daima tesadüf edilir. 

Wangping hadiscsinden 22 gün sonra 
Japonlar Peking ile dolaylarmı ve Ti -
entsin'i ret>men işgal ettiler •e Japon 

çekilmiye mecbur olursa o zaman Ja - (*) Son Postanm 18 birinciteşrin 1938 
ponya artık tabiatile Kantonu işgaledemi tari!ıli nüshası. 

Sayfa 9 

TiYATRO 
Şehir Tiyatrosunda 
''Kan kardeşleri, 

Şehir Tiyatrosu komedi kısmı, Avnl 
Givdanın, Şekspirden tercüme ettiği 
cYanlışlıklar komedish ni bir ay tem· 
sil ettikten sonra mevsimin ikinci ko
medisini sahneye koydu. Bu komediyi 
Fikret Adil Andre Birabo'dan cKan-

' karde§leri» ismile adapte etmiştir. 
Dört perdelik komedin"in her perdesini 
kısaca seyredelim: 
BİRİNCİ PERDE: 
Şinasi (Galib) zengindir, oğlu Maz

lum (Vasfi), Sadiyenin (Necla) kızı 
Nevinle (Neyire) ovlidir. Bu aile 
dostları İhsan (Muammer) ve İlı
sanın nişanlısı ressam Belkis (Ca -
hide) hep birlikte kırda yemek yiye -
ceklerdir. Şinasi kır yemekierin -
den pek hoşlarunaz., onca kırda yemek 
yemek başına bela almak demektir. 
Bu belalar birinci perdede birbiri ar
kasına belli olur. 

Şinasinin pantalonu yırtılır, sıcakta 

palto giyrnek mecburiyelinde kahr ... 
Daha böyle ufak belalar. Derken bela
ların büvükleri basgösterirler.Mazlum 
Belkisle bir aralık yalnız kalmışlar, bir 
polis tarafından cürmüme~hud halin
de yakalanmışlardır. Mazlfun yanında
kinin karısli olduğunu söylemiştir. 
Çünkü, polis kadının yüzünü görme -
diği için eğer karısı mahkemede, Maz
lumun yanındaki kadının kendi oldu
ğunu söylerse beraet edecektir. Bu ha
beri Mazlum bizzat Belkisin nişanlısı 

İhsandan başka herkese söyler. Birin
ci perde gene bir bela ile kapanır. Bir 
sürü inek gelirler. Ve kaçamayan Ne
vin yaralamr. 
İKİNCİ PERDE: 

cKan karde§lerh nde en güzeZ oynıy :m 

san'atkcirlardan Hazım 

kan naklinden olduğu sanılıyordu. 
Doktor, fennen bunun imkansız oldu· 
ğunu iddia ediyordu amma hakika~ 
meydanda idi. 

Evvelki iki perdenin ağır havası de
ğişmişti. Bunda müellif kadar, adap·e·

1 

yi yapan Fikret Adilin hissesi oldugu 
gibi Hazımın, Behzadın, Neyyirenın 
ve diğer san'atkarların da hisselE-ri 
vardı. 

Sadiyenin her insanı bir başka .. ;ı 
zannetmesi bu perdede esere ayn bir 
güzellik veriyordu. 

Esprili konuşma sahnelerile bir tilrlü 
can.1anaınıyan komediyi hareket can~ 
landırmıştı. 

DÖRDÜNCÜ PERDE: 

Bu perde hastanede geçer.Nevine kan Mazlum· da kansına benzemek iste 
vermek icap eder. Şinasi. Mazlum, miş, o da Mahmudun babasından kan 
İhsan kan vermekten kaçınırlarken şo- almıştı. Fakat buna sonradan pi~man 
för Mahmud (Haz.ım) içeri girer. Bir oldu. Çi.inkii Mahmud, babası Osman· 
kabadayıdır. Kanını verir. dan olmuş bir çocuk değildi. 

Biribirini takib eden iki tablo halin- Nihayet iş anlaşıldı. Nevin muayen~ 
deki bu iki perdenin seyircide bırak- olmuştu. Gebe idi. Bütün yaptıkl2rı 1 
tığı tesir hiç de eser lehıne kaydedile- bu gebeliğin tesirindendi. Çünkü kan 
mez. Perde açıldığı zaman kır deko - naklile huy nakıled1lmezdi. Mazlüma 
runun verdiği sukutu hayali mütered- da kan nakledilmemişti. Doktor, onu 
did bir lisanla söylenilen espriler iza- kan naklettiğine sadece inandırmıştı. 
le edememiştir. Bilhassa ikid~ir Şi - Mazlumdaki değişiklik kendi kE:'n • 
nasinin, yırtık pantalonunu göstermesi dine yaptığı telkin yüzündendi. 
çirkin bir şeydi. * 

ÜÇÜNCÜ PERDE: Umumiyet itibarile: 
M:ah.mudun kanı Nevine verilmişti. IB·ir şaheser değil, fakat seyre~ılir.' 

Nevin de tıpkı Mahmud gibi kabadayı Güzel oynarunadı. Fena da oynanmı~ 
olmustu. Mahmudun lehçesile konuşu- sayılmaz. Yalnız· şu noktaları ;~areJ 
yor, ~nun hareketlerini taklid ediyor- edelim: 

du. Her önüne gelenle kur yapan nışan, 
İkinci derecede şahsiyet olarak sah- h Belkis, bizim cemiyetimizde pek az· 

ne •e çıkarılan müdire (Şaziye) Pa~n dır. Bizim kadınımız değildir. 
(Said). Semih (Necdet), Sıddık (Ha- Karısının piçini, pehlivandan oldu~ 
lide), Osman (Behzad), Dilher (Mu - ğu için hazmeden arabacı Osman, ara· 
azzez) bu perdede görünüyorlardı. İ - mızda varsa da sahneye çıkarılmıya · 
kinci perdede pek az görünmüş olan cak kadar enderdir. 
(doktor da) onların arasında idi. Giyinişi, pozlan, şive taklidi itiba· 

Deği.'jen Ne\'inin hareket'leri ho~a rile iyi olan Şaziyenin niçin böyle bir 
gitmiyordu. tip yarattığını anlayamadık. Müdire · 

Nevin Mahmudu eve almı~. Mahmu- nin bir saraylı olmasının hiçbir mana
dun babası Osmanla annesi Dilberi de sı yoktu. 
getirtmişti. Nevinin, Mahmudtaşması İSMET HULÜSİ 

lir~de, bunu· mühim ve faik kuvvette bir 
Çin ordusile karşılamak ve bozmak gibi 
Çin ordusu için istifadeli yeni bir vazi -
yet te hasıl olabilecektir ki böyle mün -
ferid ve kuvvetiice bir Japon kuvveti ü
zerinde elde edilebilecek muvaffakiyet, 

en az Çinin mancviyatını yükseltıniye ya
rıyabilir. 

Hülasa, Hankeunun ziyaı Çine her şe
yi kaybettirmiş değildir. Keza memleket 

haricinden silah ve mühimmat almak ümi 
di de 'kesilmemiştir. Çünkü zaten Japon 

bombardıman uçaklarının son zamanda 
artık fşliyemez bir halde tahrib ettikleri 
Kanton demiryolu yerine Hindi Çini ve 
Sovyet Rusya yolları açıktır. Bugün en 
fena yollarfda blle arkalıırma takılan yük 
arabalarını durmadan çeken kuvvetli ve 

seri traktörler vardır ki, bunlardan ter
kibolunacak ka:tarlar trenlerin yerini tu
tabilir. 

Bundan başka, Hankeu'niin batısında, 
Çin denizinden Hankeuya kadar olan me
safenin dört misli derin bir Çin diyarı 

daha vardır ki, azim ve iradesine salıib 

ve sinirlerine ha.Idm bUyük bir milli şef 
hakiki bir ba~uğ w azimkar bir millet 
için işte asıl Sakarya burada, bu derin ~ 
liklerdedir. Eiter Çin isterse Japon or -
dusunu batılara çeker ve belki burad& 
mağlub ederek vatanı kurtarır veya hiq 

olmazsa yüklerini hafifletir. 
Çin bilir ki, ıbugü.nkü şartlar içinde 

kabul edeceği bir sulh bir idam hükmün-. 
den başka bir şey değildir. 

H. Enıir Erkilct 

Akşehirde Cumhuriyet bayramı 
hazırlıkları 

Akşehir (Hususi) - Cumhurij etm .. 
15 inci yıldönümü rniinasebetile ~ı·h · 
rimizde belediye ve halk tarafmd.dn 
lhaı\:ıret1i hazırlıklar yopdmaktadır. 
Şehrin büyük caddelerin de taklar \ a· 
ıpılmakta ve her taraf şimdiden bn~tan· 
başa elektrikle tenvir edilmektedir. 

Ortaokul talebelen de halka cum .. 
huriyeti ve faydalarını canlı olaraK 
göstermek üzere zengin bir müsamere 
hazırlamaktadır lar. 
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ı o Sayb. _ __ 'S O N P O S T A 

cSoıı P-.. IUU kfrfkuı: SO 

Mari Valevska 
No un aşk romanj 

Tercüme eclen : Mebrure Sami 

Napo yon han o su da 

. Birinciteşrin 28 

Ankara radyosunun yeni programi 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 1 - Mozart - Sonate, aRz Majör. Balı - Bos-

vi ve Etlmesud istasyonunun açılış törcnJ toff Konserto - do major .. 
anons açılif törenini bekleyiş. 16: Açıl1.4 tö - 2 - Schumann cCamavaı op. 9t. 
renı. 18: Müzik cFanfare. 18.15: Nüfus Işle _ 3 - Reynaldo Hahn cSonat.lne •. Francis 
rinin ehemmiyetı mevzulu konferans. •Da _ Toulenza •Pastovelle, be Toccata. 
hlllye Vekatetl tarafından. 18_30: Müzlit 4 - Abcniz Sevllla cNompov. Bahçede genç 
ııdans11• 19: Denizbank mevzulu konferans. kızlar, cde Fallae Dause Dela vie Breve •. 

Bayan M. Tagllafero ve tonsert hakkın
cBanka "tarafından •. 1!.15: Raberler ve A - da lzahat cMes'ud Cemil tarafındane 
rabca soylev. 19.30: M~zik csaz eserleri, se- 23: Cumhuriyetin köy ve zirant politikası 
mar ve şarkılar .• 20: Turk harf lnkılAbı mev mevzulu konferans. o-Ziraat VekCıleti tar::ı -
zulu konferans cKültür Bakanlı~ı tarafın - fmdnn.» 23.15: Müzik - plfı.k-. 23 30: Cum -
dan •. 20.15: Müzik cTürk müziğinden seçll - huriyet devrinde içtlmai muavenc& müesse -
miş parçalar - plAkt. 20.30: Mllli Bankncı - selerinin inklşafı mevzulu konferans. eSıh -

- Devletlum, Madam Lfı kontes Va- muhafaza ederniyecek ve imparato - sonra daima düşünce doğar ve o vakit lı!t \'C tasarruf işleri mevzuıu konferans, hat ve içtimat muavenet Vekfıletl tara!m -
le ka ile ev enm K arzunuzu bendeni- rumun şahsi arzusuna ka~ koymakla de majestelerinin, hareketimi tasvib nlktısad VekCıletı tnrafındanıı. 20·45 : Müzik- dan.D 23 45: Müzik. 23.50: istatistiğin devlet 

pUık. 20.50; Kaçakçılık ve zararlan mevzulu teşk1Uıtındnk1 ehemmlyctı ve psikolojik hı -
ze mahrem olarak bildirmek şerefıni beraber, devlet ve milletin mcnfaatle - huyuracaklarına emindim. konferans cGümrük ve İnhlsarlnr Ve!tAietı klşafımızdnkl mevki! mevzulu konferans .• is 
bahşettiğiniz va ·it, böyle bir tasav - rinc uygun ve faydalı olacak şekilde İnıparatorun bir patlak vermesi bek- tarafından .• 21: Bayan Mağda Tağllyefero taUstlk umum Müdürlüğü tarafından .• 24. 
vuıu tamamen tasvıb etrniştim ... Yal - !harekette serbest kalamıyacaktım. lenirken, o, sukfınetle gülütrtsedi. Bu konser!: Haberler ve lstiklfıl marşı. 
nzoonra~n ~ma~~y~di... ~~~n,n~~ad~~k~~: ~b~~da,F*,5~~~m~-================~~=====~====== 

- Ne geldi? Br prensese ihtiyacı - - Anlıyorum. Umum müvacehesin- lamak cesaretini duydu: # <---m olduğu mu? Yeni bir şey mi bu? de izhar edilmiş fildrlerinizle ağır has- -Üstelik, majestcniz lbu müşkülle -
D ha önced n dü 'inmeniz lazımdı. mak, şaşırt.ma tabiyesile yolumu ka - ri istihfafla karşılayarak, söylenenlere 

Bu akşamdan ;tibaren Taksim abide karşısında Hayır h m meab, aklıma ge en parnak, evvelce verilmiş kararlarımı aldırmamış bile olsaydılar, bu sefer de 
fa mza bır · 1 'eva irnparator kızı hiçe indirmek istediniz, değil mi? önlerine Madam Valevska tarafından 
ç rtmak ı· d ğikli! - Evet itiraf ediyorum haşmetmeab. sed çekileeekti sanıyorum ... 

Mecli te öylediniz ya!. -Ve hiç de öfkemden korkrnadmız, - gvet, söylemiştiniz, tevazuu do - Arkadaşlun Bestekar 
Tnmburt Salaha ti Pınar 

ve Kemani NECATİ TQKY AY 
ö ' arzettim, zira asıl çekinmediniz mi? Iayısile, değil mi? 

dü üncelerirr:i sö erne~ imkan yok- - Havır haşmetmeab; zira öfked~n 
u M~c~~ffne ~~ı hfi~e~irl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
bulunmu~ olurdum. 

- Öyl~ ise bunu sirndi bana söyle -
yin ve haklı bir sebeb bulmağa gayret 
edin bakalım. 

- Sebeb tamamen haklıdır efendi -
miz Ötedenberi benim ~ahsi dileğim, 
koniesin imoaratoriçe olması fikrinde 
terr.erküz ediyordu. Neyleyim ki kendi 
his ivatımı susturmak mecburiyelinde 
kaldım .. 

- Bu kadar ezılip büzülrneğe lüzum 
~ok. Esasa _gelin diyorum size. 

Gelivorum haşmetmeab. Kontes 
gehedir. Hem de beş aylık degil mi 
efendimiz? 

- Beş bucuk aylık. 
- Şu halde. eğer kendisile evlenmek 

fikrini, esas olarak kabul etseydik de 
şinıdiki nikfıhın feshi, sonra da yeni 
bir nikfıh muamelesinin yapılmasına 

kadar, demek olu or ki. iki aydan ev
Yel bu izdivacı akdetmemize imkan 
yoktu. değil mi ef<'ndimiz? 

- Evet. a am yukan öyle. 
... Övle ise. izdivacın hemen aka

bi.ıde düğacak olan çocuk, şayed erkek 
olursa. meşru sıfatı haiz bir varis diye 
mi telfıkki edilecekti? 

-Gayet tabii! 
- Bu halde & haşmetmeab, düğün-

den hemen bir, bir buçuk ay oonra do 
ğa.:ak olan bu çocuğa cge'be kalınma• 
tarıhi kontesin diğer izdivac zamanına 
aid bulunacağına göre, bütün dünya 
ona bir zina mahsulü gözüle bakmak
tan cekinmiyeceMi. Gerçi majesteni -
zin bu çocuğup annesini nikahla alma
ları onu meşru kılmış oluyorsa da. bu 
sadece kelimede kalrnı~ bir iş addedile 
cekti Fransa ona, hiç bir zaman meşru 
göz le bakmıyacaktı. 

Napolyon düşüneeli duruyordu. Fuse 
cesaret buldu, adeta latife eder gibı bir 
hal takınarak: 

- Henüz söylememiş olduğum mü
him noktalardan b'rini daha arzede -
yiır, şevketllım: Fransa gibi, istihzaya, 
muzibliğe daima hak ve salflhiyet ver
m·~ olan ıbir rnemlekette, gebeliğin son 
aylnrına gelmiş bir kadının Notre Dame 
. kili esinde alavı vala ile gelin olması 
herkesi güldürecek bir mevzu teşkil 

ederdi. 
- Madam Valevskanın doğurması -

nı bekliyebilirdim. 
- Bu takdirde de. gerçi 

mec;ru kılabileceeiniz bu çocuğu ne ya
pacaktınız? İzdivaçtan sonra doğacak 
ola!l evladlannız, birinciye tefev ruk 
eden haklara malik olacaklardı. Bu su
retle de. tahtınız sizden sonra tehlike
ye düşebilir ve bir sürü dahili harble
re ebebiyct verilmiş olurdu. Afftmza 
sığınarak söyliyec('ğim, gayet korkunç 
hir vaziyete düşmüş olacaktınız haş -
metmeab. 

İmparator ağır ağır: 
- Söylediklerinizde mantıki buldu

ğum doğru cihetler de var amma, bu 
sebf>hler akl·nıza ne zaman geldi Dük 
d'O rante? 

- Dün düc:;ündüm efendimiz. 
- Ya?! Öde ise, bana bunlardan 

me<'lis açılmadan evvel niçin bahset -
mediniz? 

Sebeb ~avet basit haşmetpenah.j 
Bu ~uretle. binat Majestenizin gerek 
be·,-ıonize, f!ı;>re~se difrer arkadaşlan -
ma 'ermiş olduklan fikir hürrivet.i>ıJ 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Z irai ve ticeri her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENlERE 28.800 
iKRAMiYE VERECEK 

Lira 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ıhbarsız tasarru.f hesablannda en aı 
SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 

ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 

4 " 500 " 
4 • 250 

" 40 " 100 .. 
100 " 50 " 120 " 40 ,, 

4,000 Lira 
2,0 )0 " 
l ,OJO ,. 
4,0)0 " 
5,000 " 
4,800 ,, 

160 " 20 , 3,200 " 
DIKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO liradan oşağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takd~rde % 20 fazlasile verilecektir .. 
Kur'alar senede 4 defa, ı EylUl, 1 Birinci k.~nun, ı Mart ve ı Haziran 

tarihlerinde çekilecektir • 

Soo keşidede: Piyango biletinden 

lle kışlık seans/arına başlıyorlar 
Art'stler : Mahmure Şeuses, Suzan Şahin, Afitap Özses, lrfan 
Genç. Saz Heyeti : Kemençe Aleko, Piyanist Y orgi, Banco Cemal, 

Klarnet Şeref, N ! Y Nihı:l, Hanende Yaşar ve Yahya 
Daveten lspanyol Dansözü 

MARiNA PALMERO 
Muhtelif varyete numaralan, Meşhur Viyolonist 

MARIÇKA ORKESTRASlNIN iştirakile ayn ca Konser. 
Tel. 41821 

TÜCCAR TERZİ 
Paris ve Nevyorktan dlplomalı 

Telefon 42077 1 
Ticaret Oda numarası 2217 

H.BASRALYAN 
KAH İRE tbrahirnpaşa rneydanı, 44 

7A)gheb binasında 
~ ................................ ~ .. .. 
1 Emlak ve Eytam 1- ankası İstanbul Şubesinden 

Esas No. YERİ Kıymeti Nevi Masahası Depozito 

C. 28 Beyoğlu Teşvikiye Hacı Man- T. L. 2500.-
sur sokak eski 36 yeni 93 No. T. L. 12.500- Apartıman 241.50 Ml 

Adres ve tafsiliıtı yukanda yazılı apar tırnan peşin para ile ve kapalı zarf usulü 
ile .satıirnak üzere arttırmaya konulmuştur. 

ihale 15/11/938 Salı günü saat ondadır. 
İstcklilerin şubemize rnüracaatla tafsilat almaları ve bir lira mukabilinde bi

rer şartname edinmeleri ve şartnarnede yazılı hükümler ldaircsinde teklif mek-
tublarını o gün saat ona kadar ilJbemize vermeleri. (744) (7992) 

Bo tun kış mevsiminde evinizde devıuıılı ve 
tatlı bir hııraret temin etmek isterseniz. 

B B B F F T sobastnt ahn1z 
Gayet kolay temizleme ve kullanma . tertibatı, 24 saatte bir 

doldurUf, mahrukattau yOzde 50 tasarruf 
K RE F F T Soba Sanayünin Son Harikasıdır. 

Soba almadan evvel bir dera 1939 modelleri görUnoz. 
ADRESE DiKKAT: Istanbul Yenipostane caddesi 

kapısı karşısında numa ra 20 

OHANNES PAPAZYAN 
T aklidlerden akınınız : Hiçbir ye:de şubemiz yoktur. 

200,000 lira kazanan Küçük Bayan Sofia söylüyor 
On beşinci Cumhuriyet bayramı 

günü lzmitte çıkıyor. (Bana bu boynk serveti 
kazandıran bileti TEK KOLLU CEMAL kendi ellle 

seçti ve yerdi.) 
Son keşidede : Pıyango biletinden : 

15,000 lira kazanan Muğlada piyade alayında Yüzbaşı Bay Hilmi söylüyor: 
(B:ına hu bUyük serveti 

kı-ı• a ıdıran bileti TEK K O ll U C E M A l kendi elile saçti ve 
bana posta lle gônd e rdi) 

(Anadoluda- Rumelide) (Denizde- Karada) (Vapurda- Trende) (Her yerde Herkes) söylüyor: 

TEK KOLLU CEMAL gişesi 
Sahibi CEMAL GÜVEN şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin ettL İşte bu sebebden: Piyango bileti denilince 
evvelemirde TEK .K.OLLU CEMAL hatıra geliyor. Ve herkes harb meydanlannda bir eşini bırakan TEK 
KOLU ile iktisad sahasında çalışan bu malUl mütekaid sübayın gişesine koşuyor. 

Yeni tertib edilen biletler tük.enmek üzeredir, acele ediniz. Taşra _siparişle~ sür'a~ve1_nt:izamla gönderilir. 

. Yen·· adrese d•.kkat •• 1stiml!k dolayıaile gfşemiz ayni cadde tızerinde Bahçeka
pıya doAm Emlak Bankası karşısında 57 No. ya nakleyledL 

.Hiç bir yerde şubesi yoktur. Telgraf ve kısa mektub adresi: 
Istanbul, Eminönü Tek Kollu CEMAL Gişesi sahibi CEMAL GÜVEN 

Ma.rmara Anadola psetelerinJD eıı 
ıüıeli olacaktır. 

Telefon. İmıit 15 
Adres: b mit MARMARA gazetesi 

Salılık bina ~ 
iirtıınt>ulda. Eminönü kazaatnda 

Hobyar mahall~lnde Hocahanı cad
desinde kftln (1102.50) metreilk bl.r 
araa üzerinde yapllml§ bir bina sat&

liktır. 

Satın almak istlyenler mezkQ.r bi
naya verecekleri son fiatı adreslerile 
blrllk~ 15 teşrinlsanl 1938 tarihine 
kadar Ankarada, Ka.vaklıderede kMn 
İran sefarethanesine bUdlnnelldtr -
ler. (1177) 
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Istanbul büyük bayrami kutlulamak 
için hararetle hazulandi 

Celal Bayar don akşam 
Ankaraya hareket etti 

(Baş tarafı 1 inci sayjamızda) 

dilen husus! vagonla Ankaraya gitm.i~-

Fransız Başvekili dün 
mühim bir utuk söyle • 

ı 
(Ba§tarafı 4 fincü sayfada) bayraklar, taklar vesair süsleme terti - tir. Başvekile Orgeneral Fahreddin de 

teyahat edecek yolculardan da 3,25 ku • batı ile, geceleri de ışıklarla d.onatılacak, refakat etmektedir. (Baştarafı 1 inci sayfada) teşriki mesaiye sevlredecek kuvvetli mü~ 
ruş alınacaktır. şehrin mu'htellf ve münasib noktaların - CelAl Bayar, otomobille Köprüye tün l'Tansaya hitab ettl~i kaydettikten tekahil hürmet sebEfuleri mevcuddur. Rc.ı 

Tİ(aret odasında dan havat fi~1deri atılacaktır. gelmiş ve 18,35 seferini yapmakta olan sonra evveHi beynelmilel politikadan bab- jim farkı ne olursa olsun, iki millet har "' 
İstanbul Ticaret ve Sanayi odası cum- Fener alaylan Den'izbankın yeni yaptı.rdığı Suvat va- setmiş ve demiştir ki: bin hiç bir zaman bir tarzı hal olmadı~ .. 

ıı. Gece .<-öl.rin bu"·yük· yollarından geç - purile halk arasında Haydarp::ıc:aya c- Bu sahada, mühim unsur kaybe - m ve milletierin !hfllisane anlaşması ile uuriyet bayramı için fevkalade bir bro- ~· _. V 

rnek U··ze"'e fener alaylan ynnılacak!ır. geçmiştir. Haydarp::ıc:ada Riyaseticum- dildiğini zannedilen bar~ın kurtarımuş bütün meselelerin halledilebilecegini an~ §Ür neşretmiştir. Bu broşüt'de Türkiyede • """t" • _. 

·kt Bunlardan bir grup Beyogvlu tarafmda hur Umumi Katibi Hasan Rıza, serya- olmasıdır. Mühim anlaşmalardan doğan laınalıdırlar. ı ısadi vaziyetin 15 yıllık bütün safha - b F · · 
ları resim ve grafiklerle gösterilınekte - Taşkışladan fener ve meşalelerle hare - ver Celal, Sıhhiye Vekili Huh1si Ala - vazlyet, haıt>in önüne goçilmemiş olduğu Kurtarılmış olan arış ransa ıçın geç-
dir. kt>tle ulusal marşlar söyliyerek saat yir- taş, şehrimizde bulunan saylav ve ge- takdirde doğacak olan vaziyetc mürec - m~ hatalarm sonu ve yeni bir devrenin 

Cumh · lk P · E ·· ·· mide Taksim mevdanına gelecektir. İs - nerallar, tstanbul Vali ve Belediye Re- cahtır. Fransanın testirniyeti mevzuu bab- başlangıcı olmalıldır. urıyet Ha artısi minonu §U- J solamaz. Fraooanm kuvvet önünd~ eğil - Bundan sonra B. Daladye, mali va .. besine mensub tüccar ve fabrikatörler de tanbul tarafında fener alayına iştirak e· isi Mu:hiddin Üstündağ, İstanbul Ko -
miyeceği malftmdur. Eğer Münihte bir ziyetin tedkikine geçmiş ve masrafla mil .. köprünün Eminönü cihetinde büyük bir ıdecek mekto.'-l"'r, cenu·~eıler ve halk B"- mutanı Halis Bıyıktay Poıı·s Müdur·· u·· li "d k . b ·zliv. - t • 

"'u ""· J · '"' ' ültimatom !karşısında bulunsaydı, mü sa- van at arasında i nıs etsı gı gos er-c t~k yaptırmışlardır. Takın elektrik tenvi- yazıd meydanında toplanacaktır. Salilı Kılıç ve bir çok zevat tarafından · ı · 
vi vaziyette müzakere edemeseydi, mil - mış ır. ratının dün gece tecrüıbesi yapılmıştır. * uğurlanan Başvekil, trenin hareketi !etin mukavemetine müracaat edilecek- Dalndye, ibiHihare bükfulletin yabant-ı 

l\lcrnsim programı Cumhuriyet bayramı münasebctile o - esnasında ha'lk tarafından şiddetle al- ti. Münih eseri bir mantık hareketi ol - kuvvetlerin Fransız milli haynhna mü ~ 
Cumhuriyet bayramı münasebetile ya- kullar bugün saat 13 den itibaren pa • kışlannu~tır. muştur. danalesini kabul etmiyeceğini bildirmi~ 

rın saat onda vilay-et dairesinde vali ta- zartesi sabahına kadar tatil olunacaklar- Ankaraya giden ecnebt gazeteciler Daladye, komünistlerin buhran esna - ve nutJrunu şu sözlerle bitirmiştir: 
rafından tebrikler kabul olunacaktır. Bu dır. Cumhuriy~tin 15 inci yr:ldönümü sındaki hattı hareketlerini şiddetle ten- c Fransanın ne bir kurtarıcıya, ne de 
:merasime İstanbulda bulunan meb'uslar, Konferanslar münasebetile yapılacak merasimde bu- kid etmiş ve sözlerine §U suretle devam bir mukadderat adarnma ihtiyacı vardır. 
İstanbul komutanı, generaller, kara, de- lunmak üzere şehrimizdeki ecnebi ga- etmiştir: Fransanın azimli işçilere ihtiyacı vardır~ 
niz, hava sübaylan, jandarma mıntaka Muharrir arkadaşımız Nusret Safa Coş- zeteciler Ankaraya gitmişlerdir. Me _ c- Bu partinin şiddet ve itila!grızli~i, Memleket bütün evlfıdlnrının gayretilE\ 
müfettişi, şehir meclisi azalan, rektör, kun dün Cağaloğlundaki Amerikan kız rasimde bulunmak üzere şehrimize icraatı fclce uğrattı. Bu partinin gazete- kendi kendini kurtaracaktır. Hürriyet na.
Parti, viHi.yet, belediye, adliye, maanf, san'at mektebinde (On beşincı 29) mev- gelmiş olan Yugoslav gazetecileri bu leri ile hatiblerinin, barışın sellımeti için mına, her Fransızdan zam~n zorlukla:ı."' 
bankalar erkanı iştirak edeceklerdir. zulu bir konferans vermiş, cumhuriyetin meyanda Vremenin s1yast muharriri hayranlı~a layik bir inanla çalışan Çem • hın e!z~m kıldığı f_:~~kfırlıgı isternek ıçı~ 

Taksim meydnmndnki merasim on beş yılda başardlğı işleri anlatmıştır. B S • ...Jt...: ..ı~ Ank .tmis berlayne kaba bir surette hücum etmeleri kendımızde hak goruyoruz.:. 
ay vetov;,..-u uıt: araya gı • . 

Kabul resminden sonra saat on birde Arkadaşımızın konferansı kalabalık bir b 1 kt dır y t .
1 

Fransanın vaziyetini zayıflatmaz mı":. Daladye saat 16 da Parıse hareket et ~) 
u uıuna a . u;goslav gaze ecı e - .. · . . 

Taksim meydanında merasıme başlana • tnlebe kütlesi tarafından alAka ilen din - . . . . Komunist şeflerinin bu hareketi bu mıştır. ) 
caktır. lenmi§tir. ~ rme Avala ~]ansı muhalbırı de refa - tarzı halle d.e~il, bükt1meti baltalamıya Nutkwı nkislcri 

Vali ve komutan meydanda toplanmış kat etmektedir. müncer olan bir hattı hare~ttir.:. Berlin 27 (A.A.) - Yarı resmi bilf 

olan kıt'a ve oku!lann ve diğer teşek • Radyo makı·nelerı· ,·dhal E k" A ı.. b" "d t "hi Daladye, barışı ve Fransanın vakar ve membadan bildirildiğine göre Almanı 
küllerin bayramını kutlulıyarak Clını - s 1 

yaso.,a ın~sına aı an hays{yetini muhafaza hakkındaki azmini mahfelleri Dalaidyenin bugünkü nutkunu; 
hurlyet abidesi önüne gelecekler, burada t d 1 t • h • parça ar teyid etm~tir. ve bilhassa Almanya ile anlaşma arzu -1 

bütün bandoların, askeri kıt'a ve okul - ve sa IŞI ev e ID ISarr Ayasofya Müzesi bahçesinde yapı - -Fransanın ıana menfaati bizzat kendi sunu müsaid surtte karşılnmışlardır. 1 

lnrın iştirakile İstihlal marşı çalmarak lan hafriyat neticesinde meydana çı- emni~tinin muhafazasıdır. Yani yalnız Bir Leh gazetesinin şayanı dikkat 
•ancak çekme merasimi yapılacaktır. altına alınıyor kanlan eski A~a binasma aid ve Avrupa 1ot'asındaki hudutların bütün • neşriyatı 
Cumhuriyet abidesine vilayet, komutan- tariht kıymeti haiz parçalara münasib lüğünün muhafazası de~.il, ayni zaman - Varşova 27 (A.A.) - Dobrıviezor ga "' 
lık, belediye, Parti ve resmi ve milli ku- (Baştarafı 1 tnci ıayjada) birer şeltil ~llerek sütun ksideleri da imparatorluk ile olan münakalelerin zetesi, Alınan isteklerinin ön plD.nda he ..j 

rumıar vesalr arzu ekien teşekküller tara. ya Nafıa Vekili Ali Çetinkaya mikro- üzerinde teşh,tr edilecektir. Bunun iç1n senbestliğinin de idameısidir. def tuttuğu Fransız müstemleke imparn..l 
tından çelenkler konacak, defteri mah - fon önünde bütün memlekete hitab~m . Fakat Fransa her tarafta da hazır blı - torltığunun bütünlüğü hakkında Fransızı 
su 1 1 A d bır proje hazırlanmıştır. Yıakında a - 1 akt H t f't ad 

1 
t b 

1 s rnza anacaktır. Ibi e etrafındaki bu bir nutuk söyliyecek, müteakıben Cum- . . unac ır. er ara a, a e ve arı§ efkarı umumiyesinde gittikçe artan endi-.j 
lllerasim bittikten sonra vali ile komutan hur Başkanlığı ıfi!larmonik orkestrası meliyata başlanacak ve aynca teşhl- için çalışabilecek gayretiere kendi gay - şeyi kaydediyor ve diyor ki: 1 
Ye :refakat1erindeki zevat stadyom önün- rin öğretici mahiyette olmasına büyük retlerini bir.leştirece·kti· ·r. cİçinde Fransızdan zı·yadc İtalyan bU< tarafından senfunik bir konser verile- - 1 
dclti tribüne gelecekler ve bundan sonra bir itina gösterilecektir. Fransız diplomasisinin temelJ her §ey- lunan Tunu.sa karşı İtalyanın dünden ~ cektir. Konserin sonunda radyo evi, 
geçıd resmi ~lıyacalktır. mühendisleri delAletile m>o?ilecektir. Ül den evvel F:~nsa ile İngilterenin sıkı bir beri alAka gösterınemesi bu endişeyi dnı' 

t:>~- Denizhankın ev vapuru da gelivor surette tAc:rıkı mesaisine d kt d h · d · Bayram bugün başlıyor Etimes'uddaki yerici istasyonunu J -y- ayanma a ır. a zıya e giıtmektedir. Bugün ise Fran ... 
Bugün saat birden itibaren pazar günü görmek isliyenler saat 14 te otomobil Denizhankın Alınanyaya ısmarladığı Fakat bu te.§riki mesai inhisar altında de- sada~ imparatorluğun müdafaasma müra; 

aGanu saat yirmi dörde kadar şehirde ve otobüslerle ,Etimes'uda gidecekler yeni vapurlardan Ülev vapurunun da ğildi:. Di~ teşriki mesai~e: de a~~k~ır. caat parolasının işitilınesi, yalnız Frani 
ınevcud resmi ve husust bütün bin(\}ar, ve mühendisler delaletlle orasıru da inşaatı bitmiş ve vapur limanımıza ha- Muteakiben hatib, kendısıne Munıhte sanın orta Avrupadaki son muva.ffaklyet 
deniz ve kara nakil vasıtaları gündüz ge.zeceklerdir. reket etmiştir . Alman mi!leti tarafından göstf'rilen gü - sizliğinin neticesi değil, aynı zamandn 
c:ı: ==ıı================~=;;.;=;;;;~==============~;;;;;;;;,.,;;,;~~~========== zel kabulü hatırlatarak deml~ir ki: Fransız koloni imparatorluğunun bütün .. 

- Fransız ve Alman milletlerı arasın- lüğü meselesinin ortaya çıkması endişe .J 
da, bütün zorluklara rağmen, hAlisane bir sindendir .• 

.. 
' / 

) 

Terfi eden valiler, kaymakamlar 
ve diğer ida e amir eri 

(Baş tarafı 3 üncü sayfada) ı mal Göktan, Iğdırdan İhsan Olgun, Ar ı 
dık Hatunoğhı, Rizeden Hakkı Tunceli, paçaydan Suphi Aktan, Göleden Yusue 
Erzincandan Rauf Özdemir, Seyhandan Acar, Çıldırdan Rifat Bingöl, Poshoftan 
Agruı Akkan. 

Ikinci Bınıla terli eden nü/us mÜ· 
dürleri: 

Necmeddin Uner, Tuzlucadan Muhiddin. 
Onel, Malazkirdden Fuad Ceruk, Perva .. 
riden Hakkı Güngör, Şirnaktruı Sabri ~ 

Balıkesirden Hikmet Çınar. 

Dördüncü ınıla terfi eden 
müdürleri: 

zel. Kayulhisardan Reşad Yücel, Mura ':" 
nülut diyed€n Eşref Erkut, Alucardan Necde 

İ~lden Rüştü Aksu, Kastamonudan Hü 
seyin Altay, Ordudan Ali Ulvi, Amas -
yadan Rüsuhi Genç, Antalyadan Zühdü 
Onat, Konyadan Tahir Güran. 

Bir yıllık uzaklık zam mr alanlar: 
Silrd mek.tubcusu Şevıkot Yıldınm, 

kaymakamlardan Güven, Tutaktan Mu -
zaffer KU§akçıoğlu, Eleşgirdden Cevdet, 
Baran, Su§ehrinden Ali Münib, A§kka -
leden Esad Onat, Karayazıdan Edib Kar. 
tal, Bordan Eşref Alikar, Ardahandan Ce-

Yılmaz. 
ı 

Birinci sınıftan mülkiye b~mıüfettişli .. 
ğine Hilmi Cerid, ikinci sınıftan birinci~ 
ye mülkiye müfettişi İhsan Aksoy, üçün.._ 
cü sınıftan ikinciye Memduh lcöz. 

Seferberlik ikinci şube şefi Gafur Soy~ 
lunun maaşı 55, Seyhan umuru hukuki.., 
ye müdürü Ali Rızanın. vekfllet levazızn: 
müdürü İhsan Guranın, mahalli idareleı:ı 
umum müdürlüğü şube muavinierindeDi 
Emin Köksalın maaşları 45 er lira olmu§..., 
tur. ! 

.sallllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lti tllllllllllllll 11111111111111111111111111111111111111111111111111 fiili ~ 
~ Türk Hava Kurumu 
5 86 C 1 • T E R T 1 p 

1 üv-· ·y 
~ Birinci Keşide: ll 1 Ikinciteşrin/938 dedir~ 
~ Bilgilk illramlge: 40.000 Liradır ••• - -
§ Bundan batka: 1&000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- a 
~ lerle ( 20.000 •e 10.000) liralık iki adet mükAfat vardır... ~ 
5 Yeni tertipten bir bilet alarak i~tirak etmeyi ihmal et- -
§ meyiniz. Siz de piyangonun mes'ud ve bahtiyarlan &1'11Blnal 
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Mahalleye yeni taşınmışlardı. Karı 

koca idiler, kadın da ·erkek te oldukça 
yaşlı görü.nüyorlardı. MahaUeli onlardan 
bahsederken: 

- İyi insanlara benzerler! 
Diyorlardı. Fakat mahalleliy! düşün

düren bir cihet vardı. Ev~ taşmalıberi 

bahoe üstündeki odanın paucurlarını hlç 
açm~mı.şlardı. O oo"ayı sandık odası gibi 
J<ullanmı.ş olmaları da akla gelebilirdi 
amma, yeni komşular hakkında dönen 
dvayetler bunu akla getirmiyordu. Kö
şcdeki balkonlu evde oturan Nizamed
din bey bir gün çocuğu na bir oyunca k
r.ıdan •bebek alırken ihtiyarı orada gör
müştü. O da 'bir taklım oyuncaklar almış, 
evine getirmişti. İhtiyar karı koca bu ı::
~·uncaklarle kendileri oynarmyorlardı 

ya .. herhalde pancurlaııı kapalı odada 
bunlarla oymyacak bir çocuk vardı. Hat
ta bakkal da bunu teyid edecek bir şey 
şöylernişti. Bir gün çırağı ekmek bıra
kırken ihtiyar kaclını elinde ufak bir ço
cuk çorabile görmüştü. Mahallelinin her 
işine karışan, her hareketten birçok ma
na çıkaran mütekaid gümrük başkatibi 
Süleyman ıbey rastgeldiğine. 

- Belli olmaz, diyordu, belki çocuk 
lıırs•zıdırlar .. hani arada sıra<lı öteden 
beriden kayıbolan çocukları bunların çal
maı:fığı ne malılm! 

- Peki amma çocukları oancurlu oda
ra mı saklarlar? 

- Evet birkaç gün için orada saklar
lar, sonra da kanını içerler. 

Bu müdhiş bir ithamd.ıı. Süleyman .bey 
ttu ithamını, çok evvel okum:ış olduğu 

bir roman vak'asile tevsik ederdi. 
- Ben bir romanda okudunı. İnsanlar 

bazan hortlarlar, yani öldüktf•ı: sonra di
l'ilir, mezarlarından çıkarlarmış. Nasıl mı 
çıkarlar? Bizim gibi insanlar i<:in çok güç 
olan bu iş, hortlaklar için çok kolaydır. 
Çünkü biz cüssemizin sığacağı biı· yerden 
geçebiliriz. Hortlak ise en küçük bir de
ltkten mesela bir iğne deliğinden geçebi
lir, ne diyordum. Bu iki ihtiyat·ın da 
hortıak olmadLklan ne malum. 

- Hortlaklar çocuk mu çalarlar? 
- Tabii. Çünkü onlar bizim yediğimiz 

yiyeceklerle .beslenmezler. İnsan kanı 
i-ç<'rler. 

Süleyıman beyin ithanuna inanmıyan- diklerimi dinlerken müte.madiyen bir 
lar ~'Ok olduğu gihi inananlar da olurdu. şeyler düşünüyor, kendi söyliyeceklerini 
Bu yüzden çocuklarına sıkı sıkı tembih tasarlıyordu: 

ederlerdi: 1 - Beyefendl, dedi, sebebi ziyaretimi 
ı 

- Sakın o ihtiyar kom.şulara yaklaş- nasıl söyliyeceğimi ıbilımıyorum. Mahal-
mayın, onların evleri önünde oynamayın. lede hakkımızda bazı rivayetler cereyan 

Pireyi deve yapmaktan; görmediğini, ediyormuş. Herhalde siz d'e bunları duy
bi!mediğini görd!üm, biliyorum tarzında muşsunuzdur. 

anlatmaktan hoşlanan kadınlar daha nP- Bir an duralamıştıan. Duymadım, diye
ler neler söylemezlerdi. Çama~ırcı Fat- bilirdim. Fakat ıbu yalanı <><iylemiye ne 
ma hanmı bunların elebaşısıydı. Gittiği mana vardı. Çünkü ben duyduklaruna 
yerde anlatırdı: inctnmamıştım. 

- Ah hanı.mcığım, bunlar da nPredcm - Evet beyefendi ıbazı rivcıyetler duy-
buraya geldiler. Yalanım varsa yt:>diğim du.m. Fakat bunların çok gülünç, çok bu
ekmek çarpsın iki gözümle gördüm. Hani dalaca sözler olclıuğu muhakkak .. bir o
evvelki gün mümcyyizlerin !;'amaşırları- danın ıPancurlarınm açılmaması yüzün
nı yıkamı.ştım ya .. hava biraz bozuktu, den bu kadar manası.z yala..."llar uydur
betki yağmur yağardiye çamaşırları balı- mak garib, garrb olduğu kadar da çil'kin 
çeye asmtyor da tavan arasına asıy.•r- bir ş~y. 
dum. Mümeyyizlerin tavan arasının pen- İhtiyarın gözleri yaışarmı.ştı: 
ceresi, onların pan-curlu ı.-1asile karşı - Garib ve çirkin dediniz. Ben sizinle 
kar§ıyadır. Bir aralık şöyle bir pencere- ayni fikirde olmıyacağıım. Ben rivayet
den bakayım, dedim. Pancurların araları leri pek garib bulmuyoruırn. Kabahat on
nasılsa biraz aralık kalıımştı, dikkat et- larda değil, daha ziyade karımın ve be
tim. O hortlak karı orada id1. Beşik gibi nim tfuşüncesizliğimde mi desem. Doğ

bir şeyin üzerine kapamnışh. Herhalde rusu ne söyliyeceğimi şa.şrrdım. 
beşikte bir çocuk olacak, gürıahıııa gir- - Anlıyamıyorum. 

miyeyim. Ne yaptığını göre~im am- Yüzü.me dikkatli dikkatli baktı: 
ma .. o odada çocuk olduğu muhakkak. - Beyefendi bu ma!hallede en evvel 
Akşam bizimkine anlattım. Selam.ıün sizi rahatsız edişimin sebebi sizi yazıla
kavle, lde dedi. Alınma bn selaroün kavle rınızdan tanıdığım içindir. Ben Dünya 
ile geçirilecek şey dıeğil Mahalleli bir gazetesinin eski bir okuyucusuyum. Hi
maınzata yapsak ta mahalleden çıkarsak kayelerinizi muntazama.n okurum. Her 
Hepimiz camrmzdan korkar olduk. Hem halde hortlakların vüoudünc inanacak 
dahası da var. Dün sakallı kapıya balon- bir kimse olmadığınız mulhakkak. 
cuyu .çağırmıştı. Ben otıadan gf'çiyordum. - Evet.. 
Ne yapacak? diye baktım. İki tane balon _ Sizden bir şey rica etsem. Hani bu-
aldı. Çocuklara OY'uncak almasına alı- nu söylemeyi de tuhaf buluyorum. 
JQdar amma, onları ihapsetmeleri de gü- _ Buyurun sizi dinliyorum. 
nah değil mi? ' 

* Bir gece evde yemek yiyordum. Kapı 

çalındı. Gittim, açtıım.. kap1da ihtiyar 
k.omşu vardı: 

- Affedersiniz beyefenıdJ, sizi rahatsız 
ettim. 

- Bilakis memnun oldum, buyurun. 
İihtiyar komşuyu sa1ıona aldım. Çok en

dişeli bir hali vıardı. Beni ziyaret etme!ii 
nin sebebini bir türlü söylemeye cesaret 
edemiyordu. Evvela, havadan, şuradan 
buradan laf açtım. Fakat o benim söyle-

- Bizim eve kırü1ar teşrifınizi yalvara
caktım. Bu gerek hhim., gerek mahalle
nin rahatı, huzuru için eLzem. Buraya 
tu.şınmoıya kadar epey ev değiştirdik. 

bütün bu ev deği.ştimnelerımize sebeb 
hakkımı.zd.a yapılan garitb dcdikodulard'ı. 
Başka yEr:e gitsek orada da kim bilir da
ha neler söyliyecekler . Ev dc-ğiştirmek

tense dedikoduların önünü almak daha 
iyi olacak. 

İhtiyıarın evine gitmekte 
nıedim. 

- Hayhay gidelim. 

tereddüd et-

Birinciteşı:in 28 . 

Gümrük muhafaza Genel komutanlığı Istanbul 
satın alma Komisyonundan : 

1 - Deniz vasıtaları iç~ satın alınacak 535 kalem stok tamir malzemesini!l 
12/11/938 Cumartesi günü saat 11,30 da kapalı zarfla eksiltınesi yapılacaktır. 

2 - Tahmini tutarı 6600 lira ve ilk teminatı 495 liradır. 
3 - Cins, mikdar ve evsaiını gösterir listesi komisyondooır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin o gün eksiitme saatinden bir saat evveline kadar 2490 sayılı 

kanunun tarifi veçhile hazırlıyacak!arı teklif mektuıblarını Galata eeki ithalat 
gümrüğü binasındaki k.omisyona verme leri. c7956» -

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derho::tl kes ~r. 

... - icabında giinde 3 kaıe alınabilir. 

Hizmetçiye •seslendim: 
- Şapkamı getir. 
Şapkamı verirken yavaşça: 
- Gitm.eseniz beyefendi. 
Dedi. O da •benim nanuma korku_, vJ:"dU. 
İhtiyar, evinin kapısını anahtarla açtı. 
-Sizi doğrudan !doğruya pancurları ka 

palı ddaya alacağ.ıım. Karım da oradadır. 
Pancurları kapalı odanın kapısı açıldı, 

evvela ihtiyar girdi. Ben onu takib ettim. 
Odada çamaşırcı kadının söylediği gibi 
bir ·beşik ve birçok oyuncaklar vardı. 

- İ§te bu oda .. 
Karısı beşiğin yanında ayakta duru

yordu. 
- Bu oda bizim çok sevdiğimiz bir kö

şa .. şu boş beşik, şu oyuncaklar. 
- Ölen bir çocuğunuzun odası. 
- Hayır, olmamış çocuğumuzun odası. 

olacaktıı. Bütün bunların hayalUe yaşar
ken, ailesi karımı :zıorla bir başkasile ev
leııdird'i ve 'ben de çekildim, uza-klara 
gittim. Billbirimizi tekrar gör~üı 
zaman karım kocasından ayrılmıştl. Ben 
de ser'besttim. Yirmi yaşımda iken kun. 
madığımız yuvayı altrru.şını geçtikten 
sonra kurmu§tuk. Bu yuvada çocuk ek· 
sikti. Çocuğumuz ol'mazdı. amma, niha 
Y'et bir çocuk odası hazırlıyabilirdik. Bu 
da bizim için •bir teselli idi. 

* Esrarengiz oıdanm esrarı çözülmüştü 
İki ihtiyar, eski günlerinin bir hatırasını 
değ1ilse bile o ·gün1erıin tatlı ümidlerini 
bu oda içinde ıhisısıedabiliyorlardı. 

r ARDfK:l .!f'08B.uaznA: 

Ben yirmi yaşımd'a idiım. Karım benden i•· 

birkaç yaş kügiiktü. Birbirimizi delicesi-

Sevgilinin sesi 
Yazan: Muazzez Tahsin Be'l"kand 

ne sevıniştik. Evlenecektıik, çocuklarmuz 

Takvor, rnağlubiyetini tevil etmek 
istedi: Gurabi efendi ilc kansı. bir de Tak-SON j:'QST AN IN -91 - vor, rastgele yolu tuttular. İfakat ha -

- Emniyet ver- E D E 1? 1 QO 1"\ AN \ nıroın üzerinde, şehrin ilk tesiri na.hoş 
m€~ onu i- ol'du: 
l"'ln alt oldum. A ·ı B ' 
r-- - a. urası pis .. fena! dedi. Kalata. 
Mayrnon ilen bu ya benziyor. Hiç de beğenmedim. 
kıdar oynanır. . Takvor, kadının bu hükmünü tashill 
ben doğrusu ~in etmek istEdi: 

alayında idim; YAZAN: Ercüınend Ekrem Talu - Dur bakayım! Daha limandayız. 
ağnoorsun? Hele bir içeriye, asıl kasahaya girelim, 

- Öyle ise bir bundan beş yüz kü- rnek hevesile de, görürsün o vakit iş değişir. Yoksam Ji-
iklnci parti dnha sur sen€ evvel bu - kasketini başına, manların hepsi de böyledir. Biribirine 
yap da, bu sefer rada yazmıştır. Rıh- paltesunu da sırtına benzer. Liman bir memleketin hem 

u ·talığını göster. tun boyunda ve ma- geçirip güverteye ağzı, hem de dibidir. Bir yandan gelir, 
Bunda da yenilebileceğini, o za - halle içlerindeki ev- fırlamıştı. ötedEn çıkar. Ne kıdar da caht etsek 

man da rezil olacağını düşünen erme- lerin ekserisi ta o İfakat hanım be- nafiledir. Temizleemezsin. 
nı, reddetti: zamandan kalmış - raberdi. O da, he - Karşıtarına bir sokak geldi, saptı . 

- Yok. canım! Bir tefa yeter. Mak- tır. Yılların, asırla - sabsız yola çıktığı i- lar .. burada ufak ufak lokantalar, rney-
sad. kaptan beyimizin emirlerini, ar - rm tahrib edici te - çin tütünsüz kal - haneler, aşcı dükkanıarı ve gemicilere 
zularını yerine getirrnek idi. Yoksam, siri bunların üze ~ mış, !burada, kendi- mahsus eşya ve edeYat satan dükkan-
işim yok da bu köpoğlusunun hayva- rinde pek belli de - :;ine Fran.saya ka - cıklar vardı. 
nuıı eğlendireceğim? ğildir. Sadece ceb • dar yetecek bir mik- Camekfu.ılardaki qarap ve içki şi· 

- Ya! Korkuyorsun. heleri kararmış, yer dar tütün almak şelerini, kemerleri, el fenerlerini, ha . 
- Tut ki korkoorum! Altık oyna - yer yosun tutmuş - sevdasında idi. lat turalarını, lastik çizmeleri, tahta 

mam. Hava alacağım. Ben papora bin- tur. Sokakların kal- Kaptan Lögalek, tabanlı kalın kunduraları seyrede ede 
di isem, teptilava ideyim deyidir. Yu- dıı::ıınları da. şehrin liman muamela~ı ta- giderlerken. Takvor, birdenbire: 
karı çıkoorwn .. ister isen, buyur. eskiliğine delildir. mamlandıktan son - - Ay! 

Tekrar güverteye çıktılar. Deniz Bu daracık sokak - ra bir sandal indir - Diyerek, bir börekci dükkanının 
tamamile sakinlem'i.şti. iBu}utlardan lardan geçen yük a- tip, yolcularını ka - önünde mıhlamverdi. 
swnlan güneş ortalığı kurutmuş, aöa- rabaları, kim bmr raya çıkarttı. Gemi, - Ne oldu? Ne var? diye sordular. 
mın iliklerini ısıtıyordu. ne itina ile döşen - geceye kadar bura - O, dükkanın üzerinde sallanan tabe-

- 32 - miş olan o kocaman değirmi ta§ ları ı i b aca~b nebatlarla göze çok tuhaf gö-ı da kalacak ve saat onda tekrar demir layı işaretle: 
Rotterdam limanı, Felemenk'in, ~i- yerinden oynatamamış, yalnız satınla- .rünen bir manzara ~rzeder. alıp hareket edecekti. Onun için: - Nah! dedi. Şu tabelada bir mü 

m ::ıl denizinden gelirken ilk ve en mü- rını cilalamıştır. Gemicilerin , hamalların sağa, sola - Haydi! dEdi; dokuz buçuğa kadar sürman adı yazılıdır: Hasan Necar t 
him limanıdır. Krallığın hemen bütün Liman daima doludur. Avrupa ha - koşuşmaları, yük arabacılarının, kam- serbestsiniz. Ben tam dokuzda fi - deor .. Acaba Osmanlıdır dersin? Yok -
harici ticareti buradan yapılır. Onun rltasında ufacık bir k* ~gal eden Fe- yon şoförlerinin bağırışması, dünyanın likayı rıhtıma gönderir, orada beklet- sam, bu Felemenğin Cava denilen Ko-
içindir ki her an burada büyük biı· İa- lemenk devletinin deniz aşırı söm ür - yetmiş iki bucağından buraya öte be- tiririm. lonyasında da bir çok müsünnan ol -
aliyet göze çarpar. geleri anayurdun birkaç misli büyük- ri getirmiş, buradan şunu bwm yük - Ve gülerek, ilave etti: duğundan, olur ki onlardandır. 

Her millete mensuh kocaman va - lüğündedir. Merkez oralara, durmadan lemeğe gelmiş türlü renk, ~ekil ve ikı- - Buranın birası meşhurdur.. sa - İfakat hanım: 
puı·lar. Tanrının günü buraya yük bo- mamul eşya gönderir.. oralardan da yafette adamların muhtelif lisanlarla, kın, Hamburgdaki gibi kendinizi ~çki- - Hele bir bakalım .. teklifinde bu-
şaltır. ve buradan yük yüklenirler. yığın yığın iptidai maddE getirtir. Bun- ve biribirlerini anlamıyarak konuşması ye kaptırıp da, hareket saatini unut - lundu. Kapıyı itip, içeriye girdiler. 
Rıhtıın boyu baştanbaşa balyalarla, dan dolayıdır ki rıhtımın üzeri, civar- Retterdam ile Babil kulesi arasında bir mayın! Burası, dört köşe, ufacık bir yerdi. 
sandıktarla doludur. Durmadan isle - daki an:trepolar, yanyana duran çelik benzerlik, bir yakınlık hasıl etmekte - Rıhtıına çıktılar. Torik: Kapıdan girince, sol tarafta bir küçük 
yen buharlı maçunaların gürültüsUn - edevat, pulluklar, makine kısımları, dir. «La Feuille de Rose• o gün saat -Benim işim var. Siz nereye gider- tezgah, ortada da beş altı tane kadar 
den okulaklar adeta sağır olur. dokuma ve basma balyaları, ham kau- iki sularında !imanın bulunduğu kör - seniz, gidin! mermer masa duruyordu. Sokaktan 

Rotterdam çok eski bir şehirdir. çuk, şeker kamışı, nısfünnehar meyva- .fezin ağzından içeriye girerek, rıhtım- Diyerek bir tarafa savuştu. Anlaşı- görülmesin diye açık tahiniğ renkte 
Garb felsefesinin En büyük simalar i'n- ları, hevenk hevenk muzlar. dal dal, dan biraz u zak ta funda demir attı. lan, ötekilerin hükmü ve tesiri altın - perdelEnmiş camekanın içinde börek, 
dan Erazm orada doğmu~. «Cinnetin ,sandık sandık h urmalar, baharat tor - Guraıbi efendi, havanın düzelmesile da olmam ak, serbestce gezip, dola~ - gözleme kınnwtarı nazara çar pmakta 
medhiyesh adındaki meşhur eserini baları, tüylü Hindistan cevizleri. aca - .gözünü acmıj, yeni lbir memleket gör- mak iStiyordu. ldl. (Arkaa tHrr) 
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SelAnik te dağa kaldirilan Amerikali ~ k12 

Yazan: Ziya Şakir 

Komitenin son karar1 
- Hiç şübhe etme ki.. ben de ayni 

Şekildeyim Mis Eston. 
- Baba olduğunuz için, kim bilir 

ne büyük saadet hissediyorsunuz, de -
ğn mi? .. 

- Görüyorsunuz ki, size bu hususta 
bir tek keliıme bile söy:liyemiyorum. 

- Bilirim. Öyledir ... Büyük hisler, 
ifade edilmez. Ve .. edilmemelidir? .. 

-Evet. Ben de öyle telilli ede • 
riın. 

- Çocuğumuzun adını ıne koyaca -
IDz? .. 

- Bu hususta, henüz iyi bir karar 
\l'e reın ed im. 

- Mesela .. şöylece, kafanızın içinde 
dönüp dolaşan bir kelime vardır ya?. 

-Tabii. 
- O kelime, nedir?. 
- Mase Dövan... (Makedonya). 
- Mase Dövan .. Mase Dövan .. E, fe-

na bir isim değil.. hattA, çok iyi. Hem, 
old!Jkça ahenkdar. Mase Dövan Sara
fıof. Fakat buna, bir de Amerika ismi 
ilave etmek lAzım. 

- Nasıl isterseniz öyle olsun. 
- Con Mase Dövan Sarafof. İyi de-

ğU mi? 
- Hatta .. çok iyi. 
- Fakat.. çocuk, ya kız olursa.? 
-Olur a!.. 
-O zaman?. 

~ 

~- Al dostum, §U mektubu oku!. 

-Niçin olsun?.. Sarafofun vaziyeti, büsbutün cid -
- Niçin mi, olsun ... Balıklar, sudan dileşti: 

çıkariarsa yaşayaıbilirler mi?.. - Mis Eston, •bu vazifu biraz ağır -
- Hayır. dır ... Ve şunu da ilave edeyim ki; ne 
- İşte, ben de ayni vaziyetteyim kadar ağır olursa olsun; komitenin ver 

Mis Eston ... Makedonya dağlarını ter- diği vaıifeyi üa etmek için de kat'i bir 
kederek seninle kalkola yola çıkt!ğım rnecburiyet vardır. 
gün, benim için hayat bitmiştir... A - - Bu vazifenin ne olduğunu öğrene-
merikaya gidip de Nevyork rıhtımma bilir miyim, dostum? .. 
ayak basmadan evvel, ensemde patlı - - Vazifern. sizi iki nokta üzerinde 

-O zaman da Şilll Mase Dövan Sa- yacak o1an parabellam tabancas;ının duıünmeye davet etmektir ... Biri, ko -
rafof. kurşunu, kafa tasımı deliverir. mite sizi tevkif ettiği zaman, istediği 

- AlA .. enfes .. Hadi, Mis Eston. Bir - Bunu kim yapar? paranın kendisine teaHmi için nihayet 
Çarap daha... - Komite. yirmi günlük bir mühlet tayin etmiş -

İ -Buna emin' misin?.. ti... Bu mühlet, mu!htelif zamanlarda, - çelim ... Müstakbel; Con veyahud 
Ş·ı - Senı·n .. tam ma·nası'le bir Amerı - muhtelif müracaatler üzerine tem~id ı li Mase Dövan Sarafofun şerefine 
içelirn. , kalı kız olduğuna emin olduğum ka - edildi. Aradan. tam 4 ay geçtiği hal-

d de, bu mesele daha hala neticelenme -
- Mase Dövanın şerefine. ar. d ç k k k k" b d .. 

- Demek ki.. sen de bir kayıd al - i... o or uyorum ı; un an mu-
- Mase Dövanın terefine ... Olrayt... teessir olan komite, maalesef hakkı -
Böylece şarap kadehleri, •birbirini ta- tındasın?.. nızda son karan verecektir. 

k 'b d' k deh.l · · b' - Buna şübhe mi var .. 1 e ıyor; ve şarap a ennın ır- Sarafof ıbu sözleri o kadar ciddi söy-
birini takib etmesi de, Mis Estonun Sarafof; ~irk.aç s~niye s~~fıtt~n son- lem~ti ki; bir anda Mis Estonun bütiin 
bayaline cilA veriyor. ra, tavr~nı cıddıJeştırerek sozlerıne de- vücudü titremişti. Fakat garib ruhlu 

- Sarafof!.. va m ettı: . . . y. • • • • kız, daha hala kafasının içinde dönüp 
-Söyle, Helen. . - Buraya nıçın geldıgımı bılır mı - dolaşan hayalata kapılarak: 
-Sanki, sen .. şöyle bir şey yapamaz sın?.. _ Uı.kin· Mister Sarafof.. siz buna 

tnısın ?. - Ooo! .. Hiç tereddüd etmeden söy- nasıl müsa~de edeceksiniz.. Müstakbel 

Sayfa ı 

' DENiZBANK _......___ 
Telsiz Cihaziart sat1n ahnacak 
Gemilerimizdeki telsiz cihazıarı 1940 senesi iptidasına kadar, Milletler a

rası telsiz, telgraf mukavele ve nizamnamesi ve 3222 numaralı kanun hükümle
rine uyacak surette tebdil olunacağından yirmi bir aded telsiz cihazı satın 
alınacaktır. Cihaziara aid şartname vesair malumat Materyel Müdürlüğümüz-
den her gün parasız alınabilir. Teklifler 31/11/938 tarihine kadar Bankamız 
Materyel Şubesine verilmi~ bulunmalıdır. 

Cumhuriyet Bayramı günlerinde 
İlave V apur Seferleri 

Cumhuriyetin On Beşinci YildönOmU MUnasebetile 
28 Birinciteşrin 1938 Cuma gününden 31 Birincite§rin 1938 Pazartesi 

gününe kadar Haydarpaşa - Kadıköy, Adalar ve Dostancı hattında yapı -
lacak ilave seferler, aşaiıda yazılıdır: 

1 - Cmna günü Köprüden saat 13,30 da bir vapur kalkacak tekmil 
Adalara uğrayarak Büyükadaya gidecektir. 

2 - Pazar günleri yapılmakta olan ve Büyükadadan 19.25 te kalkmı 
231 No. lu sefer gene pazar günleri BUyükadadan 20.30 've Bostancıdım 
21.40 ta kalkmakta olan 232 ve 233 No. lu selerler Cumartesi günii de 
yapılacaktır. 

3 - Pazar ve Pazartesi giiuleri Köprüden 1.30 da bir vapur kalkacak 
Kadıköyüne ve tekmil Adalara uğrayarak Büyükadaya gidecektir. Gene 
Köpriiden 2.30 da Haydarpaşa ve Kadıköyüne bir vapur kalkacal(tır. 

' 1 

ı Istanbul E elediyesi İlanları 1 
Keşif bedeli 1272 lira 85 kuruş olan Erenköy istasyon yolunun tamiri pazar

lıkla yaptırılacaktır. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğ"..inde görüle
bilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka en az bin liralık bu i§e 

benzer iş yaptı~na dair Nafıa Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet ve 93G yı

lma aid Ticaret Odası vesikalarile 95 lira 46 kuruşluk ilk teminat makbuz Ycy a 

mektubile ~era;ber 4/11/938 Cuma günü .saat 14 buçukta Daimi Encümende bu-
lunmalıdırlar. (İ.) (7699) 

1 LA N 
İstanbul Tramvay şirketi, Cumhuriyetin 15 inci yıldönümü münasebe!ile 

sayın halkın hissiyatma i§tirak ederek şimdiki ücret ta:ifesinin 28, 29 ve 
30 İlkteşrin tarihlerinde şu suretle tenziline karar venn~tir. 

TARİFE: 

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

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

lar 3,25 kuruş -(vergiler dalhil)- örleyeceklerdir. 

TARİFE: 
1 Kıt'a s. - Kuruş 
2 Kıt'a 7,50 Kurtq 
3 Kıt'a ıo. - Kuruş. 

OTOBÖS 

Istanbul, 26 İlkteşrin 1938.
-Ne yapmamı istiyorsun?.. liyf:'bilirim ki .. müstakbel, Con veya evladınızın, validesi hakkında şiddetli 
~n,ş~le~rşeyd~~~orum. ŞilliMareDöVan&rnfufun~~vali-karnr~illm~~eM~lb~mmül~~-------------------------------
- Ne düşünüyo:rsun?.. desini tebrik etmeğe geldim. tereccksiniz. · 

DİREKTÖRLÜK 

- Burada .. böylece.. ne bekleyip - Bunu inkar edecek kadar neza - Dedi. 
duruyoruz? .. Benim için gönderilecek ketsizlik gösterecek değilim, Mis Es Sarafof, bu sözleri işitmemiş gibi de 
Parayı değil mi?. t F k t on... a a ... vam etti· 

- Evet. - Fakat?.. _ Sonra .. Selanik Protestan viııZ'l 
- Bu para, vakıl az bir şey değil - - Komite bana ayrıca bir de valife Mister Havus. sizin kaybolduğunuz yer 

dir .... Fakat; burada beklerniye lüzum tahmil etti. lerde, büyük bir faaliyetle sizi arıvor-
ltalrnadan, bu paranın üç, beş, sel...iz; _Nedir 0 vazife?.. muş... (Arbısı var) 

~~.~m~~~m~ bu~~~:::::::::::==~~~~============~ tnüınkündür. J 
- Nasıl? .. 

L - Burada bekliyeooğimize, derhal 
.:alkıp gidelim. 

-Nereye? .. 

Bir doktorun günlük 
notlarindan 

- Amerikaya ... Seni temin edeıim 
ki, orada servet ve şöhret bizi bekliyor. V arisin tedavisi 

Nevyork rıhtımına ayak bastığımız v; • 
dakikadan itibaren tam dört bin sekiz ı e ra rest 
Yüz elli altı gaıete ve yedi bin üç yüz Evvelfi ayakta durmak mecburiyetı o-
kır lan mesle~i mumkunse derhal de~ştlr-

k beş mecmuada resmimiz çıkacak.. melldlr. Varls yürümekten ~lyade dik 
'tam yirmi yedi milyon halk, bir anda ayak çalışmaktan ileri gelir. Yürümek v.ı-
bizi tanıyacak. rls Için zararlı de~lldlr. Varisliler otur -

- Evet dukları zaman fırsat buldukça nyaklnn-
- Ve.. ertesi günden itibaren de, nı düz ve u!ki tutma~n çalışmalıdırlar 

t Var!sin ilk tedavi çaresi lii:stlk çornb ve 0 Urduğumuz yerde, ayaklarımızın di- band Ideal elMtlktlr.Bunlnrın her Ikisi 
bine, bir dolar yağmuru yağmaya baş- de iyidir. Fakat gerek IA.st.!k çorap ve ge-
hyacak. rekse elfıstiki bandlar o tarzda olmalı -

H .....:; 1 t tl lb' .. dır k'l hafif blr tnzylk hlssedllmekle be-- oş .. ti ... ze .. a ı ır ruya... ü ü 
raber deverane b sb "tün manı olacak 

- Niçin, rliya olsun Sarafof?.. derecede şlddetll tazylk asla caiz de~ il -
- Böyle şeyler, benim için tamami- dir. Büsbiıtün gevşek çornplar eskimiş ve 

le bir rilyadan ibarettir, Mis Eston~. elfistlkiyetl kalmamış çorap ve bandlar-
- Sen; Amerikayı bilmediğin için, dan Ise tabii hiç blr istifade edllmez. 

!u sözlerimi rüya tclakki edebilirsin. Varisillerin elastıklyett kalmamış ve 
l''ak gevşemiş damarlarına kuvvet vermek t-

at sana teminat veriyorum ki; söy - çin yeni yeni bazı ilaçlar çıkmıştır. sun-
iediğim şeyler, tamamile hakikatten lardan iyi netice alınmaktadır. Fakat 
aşka •bir ~ey değildir. birkaç ay llnçlara devam lazımdır. Ba?.ı 
- Evet, Mis E5ton. Olabilir? Fakat Ilerlemiş varisieri llaçla kurutmak veya-

ben d k .. ki S hud amellyatla çıkarmak da mümkün -
b e şuna anıım ; arafof, ancak dür. icabmda bu usullerle hastalar çok 
U dağlarm b~ında ve manliheri o - lstıfııde etmektedirler. 

lnuzunda olduğu zaman ona Sarafof 1---------------1 
<!enilir. Bu muhitten bir karış uzakla • 
~an Sarafofun bütün varlığı ve bütiin 

1Yrneti.. ve hatta, bugünldi şöhreti, 1ir 
0111da mahvoluverir. 

C.nlt Iateyen ekayaealanmızm 1101&a 
•al• Jeli&malanaı rica edwb. AbJ &alı· 
~· tateldwl aak&bel•b kal&bWr. 

PARİS ve LONDRA'nın 
En son modellerine ,öre 
BAY ANLAR için biiyiik 

ŞAPKA MEŞHERi 
gayet ucuz fiatlarla 

BAKER MAGAZALARI;sDA 
ŞAPKA dairesinde satılmaktadır. 

~oaay••h.-.,;:;.1 Kil k 
H•• tarden tn•l ~olaylıll• a•• · 

w•n 1 por "'•••iılıa• B~ı,anlar. Ol\lar 
tçlro yepılm•t ola11 bu U1116r-kO· I 
lotları glr•••k ttklı§ı da temin ••·ı 
mit alurl.,. Huluhı ı .. c.ıtlr VO• 
cudull l•naaObGnO dOulllr •• 1" 
t•dl~ har .. etlarda bola ht"lntn 
by mu 

Flrall 7 1/ 2 liradan lllbartll. 

aatıt rerl ıralruz ı 

ISTANBUL, ltrojhı 
Thal mtrdanı 12 No. lu,, 

MeJaıamııo zirarat adl .. ıı ••r• 
ı& No.hı tarilamizi lehrlnlı. 
~ı,atıaromııda ı.o,ok taıııllat. 

Dr. Haz1m Pekin 
Cildiye ve zohreviye, Beyo~lu 

Ingiliz seraretl, tramvay durak 
yeri No. 26 ~~~~ .............................................................. 

Son Pnsta 1\fatbaası ................................ 
Ne&riyat Müdürü: Selim Ragıp Emeg 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLEBt: A. Ekrem VŞAK.LlGlL 

Istanbul Orman baş mühendis muavinliğinden: 
ı _ Orman Umum müdürlüğü hesabına malzemesi İstanbul orman ba~mü -

hendisliği tarafından verilmek şartile nümune ve iartnamesi veçhile 4865 
lira bedeli muhamm\n ile 80 kalem evrakı matbuanın tab ve teclidl açık 
münakasaya konulmuştur. 

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

3 - Eksiitme İkinciteşrinin 4 üncü Cuma günü saat 15 de Vilayet konağında 
Orman başmühendis ·muavinliği dairesinde müteşekkil komısyonda icr& 
olunacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 364 lira 88 kuruştur . 
Teminatlar İstanbul Orman mes'ul muhasiblikten alınacak makbuz ile Zi· 
raat Bankasına yatırılacaktır. 

5 _ Eksiltmeye gireceklerin şimdiye kadar 5000 liralık bu gibi işleri yap· 
mış olmaları ve ehliyetlerile ilk teminat makbuzlarile birlikte belli gün 
ve saatte sözü geçen komisyona gelmeleri. (7681) 

BE:SiR 
MAWMUT 
E-C~.A..N &~1 

IÇiN-

MUSTA~2AR~TIN A~ 

PEKTORI ~v 

ilan T arifemiz 
Tek sntun ı;antımt 

.ahile 400 
.ahil. 250 , 
ıahile 200 • 

Dördüncü ıahile 100 » 
Iç ıahileler 60 • 
Son ıahile 40 » 
Muayyeıı bir müddeı .zarfmdol 

fazlaca mikdarcia illıı yaptıracak· 
lar ayrıca tenzllith tarifemizclen 
utüade edeceklerdir. Tam. yarım 
ve çeyrek sayfa ilinlar için ayn 
bir tarife derplf edllmlfUr. 

Son Poıta'nm Uoaı1 illnlanaa 
atd ifler için fU adrese mllracaaı 
edilmelidir: 

iılıscdık ltollektlt 8lrkeU t 
Jtalıra.mıuızade Bu 

ADbra caddeal 
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Yazan: Eski Dahdtye Naz1r1 ve eski meb'us Ebubekir HAz1m 
Ert_esi gün.ü .Viranşehire hareket ettik. Birkaç saat sonra vücudümün her tarafı 

ateş gıbı yanmağa başladı. Müdhiş bir bit istilasına uğradığımı anladım 

Bunl~ın, kanal kenarından geçen - taaınmı pek geç yedigım~ · iz i in hi i ta-terı takıb ve atılan leblebileri açık a- hım olınadıgı~ nı 
8
_oyledim ç p·ı~ ç Ş 1 - Gideceğimiz :köyde Hamidiye a -

ğızla birb" · ·· · V • ı avm e layının sancaktar kolağası Hüseyin 
'qarı pek h:t~~erıne yığılarak kap~ma- dldım.okurunıyan yerlerinden bir iki kaşı'k Kanco vaırdı.r. Onun evi temizdir. Ta -

M k" · a Ev sahibinin avuçlayarak önü- bii oraya inersiniz, dedi amma itimad 
, . ev 1 ve ~e~baa hünneten bu ba- me yığdığı büyük et parçalarına do - etmedim. 
:ııklara kanal ıçınde bulundukça kimse kuınmadım. 
ftaarruz etmez, lakin kanaldan akan ça- _ Midemden rahats d" k Yüksek bir tepenin üstünde olan bu 
~·a geçenl h·· t · · ızım, ı yere ev uzaklardan görünüyordu. 
iaybederı:;. urme ımtıyazıru derhal başka t>ir ş~y yemedim. Tepenin dibindeki han denilen ~ey 

U f d . d Esasen, bır kaç dakika sonra pilav - de, ahırdan başka bir şey değildi! 

k ~- a a en zıya e iki şey dikkatimi dan da bir şey yemek imkanı kalma- Senelerden ben· biriken gu··brelen· 
çe tı. t ç·· k"" Biri kasab ah r . d h ·ı . . mış ı. un u sofra arkadaşlarımızd~n süpürtmek mümkün idi amma bu se -

, a a ısın en angı ermın bazılan pilavd ı ·ı k k- ' sail, hangilerinin rncs'ul olduklan t f- .. . ' an, avuç an e s~ ıp u- fer de pirelerin hücumuna uğrayacakv 
:rik edilerniyecek d eced dil ·ı ;. çuk bır top yaptıktan sonra agızlanna tık! 

kı V • • • • er e encı e.ın sokuyorlar, parmaklan arasında kalan Bu da H"" · K Id" E 
ço . ugu ldı kı galıl:>a ~ senelerde o ha- pirirıç tanelerini de pilavın üstüne sil- sıra useyın anco ge ı. •, -
vahde kuraklıktan hasıl olan kıtlık k" lard 

1 
vine davet etti. Tabii memnuniyetle 

' ··u rd k. · ' ıyoc ı. gittim. 
~? le . e. Uı afşıret ilv~ köylerin bütün fa- Ertesi günü Viranşehirden hare -:.ır erını r aya tıcaya mecbur etmiş- ket ettik. Sancaktar kolağası sözü sohbeti 
~ı. düzgün bir adamdı. Ayni zamanda be-
Diğeri: hac farizesini ifa ile müşer _ Bir kaç s~a~ sonra vvücudümün ht>r ni kabul ettiği odanın sedirleri, yas -

ref ve rnüsterih olan kimselerin ev ka- ~rafı_ ate? ~bı. yanmag~ baş~adı. Müd- tıkları kar gibi beyaz ve temiz idi. Mu 
pılarının yeşil boya ile öteki evierden hış ,bır bıt ıstilasına ugradıgımı anla- sul yolunda buradan daha temiz hi.r 
ayrılmasıdır. dım! yerde konuklamak nasib olmadı. 

İYİ KOKUDAN KORKMAK! 

Refakatimizde bulunan askeri müf- Üstümde bütün esvab ve çamaşır -
reze zabiti, dün akşam üstüne otur - lan değiştinnek mecburiyetinde kal -
duğum aba ve selamlık mefruşatından dığıını ve müz'iç sebebini söyledim. 

Martın ikisinde Viran.şehre vardık bu misafir~eri ald~~~ söyledi. Hüseyin Kanco efendi: 
Hamidiye süvati alaylan paşalarından Varacagımız koyde de ayni musi - - Onun çaresi kolaydır, dedi. Siz 
o ~ıralarda miralaylık rütbesi tevcih bete uğramamak için, vaktile gidip çamaşır d~tirirken ben onlan temiz
edilmiş olan Meyilli aşirett reisi İbra- konaklayacağımız hanı temizletmek ve Ierim. 
him paşanın amca oğlu ·Mehmed ağa temizlenmek maksadile yanıma çama- Hüseyin Kanco efendi, avluda, ça -
tarafından istikbal ve evine kabul 0 - şır alıp kafileden aynldım. lıdan çırpıdan bir ateş yaktırdı. Esva -
lunduk. Sekiz, on askerle beraber atları koş- bırnın içini, dı~ını alev1ere yaklaştıra -

Mclımed ağanın yırtmaçlı, yani iiç turmağa başladık. rak silkti. Sonra: 
etekli entari. üstüne giydiği kaymakam Bizimle beraber bulunan bir jan - -Bunlarda ne bit kaldı, ne de pire, 
ıkaputunun, Ihrahim paşanın evvelki darma: müjdesini verdi. (Arka.!?. v~r) 

!llrlncltepla ll 

Romanyanın Trikolorul 
takımı bugün geliyor 

Rumenter yarın Şişli, öbürgün de Beyoğluspor ile iki 
maç yapacaklar.Takımda birçok beynelmilel o>:uncu var 

Şişli ve Beyo~usp:n- ıklüpılerinin 
müşterek teşebbüsleri.le davet edilen 
Romanyanın kuvvetli takımlanndan 
TrHrolorul, bugün saat ikide şehrimize 
gelecektir. 

İht~at muhacim: Nicolae 19 yaşın
dadır. Bir defa beynelmilel olmuştur. 

Klübün ikinci reisile umumi katibi 
kafileye riyaset etmektedir. 

Romanya takımı, yarın ilk maçını R 
Şişli ile Taksim stadında yapacaktır. efllı Osman 
Bu maçı Adnan Akın idare edecektir. Hakem 

Müsabakaya saat 3 te başlanacaktır. K 
Romanyalılar iKinci maçı pazar saha- • adrOSUna alındı 
hı saat 1 O da Beyoğluspor takımile ya
pacaklardır. Bu maçı da Şazi Tezcan 
idare edecektir. 
Romanyalılar pazar akşamı memle

ketlerine dönecekleri için üçüncü bir 
maç yapmalan mev:zuubahis değildir. 

Romanya takımı hakkında verilen 
malfunata göre oyuncular arasında bir 
çok defa beynelmilel olanlar vardır. 

Kaleci: Angihel 28 yaşındadır. 8 de
fa beyneimiJel olmuştur. 

Mem leke tin 
maruf bir futbol· 
cusu olan Refik 
Osman uzun se- • 

ınelerde~r:l. ha • 
kerrUik yapmak • 
tan sarfınazar et• 

mişti. Yeni ha • 
kem heyeti ~ 

'k4ymetli arkac 
Sağ müdafi: Petrescou 18 yaşındadır. şı tekrar kadr<. 

2 defa beynelmilel olmuştur. almıştır. Refu. 
Sol müdafi: Peter 24 yaşındadır. 6 Os\-nan öniimüz-

defa beynelmilel olmuştur. deki haftadan itibaren birinci lig ta .. 
Sağ muavin: Nicolae 29 yaşındadır. 
Merkez muavin: Constantine 19 ya- kımlarını idareye başlıyacaktır. 

şındadır. 1 defa beynelmilel olmuş - Refik Osmanın hakemli~ başlama-
t 

sı memleket futbolü hesabına bir ka-
ur. 

Sol muavin: İoan 24 yaşındadır. zancdır. 
Sağ açık: Dumitrescou 2 3 yaşındadır. 

rütbesinden mahlul olduğunu anladık. 
Bir aralık, iki üç yer odasından iba

ret olan harem dairesine girmiştim. 

defa beynelmilel olmu.ştur. 
Sağiç: And re i 2 3 yaşındadır. 

1 Y 
. . 1 Merkez muhacim: Mihail 23 yaşın -

enı neşrıyat ...r--------___:___: ___ _. dadır. 
Soliç: Petea 28 yaşındadır. 1 O defa 

Galatasaray Galata ·cençlerbirliği 
ile karş1laş1yor 

Galatasaray birinci futbol 
pazar günü saat üçte Galata Gençler 
takımile karşıla§acaktır. Annem: 

- Ev sahibi hanım ile paşanın aile
sinden bizi ziyarete gelenlerin hepsi 
beyaz sargılarla burunlannı kapat -
mışlar, dedi. Acaba bir hastalıklan mı 
'·ar, diye merak ettim, fakat kendile -
rinden soramadım. 

- Burnu açık olan hizmetçi de yok 
mu? 

-Var. 
- Hanımlarının burunlarının niçin 

kapalı oldu~nu onlara sorsana ... 
Valid~ hizmetçiden şu cevabı almtş: 

- Istanbuldan geliyorsunuz. Üzeri
nizde iyi koku bulunduğu hissedildiği 
için. kadınlar burunlannı pamukla tı

kadılar. Pamuklar görülmesin diye de 
üzerine sargı geçirdiler. Çünkü geçen
de Mehmed ağanın bir çocuğu iyi koku 
aldığı için hastalandı, öldü! 

Yalnız İbrahim paşa ailesince değil, 
o havalide ötedenberi iyi kokulara kar
şı kötü bir hassa isnad edil'diğini soora-
dan öğrenöi'k. · 

Musuldla bile yeni doğan çocuklan 
debağhanelerin en fena kokulu yerle -
rine götürerek o havayı teneffüs ettir
mcleri nadir değildi. 

Hatta Musul livası kumandanı Faik 
;p~a. ölen bir tayın iyi koku tesirine 
kurban olduğunu söylemiş, bu pek ba
tıl zanna kendisinin de iştirakini ayıb
ladığım için! 

- Bu itil~ad, buralarda ötedenberi 
tecrübeler le teessüs ve taammüm et -
miş olduğundan ben de inanmak mec
buriyetinde kaldım, demişti. 

Aşiret yemeklerini ve yemek usulü
nü ilk defa Viranşehirde gördüm. İki 
kişi tarafından oiu.rduğumuz odaya 
getirilip halı üstüne konulan büyük 
tepside yanın metreye yakın yfiksek -
likte piri:nç pilavı vardı. 

Bu pilav nısıf kü.Teısinin ötesine be
r1sine el ile yerleştirilen büyük et par
çalan ile aldığı manzara, ay ve orada 
sönmÜ§ yanardağ ağızlarının küçük bir 
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1 - Derece - Göz renel 
2 - Fukaraya vertıen. 
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i= • • • ---• ı-• • - • 
1 - Su - İkinci derecede - Rabıt edatı. 
t - Bada - Bir nota - Kan. 
5 - Kan - Saçsız. 

6 - Taharri et - Bt1yi1k cUssell 
7 - Hanesi - Dahi - Olur mu, 
8 - Bir nota - Çekirdek - Zevc yahud 

zevce. 
1- Tecı'nbe. 

10 - Toplıı.ma - Beraber. 
YUKARDAN AŞAÖI: 

1 - Keder - Kabadayı. 

s- Belet. 
3 - İskambUde birll - Çabuk - Dahi. 
t - Su kabı - Netl 1A.h1kası - Rütubet. 
5 - Evlerin üstü - Blr gün evvel. 
8 - Birdenbire - Haneye. 
7 - ilavesi - Rabıt edatı - Olur mu? 
8 - Bir nota - Çayın küçüğü - Yed. 
9 - Cümleyi teşkll edenler. 

10 - Yarım - Vazifesi. 
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dürbünle görülen şekline benziyordu. l!ııt1e1ki bulmACcı""' hcılledilmif ıe-kli 

Bu piliv harmanının etrafına muh- •••• .--..... .__. ••••••••• ·-···-·········· .... ····-

Doktor ·--·~ telif yemekleri havi yedi, sekiz küçük 
sahan dizilmişti. Aralarına da kirli 
peşkirlere benziyen yufka ekmekleri KEMAL NURi iMRE 

Edebiyat l'arihi Dersleri - AgA.h Sırrı Le

vend, llseler için tert.ib ettiği cTanzlmata 
kadar, ve cTanzlmat edebiyatı. adlı iki 
kitabının üçüncüsünü, cServetifünun ede-
blyatı.. nı neşretmişttr. 

Çok titiz blr çalUjma lle ve mükemmel bir 
tasnıne hazırlanan bu ldtab cidden de~erll 

ve o nisbette de ehemmiyetlldir. Agah Sır

n Levend, tld büyük Usenin edebiyat hoca
lığını yaparken talebenin ders alma kabUl~ 
yet.ıerlni tesbit etmll ve eserlerini ona göre 
hazırlamıştır. 

cServetlfünun Edebiyatı. nda Türk ede -
blyatının bir ınnıfının bütun v. mükemmel 
bir malOınatı 1air ve nasirlerinin örnek par
çalarlle birlikte ve gayet seııs bir üslübla 
natled1lmektedlr. 

358 sayfa tutan bu eser, yalnız talebe Için 
detıı, bütün edebiyat meratillan t.çln ısııra

tteye tayan4ır. 

.. --··································· .. ··················· 
Nöbetci eczaneler 

-····--
Ba ıece nöbetçi olan eczaneler şun -

lardır: 
İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Şerefl, Alemdarda: (Ab

dillkadlrl, Beyazıdda: (Haydar), Sa -
matyada: (Erofllosl, Eminönünde: <Meh 
med Kazım>, Eyübde: <Hikmet Atla -
maz), Fenerde: (Vltall), Şehremlnlnde: 
(Hamdl), Şehzadeba4ında: {Asaf), Kara
gümrükte: (Ari tl, Küçükpazarda: <Ne -
cati Ahmedl, Bakırköyünde: (HllAl). 

Beyolta clbetindekiler: 
İstlkl!l caddesinde: (Galatasaray), 

bevnelmilel olmuştur. 
Sağ açık İoan 19 yaşındadır. 

Kozanda çelt k zer'ıyatl 
durduruldu 

Maça saat 3 te başlanacaktJ!. 

Boyabad muallimleri arasmda 
degişiklikler 

Kozan, (Hususi) - Bu sene fazla Boyabad, (Hususi) - Şehrimiz ilk· 
mikdarda çeltik zer'iyatı yapılan Ka - okul öğretmenleri arasında değişiklik .. 
dirli sahasında önümüzdeki yıl için ler olmuştur. 
çeltik zer'iyatının yasak edildiği haber Dumlupınar başöğretmeni Dumdaı 
alınmıştır. Karabey, Uluköye, İnönü başmualli • 

Bunu duyan çeltikçiler, binlerce mi Ekrem Vural ve Melahat Vural A· 
lira masraf yapmak suretile meydana sarcıkköy mektebine, Şükrü Kaya, Na .. 
getirdikleri sahanın zeredilmemesin - dir~ İkizdoğanköy mektebine, kö1 
den masraflarının telafisine imkan ol- öğretmenlerinden Şekip Özkan, Rüştü 
marlığını söyliyerek Ankaraya müra - Altay merkez Durolupınar ve İnönü cr 
caat etmişler ve müsaade istemişler - kullarına nakil ve becayiş edilmişler .. 
dir. dir. Kadir Gündüz de Burumköy oku ' 

luna tayin edilmiştir. 

132 inci alay Ordudan 
Giresuna gitti 

Ordu, (Hususi) - On beş gün evvel 
Giresundan buraya gelmiş olan 132 
inci alay komutan, sübay ve eratı or -
dudan aynlmışlar ve Sıvas caddesini 
takiben Giresune gitmişJ.erdir. Alay 
sübay ve eratını şehrin mahrccinde; 
Halkevi bandosu, ortaokul talebe1eri, 
Vali Baran, Belediye reisi, jandarma 
komutanı, tüccar ve memurlar, halk 
kütlesi tarafından ooşkun alkışlarla, 
yolculanmışlardır. 

Gençler Birliği tarafından alay ko
mutanına bir buket çiçek hediye edil
mi§tir. 

Knçnk Ayuofya camUI 
tamir edilecek 

Küçük Ayagofya camisinin su•at 
ve tarih noktai nazanndan bü ' 
yük bir ehemmiyete malik ol ' 
duğu malCı.mdur. Dünyanm hef 
tarafından, bilhassa Aıvrupadan geleJl 
her seyyah uzun bir mazinin san'at s•' 
basındaki kudretini bize kadar ulaştı' 
ran bu kıymetli eseri ziyaret etmedeJl 
dönmez. Caminin bugünkü hali btrsO 
evvel tamir ve ıslahını icab ettinnele' 
tedir. 

Tünelba4ında: (Matkovlç), Galatada: 
(İklyol), Fındıklıda: (Mustafa Nall), Kozan doktorlari ara~mda 

Bunu nazarı dikkate alan Müzelef 
İdaresi Evkaf Ba~üdürlüğüne mü ' 
racaat ederek bu kıymetli san'at eseri' 
nin biran evvel tamirim istemiştir. 
Avrupa ekspresi dfin teahbürle geldi 

Avrupa ekspresi dün sabah Cumhuriyet; caddesinde: {Kürkçiyan), 
Kalyoneuda: (Zafiropuloa), Finızahda: nakif Ve tayinler 
(ErtuArul), Şişllde: (Asım), Befiktaşta: 
(All Rıza>. Kozan, (Hususi) - Çumra ya tayin 

Bofaziçl, Kadıköy ve Adalardakiler: edilen Kozan hükfunet doktoru Hay-
"tt.!lküdarda: <İmrahor}, Sanyerde: rin\n yerine Feke hükumet doktoru 

(A.!atl, Kadıtöyünde: <Büyük, 'Ö"çler), Sedad gelm~tir. Hayrinin sıhhl va
Büyilkadada: (Şlnul Rıza>, Heybellde: ziyetinin müsaid olmamasından 
<Tanq). l ) Çumraya giderniyeı-ek istifa etmiş ve 

..... :-.--•• -... - .. -.-•• -.. -... -.. -.. -•• -•• -.. -.. -•• -•• -•• -••• -•• -•• -.. -•• -.. -.. -.. .J .. :. 17 kijsur yıllık memur olduğundan te-
kaüdlüğünü istemiştir. Altı aydanbe-

İstıanbul İkinci İfUs Memurluğun-. 
dan: 

İflisına karar verildiğinden dolayı if

Jfisın açıldıkı ilAn olunan İstanbul Fın -
dıklıyan Hanında 13 No. da evvelce deri 

ri münhal olan ve hükumet doktoru 
tarafından idare edilen Kozan Mem -
leket hastanesine de doktor Halil gel-
miştir. 

ze .f buçuk saat rötarla ancak saat 
de gelebilmtştir. 

Filibe ile Saranıbey arasında vukul 
gelen diraymanm buna sebeb oldu~ 
anlaşılıruştır. Konvansiyonel katan btl 
Anzadan milteessir olmamıf ve vaktl.O' 
de gara muvasalat etmi,tir. ........................................................... , 

HALK OPERETI 
Beyotluuda Hallı: ()peret 

tlyatrMGDda (Eald Çat)ayaa) 

yakııada bqlıyor lllı: .-r 
K1na Gece•l 

TL. 40335 

konmuştu. cu " ~ butalıklar Yemeğe davet olundmn. Fakat sofra- müWıa.sam ve simsar i~lerile iştigal eden Siron Za -
nın şu manzarasından dolayı iştiham Rumeli harundaki muayenehanesını doryan hakkınidaki iflisın kaldırılmasına 

Bir dolandıncı yakalanch 
Birçok ldmseler1n askeri işlerını takib 

veya kendilerint askertıkten kurtaraca~nı 
bahane ederek dotandıran ve kend1s1ne 4e 
Şevket ve Cemal namı mü.!teannı veren Er
menlden dönme Şem1 yatalanmıttır. 

Turan Tiyatrosu 
Halk PA'atkin Nqid oıc.• 
yueu Semiha Mi tel .,ar 

yet.•l ~ lı:emlbix lı:ıxlar ~ 

kalmamı~ı. Bana bü~'Ük bir ikram ese- Beyotlunda Rus eefarethaneal karşı- 25/10/938 tari'hin\ie İstanbul İkinci Ti -
s• J sında Suriye paaajında No. a e naklet-

ri olmak üzere yere serilen deve iü - miştir. Telefon: 40153. caret mahkemesince karar verilmiş ol -
yünden aba" üzerine oturdum. Öğle ••••••••••••••• dulu ilAn olunur. (1546) 

rafıodau Alı:robat - d..., 

Kudret Helwa•l 
a. P 



28 :Mirincitcşfn 

On binlerce 
kişi memnu· 

SON POSTA Sayfa lf) 

z 1 niyetle MEYVA TlJZU 

kullanıyor ve tnvslye ediyor. KAB!ZLIÖI defeder, HAZMI dOzelür. MIDE ve BARSAKLARI 

boşaltır. Vneude terahlık verir. HAZIMSIZLIK ve EKŞILlöJ giderir. Alınması gayet ıatiftir. 

MAZON isim, HOROZ markaama dikkat. 

I - Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacak 26lh m/m lik yüksek nevi 

15000 bobin sigara kağıdı kapalı zarf usulile eksiltıneye konmuştur. 

ll- Muhammen bedeli bcher milimi sif 2,10 kuruş hesabile 8347,50 lira ve 

muvakkat teminatı 626.07 liradır. 

III - Eksiitme 28/XI/938 tarihine ras~ lı yan Pazartesi günü saat 15 de Kaba -
taşta levazım ve mübaynat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen §Ubcden alınabilir. 

V- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 9'o 7,5 güvenme parası mak

buzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksilt
me günü en geç saat 14,30 a kadar yukarıda adı geçen komisyon başkanlığına 
lllakbuz mukabilinde verilmesi .I.azımdır. c7480• 

~ 

I - İdaremizin Uzunköprü Tütün bakımevi dahilinde şartname ve planı mu
cibincc yaptınlacak helfılnrla kömürlük işi pazarlık usulile eksiltıneye konmuştur. 
ll - Keşif bedeli 791,4~ lira ve muvakkat terninatı 59,36 liradır. 

ın- Pazarlık 2/XI/938 tarihine rastl:ıyan çarşamba günü saat 14 deKabataşta 
levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartname ve planlar 4 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar levazım ve 
rnübayaat şubesile Edirne başmüdürlüğünden ve mahalli inhisar idaresinden 
alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiitme için tayin e dilen gün ve saatte % 7,5 g!.ivenme pa -
ralarile birlikte yukarıda adı geçen komi syona gelmeleri ilan olunur. c753b 

Cinsi 

IINW 

Mikdar ı Muham men B. % 7.5 temi
natı 

L.K. 

\. Eksiitmenin 
Beheri Tutarı 

L. K. L. K. 
şekli saati 

'I' alı ta işleme 4 kalem 1175.- 88.13 Açık eksiitme 15.-
tezgahları 
Dingn ve tekerleği 16 aded 

32 » 8.- 128.- b.60 Pazarlık 16 
I - Şartnamesi mucibince satın alınncak 4 kalemde tahta işleme tezgahlan 

Ve teferrüatı ile taahhüdünü ifa etmiyen müteahhid hesa'bına şartnarnesi muci
bince alınacak dekoıvil arabalarının müstamel16 aded dingil ve 32 adedi tekerleği 
hızalarında yazılı usullerle eksiltıneye ikıonmuştur. 
Il- Muhaınmen bedellerile muvakkat teminatlan bizalannda göste.rilmiştir. 
lll - Eksiitme 14/Xl/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü himlarında yazılı 

saatierde Kabataşta levazıın ve mübaya at şubesindeki alım komisyonunda ya
Pılacaktır. 

rv - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen §uıbeden alınabilir. 
V - İsteklilcrin eksilıtme için tayin ed ilen gün ve saatlerde % 7.5 güvenme pa-

l'alarııe birlikte yukanda adı sıecen komisyona gelmeleri ilan olunur. c7989• 

~ 

Muhammcn .rs. Eksiitme 
İ§in ncv'i Mikdarı baberi tutan % 7,5 tenunatı saati 

Babaeski barut deposu 
Ve bekçi evi inşaatı 

L. K. S L. K. Lira Kr. 

3142.27 
2162.08 
5304.35 397.83 • 14 

:M:iihür kur§Unu 1500 kilo -.27.50 412.50 30.94 14.30 
I - İdaremizin Edirne başmüdürlüğüne bağlı Babaeskide yaptırılacak barut 

deposu ve bekçi evi inşaatı 24/X/938 taribinde ve satm almacak 1500 kilo mühür 

kurşunu 22/X/938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ayn ayrı pazarlık 
USUlile eksiltıneye konmu~tur. 
n- Keşif ve mulhamrnen bedellerile muvakkat teminatı hizalarınlda gösteri! -

ltıiştir. 
III- Eksihme 14/XI/938 tarihine rastlayan Pazartesi günü bizalarında yazılı 

8aatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım !komisyonunda ya
l>ılacaktır. 

IV - İnşaata aid şartname ve projeler 27 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar 
llınuın müdürlüğü levazıın ve rnübayaat şubesile Edirne Başmüdürlüğünden ve 
~alli inhisar idaresinden alınabileceği gibi mühür kurşunu nümuneleri de 
l>lıkanda adı geçen şubede görülebilir. 

V - isteklllerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,~ güvenme 
Paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c7964• 

Oinsi 

..... 
lhz ,şeker 
llasküı 

Mikdan 

2000 lkilo 

tartma 
knbiliyeti 

ı adet 200 Kglik 
ı :t 300 , 
ı , 500 
ı , 1000 

~ 

Muhammen B. %7,6 Eksiitmenin 
beheri tutan teminatı günn saati 

Lt. Ku Li. Ku L. Ku 

- 26 520- 89- 3/Xl/938 14 
128 -
128-
133-
248-
637 --- 637 - 44 78 4/XI/938 15 

I - Satın alınacağı ilan edilen (2000) kilo toz şeker 24/X/938 tarihinde ve 
~anda tartma kabillyetleri yazılı muhtelif çekerde (4) adet bas'kül heyeti umu
lrıiyesi birden 25/X/938 tarihinde ihale edilemediğinJdlen agık eksiitmeleri (10) 
gün temdit edilmi~tir. 

II - Muhammen lbedcllerile muvakkat teminatları bizalarında gösterilmiştir. 

1 
III - Eksiitme yukarıda bizalarında gösterilen gün ve saatlerde Kabataşta 
~azım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
lV - Baskül şartnameleri parasız olarak her gün adı geçen §Ubeden alınabilir. 
V- Baskül eksiitmesine iştirak etmek istiyenlerin (200, 300 ve 500) kiloluk 

~sküııere aid fiatsız fenni tekliflerini inhisarlar tütün fttbrikalar ve (1000) ki
~uk baSkül-e aid fcnni tekltflerinin de inhisarlar tuz fen şubesine vermeleri 

undır. 

\Tr - istekiiierin eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenrne 
~araıarne ibirlikte yukarıda adı geçen komisyona .gelmeleri iltm olunur. 

c7987:. 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
'Univer.sitenin kayıd müddetı 31 Birlnciteşrin 1938 de sona erecekttr. Bu ta

~ten sonra talebe kayıd edilmiycceği alakadarlarca bilinmek üzere ilAn olu-
~u.r. c789h 

• 

Tlearetha.nemız eskisi glb1 kürt 
mantolannı 10 sene garanti ve 

ay vade ile kefaletsiz olarak satılmak
tadır. Anadoluda bulunan müşterllerl

mlze aynl erattle kabul ediyoruz. 
Mahmudpaşa Kürkçü han lçerlsl 

BB Telefon: 
21685 .............................................................. 

Soa Posta 
Yevmt. SiyasJ. Havacila n Ballı: pztte& 

Yerebatan. Çataıç~e .tOkak, • 

İSTANBUL 

Gazetemizde Ç\UU yazı ve 
resimlerin bUtüıı baklan 
mahfu.z ve gazetemize aiddir. 

ABONE lAYLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TURK!YE l.J.UU 7öo 40U 
YUNANİSTAN 2340 12'20 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli pe§indir. Adrea 

ciei~tirmck 25 kurU§tu.r. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
aoa 

Gelen ewalı gDi verilmez. 
IlanlarJan me.'aliyet alınnKUt. 

Cevab Için mektublara 10 kurujluk 
Pul ilAvesi lfızımdır. 

r,.··;;~·;;~·;;;;;;;·~·74i"lıt;~;;;···,

1 l Telgraf : Son Posta 
\. Telefon : 20203 

1 
~-............................................... ~ 

Devlet Demiryollan ve limanı rı ı ~ qtmasi Umum idaresi ilanlaı·ı 

Haydarpaşa gannda yapılacak elektrik tesisatı 6/12/1938 Salı günü saat 15 C!~ 
kapalı zarfla eksiltıneye konulmuştur. 

Eksiitme Umurn Müdürlük binasında malzeme dairesinde top1anan Merkez r. 
uncu arttırma ve eksiitme komisyonunca yapılacaktır. 

Tesisatın tahmini keşif bedeli 27,752 liradır. 
Bu işe girmek isıiyenler 2081,40 liralık rnuvakkat teminat ile kanunun tay'n 

ettiği vesikaları ve bu gibi tesisat işlerini başaracak fenni ehliyet ve kudreti c J. 
duğunu natık Nafia Vekaletinden alınmış bir vesika ve tckliflerini ayni gün sr. .. t 
14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Eksiltıneye girmek istiyen ve böyle bir W!sikası olmıyan taliblerin eksiitme 
gününden en az sekiz gün evvel lstida ile Nafin Vekflletine müracaat ederek 
vesika jstemeleri lazımdır. Aksi takdirde bunlar eksiltıneye iştirak edemezler. 
Şartnameler 139 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
Nafia müteahhitlik vesikalan muteber değildir. (7756) 

~ 

Cumhuriyet bayramı oolay:ısile Ankara -Haydarpaşa arasında işiiyen trenler .. 
de i.oo.ihama miıni olmak ve yolcuların rahatça seyahatleri temin edilmek üze .. 
re Hay.daı::paşa ile Eski~hir arasında i~liyen 2006 No. lu yolcu katarı 27/10/938 
tarihinden 2/11/938 tarihine kadar Ankaraya devam ettirileceği gı"bi Ankaradan 

Haydarpaşaya 2005 No. lu bir yolcu treni .işletilecektir. 2006 No. lu katarın Hay • 
darpa§adan hareketi saat 15,30, Eskişehirden hareketi 3,55, Ankaraya varışı 10,05 
dir. 2005 katarın Ankaradan hareketi saat 17,45, Eskişehirden hareketi 23,48 
olup Haydarpaşıya varışı 8,21 dir. c7905. 

Muhamrnen bedeli 7790,76 lira olan Afyon gan mefruşatı 10/11/1938 Perşemoo 
günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 584,31 liralık muva!kkat teminat lle kanunun tayin' 

ettiği veSrkaları ve bu gibi işleri yaptı~ına dair nafia ehliyet vesikası ve teklifle.. 
rini ayni gün saat 14 de kadar komisyon Reisliğ'!ne vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Ma1zem~ dairesinden, Haydarpa§~da Te .. 

sellüm ve sevk §eiliğinden dağıtılacaktır. (7838) 

P. T. T. Fabrika Müdürlüğünden : 
Sekiz metre küp iyi cins kestane tahtası §artnamesinde yazılı tarif veçhilc bıç .. 

kısile beraber açık eksiltme ile satın alınacaktır. Muhammen bedeli 640 lira 80 
kuru§ muvakkat terninatı 48 lira 06 lruruştur. Eksiitme 5/11/938 Cuma günü sa .. 
bahı saat 10 da yapılacaktır. Taliblerin §artnameyi görmek için. hergün eksiıt .. 
meye girmek için de teminat makbuzlarile birlikte muayyen gün ve saatte fab
rikada müteşekkil komisyona müracaatları. (7673) ! . 

Bunun için de içi buz)u Osra~-1:1-am· 
pulünü tercih etmelisiniı.. Übram·EJı 
ampullan aarf edecdderi ·eereyanı 

r..ukabil elde edilebilecek azomi ı§ı) 

ni betini temin ederler, yani 

Ucuz ışık! 

Torkiye Vekilleri: lektron 
Tnrk A.ıJonim Şirk.eti 

·TSTANBU L P. K.. ll"li 

AEG 
Tllrk Anoaim fJekırik Şirketi U•uaiyesi 

İSTANBUL P.K. 1449 



Sabah, öğle ve akşam her 
yemekten sonra dişleri 

RADYOLiN 
ile niçin fırçalama k lazımdır? 

Çünkü unutmayınız ki: 
Bakımsızhktan çürüyen dişierin dif

teri, bademcik, kızamık, enfloenza, ve 
hatta zatürreeye yol açtıkları, iltihab 
yapan diş etlerile köklerinin mide hum
ması, apandisit, nevresteni, sıtma ve ro
matizma yaptığı fennen anlaşılmıştır. 

Temiz ağız, ve sağlam dişler umumi vil
cut sağlığının en birinci şartı oımUJtur. 

Binaenareyb dişierinizi her gün kabil ol
duğu kadar fazla - ıaakal 3 defa • (Rad· 
yolin) diş macunile fırçalıyarak sıhhatl· 
nizi garnnti edebilirsiniz ve etmelisiniz. 
Bu suretle mikrobları imha ederek dif
lerinizi korumuş olursunuz. 

ile sabah, öğle ve akşam her yemekten 
r sonra dişierinizi fırçalayınız. 

------------------------------------------------------------------------------------

SON POS~A 

OSMAN ŞAKAR 1 
Türk elektrik tesisat ve Ticaret 

işleri müessesesi 
Galatadal 
Bankalar caddesi No. 4'1 Voyvoda Han zemin kat 

Beıaz1tta 1 
Oııtversite caddesi No. 28 elektrik Idaresi karşısı 

Kaddı:BıUnde ı 
Iskele Muvakklthane caddesi No. 33/2 

ve Tünel elektrikevi 

Albert ve Niko Tünel Pasajt ... 

L 
VE RESiYE 

AVIZELER 
Meşhur Leucie ampulleri 5 mumdan 40 muma kadar 19 kuruş 

E GE 1 • 
· Sağltğinı, aileni, vatan1n1 

FRENGi va BELSOGUKLUGU 
Afetinden koru. 

KÖRLER, SAKATLAR, HAP1SHANELERt DOLDU
RAN KA't'JLLER, TlMARHANELERDE INLlYEN DELI
LER, MEZARLARA gnn görmeden gömllien masunlar · 
bUtUn dejenere İNSANLAR eksf' riyetle ya kendileri 
lar~ıfından kazanılun veya anıı. tıaba!ıınndan miras ka
lan bu mel'un hastalıklann kurbanlarıdır. GA YRİMEŞ
RU MÜNASEBETLERDEN çekin. ller görd01İl~ntı temiz 
sanma ve hayatını kaput dedi~imiz pı·ezerV'Rtitıere teslim etme. Netsine hakim olamazsan PROFlLAKSlN kullan. 
PROFlLAKSlN bntnn mütemeddin memleketlerde gençli~i yOzde yüz bu bela. tufanından · koruyan en bi:rinolJ 
silahhr. Sıhbar Vekaletimizin resınt musaadesin} lıaizdir. Tarzı istimali kulular içinde yazılıdır. Her eczanede 

' PROFILAKSIN daima ve her .:aman PROFILAKSIN ·-e.-----·-· 
" , ... Zarif ve sağlam ~~ ~---· Isim ~n~erlikleri sizi şaştrtmasm I ------.. 

8~~! ... ~!~8!~~}~.re · A L U L C E M A. L 

lt::\ra<'iğer, böbrek, taş ve kumlann
dan mütevellid sancılarınız, damar 
sertlikleri ve şişmanlık şikayetleri • 
llizi U R İ N A L ile geçiriniz. 

URlNAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok
salat gibi maddeleri eritir, kanı te
mizler, lezzeti hoş, alınması kolay
dır. Yemeklerden sonra yarım bar· 
dak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESI 

BEYOOLU - İSTANBUL 

SON SISTEM 

inoer saa lerinin 
Modellerı çok rııjtbet hnudıtından yenı 

ırctiıdiııimiz •aatleri dahi oyni kolaylıkla 
aatmıııta başladık . 

N.>. 6 Gnmtışten 25 lira 
Matazamızı ziyaret mümkün olmadıtı 

takdirde katıı1otumuzu iateyiniz. 

Ilager saat mağazası 
l.tonbul, Eminönü, Tel. 21964 

Istanbul'da bir lanedir ve Oişesinin hiç bir yerde şubesi yoktur. 
Bu Gişeyi en uzak yerlerden telgraflat Telefonla arayıp 

siparişlerini verenler olduğunu unutmayınız. 

Adres: Istanbul lt Bankasi karşısinda 

'-III:!IBI•~ Malul Cemal Gişesi 

·B 1 B 1 
Şekeri Güneşe benzer, onun 

girdiği yere doktor girmez. 

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

Fatih -3 üncii Sulh Hukuk Hakimliğiuden: "'-•----------------------_, 
srvas vllA.yetinln Derne karyesinde Blçlr 

k~b~ ~~q ~~uınd~ Ywuf oDu ~~~~~~-~~---~~-~------~-~ Halil aleyhine mahkememlzde cereyan eden 
sulh teşebbüsü davasında kendisinin lka - .-ıtıııi!.....,........,Mı.l~ 
metga.hmın meçhul olması dalayıslle tebll- ..ı,UI_, 
gat yapılmamış ve 20 gün müddetıe ila -
nen tebligat lerasma karar verllmi.ş ve 
yevmi muhakeme olarak 21111/ 938 gün ve 
saat 10 a. tayin edilmiş olduğundan vevm 
ve va~i mezkilrda mahkemeye gelmedi~i 

takdirde gıyabında hüküm verilece~i üfın 

Binlerce halkı zengin eden 

k!;::9• ALT 1 N G i Ş E :~~~:: 
bilettntzi alıp şansınızı sınayınız. Adrese dikkat 

Beıaz1d Okçuler caddesi. Telefon • 23347 

----~---------------~--" olunur. (1178) ~~~--------------------, 

1)şütmenin, Grip, Nezle, Baş ve Diş ağrılarının ~:~ı · KESKiN KAŞELERiDiR. Bahçekapı 

Salih Necati 


