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Ordumuzun motörlü ve zırhlı Kahraman 
vasıtaları yakında 

. 

iki misline çıkartılacak 

:Ankarada yapılan muazzam ge,id re•minJen iki intıba: (Ortada Btı~uelril H GenelKurmay Ba§lıtanı Mareıal Çakmcılı 1e~ rumini uyrederlerken) 

Donanmaya yeni harb 
· eri ilave edilecek 

Ankaradaki geçid resminde ordumuzun arzettiği 
kudret manzarası karşısında ataşemiliterler 

ve ecnehi dostlarımız takdirlerini · izhar ettiler 

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

"ATA TÜRK hakiki bir 
mucize yaratmıştır, 

. ....... . 

Eski Bulgar Başvekillorinden Andro 
Tuşetin mühim bir makalesi 

"Atatürkün imzası Türk tarihinde ebedi olarak 
altın harflerle yazılı kalacaktır, 

Sofya 30 (A.A.) -Bulgar ajansı bildiriyor: 
Bulgar matbuatı, Türk milletinin kalkınma hareketinde onun kurta

rıcısına uzun yazılar tahsis etmektedir. 
Yarı resmi Dines gazetesi ezcümle diyor ki: 
cTürkiye Cumhuriyetinin bu on beş senelik devresi, şümuUl itibarile 

bütün medeniyet dünyasının hayranlığını eelbeden tarilll ıstahat ile do
Judur. A'tatürkün eseri bütün Türk tarihinde nurlu bir devre teşkil 
eder. (Devamı 5 inci sayfada.) 

Parti meclis grupu 
yarın sabah . ~oplanıyor 

Jetlinada parti " meclill grupu idare heg• eti 
namzedlerl · kararlaştırılacaktır 

_ ;tnJrarclclcı motörlii ve ~hlı lııtcuıt ge,irlıen . Ankara _3? (H~usi) - Cumhuriyet ı ~planacakhr. Bu .to~anbda medlti 

En modern tiplerden 220 r········siiih"iiilliii·······~ Halk pjjfi~kiilı .. ;t g:;,;;;;;~ 
tayyaremizin uçuşları · yanşında önde · 
göğüsleri ka barttı koşmaliyiz 

Yeni denizalti gemileri, hucum ve avc1 botlar1 
sipariş olunmak Uzaredir 

A nkara 30 (Hususi)- Hükfunet merkezinde dünkü geçiciresmine işti
rak eden rnotörlü kuvvetlerimiz ve en modem tiplerden müteşekkil 

220 tayyaremiz kordiplomatik tribünlerinde ibulunan ve içlerinde ataşemili
terler de olan ecnebi dostlarımızın alaka ve takdirlerini celbettiği kadar sa
hayı dolduran on binlerce yurddaşın göğüslerini kabarta~k derecede ınA
nalı bir kudret manzarası arzetmekte idi. 

Cwnhuriyetirnizin on heşinc!i yıldqnümünü cihan ordulan arasındaki 
mümtaz mevkiini bir kat daha yükselmiş olarak idrak eden Türk ordusunun 
daha da kuvvetlendirilmesi için hükıl.met tarafından ~k çok tedbirler alın-
mış bulunmaktadır. (,Oe,atnıa 1 tnd aaJ1flld4) 

Türk ordumnu ne kadar ,ok 
•iltihlandırır•ak ve bu •ilah • 
lanmcı yarıtında bacaklarımı-
:ıcı ne kcular kuvvet ve hız uc
rir•ek Türk mlhunü Je o kadar 1 

muvallakiyetle temin edebiliri%. : 

Yazan: Muhittin Birgen i 
(Yazısı Hergün sütunumuzda) 1 . 

\-. .......................................................• ; . 
izcilerin Ankaradaki 

muvaffakiyatleri 
Ankara, 30 (Husust) - Şeihrirnizde 

bulunan izıciler ~id resminde göster
G)nua 1 laol ~· 



2 Sayfa 

Hergün 
Silahianma yarışında 
Önde koşmalıyız 
- Yazan: Muhlttbı Bh·tn-

15 inci yı~dönümü münasebetile 
Atatürkün Türk ordusuna hitab eden 
mesajı bizim gözlerimizi ordumuza çe 
virıneğe bir vesile oldu. 1 5 yıl içinde 
tekemmül ede ede bugünkü heybctli 
ve kudretli derecesine gelen Türk or
dusu Türk varlığının bekçisi olduğu
na göre 15 yıllık bir gayretten sonra 
bugün ona iftiharla bakmak hakkımız
dır. Fakat sade iftihar kafi değildir. 

Bu orduyu bilhassa silah ve teknik ba
kımından daha yüksek, daha kudretli 
ve daha mükemmel bir hale getirmek 
iç1n neler yapmamız lazım geldiğini bu 
vesile ile bir kere daha düşünmemiz 
de lazımdır. 

Bilhassa şu iÇinde ya~adığımız dün
ya devrinde buna şiddetle ihtiyaç bu
lunduğunu görüyorum. Bütün dünya 
uluslan arasında hummalı bir silah· 

SON POSTA 

Resimli Makale: = Herkes düşebilir, mesele kalkmasını bilmektedir.= 

!anma yarışı var. Etrafta hakim olan Bazı ki.mselel' kilçiik veya Dilyük bir ziyan karşısında Fransız Rakjmi Volter: 
sulh hevesine, dostluk sözlerine rağ- k ldıkl - Şerefini muhafaza eden insanm nöoroadığı zarar ne .ıta-

a arı zaman clerin bir teessür duyarlaı-. Kendi kendi • -· 
men umumi ve karşılıklı emniyetsizlik dar büyük olursa olsun ehemmiyetsizdlr, der. 
bütün memleketleri, bilhas~a Avrupa- lerine karşı beslemelde old'lıkları iıtiınad ebillr, fahsi te • 20 nci asır bu cümleye nebe itim.adla şahsi teşebbüs his-
nın büyük devletlerini müdhiş bir si- şcıbbüs kabiliyetleri sarsılır. Bu gibi adamların bir daha lerinin muhafazası §artlarını da ilAve eder. Herkes dtişe • 
lahlaruna yar~ma seVketti. Bir sene kalkınmaları güçtür. bılir, mesele kaHonayı bilmektedir. 

evvelisine nisbetle geçen, geçen sene- =---=--=--=-=-----------------------------------------
[~§~~:;f~~:~;~:~f~~ . 
lar. , 

Bu arada Türkiye de boş duruyor de
ğil. O da herşeyi yapıyor. Yapıyor, fa
kat devletlerle daha hızlı, çok daha 
hızlı koşmağa mecburuz. Bu silah:an
ma yarışına iştirak etmemiz için se -
bebler var: 

1 - Bu hummalı faaliyetin idd ma
nası olabilir. Ya dünyayı dört tarafın
dan ateşe verecek bir harb hazırlanı
yor. Bu takdirde Türkiye böyle bir de
vir için en son kuvvetile hazırlanmış 
bulunmalıdır. Yahud da dünya em
niyetsizlik içinde bulunduğu için ihti
yat ediyor. O halde iıhtiyat tedbirlerin
de kusur etmemek Türkiye için fırsat
tır. 

2 - Yeryüzünde bir harb çıkacak o
lursa Türkiyenin elindeki büyük ordu 
iki vazifeden birini ifa edecektir. Ya 
tecaVüze uğrayan Türkiyeyi müdafaa 
etmek, yahud da Türkiyeye karşı her
Jı.angi bir tecavüz cesaretini önceden 
kınp Türkiyenin bugünkü sulhünü a
~zaya uğratmadan devam ettinneğe 
muvaffak olmak. Bu vazifelerin her i
kisi de uğrunda en büyük fedakarlık
lan ihtiyar etmeği haklı ve yerinde 
gösterecek kadar mühimdir. 

3 - Türk ordusu Türkiyeyi müda
faa ettiği kadar Türkiyenin dostluk 
muhiti içinde sulhün ve emniyetin mu
hafazasını da temin eder. 

Bir dünya harbinin Türkiyeye yakın 
hududlara kadar yaklaşmamasını isti
yorsak, bu hudud romtakasının en ya
km mevkiini işgal, memleketimizin 
son haddine kadar kuvvetli olmasını 
temin etmek lazımdır. 

Amerikada muhakeme { ................................................. - .. ,"' 

Edilen Alman Hergün bir f1kra 
Casusu Hofmann · 

Benden saklamış 
Eski devirde bir adam müneccime 

gitmi~ yıldızına baktırmı§. Münec • 
cim: 

- Senin karının ikinci kocası ze1ci, 
ya~ıklı ve çok iyi bir insan olacak! 

Demişti. Adamın birdenbire canı 
sıkılmı.ştı. İşi anlryan müneccim lafı 
değiştirmek istemişti: 

- Yok üzübneyiniz; dünya hali 
bu, hem belki ıde yanlış görmüşüın • 
dür. Allah size çok ömür versin. 

- Hayır hayır; üzülmekte haklı -
yı.m, dcmeık karım bu ana kadar, 
benden evvel ıbaşka bir kocaya var -
mış olduğunu ·benden saklamış ha! 

\ı. ...................................................... J 
56 senedenberi 
Yalnız tuzlu su 
lle yaşayan kadın 
Siyamda Bankok §ehrinde 68 yaşmda 

bir kadın yaşamaktaclır .. Bu kadın 56 se
nedenberi hemen hiç yemek yememekte
dir. 

On yaşında iken evlenmiş olan bu ka
dın az sonra kocasını kaybetmiş, teessü
ründen yemekten, içmekten kesilmiş, az 
yemek yiye yiye az müddet içinde ye -
rnekten ıbüsbütün vazgeçmiştlr. Bugün 
sabahları bir bardak tuzlu su içerek ya • 
şadığı iddia edilmektedir. 

Merkebieri büyilk 
Bir meharetle idare 
Eden bir binici 

Hülasa, her ne taraftan bakarsak si
lahlanma yolundaki hızımızı herk€s Yukandaki resim cEuropa. Alman 

Münih kahramanları ve 
~üyük harb İngilterede, meşhur Deri>y at yarlfla • 

rından sonra ellence kabilinden bir de 
ınerkeb yarışı tertib edilir. Resimde, bl-

gibi arttırınağa rne<:buruz, meoburuz. Transatlanüiinde k.adıaı kuaförü iken Münihte cihan sullıünü hiç olmazsa bir 
müddet için kurtarmaya muvaffak olan 
dört devlet adamından üçü harbi umu -
miye iştirak eyl~ eski muharibler -
dendir. 

Çünkü harb ya çıkacak, yahud çık- ca.sualukla itham edi.Jen Johanna Hof -
mayacaktır. Çıkacak olursa hızla silah- mann'cfır. Hilıen Neıvyorkta duruşma • 
lan.mış olmaktan dolayı hiç nedamet m yapılan bu kadın casusun, üç erkek suç 
etmiyeceğiz. Aksi; takdirde cEyvah ortağı da vardır. 
kıymetli zamanlar kaybettik!:. diye ne- =-====a:ıı::=====:::::E:====== 1 - B. Hitler: umumi harbe n~fer o

larak iştirak etmiş ve 1916 .senesinde 
bir muharebede gösterdiği fevkalade ce
saret dalayısile onbaşı olmuş, büyük harb 
madalyesi ile taltif edilnıiştir. 

rucilikte büyük bir meharet kaz&niDif o
lan Hawcrai\ bindi~ merkebi idare e • 

derken görühnektedir. 

darnet ederiz. 

Mecburuz, çünkü Tünk ordusu iki 
şeyi müdaıfaa edecek: Türk vatanı, 

Türk sulhü .. TOrk vatanını iyi müda
faa etmek için Türk sulhünü iyi ternin 
etmek lazımdır. 

Şu halde Türk ordusunu nekadar çok 
sila.h1andırırsak, ve bu silahianma ya
rışında bacakla.rımıza nekndar kuvvet 
ve hız verirsek Tüıık sulhünü de o ka
dar muvaffakfyetle ternin edebiliriz. 

Hülasa, dünyanın giriştiği yanş çok 
terJ]fkelidir. SUlh için çok fena, va
him bir hastalık demektir. 

Türkiye Cumhuriyeti şimdiye kadar 
orduyu takviye bahsin<Ie çok şey yap
mış, yapmakta almasına rağmen gene 
her Türk biribirine şu fikri aşılamayı 
unutmamalı: 

Silihlanma yanşında Türkiye en 
önde koşmağa m ecburclur. Bu. koşma
yı tahdid edebilecek yalııız bir hudud 

yararlıklardan dolı:zyi mülAzim ohnU§tur. 
3 - B. Daladye: 1914 senesinde orduya 

çavuş olarak iltihak etmiş, 1918 de mO. -
lAzimliğe terfi eylemiştir ... 

var: Memleketin fktısadi verim kay .. 

naklarını tahrip etmemek. Bu şart 

.içinde herkes ya.n,tan va21geçinceye 

kadar biz de koşacağız. 

Muhittin Birgen 
2 - B. Mussolini: Harhi umumiye ne • 

fer olarak iştirak etmiş ve gösterdi~i 
Her üç devlet adamı dahi piya~e hiz

met görmüşlerdir. 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER INANMAl 
İstanbul &Okaklarından birine asfalt yapılacaktı. Gazeteler: 
- İş acele olduğu için nihayet on beş güne kadar bitiri

Jccektir, dediler. 
Birkaç yUz metrelik bir yerdi, gerçekten on beş günde, 

hattA istenilse daha kısa bir zamanda bitirilebilirdi. Taşları 
söküldü, toprağı tesviye edildi, söylenen günde bitirileobi -
lecek gibi de göründü. Fakat aonra iş durdu. Aradan haf • 
talar geçmeye bqladı. Sebebini yeni öfrendik: Meğer yeni 
yapılacak asfaltın ikide bir deşelenmemesi için telefon, 
elektrik, su ve.c;aire gibi yer altında kalacak tesisatın esaslı 

ISTER IN AN, 

laştırılması lazımmış. Bu müesseseler bu külfete memnuni
yetle katlanmışlar, fakat iş başlamaya gelince müteahhld
ler arasında bir münakasa açmak icab etmiş. Halbuki urul, 
adet, kanun sarihtir. Münakasanın ilAn edilmesi, zamana 
tabi olması lazım. 
Biz büyükçe işlerde münaıkasanın lüzumuna kanüz, alı -
nan tedbirleri az bile buluruz. Fakat gözümüze çarpan son 
vaziyet karşısında ufak tefek i§lerde münakasa usulünün 
işleri geciktirmekten başka bir fayda vermedi~ne inanıyo
ruz, fakat ey okuyucu sen. 

ISTER INANMAl 

Birincitcşrin 31 

r "' Sözün Kısası ' 

Aşk beyannamesi 

&. Talu 

M aşallah! Almış .. yürümü§ler., 

eh! Zamane çocukları.. ne d~ 

nir? Sinemalar fbirer mekteb.. oralarda 
ben ıbile, bu yaşımda bilınedi~im nelerı 
öğreniyorum. Biz, çocukluğumuzda enat, 
idik. Bize, vıelilerimiz, terbiye olalım di· 
ye tatsız, tuisuz ieyleri, silik hüviyetli, 

1 
gudibet kimseleri örnek gösterirlerdi. 
Bugün, bizim çocuklarımızın baş müreb· 
bileri Şarl Buaye, Greta Garbo, Marlen 
Ditrih, adında aşk üstadları .. 
Aşk amma, .bizim bellediğimi.z mana~ 

da değil!. Bugünkü aş-klar öyle aptal ap· 
tal iç geçmeleri, uzaktan yanmaları, aid 
olduğu şahsa duyurmadan, sezdirmeden, 
senelerce hicran çekmeyi, verem döşek· 
lerine serilip te, son nefe~te bile sır ver .. 
memeyi tecviz e1nniyor .. 

-Modem aşk dinamiktir. 
-Ben seni seviyorum .. nasılsın? Vaıı 

mısın? diye soruyor. 
-Varım!. 

Cevabını alırsa, ne aıil 
- Yoğum! Başının çaresine bak! 
Karşılığına maruz kalırsa, o zaman da 

sevgisinin istikametini değiştiriveriyor. 

Bilmem hangi mektebm talebesi bu 
aşk pazarlığını daha da pratik bir şekle 
dökmüşler. Bunlar, gözlerine kestirdik• 
leri kızlara bir matflm kart gönderiyor .. 
larmış. Kartın üst kısmında: cK~buh 
Alt kısmında da: cAdemi kabuh tazam~ 
mun eden birer kupon varmış. Kızın kül· 
fet ihtiyar etmesine lüzum yok: Bu kar 
yıdlardan birini çi2rl.p, kartı iade edecek 
Oldu, ibitti! 

Gördünüz mü, modren (!) a~l 
Hey gidi zamane, hey!. 
Böyle şeyler kulağrma çalındıkça, mek,J 

teblerde dayağın şiddetle aleyhinde bu
lunan ben, kanaatimin zaiu u~radığmı 
hissediyor, ve dayağın ihyasile beraber, 
eviadlarını .bu derece baştboş bırakan\ 
vetilere de taşmilini diliyecek kadar zi· 
v.anadan çıkıyorum! 

............................................................. 
Po/Iate: 

Bir otomobil, bir tramvayla çarpıştı 
Kemal Şerbetçinin idaresindeki 483 nu ., 

maralı hususi otomobil Şişliden Pangaltı~ 
ya do~ru giderken vatman İsrnallln idare .. 
sinde olup, Vatan gazinosu önünde durmak., 
ta olan 67 numaralı tramvay arabasını~~ 

çarpmıştır. Çar:pışma netleesinde gerek o
tomobil ve gerek tramvay hasara ugramış: 
ve otomobllde bulunan Kemal ile arkudaşı< 

Fa.hreddln hafifçe ~aralanmLŞlardll'. Zabı

ta. tarafından yapılan tahkikat neticesinde, 
otomobilin frenlerinin bozuk oldu~u tesbl~ 
edllmlştir. 

65 yaşmda bir adama tramvay çarptı 
Va.tm.a.n Fehmlnin idareslnde!ki tramvay 

araba.sı Do~ancılardan Üsküdara glderke~ 
caddeDin bir tarafından di~er tarafına geç-. 
mekte olan 66 yaşında Mürtazaya çarpara.W 
Tilcudünün muhtelif yerlerinden yaralamı§~ 
tır. Yaralı Nümune ha.stanesinde tedavi aı .. 
tma alınmış, vatman yakalanmıştır. 

Tramvay ve otomobil kazaları 
BaydSil'Paşa Lise& talebesinden Eşref, 

Haydarpaşadan t1.sküdara. gitmekte olan bm 
tramvay arabaslle Entaniye hastanesi ö ~ 
nünden geçerken tramvaydan dışarı sart
ması neticesinde tramvay dlre~ine çarpa -. 
rat başından yaralaıunış, tedavi altına a-· 
lınmıştır. * Şoför Mustafanın ida:reslndekl 307fı 
numaralı otomobil, Maçkadan geçerken İl~ 
hami Lamlnde bir taıbsa çarparalt muhtellf 
yerıertnden yaral8llllftır. Yaralı tedavi al .. 
tına alınmı.ş, şoför yakalatxnlftlr. 
-···········-~~············································· 
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4, .......................................................... ... . . . . 
Dahiliye Vekili 

Çek - Macar ihtilifının Lehistan _ da 
Şükrü Kayanın 

Bas1n Birliğine cevabı 
E 

8 Avrupayı düşündüren 
tehlike halli için dört taraflı müstemleke 

bir konferans toplanıyor ialebinde bulunuyor 

Basın Kurumu kongresi münase • 
betile çekilen telgrafa d·in Dahiliye 
Vekili ve C. H. P. Genel Sekreteri Yazan: Selim Ra(11t J:me, 

Roma müzakerelerinin neticeleri 
Paris 30 (Hususi) - Romada Al -ı şimdiki Çekoslovakyanın hayati men· 
~ • İtalyan Hariciye Nazırlan ara - faatleri de muhafaza edilmiş olacak -
•~nda cereyan eden rnüzakerelerin n~ tır. 
ttc~Ieri burada büyük bir alaka ile ta
kib edilmektedir. Umumiyetle hüküm 
8Üren kanaate göre Roma· Berlin mih
\>ert zayıflamaınıştır. Bu hususta gaz~ 
teı~r de muhtem tefsiı:flerde bulun
lnJktadırlar. Bu meyanda Le Jurnal 
gazetesi önümüzdeki perşembe günü 
Aırnan, İtalyan, ve Macar, Çek murah
hasıarının iştirakile büyük bir Alman 
\reya İta1yan §ehrinde bir konferans 
lktiedileceğini yazrnaktadır. 

Almanya hikim vaziyette 
Bu gazete diyor ki: 
« Öyle bir noktaya geldik ki bu 

lloktada Hitler, Prag ile Budapeşte a
rasında hakem vaziyetini almıştır. Hiç 
ŞÜbhesiz Mussolini'nin iştirakile fon 
ltil)cntrop'un Romaya gitmesi de bun
dar:. ileri ~elmiştir. Fakat Hitlerin ta
l'na.mile hakim vaziyette olduğu bu iş
deki bu iştirak biraz garibdir.» 

•Maten• gazetesi de Romadan şu 
tnaıumatı veriyor: 
. ~acar - Çek meselesinde Almanya 
ıle ltalyanın hakemliği Alınanya tara
~ndan reddedilmiş olan plebisit veya 

acar - Leb müşterek 'hududu esasına 
1stinad etmeyip Karpa-tlaraltı Rusya • 
tının Macaristan ve Polonyanın pres • 
tijlerini tatmin edecek şekilde arazi 
ı>arçala:-ına taksimi esasına istinad ey
liyeceği tahmin olunabilir. Bu suretle 

Bomaya ıöre 3 esas 
Roma 30 (A...A.) -Mussolini ile !on 

Ribentrop arasındaki görüşmeler h~k· 
kında mütalealar serdeden Voce d'I • 
talia, diyor ki: 

Roma ile Beriinin Macar - Çek me
selesi hakkındald ıvaziyetlerinin üç 
noktasında mutabakat vardır: 

1 - Macaristan, Polonya ve Çekos • 
lovakya arasındaki ihtilafın Çelroslo -
vakyarun ve Tuna havzasında sulh ve 
huıurun menfaati narnma sür'atle hal
ledilmesi lüzumu, 

2 - Macarİstanın meşru menfaatle
rine karşı en büyük sempati ve tesanü
dün gösterilmesi. 

3 - Yeni Çekoslovak rejimine kar
şı dostluk. 

Karar tebliğ edildi 
Roma 30 (A.A.) - Almanya ile İ

talya, Macar - Çekoslovak ihtilifında 
hakcmlik yapmayı esas itibarile kabul 
etmiştir. 

Bu karar, Mussolini - Ribentrop ınü
lfı..~atı esnasında verilmiş ve Macaris -
tarJa Çekoslovakyanın, Romadaki el -
çilerine bildirilmiştir. 

Alman hastaneleri 
Prag 30 (A.A.) - Çekos1ovak hükU

meti evve1ce vazedilmiş olan Alman 
hastanelerinin Almanlara iadesini ka
ra rlaştırmıştır. 

Köy kalkınması hakkında 
Ziraat Vekilinin nutku 

" Türk köyij mutlaka dünyanın en ilstün, 
en refahlı köy il olacaktır, 

Ankııra 30 - Ziraat Veklli Faik Kurd- da almıt turtarıcının, senin adına, tl 1923 
~lu, bugün Ankara radyosunda köy kal - · te cumhuriyetin Uln yılında artık müebbe
~llnıası ve Ziraat VekiUetl teşk.UMı hakkın- den kapa~ kötü devirler .kapısına di~ -
da bir nutuk söylemiş ve ezcümle demlşt.lr tl~i nurdan blr lbidedir. 
kt · AtatürkUn seel, Cumhuriyetın ve Parti -
Sayın dinleyicller, mlzln Be3idlr. 
Aşağıdaki sözler, bütün llaklkatlerin, yo- Atatürkün sesi, Türkün sesidir. Hep lla-

luınuzu aydınlatacak ebedi nurların ulu fa.Janmızda aynı düşünce, tulaklanmız -
~ayuağı AtatürkUndür. da ayni aes var. 

'I'ürkiyenln sahibi hakikisi ve efendisi, Bu, rejimin, bu, büyük Türk deniminin 
bakiki müstahsll olan köylüdv,r. Köylünün sesidir. 
tlttaytç ve semeratı mesaisinl, kendi men- Cumhuriyet hükti.metı, 15 yıllık, hep bu 
faatı lehine haddi azamiye iblll etme slya· görllJle, hep bu duyuşla, hep büyük kuman· 
le~! iktısadlyemtzin ruhu esaslsldlr. da ist-lkametlnde çalışmıştır. 

Y'edi aınrdant>eri, clban1P dört kö§eslne ·Köylillerlmlzin bütün dileklerini ve Ls -
~VkedHerek kanlarını akıttı~ımız, kemikle- teklerini tesbit etmlıt bulunuyoruz. Bunları 
tını yabancı topraklarda bıraktı~ımız, yedi temin ~in öz Tftrt rejimi olan cumhuriyet 
'sırdanberl emeklerini ellerinden alıp !sraf herşeyi yapacaktır. 
~ttıthniz ve buna mukabll daima tahklr, Cumhuriyet HaHt Partısı olan ParUmlz. 
~rzıı lle mukabele ettl~imiz ve bunca feda- köyü, bütün dünya partllerinden üstün blr 
"'rlıklarına ve ibsanlarına karşı nankör - anlaf14).a, Türk cemiyetinin vahldl olarak ele 
:Ük, küstahlık ve cebbarlıkla ·uşak menzi - almıştır. Türk köyü mutlaka dünyanın en 
!!Sine inditmek Istedi~fmiz bu asil sahlbin üstün Te en refahlı köyü olaeaktır. Şimdiye 
hu~urunda bugün ihtlramla hakiki vazlye- ka'dar yaptıklarnnız bu neticeye de vara-
tlınııı alalım. ca~ımızın de1llldlr. · 

€lter mllletlmlzln ekserlyeti azimesi Aziz vatandaljlarım, 
Çiftçı olmasaydı, biz bugün dünya yüzün - Bilhassa .slz köylü kardeşlerim, 
de olmıyacaktık. Atatürk, Uk ve en büyük deha eserini slz-

lla.htlyar Türk köylüsü. deki bu bududsuz, üstün kablliyetl keş!et -
Senin, artık tamamen gerlde bıraktı~ın mekle go.steımlşUr. Bu keşif, halde ve L, -

kötü günlerine ald elemin kadar, ululuş~u- tlkbalde büyük Türk mllletlnln erlşece~i 
~u da ululu~unla yarışmış deyimle haykıran eşsiz batarıların en kat'i teminatı, Türk gü
u sözle, baRrından çıkardı~ın büyük o~lu- cü, Türk güveni, Te Tü11k· devrimindeki da-

lıun, sendeki, asırlara diz çöktürınüş cevhere lma UerUIAin tfikenmez hazlnesidlr. 
ctayanarak:, memleket! uçurumun kenarm - Varol Atatürkh · 

Amerika Yahu dileri de 
telaşa düştüler 

Nevyorkta büyük bir kongre toplandı, iş sahasında 
\' ahudiler hakkında farklı muameleler yapılıyormuş 
1\evyork 30 (A.A.) - Amerikanın 30 hü 

ltlırnetimien gelmiş olan 550 mu rab has, A
~erika Yahudi kongresinin dünkü açılma 
~~lsesinde hazır bulunmuştur. Kongre, üç 
gıııı devam edecek ve bütün dünya Yahu
~ilerinin hukukunu muhafazaya müteal-
ık bir program tanzim edilecektir. 

Rongre !iderleri, ilk clefa olarak, Na-

zi propagandasının Arnerikaya girmf'si 
ve iş sahasında Yahudıler hakkında 

fal'klı muameleler yapıbnası hususunda 
ıleri gidilmesi yüzünden Amerika Ya -
hudileri için tclıa.ddüs etmiş olan vazi -
ycti redkik edeceklerini söyltmişlcrdir. 

Murahlhaslar, bir. takrir kabul etmiş· . 
lerdir. Bunda kendilerinin Avrupad:ı 

Şiikrü Kaya tarafından şu c~·ab a - 'M uharebenin seyrine bakılırsa 
hnmıştır: Japon ordusu Çinde bir sel gı· 

Hakkı Tank 0s 
Basın Birliği Kurumu Başkanı bi ilcrliyor. Kantondan .sonra nıüdafaa c-

Pari.s 30 (Husuısi) - Leh gazeteler son dilmiycn. Hankeu da sukut etti. Görulu · 
ı d L h . .. t ı k ht' Atatürk inkılabının hıtmlelerinin gün er e e ıstanın mus em e c 1 ı- yor ki Japonya davayı kazanıyor. Niçi!\ 

t fı d h ı . · tt b hızlanması ve yavılmasında müsbct • d k yacı e ra n a araret ı neşrıya a u- " kazanıyor ve bu badirede kaybc en ım-
lunmaktadır. Bu meyanda Kurir Kod- ve mes'ud vazifesini muvaffakiyotle dir? 

ziyeni gazete:>i, 3S milyon nüfusu olan başaran, dün ve bugün olduğu gibi Japonyanın kazancı sarih olan maj.ii 
ve iptidai maddelerden mad'ırum buh.ı- yarın da Atatürk emrinde ve izinde imkanlardan ileri geliyor. Maama!ih O· 

nan Lehistanın harice muhaceret iç:n • yürüyenierin fikir ve dilek yoldaş - nun kazaneını temin eden bir diğer turıil 
mahreçlcre malik olmadığını tasrih e- ~ lı~nı yapan Milli Basın Ü)":!lerine sev- de Çinin z8.fıdır. Çin denilen memleket 
dt?rek şövle diyor: : gi ve say.gılaıııımın ibiakını rica ede- uzun zaman milli vahdetini yapamamış· 

« Lehi.staıı daha simdiden, ka~'i su · ~ rim.. tır. Halbuki müttehid olmıyan bir nıcm· 
rotte müstemle<kele; istemelidir.• ~ Ayrıca matıbuat Umum Müdürü lekct yarı yarıya düşmana t~>slim olmuş 

Bu husus hakkında Lehistan ile İ - . Naci Kıoıınan da şu cevabt vermiş- demektir. 
talya arasında müzakereler ba~lamış ~ tir: FJlvaki Japonlara karşı Çinliler kendı· 
olduğu ve İtalya hükumetinin Leh me· ~ cKongreyc muvaffakiyeHer di - lerini kahramanca müdafaa ettiler. Hey· 
taliba1ına mü:t.aheretinin temin edil - : ler, arkadaşlarımızla bernbt>r saygı- hat ki modern barblerde kahramanlıktan 
miş bulunduğu rivayet olunmaktadır. ~ lanmı sunarırn.. ziyade geçer akçe teşkilattır. Düşmana 

\, ........................................................ ; tcsliın etm.emek için Kantonun yakılma.· Alman ve Leh 
Yahudileri 

Berlin ile Varşova arasında 
bir "nlaşma yapıloı 

VBıTŞO\'a 30 (A.A.)- Resmen bildi· 
rildiğine göre, Polonya ve Almanya hü
kCı.metleri arasında yapılan nc>idai na
zar teatileri neticesinde muvakkat bir 
anlaşmaya varılmıştır. 

Bu anlaşma muclbince Almanya Po
lonyalı Yahudilerin meml<'ketten jh -
ract hakkında kararını ~ri almıştır. 

Hududa sevkedilmiş olan Polonyalı 

Yahudi~er tekrar Almanyaya dönecck-
1erdir. 

Polonva hükumeti de Alman tebaa
sının ih.r.acatı hakkındaki kararın tat· 
bikini durdurmuştur. 

Marsilya yang1n1 
Enkaz altından 15 cesed 

çtkarı!dı 
Marsilya, 30 (A.A.) - Gece yarısı en

kaz altından kömür haline gelmiş 15 ce· 
sed çıkarılmıştır. Bir çok yağmacılar ve 
bu meyanda Noay otelinde sakin İtalyan 
te'baasından bir kişi tevkü edilmi~tir. Bu 
şahıs, Bone'ye aid bir taKlm muhab~.ratı 
harnil bulunuyordu. 

İki cesed daha 
Marsilya 30 ( A.A.) - Bu sabah en

kaz altından kömür haline ıgelmiş iki 
cesed daha çıkarılmış ise de hüvivct1e
rini tesbit etmek mümkün olmam ı:;tır. 
Bunlardan başka kayıp kimseler hu -
lunduğuna dair bir güna iş'ar yoktur. 

Almanyada petrol 
istihsaiAt1 artıyor 

Essen 30 (A.A.) -Halihazırda bu -
rada in'ikad etmekte olan petrol tek
nisyenleri kongresindeki mütehassL" -
lal', dört senelik planın tatbikındanbe
ri Almanyada yeniden 9 petrol mem· 
baı keşfedilmi~ olduğunu. bu :;ayede 
1939 senesinde petrol istihsalinin 100 

bin ton mikdarında artmasını tahmin 
kcıbil bulunduğunu ve bu suretle istih
sal yekCı.nunun, A\•usturya da dahil ol
duğu ha!de, 600 bin tona çıkacacrını 
beyan etmişlerdir. - - - -

Japonlar yeni bir Çi~ 
hukometi kurdular 

Hankov 30 (A.A.) - Japonlar Han -
l-.ı0va girer glıımcz orada muvakkat bir 
Çiıı hükıimeti teşkil etmişlerdir. Bu hü -
kurnet azasının ekserisi şimali Çindf'n 
gebniştir. Hükumet reisPiğine General U
peifar tayin olunmlJIŞtur. 

Alınan bazı malumata göre Pekin, 
Nankin ve Hankov muvakkat hükumet. 
leri pek yakında birleştirilecek ve Japon 
) a bu yeni merkezi Çin hükumetile sulh 
müzakerelerine girişecektir. 

yapılmakta olan cobri muhacerde karşı 
mücadele ve Yahudilerin l''ilistindcki va· 
~iyetlerini müdafaa için demokrasi kuv
vetlerine ıiltihaka arnade olduklarını be· 
yan etmektedirler. 

Barsalon hükümeti, 
sona kadar mukavemet 

edeceğiz, diyor 
Barselon 30 (A.A.) - Negren, radyo

da söylemiş olduğu bir nuttıkta harici 
ve dahili siyasetin prensiplerini izah et
.r.iştir. Bu prensipler şunlardır: 

Sonuna kadar mukavemet, hiç bir ta. 
nıssutu kabul etmemek, İspanyol hükü
ınctinin bütün hukukunun beynclmilel 
tanınması. 

Bamelon 30 (A.A.) - Marksıst arnele 
fırkası hakkında dava bitmiş ve mahke
me hükmüAli vermiştir. Mahkeme, fır -
kanın feshine karar vermiş ve beş ki~iyi 
15, bir kişiyi bir sene hapis cezasına 

mahkum etmiş ve iki kişiyi de beraet 
ettirmiştir. 

Daladge'ye 
ltimad edildi 

sı meyusanc ,.e büyük bir harekettir 
Pal'lak bir ric'at ise zair.orsit. bir i!t'rle 
yişten elbette ki daha üstündür, fakat vt 
nihayet bir ric'attir. 

Çin ordusunun geril~yı)ını bir ba§ka 
sebebe de atfetmek doğm olur. Nitekim 
Kantonun muha~ebesiz olarak terkedıli· 
vermesi Londrada büyük bir hayret U· 

yundırmıştır. Bu ttnüna5ebetle İngiliz 
matbuatı, bazı kimselen;ı Japontarla c:l· 
birliği yaptıklarından bil~ bahsetmişlcr· 

dir. Düşmanla elbirliği yapmanın hiya. 
rıet demek olduğunu ise herkei bilir. Ay· 
ni Londra, Şan-Kay·Şekin Kantonu 
pekala müdafaa edebile<·eği kanaatinde 
idi. Şayed daha evvel generallerinden 
bazılarını kurşuna dizdirmeyt! karar vc
rebilseydi. Çinlilerin, bu arada, bazı d06t 
devletlerin hattı harek~llerinden yeisc 
düştüklerini kaydetmel.{ te yerindedır. 

Kargaşalık, hiyanet ve ye is ... Bır milleti 
mahva sürükLemek için bundan daha 
fazla ne istenebilir? 

Çini tanıyanlar, bu.memleket:, bugün· 
ı..:en yarına amana düşiirmenin mümkün 
olmadığını da bilirler. Bu itibarla Japon· 
yayı, nihai zaferi elde etmış saymak doğ

Marsilya 30 - Radikal Sosyalist kon- ru olmaz. Fakat iki tarafın karşılıklı va. 
gresi, umumi müzakereleri müteakib a - Z'lyetleri mütalea edilince bunlardan Ja. 
şuğıdaki karar suretini on rmıhalife kar- ponyanın kazanıcı bir mevkide olduğu ds 
şı iki bin rey_le kabul etmiştir: derhal gÖ'le çarpar. Davayı şimdilik luy

cKQngre büklımetin icraat sahasında- ooden Çin ile beraber bir diğeri daha var· 
ki cesaretli gayretierini tamami.c tasvib dır ki 0 da Avrupadır. Japonyanın askert, 
eder ve sulh ve iş eserinin komünıst par- siyasi ve iktısadi bakımlardan mütema· 
tisinin hattı hareketi, kendtilerint> milli - diyen şişmesinin Avrupa için tehlikeli a· 
yetperver driyenlerin şuursuz ha:-eketleri kisler doğurması çok muhtemeldir. 'Bu· 
ve Cumhuriyetin düşmanları tarafından nu belki uzak görenler bulunabilir. Fa· 
yapılan hücumlar neticesınde ihliH ve kat bu tehlikenin zannedilöiğinden dans 
ya güçl~tirilmiş olmasına teessüf ey - yakın olduğu muhakkaktır. Adalarınal 
ı~r.ıt teşkil ettiği nüve etrafına birkaç yüz 

Takrir reye konmarlan evvel, parti li- milyonluk bir sarı ırk imparatorlu~t.. ek· 
deri ve başvckil Daladye tekrar kiırsüye liyecek olan bir Japonyanm Avrupa için 
gelerek demiştir ki: bir tehlike olacağını inkar etmek gü· 

cRadikal Sosyalist partisi, kendi ak1- lünçtür. Ve bu devletle bugün dost mev· 
bcti her ne olursa olsun sıyasi hiç bir 1 kidc bulunanlar, yarın, bu kanaatlerini 
fıııkaya tavizde bulunmaksızın çeti-ı dcgiştirmeye mecbur olacakıardıı. Bu a· 
yolda yürüyüp yürümiyeceği mevzuu - rada Amerikanın yaptığı büyük kaytb 
bahstir. Çok vahim olan vaziyeti, ancak ı sc el ile tutulabilecek bir şekildedir. A
kabinc bU'lıranları ve parti kavgaları or- merikan ticareti için Çin ülkesi, çok mü· 
tadnn kalkarsa düzeltebilirsın :z.-. him bir sahadır. Bu saha, yarın, yalnu 

• • Japon manmlatına hasredilecektir. Bl..l 
lngıltere Kralı Yaşıngtona ilk cndişedir. Amerikanı:ı Japonya ile 

da vet edildi m· ? olan siyasi ve askeri münascbeti ise ma· 

N k ..,0 (AA) B 1 1 himdur. Buyük Okyanusun üstünü aşan 
~yor .• . . - azı gazete er, ı 1 .ı.;kk 1 b' b ' · t d 

B R lt,. 1· · ı K 1 K d nazar ar, oWI at e ır ırını arassu et· 
. uzvc ın ngı tere ra ını, ana a k d ' 1 J ç· .. · d · ı · · "t k'b A 'k 1 k me te ır cr. aponyanın ın uzerın c zıyare ını mu ca l merı aya ge ere . 

b. k .. V ·n.gt· 'd k Im ~ d t kazanacağı mutlak bır galebe, bu mcm· 
ır aç gun B§ı on a a a6 a ave 1 k . k • • k d · · 
t · ld ~ 1 rd H . . E: etın as erı \'e manevı u retını artı· 

e rruş o. ugunu yazmış a ır. arıcıye racaktır. Bu da ikinci endi§edir. Yani 
nezaretinin matbuat dairesi, Reisicum • 

sözün kısası, Japonya, yarın için, bütün 
hurun bu kabil bir teşe!bbüsünden ma - dünyaya karşı bir tehlikedir. Şayed Av
!ıimatı olmadığını beyan etmektedir. 

rupa aklını başına tQplamaz ve bu müş-

Stoyadinoviç Pulgar 
Başvekili i1e görüşüyor 

Sofya 30 (A.A.) - Bulgar başvekı· 
li ile Yugoolavya başvekilinın yarın hu
f udda öğle üzeri bir mülakatta buluna -
cakları bildirılmektedir. 

terek ve muhtemel hasma karş1 bir • 
leşmezse. - Selim. Ragıp Emeç 

(Fmnsız mtztbu~tmdan mülhem) 

İ ıgilterede belediye 
intihabatı 

Londra 30 (A.A.) - Belediye meclis· 

ıtalya 'a hir- kamyon 1 Icrinı yenilerı1ck için Salı günü Krallı · 
ğın her tarafında beledıye intihabatı ya 

devrildi, 4 kişi öldü 1 pılacaktır. 
Roma 30 (A.A.) - ·Spnassob'da bir 

kamyon d'evrilmiş, 4 kişi ölmüş, 9 ki~i 
~ığır surette yaralanmıştır. 

İtalya veiiahdi Hitlerle 
görüştü 

Yunan Kralı Berlin 30 (A.A ~ - Hususi surette Al· 
manyada bulunmakta olan !talya veliah 

Londra 30 (A.A.) -Yunan Kı ah Jorj 1 di Prens Huın:berto Hitleri HPrchtesga • 
bugün Londraya gelmi.ştir. 1 dende zıyaret etmiştir . 
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Beyaz Perdenin en çok sevilen genç yıldızı 

ROBERT TAYLOR 
ve uful eden ilahi artist 

Cumhuriyet Bayramı 
dün de n eş' eli geçti • 

Kadm yüzünden 
çıkan cinayet 

JEAN HARLOW'un 
en 1on fakat en güzel, en miiesair filmi 

Frans1zca SöziU 

TATLI GÜNAH i Ankara radyosunun muhtelif Vekaletler ve kurumlarİn Katina iki eski sevgilisini 
faaliyetlerine dair neşriyatı alaka ile dinlendi kavgaya tutusturdu, fakat 

kendisi de yaralandı 

Dün Beyoğlunda iki genç arasmaa ka
dm yüzünden Çlkan bir kavga, gençler
den 'birisile hadiseye sebeb olan kadının 
vücudlerinin muhtelif yerlerinden ustu
ra ile yaralanmalarile neticelennrlştir. 

Beyoğlunda Çiçek sokağında oturan 
ve Tozkoparanda Hüseyinin gazinasun -
da garsonluk eden Neş'et, ayni sokakta 
14 numaralı evdre mukimKatina ile 8 se
nedenberi rnetres hayarf!ı. yaşamaktadır. 

Fakat bundan bir müddet evvel her na
sılsa bunların aralan açılmış, Neş'et baş
ka bir kadınla yaşamağa başladığı gibi~ 
Katina da Çeşmemeydanında Devedike
ni sokağında kunduracı Şeraieddinle se
vişerek onunla münasıebet tesis etnıiştir. 

l Ça11amba ak1amından itibaren M E L E K Sinemııınııda 

Gümrük m uhafaza genel k omu tan h ğı lstan bul 
satınalma komisyonundan 

1 - Gümrük muhafaza hayvanatı için 761 tane bez su kovasının 15/11/938 Salı 
günü saat ll de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Ta.smlanan tutarı 951 lira 25 kuruş ve ilk teminatı 72 liradır. 
3 - Şa.rtname evsaf komisyondadır. Görülebilir. 

4 - isteklllerin gün ve saatin ilk teminat makbuzları ve lkanuıll vesi.kalarile · 
birlikte Galata eski ithalat gümrüğü binasındaki koroisyana gelmeleri. 

c8006.ı> 

istan bul Telefon Müdürlüğünden 
1 - İdare ihtiyacı için 17000 aded gal vanizli askı teli halkası, 215 aded gal· 

vanizli askı teli civatası, 420 aded galvanizli askı teli kenedi, 225 aded galvani! 
li lente gergi mekiği1 5500 aded galvanizli tirfun vida, 1400 ad'ed gal,anizli: 
direk ayatı, ve 2000 aded. 1rutu dirseği No. ro 7 için sornun 20 X 5 m/m açık 
eksiltıneye çlkarıl.ı:nıştır. 

Halk hatibleri kilrsüdiin de nutuk ıöylenirken 

Dün Katina ile Şerafeddin Tozkapa -
randa Hüseyinin gazinoouna gitmişler ve 
iddiaya göre Katina eski sevgilisi Neş -

2- Muh~en bedel (2162.50) muvakkat teminat (163) lira olup, eksiltmesf 
18/11/938 Cuma günü saat 14 de MüdürlUk binasında Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. İstanbul, büyük bayramın üçüncü 

gününü dün de büyük bir sevinç için
de kutlulam~ır. Bütün halk taşkın bir 
ne§'e ve derin bir heyecan içinde so -
kaldara dökülmüş, her dakika .ırtan 
bir insan kalabalığı §ehrin büyük mey
danlarına doğru akın etmi~tir. Beyazıd 
meydanı, Köprü üstü, İstiklal caddesi 
ve Taksim meydanı dün de mahşeri bir 
manzara arzediyordu. Tramvaylar, o -
tobüsler ve diğer bütün nakil vasıtala
n şehrin muhtelif semtlerinden gelen 
insan kütllelerini ta~rmağa yetmem!ş, 

binlerce vatandaş büyük bayramın he
yecanını içine sindirebilmek için uzun 
uzun yürümekten çekinmemiştir. 

Dün,, gündüz muhtelif Halkevlerin
de ve mekteblerde konserler ve müsa
mereler verilmiş, büyük Türk Cumhu
riyetinin on beş yılda ba~ardığı göz 
kamaştırıcı inkılablar anlatılmıştır. 

Şehir, dün gece de binlerce renga -
renk ışıklatla süslenmiştir. Bütün res
mi ve hususi müesseseler elektrikle 
dor.atılmı.~, muhtelif semtlerdeki tak
Iann gece görünüşleri, Üsküdar ve 
Sarayburnundaki havuzlar, Deniz -
banik, Şirketihayriye, İnhisarlar, Top
kapı sarayı ve diğer müesseselerin vü
cude getirdikleri tenvirat ve Taksim 
meydanındaki suyun fışkırışı, on bin -
lerce halk tarafından zevkle seyredil
miştir. Karada ve denizde bütün şehir 
nurlar içinde yüzüyordu. 

Müleferrilı: 

İş dairesi reisi bugün geliyor 

Bir müddettenberi Akdeniz sahille -
rinde iş dairesi teşkilatını teftiş etmek
te olan İk1ısad Vekaleti i§ dairesi reisi 

Enis Bahiç, bugün şehrimize gelecek -
tir. İş dairesi reisi şehrimizde bir hafta 
kadar kalacak ve iş dairesi müfettişli

ğinde tedkikat yaptıktan sonra Anka
raya dönecektir. 

3- İsteklilerin, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile kanuni 
vesaik1e, o gün saat 14 de kadar mezkllr komisyona müracaatlart. 
4- Resim ve nüm.uneleri hergün Levazım dairem.iııde görülebilir. (7073f i 

HülA.sa, günlerdenberi en büyük eti görerek ona kendisine kahve ısmar • 
bayram için hazırlanan bütün İstanbul lamasını söykmı.iştir. Ne-fet Katinanm 
halkı Cumhuriyetin 15 inci yıldönü - ricasını kırmanuş ve kahvel~.rl ısmarla -
münü layık olduğu şekilde içten gelen ıruştu. Fakat sevgillsile Neş'et arasmera
büyük bk~z~üntlakutl~a~ş~rdL ~bu harek~ Şera~d~in h~una gi~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Radyo neşriyatı memiş ve bir müddet sonra Neş'et kal • Kasımpaşa Orta Okulu Satınalma Komisyonudan: 
Şehrin bellibaşlı meydanlanna yer- kıp giderken Şerafeddin de onu takib et- Okulumuz binasında şartnamesi mucibince c999:t lira cl5:t kuruş keşif içindekf 

leştirilen hoparlörler, dün geç vakte miştir. tamirat 7/11/938 Pazartesi günü saat on birde İstanbul Kültür Direktörlüğü bi • 
kadar Ankara Radyosunun neşriyatını Bir aralık Neş'ete yaklaşan Şerafed - nasında liseler muhasebeciliğinde toplanan okul komisyonunda açık eksiltme 
yapmışlardır. Bu neşriyaıt meydanlar- dlin onu çevirerek Katina ile selam saha- yapılacaktır. 
daki binlerce vatandaş tarafından bü- hı tamamile ke5mesini ve gör<iüğü yerde Bu işe ald eksiitme şartnamesi ve keşif evrakı okulda görülüp öğrenilir. c75)c 
Yük bir dikkat ve alaka ile .. takib edil- konuşmamasını, hele bu akşam yaptığı 

·b· kah f ı ı ğ liradan ibaret muvakkat teıninat ihale saatind"en evvel liseler muhasebe vez-miştir. Radyoda sabah saat 9 dan iti- gı 1 ve a an ısınar ama a kalkışma • 
·ste ·oı+; nesine yatırılacaktır. tsteklilerin en az 500 liralık bu işe benzer iş yaptıklarma 

baren muhtelif vekaletler ve kurumlar masını 1 mıso ..... r. 
tarafından halk bankası, imparatorluk Şerafeddinin bu kabadayıca ilitarları dair ihale gününden sekiz gün evvel İstanbul Nafia müdürlü~nden ve Ticaret 
ve cumhuriyet gümrükleri, köy kalkın- Neş'eti kızdırmış ve ona Kaıtimmın eski odasından aldıkları vesikalar veya teminat makbuzlarile belli gün ve saatte ko• 

A • 1d w .. d · ğ d k misyona gelmeleri. c7723• · masında ziraat teşkilatı, Belediyeler aşması o ugunu ve gor iı iı yer e o -
Bankası, Sümer Bank, Cumhuriyet nuşmasının ve öte beri ısmarlamasının 
Halk Partisinin ulusal eğitim pro - pek tabii olduğunu anlatmıştır. 
gramı, mülkiyet, gaz maskeleri, nüfus Bu şekilde başlıyan münakaşa kav -
i~lerinin ehemmiyeti, Denizbank, Türk ogaya müncer olmuş ve bir aralık Neş'et 
harf inkılabı, mi11i bankacılık ve tasar- cebinden bir ustura çıkararak: Şerafed
ruf işleri, ka.çakçıl~ ve zararlan, dinin üzerine saldıtrmış ve onn muhtelif 
Cumhuriyetin köy ve ziraat politikası, yerlerinden yaralanuştır. 
cumhuriyet deıvrin<ie içtimat muavenet Kendi yüzünden kavgaya tutuşan es
müesseselerinin ink~afı, istatistiğin ki ve yeni dostlarını ayırmağa kalkışan 
devlet teşkilatındaki ehemmiyeti mev- K~tina da hacağından derin bir ustura 
zulan etrdında lroruferaris'lar veri'l - yarası almıştır. 
miştir. Vak'aya vaz'ıyed eden zabıta yaralı -

Bayram münasebetile cuma günü sa- ları Beyoğlu hastanesine ka ldırmış ve 
at 1 3 ten itibaren kapalı bulunan res- suçluyu da yakalıyarak tabkikata ba§ -
mi müesseselerle, Üniversite ve okullar lamıştır. 
bu sabah tekrar açılmış ve normal !:la-
1iyetlerine baslamışlardır. 

Şehir işleri: 

Bebek - İstinye yolunun inşa faaliyeti 

Bebek - İstinye yolunun toprak tes
viyesi ~i bitirilın:~·tir. YolWl asfalt 
döşenmesine birkaç güne kadar başla
nacaktır. 

Yol üzerinde, Hisarda ilk istimlak 
mm takası dahilinde bulunan 2 7 bina
nın yıktırılmasına da yakında başla -
nacaktır. 

istanbul m1ntakas1 
köylerinde kalk1nma 

hareketleri 
Vilayet, İstanbul mıntakasındaki köy

lerin kalkınması, ve köylüni.\n kazaneını 
artırmak gayesile bir program hazırla -
mış ve bu hususta faaliyete geçmiştir. 

Gümrük Muhafaza Genel komutanlığı Istanbul 
Satınalma komisyonundan: 
1 - Deniz vasıtalan için 100 er metrelik 7 parça galvanizli zincir ile, 3 er kilit, 

2 parça adi zincirin ve iki adet admiralti demirinin müteahhidi nam ve hesabına 
3/11/938 Perşembe günü saat ll de açık eksiltınesi yapılacaktır. 

2 - Tahmin! tutarı 3000 lira ve ilk teırjnatı 225 liradır. 

3- Evsaf ve şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
4 - Isteklllerin gün ve saatinde Uk teminat makbuzları ve kanunf vesikaları 

lle Galata eski idhalat gü.mrüğü binasındalti koroisyana gelmeleri. c7450, 

1 LA N 
ETIBANK NAKLIYE IHALESI 

- Murgul'da tesis edilecek bakır iza'behanesine lazım olan takriben 

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

nakli işi bir müteahhide ihale edilecektir. 

2 - Muvakkat teminat (5.000) Beş bin liradır. 
3 - Bu i§e talib olanlar tahrirl tek liflerini 3 O 11 11 19 38 tarlhinde saa11 

18 e kadar Ankarada Eti Bank Genel Direktörlüğüne ve.rmiş olmalıdırlar. 
4 - Bu hususta tanzim edilen şartnamesi ile ihale mukavele projesi her 

gün Ankar ada Eti Bank Ti~t Servisinden, İstanbulda Eti Bank ~sun· 
dan, Kuvarshan'da Eti Bank Bakır madeninden ve Hopada Eti Bank Irtibat 
Memurluğundan alınabilir. 

Emekli General Ali Rıza rtun defnedildi 

fstanbulun muhtelif kaııalarmda ik -
lim ve toprak vaziyetleri göz önünde bu· 
lundurularak ziraat ınıntakaları tesis o
lunmuştur. Fındık mm takası olan Gire -
sun ile ayni arz d'erecesi üzerinde bulu
nan Şil~ gen~ mikyasta fındık ziraa
ti yapılmasma başlanmı~ Giresundan 200 
binden fazla fmdıık fidanı getirtilerek 
köylüye meocanen dağıtılmıştır. Bu fm. 
dık fidanlanndan bu sene çıok iyi mah -
sul alınnnştır. 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Sahnalma 
Komisyonundan: 

Merkezimize aid Kavak tahaffuzhanesi beton iskelesi açık eksiitme suretile 
tamir edilecektir. 

Evvelki gün vefat eden eski askeri mektebleri ikinci nazırı emekli gene
rallerden Ali Rıza Önel'in cenazesi dün saat 11 de kaldırılarak Yenicamide 
namazı ·kılınml§ ve Feriköy mezarlığın daki ebedi istirahatgahına defnedil
miştir. Resim, emekli generalin cenaze merasiminden bir görünüştür. 

Vilayet bir yıl içinde Şile ve Silivricie 
ceviz korulukları ve sulak yerlerde kibrit 
çöpü imaline yarayan neviden kavaklık -
lar, Kartaıda bir mandalina fidanlığı vü
cude getirecektir. 

Son yıl içinde Sarıyer • Kumköy şose
wnin iki tarafına dikilen akıbrı.ba cinsin -
den 2000 ceviz fidanından QOk iyi neti -
celer alınmış ve on bin kavak ağacı ye -
tiştirilmiştir. 

Bu yıldan itibaren, köylüyü iyi mah
sul yetiştirme~e teşvik maksadile vilayet 
merkezinde her sene bir toprak mahsul
leri sel'gisi açılacaktır. Bu sergide en iyi 
derece kazanan köylülere para mükafatı 
verilecektir. 

Aynca bu yıl içinde bir çok köylere 
parasız olarak çift silindirli selektörler 
dağıtılacaktır. 

A - Tahmin bedeli 610 lira 72 k~tur. 
B - Buna aid fennt ve idarl t artnameler Merkezimiz levazımından c4:t kuru~ 

mukabilinde alınır. 
C - Eksiitme 8 İk.inciteşrin 1938 Salı günü saat 14,30 da Galatada Karamusta• 

fapaşa soka~nda mezk11r merkez satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

D - Muvakk.at teminat parası 45 lira 82 kuruştur. 

E - Eksiltıneye gireceklerln bu gibi tamirat yaptıklarına dair resmi bir vesi• 
ka göstermeleri şarttır. c78lh 

Istanbul Jandarma· Satınalma Komisyonundan: 
Mikdan Tahmin bedeli İlk temınat1 
Aded Cinsi Lira Ku. Lira Ku. - - -1250 Ambalaj sandığı 1750 00 131 25 

ı - Cinsi, mikdan tahmin ve ilk temin at bedelieri yukarıda yazılı üç boyda 
(1250) aded amlbalaj sandığı 11/2. Teşrin/938 Cuma günü saat 15 de ~ 

dikpaşaldıaki Jandarma satın alma kornisyoounca açık ekstilme ile satın 

alınacaktır . 
2 - Şartname eb'ad ve evsaf pusulalan hergün adı geçen komisyond'a ve n'.i ... 

mune İstanbul J andarma eşya ve levazun ambarında görülebilir. 
3 - 2490 sayılı kanundaki şeraiti haiz olanların belli gün ve saatte ilk teminat 

mektub veya makbuzlarile Gedikpaşadaki komisyonumuzda bulunmaları. . "~ 



lzmirde 400,000 liraya 
lllodern bir otel yapılacak 

Otelin planı hazırlandı, maketler belediyeye geldi. 
140 yataklı, 90 odalı olarak inşa edilecek otel 

939 fuarına yetiştirilmiş olacak 

ŞehiT oteli nin maketi 

lzmır, (Rususl) - Belediye varidatını 
artırmak ve umumi şehir hizmetlerini 
heledi):e kanalire idare etmek düşüncesi
le yapılacak müesseselerin inşa faaUye
tine geç1l.ıni§tir. Geçenlerde inşasına ba~
~anan hal santral yaz mevsimine kadar 
ıkınal edilmiş olacaktır. 
Yarım milyon liraya malolacak olan 

g~raj santral pl~nı hazırlanmıştır. Bele
dıye in~aat başmühendisi Cahid Çeçen 
garaj santralın betonanne besabiarını 
hazırlamak üzere dün Almanyaya git
llliştiı. Dönünce inşaata başlanacaktır. 

Bütün tesislerile 400,000 liraya malola
~a; şehir otelinin plAnı Güzel San'atlar 

ad em isi profesör lerinden Arü Hikmet 
tarafından hazırlanmış, otelin maketleri 
betediyeye .gelmiştir. 140 yatak ve 90 o-

dalı olan şehir oteli, fimdiki Şehir gazi
nosunun ar.kasında, birinci kordonda bu-

(Edirne Cumhuriyet bayramı m coşkun bir şekilde kutlulad1 ) 

SON POSTA 

izmirde Atatürkün 
anneleri için büyük 

bir Abide haz1rlan1yor 
İzmir, <Bususl) - Dünyanın en 

büyük dAhlslnl doturan bilyük anıı. 
Bn. Zübeyde adına Kar§!Yakanın So
~ukkuyu mevtllnde, bir park içinde 
dit1lecek lbldenln pllnı hazırlaDII114-
tır. Büynt Şetın n.lldelerlnln Abide
si geniş bir parkın ortasında buluna
cak, vakıfiar Idaresi tarafından bu ci
varda modem blr de Türk camll in
şa cdllecektir. 

Ablden1n park tı.mu 1rt§aatının tu
tan on bin Uradır ve beledlyece ınü
nakasaya çıkarılmıştır. Bu büyük e
ser yaz mevslmlne kadar 1kmıı.l edUe
cekt.fr. 

izmitte çok garib 
bir hadise 

3 k üçük çocuk meçhul bir 
kimse tarafı ndan trene 
bindirildiler. Küçüklerin 

anaları ve babaları aranıyor 

Aa,fa s . 

En modern tiplerden 220 tayyaremizin 
uçuşlan göğüsleri kabarH1 

BC§Veki1, Büyük Şef AtatüT kün orduya mesaıını o~ur~ten 

(Ba§tanıfı 1 inci sayfo.da) 

M otörlü ve zırhlı vasıtalarımzzı, pek yakın bir ali de 
iki misline çıkartacak tedbir bilhassa işarete layıktır. ' 
~un~an başka Türk donanmasına ye niden harb gemileri, deniza1tı gemi· 

le::-ı, hucum ve avcı botlan, rnayin ve ağ dökücü gemileri ilavesi kararlaş
mı.ştır. Bunların ekserisi sipariş olun rnaık üzeredir. 

Dünkü a t yarışlan 

Altı sübayımızın koşusu· 
çılgıncasina alkışiandı 

İunit (Hususi) - Dün akşam Haydar- . Si~:mi Ocağının tertib ettiğ· atlı ma- 1 Günün en mühim müsabakası ordu 
paşadan kalkan ve Adana postasını yap- nıa musabakalarının sonuncusu dün Si - mükafatı olan müsabaka idı. Bu müsa • 
makta olan 6 numaralı trende garib bir pahi Ocağı meyoanında çok büyük bir ı bakaya Romada Türk ekibini zafercicr 
hadise cereyan etmiştir. kalab.a~ık .huz~runda yapıldı. .. • . zafere ulaştıran sübaylar iştı.rak ettiler. 

Tren 1zmite geldiği zaman en büyü- Bırıncı musabaka İstanıbul mukıııah Seyirciler Romanın, Nisin ve Varşo • 
ğü 6 yaşında olan 3 kız çocuğu da trene idi. . vanın galibierini çılgınca alkışlamak fır 
bindirilmiştir. Kondüktör bilet muayene Her nevi atlara binmiş sivil binicilere satını buldular. 
ederken, bu üç çocuğun anne ve baba- mahsus olan bu müsabakanın birinciliğı- Neticede: Yüiiba.şı Cevad Gürkan bı -
ları olmadığı gibi kendilerine sahabet e- ni Cavid, ikinciliğini Melahat Ak - rinci, yüzbaşı Cevad Kula ikinci ve ge
decek başka bir kimsenin de mevcud ol- sel, üçüncülüğünü Süreyya Yarasa ka - ne yüzbaşı Cevad Gürkan üçüncil oldu -
madığını görmÜf <Ve keyfiyetten nöbetçi zandılar. lar. Beşinci müsabaka Süınerl)ank müka 
polis memurunu haberdar etmiştir. İkinci müsabaka merhum yüzba~ı Av- fatı idi. 

Nurhan, Yurdanur ve Göknur isimle- ni mükafatı idi Zati atlara Ibinmiş ve her çeşid bini • 
rini taşıyan yavruların üzerirıdE" ccnub Noticede süvari ekihimizin kıymetli cilere mahsus olan bu müsabakayı hiç 
şehirlerimizden birinde bulunan bir dok- binicilerinden yüZbaşı Eyüb Öncü birin • şübhesiz sivil binidlerimizin en iyisi 0 -

torun adres ve hanile çocukların da bu ci, teğmen Ahmed ikinci v• Orhan Aziz lan Orhan• Aziz kazan& 
doktorun üvey kızuıa aid olrluğuna dair üçüncü <>ldular. Günün son müsabakasını teşkil eden 
bir kağıd bulunmuştur. Üçüncü mUsabaka Zingal mükafatı şampiyona müsabakası mükafatının bi • 

Polis bir zalbıt varakası tarızlm ederek idi. rinciliğini teğmen Ahmed, ikinciliğini Sa 
çocukları Arifiyede trenden indirmiştir. Birinciliği Mel~at A.ksel, ikinciliğı lahadıdin Orhun, üçüncülüğünil de Kud . 
En büyükleri olan Nurhan: .Cavid kazandı. ret kazandılar. 

Annemiz kaçtı! demektedir. 
Babalannın ismi oorulduğu zaman da 

cNuri» cevabını veriyorlar. 
Bu cNurh nin İmıitte bulunduğu tah

min edilmektedir. Fakat hüvıyetl henüz 
meçhulnür. 

Vak'a, yolcular arasında derin bir te
essür uyandırm~, masum yRvrulara yi • 
yecek verilmiştir. 

Gemlikte sinema 
Gemlik (Husust) - Mevsimin baş -

laması üzerine halkımrza Cumhuriyet 
partiSi salonunda sinema seyrettirilmesi 
kararlaştırıhnıştır. Bunun için hazırlığa 

başlanmış ve makine ile ba7.ı filmler ge
tirtilmi§tir. Beş ay mtitemadiyen hafta
nın en az beş gününde mevsimin en iyi 
filmleri gösterilerek kültürel yardımda 

bulunulncaktır. 

( Baştarafı 1 inci sr.ı111ada) ı disile ebedi olarak dost geçinmek istedi _ 
Türkiye ile Bulgaristan arasın.Jaki ğirniz Türk milletine karşı samimi dost-

münasebetler çok dıostanedir. İki mcm - luk hisleri besiiyen biz BulgarJar, büyük 
lek.et mılh eserinde 'Ve Balkanların umum Atatürk'e sağlık ve saad~t, sevk ve idare 
refahında samirniyetle teşrı.ki mesaide bu ettiği Türk milletine de her an artan bir 
lunmaktadır.» refah dileriz.:. 

• Zora gazetesi, neşrettiği makaleler Yugoslav matbu t 
serisinde yeni Türkiyenin Büyük Ku- Belgrad 30 (AA) _ y 
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1 . 
A"ftt•· k- .d . lt d . . ugos av DJanst rucusu .ı.cı ur un ı aresı a ın a ta - bildiri~r: 

haklmk ettirdiği, terakkilerini merha Bütün yu.,.oslav -A-· ... T" . 
ı 1 . . . d'kt T .. k. ·ı ~ ~ua.. urlciye 
e erını çız ı en sonra ur ıye cmı - Cumhuriyetinin h.wn ... • ld.. - -r . k b··ı·· d 1 .. f l · ı on ~cı yı onumune 
ı mısa ın» u un um e erını az ası e uzun makaleler taihs· 1 k 

t h kk k tt• ·sı· d kted· ıe ey erne te ve a a u e ımu~ ır, erne ır. Türk milletinin b. kütl h lı d M··sı k·ı SkM:ı tesi Tü • · ı ır e a n e sarsıl-

ı t 
.. u ka 1t 

1 
gazıe . .:...-._ı...~x. . mkı - nıaz muhabbet ve bağhbk gösterdili A-

e ının ur u uşuna yenı ıu.ı.Aıyenın u- tatürk'ün r · 1 · . ..L..- • 
I •. 1 A - k". k h esım erıru u=-ceylemektedır 

ru uşuna .. mudnc
1
er. o. an taturd un a

1 
- Budnp~te 30 (A.A.) _ Türkiye C~-

raman muca c esını uzun uza ı ya an at- huriyet1·nı·n ~· · Id· - .. -

duğu halde Be'lediye önünden geçerek 
her ıgrupun önünde durarak, herkesin 

. Edirne, (Husust) - Şehrlmizde 1 S General Ditik, başmüşavir Sabri ü- bayramını kutluladılar. General ve 
tndi yıl bayramı fevka1Ade bir t ekil- ney, konsolo!lar, mü!ett:ış· l'lk ve vilA - refakatlerindeki zevatla tnrlikte tri -
~ t .. d -.l.:n: es ı ~yor. yet müdiranı, genera1ler hazırdı. Me- bünde yer alır almaz İstiklal rnaM;ile 

kt d 
on u=ııncı yı onumu muna-

ma a ır. s b ı·ı Türk. a e ı e ıye orta elçili~inde parlak 
Ayni g;Pete, eski başvekilierden An- bir kabul resmi yapılrnıştır. 

dre Toşefin imzasile neşeettiği başmaka
lesinde şöyle yazryor 

cAtatürk'ün imzası Tür"k tarihinde e
bedi olarak altm harflerle yazılı kala • 
caktır. Çünkü bu adı taşıyan adam en 
buhranlı anlarda yalnız memleketinin 
şeref ve namusunu kurtannakla kalma -
mış, nisbeten çok kısa bir devrede mem
leketini yükseltmiş ve milletini umumi 
terakki yolunda ilerletmiştir. Atatürk, 
tarihinin yılmaz ıslahatoıdarından biri -
dir. Atatürk, eSki hurafelerle yaşamış o
lan bir rejimi gömmekte asla tereddüd 
etmedi. Emsali görülmemiş ve işitilme -
miş bir cesaretle derin bir ısiahat silsile
sini ele almış ve dünyayı hayrette bıra -
kan enerji ve sür'atle tahakkuk ettirmiş
tir. Hakiki bir mucize yaratmıştır. Bu -
gün bu dünya, Atatürk taraftnd'an o za
man tevessül edilmiş olan ŞE'yin en ince 

Parti mtıclis grupu 
yarın sabah toplantyor ı/~~ sabah saat 8 buçulclan 9 a kadar ıuime ı O da başlandı. General Kazım tör ene başlandı. ... 

ükumet konağında Vali Niyazi Mer- Dirik, :refakatle.rinıde .Edirn.e Valisi Geçid resmi çok parlak oldu. Resim, 
gen, tebrikleri kabul etti. Niyazi Meııgen, Tu~omutan TalAt ol- merasin~den iki görünüştür. 

Pazar Ola Hasan Bey 

bu Hasan Bey - Karıcığ•m 
l akşam içln bir tiyatro bl
Itti aldım.. 

• 

- A!lı öyle ise dur Hasan 
Bey, yüzüme hafif bir tu • 
valet yapıp ... 

•.. Üstümü 

Diyor ki: 

değı§tireyim .. H 
teferrüatı.na kadar düşünülmüş bir dev-

asan Bey - Peki ka _ 
rıcığım ö le . b . let ve siyaset pl~ı idüğini teslim etmi~ 

'd Y. ıse en hyat .. bulunmalot.adır. Bu planm büyük bir me
roya gı eyunaq de ~~u ".c ~. haretle tatbiki.nden de b•-''nkü parlak 
rip, yarm am b 1 -e~ 

ı~m l et neticeler doğmuştur. 
.afayımr.. j Yeai Türkiyenin yakılı komşusu, ken-

(Ba.ştarafı 1 inci toyfada) 

reislik divanına ına.mzed gösterilecek 
zevat ile Parti meclis grupu idare he
yeti namzedleri kararlaştınlacaktır . 

Meclis riyaset divanında bir deği -
şiklik melhuz değildir. 

Saylavlar Ankaraya gittiler 
Büyük Millet Medisi, yann ilk top· 

lantısını yapacağından şebrimizde bu· 
lunan saylavlar dün akşamki ekspre' 
le Ank:ıraya hareket etmişlerdir. 

lzcilerin muveffakiyetleri 
(Ba§taTafı 1 inci sayfada) 

dikleri muvaffakiyeiten doJayı yarın 

saat yedi trenile Kınkkaleye ve ora
danda Kayseriye fideceklerdir. İzciler 
buradaki fabrikaları gezip gördükten 
sonra memleketlerine döneceklerdir. 
Bugün saat 1 de hep birden Şehldllğe 
giderek çelenık koym~lardır. · 
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[ HAdiseler Karpamd~ 1 

Bayramdan sonra 
C umhuriyetin on beşinci yıl-I 

dönümü bayramını kutlula

mak için aylardanberi hazırlanılıyor. 
Şehirde, yeryer taklar yapıldı. Bütün 
müesseseler, dükkanlar, evler, defne 
dallarile, elektrik· fenerlerile, bayrak
Iarla süslendi. 

lüğünü idrak etmemiş addedile'bilirlz. 

* Bugünkü gazetede çıkan bu yazımı 
dün akşam geç vakit yazmıştım. B1r 
ark~ıma okuduım: 

- Acelen ne, dedi, ihele yarın ol
sun; bir dola~, gör. E~er hakikaten ttik
ları kaldırmıyorlar, defneleri sökmti -
yorlar, bayrakları indirmiyorlarsa ya-

Fakat şu var ki .. Bayram geçti. Bu
gün gene ayni donanınayı görüyoruz. 

Gerçi takların kaldınlması zaman 
meselesidir amma, nihayet bugünd1m 
kaldırılmaya başlanabilirdi. Defne dal
ları kurumuştur. Esasen kurumuş ol
masa bile sökülmeliydi. Bilhassa ne
relere ve ne günlerde asılacağı kanun
la, talimatla kayid altına alınmış o!an 
bayraklar bile henüz asıldıklan yerler
dedirler. 

- Bir gün, iki gün daha kalsa ne o
lur? 

Diyecekler bulunacaktır. 
- Hayır, bir iki gün kalamaz. Çün

zar'3ın. 

Bu doğru söze, bu doğru sözden da
ha doğru bir cevab verdim: 

- Bu mevzuda yazıyı ilk defa yaz
mıyorum. Şimdiye kadar birçok bay
ramlar oldu. 

- İndinn'iyorlarsa yazarsın. 
Bu doi!ru söze de cevab verdim: 

b 

- Ha bir gün evvel yazmışım, ha bir 
gün sonra, ne çıkar .. 

- Ya eski bayramlarda olduğu gibi; 
günlerce bırakmazlar, yarın hemen 
kaldınverirlerse ... kü onlar büyük bayram için yapılmış

lardı. Adt günleri büyük bayramdan 
ayırmazsak, büyük bayramın büyük - o. 

-Daha iyi ya .. Benim de istediğim 
İSMET HULlJSİ 

C Bunlan ~iliyor mu idiniz ? =.1 
Çinde gazete bollugu 

Dünyanın en 
fazla gazete ne~
·redilen memle .. 
ketlerinden bj:ri 
de Çindir. Çin 4 

Japon harbin -
den ~vvel yalmz 
Şan~ay ~hıin ~ 
de çıkan gazete sayısı ( 14 7 idi. Şimdi 

ancak (90) tane gazete int~ar etmek· 

tedir. Ve Çin - Japon harbine rağmen 

Çinin bazı eyaletierindeki gazete mik· 

darı azalmış değil, artnu§tır. Bir sene 

evvel, bütün Çinde çıkan iazete say1sı 

ise (2300) idi. 

• 
tnsan vücudU ve tekAmU1 

meselesi 
!nsanm teka ,. 

millünü tedkik e
den alimler, vü .. 
ctıdümüzün, bil • 
hassa başparma .. 
· ğıru:la en fazla 
tahavvül hAsıl ol· 

du~ neticesi .. 
ne v~lardır. 

Bunlann kanaa • 
tine göre insan ~ 

ların üçte ikisinin başparmakları tabU 
değildir. Bu gayrita.bimk, bilhassa 

matsaliardan birinin eksikliği ile ken· 
disini göstermektedir. 

• Kalbimizin kuvveti 
İnsan kalbinin 

nasıl mükemmel {~ 
bir eser olduğunu \~ ~ 
bugilnkü fen saye- ' 
sinde hepimiz ö~- ~ 
renmiş bulunuyo-
ruz. Yalnız kalb 
hakkında bilmediğimiz nokta, bu küçült 
vücud uzvunun sadetıniye muktedir bu· 
lunduğu kuvvet derecesidir. 

Umumiyetle makinistler, iş vahidi kı
yasisi olarak bir kilogram ağırlığın bir 
saniyede bir metreye yükselişım esas o
larak gözönünde tutarlar. Bir beygirlik 
makine kuvveti ise 75 kilogr~mm bir sa
niyelik i§ ifadesidir. İruıan kalbı ise yir
mi dört saatte 70 bin kiloıgram metrelik 
mesai yapar. Bir sene içinde ise 25,5 mn
yon kilogramlık bir sık.leti bir metreye 
yükseltecek say sarleder. Bu da, küçücül~ 
kalbirnizin nelere muktedir olduğunu si· 
ze gösterir. 

* 13 rakamının şeameti 
İngilterede ı 3 

rakaronıu1 şea • 
metine ziyadesi • 
le inanırlar. Hat· 
ta bazı kasaba • 
lanın: ev numa• 
ralarından 1 3 ra· 
karnı hazfedil • 
miştir. Londra • 
nın, mesel! baş· 

lıca caddeleri o • 
lan Sen Ceym1s 

ıs~ 
' 'd'~ 

ile Flitsitrit ve Strand'da 13 rakamına 
tesadüf edemezsiniz. .............................................................................................................................. 

Bir çirkinin derdi 
Gönül hastalıklarının Lokman 

Hekiminden gönlünün yarasına der4 

man arayan Sıdkı diyor ki: · 
- İyi bir kalbirn var amma çok 

çirk.inim. Ben sevebilirim. Faki.t se
vilmem mümkün mü? ... 

Sıdkı, yüzünün ç1rkin olmasından 
kendine fazla üzüntü payı çıkarma
malıdır. Kalb güzelliği çok kere yüz 
çirkinliğini tamamile örter. Elbette 
kendisini sevebilecek bir kadın da 
çıkacak. Klm:bilir belki de onu lleve
cek olan kadın yüzü çok güzel olan
lan sevenlerin hepsinden her cihet~ 
çe yüksek bir kadın olacaktır. 

O. O. X. X. rümuzıma cevab bek
liyen okuyucuma: 
Oğlum, 
PlAtonik bir aşkın tatlı ve acı h.a

tıraları olan uzun mektubunu oku4 

dum. Sen seviyorsun, o da muM.k· 
kak seviyor. şimdi ağlarsın, sevinir
sin. Onsu~ yaşıyamayacağına .ina
mrsm. Fakat bu h'isler nekadar de
vam eder bilüıeme.ı. Bu anda sana 

tavsiyem. Birşey ummadan hadise
leri kendi cereyanına bırakmandır. 
Bir zaman da böyle geçsin .. Baka
JJm ne olacak? 

* Usküdar Bağlarbaşında A. 1. ye: 

. - Bazan insan ihtiyarı haricinde, 
bütün irade hareketlerine rağmen 
böyle bir sevgiye tutu1abilir. 

Evli bir adamı sevdiğinizi ve ara
nızda tertemiz bir aşkın mevcud ol
duğunu söylüyorsunuz ve bunu da 
• hisS€ttim ki - çok büyük bir azab 
içinde itiraf ediyorsunuz. Sizin için 

artık kurtuluş yolu kalmadığına ka~ 
naat getirdim. Etraflıca verdiğiniz 
malfunat, bende bu fikri uyandırdı. 
Evet, bugünün insanları içinde 16 
ncı asnn gönlünü taşıyanlar eksik 
değildir. 

Siz ikiniz de ayni şekilde seviş
rnek istiyorsunuz. Bu bir parçaı da 
hayal . zenginliğine alArnettir ki, sizi 
ve onu fena ve müşkül vaziyete 
roknıası. ~ korlanalısınız. 

TEYZE 

POSTA 

~ 
Pratik güzellik 

bilgileri 

Dirseklerinizi yumU§Stmak, beyazıat

mak için: 

Önce iyi lbir s&bun sıcak 6U ve yumu
vak bir fırça lle fırçalayınız. 

Sonra birer çukur tabağa zeytinyağı 

koyup dirsekleri.n.i21i. \birkaç dakika ba
tırınız. Tabii çıkardığınız vakit bu yağı 
iyice içirir, iOllra da temizlersiniz. 

* 
Kaşlarınızın daima dü21gün ve parlak 

görünmeleri için makyajınızı bitirdikten 
sonra parmağınızın ucuna bir parçacık 

briyantin dokundurunu~ kaşlarınızı tüy
lerin gittiği tarafa doğru yatıştırınız. 

Elbise 

Solda: Genç gös
teren bir elbise. Ge
niş düz roba öndeki 
ban<iların altında bi 
tiyor. Korsaj büz . 
gülü. Yaka dik. E 
teğin önü, aşağı doğ 
ru genışiiyen par 
çalarla bollaştırıl 

mış. Arkası düz. BL 
rob genç kızlarJa 

genç kadınlara çok yaraşır. Yu -
muşak bir yünlüden yapılımH1ıdır. 

Sağd'a: Her yaşa uyan bir rop. Korsa. 
jın yıan parçaları elbiseyc adeta ceket. 
etek tesiri veriyor. Ufak beyaz yaka, ku
maşın koyuluğunu gid~ir. Yü?.e gençlik 
verir. Bütün diikişler pikürlü. Belinde de
riden •bir kemer var. 

Binııcit~şrin 31 

Ne· olmak istiyordunuz, 
NE OLDUNUZ? 

Çocuk iken elektrik mühendisi olmak isteyen konser" 
ttatuar profesörü " Son Posta , ya hatıralarını anlabyot 

• · Anketi yapan: SabUı Alaçam 

i _ 12 _ 1 Ruslar gelrneğe b~ladılar. Onların Için~ 
. Muhiddin Sadak·j de pek çok musiki üstadları vardı. Beıt 

KQDSel"\'atuar şefi · de aralarına katıldım. Böylece hayır ce• 
htıanbul Konservatuarı profesörü ve ko miyetleri menfaatine konserler vermcğ6 

.ro §efi Muhiddin Sadaka suallerimi so- başladım. İşte, nihayet, biliyorsunuz, vi• 
runca: yolonselist olcfum. Gayeme ulaştım. Fa~ 

- 9>cuk iken elektrik mühendisi ol- kat, cgaye» kelimesinden maksadım, ço• 
mak isterdim, cevabını verdi Mesela cukluğumdanıberi özlediğim musikiye ka~ 
eldktriğe karşı, m.otöre karşı müdhiş bir VU§tuğumu söylemektir. Musiki, nanıii~ 
zM duymacüm. Elime bir duy, bir bobin tenahi bir alaındir. Onun sonuna var.ı:1 
teli, bir pil geçse onları karıştırır, bozar, yoktur ... 
tekrar yapmak için uğraşır, dururdum. 

-13-
- Acaıba, sizde ~bu hevesi uyandıran se-

beb ne idi? . Kavuklu Bay Ali: 
- Zannuna kalırsa, fenni oyuncak ile -Ne olmak isteyip te ne olduğumu tS 

fazla oynam~ş bulunmam... mu soruyorsun? dedi. Yahu, bizim ı :ıA 

Nihayet, ilk tahsil çağına .geldim. Be- sebakıın~ı mı meydana çıkarmak is' ~ 

ni, Senjozef frerler mektebine verdiler. 
Mektebin bandosu vardf. Orada toplu 
musrkiyi dinleyişim, bende garib ve ori
jinal tesir uyandırdı. Orijinal diyorum. 
Çünkü, Balkan muharebesı zamanı idi. 
Havbin matemi havası, şehrin atmosfe
l'inden bütün neş'eyi, eğlenceyi silip SÜ· 

pürmüştü. A,yni 7-amand:;ı, ailenin de mu
sikiye kaırşı sempatisi yoktu. 

Böyle bir muhit içinde iken, birdenbi
re toplu musilkiyi dinleyişim, bana, bir
de:dbire san'·at yolunu göstermiş oldu. 
Şunu da ilave edeyim ki, fenni oyun

caklarla oynadığım zamanlarda, piyano. 
ııun tuşlarını kanştırmaktan, ağız armo
nikası çalmaktan da zevk duyardım. 

Ne çare ki, mektebde iken, ailem, gene 
fen adamı olarak yetişmemde ısrar edi
yordu. Bu yüzden, müııikl0 iştigale mad
deten imkan bulımnyordum. Nihay;.:·t, 
gündeliklerimden biriktirdiğim para ilı:, 

mektebde, piyano dersi almağa başladım. 
Hıocam papaz Östaş bu küçük yaştakı 
- ancak ll ~ ritmik kudretimi ve nota o
kumaktaki seb€·bini sezmlş olacak ki, 
benimle fazla alakadar görünrneğe ba~
ladı. Fakat bünyem zayıftı. Bu yüzden, 
hocam, bandoda herhangi bir sazı çal
mruna izin vermiyordu. Nihayet, hevesi
mi kırmamak için olacak, bana da Sim
paui - Davul çaldırmağa başladı. 

Bir gün prova yaparken, benden bü
yük aırkada§larım falso yaptılar. Gayri 
ihtiyari, bando şefinden evvel ba~ınnı
~:nn! 

Bunun üzerine papaz Östaşın alakası 
bir kat daha arttı. Artık. ondan musi.ki 
nazariyatı da öğreniyordum. Az bir za
man sonra, bu· nazariyatın arnellyatını, 

bandoyu drije etmekle tatbike koyuldum.. 

Fakat, urnuınl hal'b patlak verdi. Mek. 
teb hastane oldu, beni de Galatasaray 
sultanisine verdiler. 

Galatasarayda işler başkalaşt•. Tali
him tersine dönmüştü. Belki de yara
mazlığımdan olacak, musiki notlarım sı
fıra kadar düştü! 

Fakat bu kıoca koca .sıfırla:r azınimi kır. 
mıyordu. Eskisinden fazla bir ihtiras ile 
mı,ı.sikiye ve nazariyatı derslerine devam 
ediyordum. Amma, gene hep ailemde!l 
gizli ve ,gündeliklerianden biriktirdiğinı 
para ile ... 

Nihayet, bir akşam, maruf viyolonse
listlerden meıfu.um Cemil Beyi dinlemek 
fırsatı buldum. 

Viyolonsel beni adeta büyülemişti. Ce
mil Beyi dinlerken kararımı vermiştim: 
Viyolonseli ben de çala<.:aktım. 

Böylece, ta umuınl harbin sonuna ka
dar gizli gizli viyolonsele devam ettim. 

Bu sırada babam öldü. Ben de işi açı
ğa vurdum. Zaten, memlekette benden 
ba~ka viyolonselist te yoktu. Orkeostralar
da çalınağa başladım. Bu sırada beyaz 

• 

yorsun? 
- Başkalarının değil amma, senin i ~ 

evet! 
Bay Ali kaşlarını çattı. Resminde g• ~~ 

düğünüz karakteristik pa2iile, 
- Ya, öyle ise yaz bakalım, cevabını 

verdi. Küçük iken yani 9-10 ya§larındtı 
iken kaptan olmak arzusunda idim. Ş! ll" 

di bile mükemmel kürek çekerim! 
- Akıntıya mı? 

- Evet! Alışkanlıktan olacak, o za" 
mandanberi hala çekiyoruz!. 

Gelelim bahsimize: Kocamustafapu§A 
askeri rüşdiyesinde okuyordum. Birço~ 
arkadaşlarım gibi benim de romanlara 
merakım vardı. 

- Hangi romanlara? 
- Mesela aşki, cinai romanlara bayı· 

lırdım. Lükres Borciyalar, Pardiyanlııt 

falan filan ... 

Bu hevesle Manakyamn tiyatrosunıı 

devama başladrm. Artık izinli çıktığırtı 
günler, keseyi, Mana<kyanın gişe memıt· 
runa boşaltıyordum ... 

15-16 yaşıarına geldiğim zaman, birjsi· 
nin aklına uyup, kuyruğuna takılıp orta 
oyununa gittim. 

- Kuyruğuna takıld1ğın bu birisi 
kimdi? 

- Hayali İskatoron Mebnıedl 
- İskatoron mu? O da ne demek? 
- Lakabı canım! İskatoron, bir kuş a· 

dıdır. 

- Anla.şlld'ı. Sonra? 

-Orta oyununa gittik. Merhum Hanı• 
di Kavu'klu oynuyordu. Biraz seyrettiJJ'l· 
İnanır mısınız, orta oyununu hiç beğen· 
medim. İs'katoron Mehmede: 

- Methede ede bitiremedi~in oyun bı> 
mu idi? dedim. Beni, böyle pestenkera• 
ni bir yere getireceğini bilseyd.iİn adımı~ 
mı atmazd.tınl 

O hiddetle oyunu yarıda bıraktım. Ko· 
şa koşa Manakyanın tiyatrosuna gittırn· 
Gidif o gidiş... Tam 25 yaşına ka" 
dar orta oyununun suratma bi • 

le bakmadıın. Varsa Manakyan, yoks<a 
Manakyan ... 

25 ya:şında iken, gene bir gün şeytana 
uyup, orta oyununa gittim. Bu sefer, bir 

iki tekerleme, bir iki muhavere filan der" 

ken,. oyundan hoşlanmıy~yım mı? On se• 
ne evvel gelip te güldüğüm Hamdi mer• 
hum, gözli·~e bir ilah kadar büyümüş~ 
tü ... Nerede ise, Manakyanın pabucu da~ 
ma atılmak üzere idi, atıldı da ... 

Haımdi merhum ile, köşe kapmaca oy· 

nar gibi, o nerede ise, ben de orada idiıtJ· 
artık! 

Yavaş yavaş, bazı arkadaşları da orf<l 
oyununa ahştırdım. Bir gün bizi bir ıi• 

yafete ıdavet ettiler. Orada orta oyunı.l 
(Devamı 10 ncu sayfada) 

Bacaks1zrn maskarairklari : Gülme komşuna ... 
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Ankaradaki büyük geçid 
resminden intıbalar 

Anlıaradald gepl reamind• 
lsciln, balarlyeliler, lıahra • 
man culınl.rimis ve tayyareler 

Solda 
Biiyük bayramda bulunmağa 
gel.n Hataylı meb'u•lar Ata
türk abiciaine çelenk koy • 

dalıtan •onra 

Say(a 7 

Beyoğluspor · Rumenl_eri 
2 - 1 mağlôb etti 

Be,itka, Süleymaniye berabere kaldı, F eaerbahçe 
Beykozu, Istanbulspor Hilili, Vefa Topkapıyı Jendi 
Romanyanın Trikolor takımı ilk maçı

nı dün sabah ıaat 10.30 eta BeyoflU!pOrla 
yaptı. 

Sahaya evvel! Rumenler bira.ı sonra 
da Beyollusporlular alkıflar arasında 
çıktılar. 

İlk vurufıı Rum.enler yaptılar. Fakat 
bu akın Beyoklu hdbek hattında kesildi. 
BeyoiJ,uspcmlu.lar mukabil hücuma geç • 
tiler. Sahaya daha .alı pk olmıyan Ru • 
menler bocalamata başladılar. Hasımla
rı bundan ilti!adede gecikmt>d.iler. Oyu
nım henüs lbefincl dlkikasında kale ö .. 
nünde baaıl olan k~ fırnt adde • 
den Beyalluspor sol i9i Banbino takımı
na ilk golü kaydetti. 

Bu gol Rumenleıt hayli p.fırttı ve fa
kat Beyojlusporlular bu fırsattan istifade 
~derek ikinci golü kaydetmete Jl'luvaffak 
olama<b. Yavao ~·~ açılan Rumenler 
mukabil hücuma geç1ıiler ve Beyoflu • 
apor nısı.f Ahasına intikal ettirdiler. Dev 
reni.Q nl.hay~lerine doğru kalenin çok 
yakınmda tqm yakalayan Rwnen aat a· 
çıtı falsolu blı VUl'llfla Rumenierin i<> • 
lünü kaydetti. Devre de biraz aonra be • 
rabere olarak bitti. 

İkinci devreye &yollw;porlular hü • 
cum hattım değijtirmifler, Banbinoyu 
saj açıka, aol içe de bafka blr oyuncuyu 
ikame etmek giıbi sakat bir harekette bu· 
lunm~lardı. Ve bu Janlif hareketin ce • 
r:asını da gördüler. Hüouım hattı yaka • 
ladıb bir QOk fırsatlan kaçınyordu. Bu 
devre mütevazin bir tekilde careyan edi
yordu. 

Oyunım bitmesine bet alta dakika ka
la Beyollusporlular yaptıkları bu yanlıf 
hareketi taSh.lı etWer ve 'bunun müklfa
tmı derbal pdül4r. Tekrar aol 1~ ıe • 
gen B•nbtno NJdaıı ortalanan topu ge • 
Vhımek ~ Rumc möc:ı.ıı.tnbl vur .. 
masına meydan bırakmadan ,Uzel ve rı
kı bir fÜtle ildno1 w plibiyet aoi!inü kay 
dıfttt. Bir mtıdde~ 80nra v&l'iyet delifJD.i
yerek biN karfı iki aoııe Beyojluapor 
aalib olarak tahayı tıerketti. 

Lig maçiart 
Betikta§ 2 ~ Süleymaniye J 

. Dün Feneıibahçe w Şeref ıtadlarınc!a 
IJı maçlaıuı:ı.a devam edildi. Şeref 1ta -
dmdaki ilk oyun SW.ymanıye • Be§iktaı 
arasında idi. Beş.lkt8§111 bir gol rökoru 
yapmuı bekleniyordu. Fakat hig de böy
ıe olmadı .. 

Birinci devrenin ü inci daklkasmdllt 
hakem Süleymaniye aleyhine bir penaltı 
cezası verdi. Hakkı da iiinün ilk sayısını 
böylece Y&iPinlf okhı. 

Ve devre de bu f8kilde 1-0 Betikta~ın 
gale~eaile bitti. 

İkinci devrede herke& Befiktatın gol
lerini 9Qlaltaeatını bekliyordu. 

20 inci dakikada Süleymaniyell Diran 
beraberlill temin etti. Bu golden bir da. 
kika sonra Be§iktqhlar 21 ın<'i dakika -
da ikinci ve son sayıl:mnı da kazandı • 
larr. Oyun bu ~ilr1 34 üncü d111dkaya 
kadar devam A!tti. 

3~ inci dakikada Süleyman, Süleyma
niye takı.mınm ikinoi w beraberlik sa • 
yısını Be§iktaş a,tlarma tak.dı. Ve biraz 
sonra maç da 2-2 berabere bitti. 

Fenerbahç~ 4 • Beykos 2 
Günün en mü:htm ta.r§ıl&fDlUı hemen 

hemen bu maçtı. Oyuna Fenerin atını Ue 
ba§landL Biraz sonra. Feneriller .oldan 
bir Jrorner kazandılar. Leblb korneri oeıı:tı. 
Beykoz kalecis1nln topu bloke edememesi 
FeMre bir gol kaza.ndırdı. Bu COl Beykoz
luları bızlandirdı. Fener taleetnı llkl§tın
JOrlar. 

Beykozun bu tazyi.lı:i netleesini vermekte 
reclkmedl. Beykoz müdanı Bahac11r, sıkı ve 
ant bir vul'Ufla beraberlUt gol!lnll yaptı. 

Oyun bundan sonra mütevaztn olarak de
vam etti. Bir Fener akınında Beykoz mil
ttataası Ali Rızaya fa.vul ya.ptı. Pena.ltı oldu. 
Nacl topu a.vuta atarak bu 11l"'l8tı kaoırdı. 
B1ra.z sonra devre ı - ı beraben bitti. 

İ'klnel devrede FenerbahQelller takımla -
rında tadllA.t yaptılar. Beytozıula.r Fe -
nerıuerln ıev§&k o1Ulllarmdan ıstırade e
derek tyt blr netıoe almak ıatlyorla.r. Be -
§lDal dattkada aatdan lnkif&f eden blr Bey-

Vünkü mcıçlardan t1ç güul ımtantan~ 
• 

koz akınında Şabab, Beykozun tkincı B:> • 
ltlnü attı. 

Oyun Beytozun lehine blr tnkl§af aldı 
FenerlUer TaZiyetın naztklltlnl kavramamı' 
ıtbt bozuk oynamakta devam ediyorlar. V 
nci dalrlkada Beykol müdataası Flkrete f:ı.· 
v1U yaptı. Pena.ltl oldu. Esad topu kaleci>ıln 
eline attı. Bu fırsat da b~tı. Fenermer ya-· 
""' yavat toparlanıyorlar. Beykoz kalesi sı
kJ4ıycr. 9 uncu dakikada satdan bir Feneo; 
Bınında Nacl, Fenerin lkinol n beraberlll 
roıunü attı. 

Oyun, ltar~ılıklı b6cumlarla !eçiyor. Bu 
arada ge~k Beykoz kalesi ve gerek Fl'ner 
taleal tehlikeler sa~urdular. 35 Inci Fe· 
ner kalesi bir tehlike atıattı. Ya§ar uzun 
bir vuru~a topu Fttrete kadar gönderdi. 
Fttret de topu stlrdü. Fenerin üçüncll go • 
ltinü attı. 

Artık Jl'enerbah9e oyuna hlklm. 40 ncı 
dakikada Salmin ortasından ı&tıfade 'lrlen 
Ftkret, güzel bir kafa vuru,ne Fenerin dör
düncü ve tat1 gallbtyet golünü attı. 

Oyun, bundan sonra kar1ılıklı hücumlar· 
la geçti. vaziyet deA't§Dledillnden Fener • 
bahçe 4 - ! maçı kazandı. 

Istanbulspor 2 - Hilal o 
Fener stadındak1 maçlardan Ilki İstan • 

bulspor - Hllll mQ91 ldl. Oyuna HllAlin akl· 
nUe baoJ.andı. bt anlar tartılıklı atınlarla 
geçti. 35 tne1. dakikada HUAJ kalesi önU ka
nttı. Bahri, bu fll'8&ttan ıstifade ederek 
Manbulsporun Ut goltinü attı. Devre ı · Cl 
htanbulspor lebinde btttı. bıncl devrede de 
Uk dakikalar tartı.lrtlı atıntarla geçti. Her 
m taraf da tır.satlar taı;ırdılar. 26 lncl da
kikada f.mıet İstanbulsporun ikinci ve 111-
Ublyet goUlnü attı. Oyun, bundan sonra 
tar4ılıklı atınlarla dnam ettl. Oyun B1lll 
kalesi önlerinde 1 • O İstanbulsporun gale
beslle netloelendl. 

NİYAZİ AYDIN 

V efa 2 • Topkapı O 

Takaimdt yapılan bu oyuna Vefanın hücu 
mlle ba~adı. Yedinot dakikada M:uhte§emln 
güzel bir pasını alan 8u1ıhl, btr §fitle blr!n
ct golU aypn. 

İlk devre ı - o Vefanın galiblyetue blt"' 
İkinci devrede Topta.pı gUtel akıniarli 

Vefayı sıbftırmaıta başladı. 20 ncı dakika· 
da ŞUkrU, W bekln aruından sıkı bir şiltıe 
lklnol V&fa golünü attı. 

Bundan sonra hakemin idaresiziili ~ iı -
ztlnden aahada bir bola dötQşü ba~l.ı.dı. 

Hakem Topkapıdan bir, ve Vefadan lld 
oyuncu çıkardı 1se &t, oyıuı çıRırından çık
u ve oyuncular blrlbirlerlne suıe tokat cı. 
rtttiler. Araya poltsler girdi ve tlRzı burnu 
tanıyan bir Topkapı oyuncusu sahayı ter• 
tettl. 

Be4 dakika faaılır.dan 10nra Vefa yedi ve 
(Devamı ı0 DC'G AJ~Ma) 
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BiR YUKSüGUN HA TIRASI 
Çeviren : Failı Beremen 

Monakodaki villasında, Şomberg, yal- dalarından biripde masanın üzerine yeşil zadıya mazisini dokme~e başlardı. Bazısı 
:nızlığın verdili sıkıntı ve üzüntüden öle- bir çuba ~rerek, yirmi§er mumluk iki matem, bazısı da hicab uyandıran bu mü
cek bir halde idi. şarndanm ortasına mücevherat çekmec~ cevherleri gözden ııeçirdikten aonra hep-

yılların geçme&le asla güzelli~ bozul- stni kurdu. sini toplar ve bir mezara sokar gibi on-
mamış olan bu kadının sadece gözlerine Çekmece ge1ir P.lmez Şomberg için- ları Ç$!kmecelerine. atardı. 
yavaş yavaş perde inmek'te idi. Gözlerin- deki bütün kutulan çıkanr, sönük göz- Bazı zaman çekmecenin dibinde bulu
deki bu hastalık iki sene evvel; aynasının lerile dikkatli dikkatli, pırlanta, elmas nan ve parlak olmıyan taşları eline alır, 
önünde tuvalet yaparken başlamıştı. Git- yüzükleri, gerdanlıklan, bilezikleri, kü- fakat seçemediği için bunlara aid hatı
gide bu perde kalınlaşmış ve rüyetini peleri süzer ve bunları kendisine veren ralarını anlatamazdı. O vakit Manet ma
bulandıracak bir vaziyete girmişti. adamları düşünürdü. Ayni :zamanda san- dama daha ziyade yaklaşırdı; çünkü ara-

Bütün göz, doktorları güzel kadının ki kendi kendine izabat verıyormuş gibi sıra bu taşlardan hediyeler aldığı olurdu. 
bir gün gözlerinin kör olacağında karar yüksek sesle bunlara aid hatıralannı hiz- Böyle akşamlardan birinde oda hiz-
kılmışlardı. Ameliyata lüzum vardı. Fa- metçisine anlatırdı: metçisi Manet çekmeceyi karıştırırken 
kat senelerce, bir çoklarma v.tırab ve e- -Ah, bu taşlar zavallı Grandükün he- gümüş bir yüksük buldu. Fakirierin süsü 
lem veren bu kadın, ameliyata asla ya- diyeleridir. Kim bilir şimdi Leopoldcu- olan ve namus, faziletin ifadesi bulunan 
naşınamıştı. Yirmi yaşında iken genç bir ğum İskoçyadaki menfasında ne kadar bu yüksük orada bulunmaktan sanki u
prensin intiliarına sebeb olan Şombcrg, yalnız ve kimsesizdir. Tabü, t:ıbii, onu tanıyormuş gi'bi duruyordu. Yüksüğü par 
gönülleri yakan gözlerinin üstüne hiçbir kendi tebaası kovdu. Hatta arabasına a- mağına geçiren Manet madama sordu: 
vakit soğuk bir demir parçasının teması- vuç avuç çamurlar da fırlatmışlardı. N e - Bir yüksük var madam. burada ne a-
na razı olanuyordu. İşte bu düşüncenin güzel taşlar değil mi? Hele renkleri. .. rıyor bu? 
tesirile ameliyattan vazgeçmiş ve hasta- Hem de bunlar çok nadir bulunan taş- Şotnberg göremiyord~ amma yüksüğü 
lığı kendi seyriıle bırak:mıştL !ardır. Yalnız Seylb adasınd'l çıkar. Bu eline alıp uzun uzun evirdi. çevirdi. Şim-

İşte §imdi hemen hemen kör olmak de- inci gerdanlı.ğı mı sonıyorsun? Şişman şek gibi çok eski zamanları hatırladı. o 
recesine gelmişti Vertaym yok mu idi? İşte bunu o hediye vakitler tertemiz bir kızdı. Adı da Şom-

Şaınbe-I'gin villası Monakonun en gü- etmişti . Yahudiliğine ra,ğmen iflas edin- bcrıg değil, Virjini idi. Sendeniz sokağın
zel bir yerinde idi Oradan geçenler, bin- ciye kadar benim uğuroma para harca- da bir çiçek mağazasında satıcı idi. O va
bir renkli çiçekierle süslü bahçeye, ve maktan geri kalmamıştL Bu incilerin de- kit tanıştığı işci Jan bu yüksüğü yıldö
yeşillikler bürümüş duvarlara baka- ğer! çok yüksek .. renklerine bak bir ke- nümünde ona hediye etmişti. Ne kadar 
rak, villanın içinde yaşıyanların ne ka- re! Maviye kaçıyor de~il mi? Neden ml da severdi onu .. her akşam dükk~nın ö
dar mes'ud insanlar olduklarını düşü- onu kovdu m? Pe'k basit.. bana verd~ in- n ünde bekler, evine gOtürürdü. Kırmızı 
nürlerdi. cilerin, eşini karısına da almıştı. Fena yanaklı, kıvırcık saçlı Jan herlıalde ona 

Fakat çiçekleri yalnız kokularından ve halde kızdım ve kapı dışan ettimdi onu. iyi bir koca olacaktı .. amma ne yapsınlar 
mavi denizle göğün ebecil güzelliğini sa- A, bu küpeler Markinin.. hey g!di ki ikisinin günlük kazancı sekiz frangı 
dece dalgaların giinfuürtüsünJen sezen Leoncikl Zengin değildi amma çok kibar bile bulmuyordu. E, bu para ile de o va
Şomberg bakikaten büyük bir hüzün i- ve namuslu bir adamdı. Benim yüzümden kitler gcçinilemezdi. 
çinde idi.. klüpten kovulduğu vakit b~·1line bir Bir akşam işden çıkmış, beraberce eve 

Şonlbergin en son sevgilisi Polenyalı kurşun sıkarak namusunu temizlediydi. giderlerken birden: 
bir piyanistti. Piyanist sevgilisi için yüz- Bunların hepsi de güzel şeyler. Bu züm- - Artık bu böyle sürmez Mösyö Jan 
lerce beste yapm~ ve kalbini kazanmış- rüdleri de Veli bey vermişti. Ona hiçbir demişti, izdivaç tekillinizi kabul eccmi
tı, fakat bir gün Şomberg sevgilısin:!'l fenalığım dokunınadı amma bir gece Hi- yeceğim. Bundan sonra beni aramayın! 
tatlı mavi gözlerini eörmek arzusile yü- divin emrile boğ<iuruldu... Bu vak'adan sekiz gün ~onra arkadaş
ıüne bakınca onları göremedi. Evet artık 

1 

Canım bu diyademl.eri aldığım vakit larile beraber Monmartre bir daveti! gi
göremiyordu. Bu ıztırabın ve inkisarın sen de vardınr Onları Lituany~ kralı he- dip ilk ~ığını peydahlamıştı. 
şiddetile o anda aşığı piyanisti kovmuştu. diye etmişti. Bu tarihl bir taşmış!. Aşı- Zavallı Jan! İşte onun u~·uruna ölen-
Onun şimdi ~ine görebildiği şey pı- ğım olan kral kız:ını evlendirdiği zaman lerden biri de odur! 
rıl~ılı bir takım mücevherlerdi. kuyumcular bunları benden satın almak Ölmeden evvel yazdığı bir kağıdda şu 

Işte bu yüzden, kendi mücevherlerinin istemişlerdi. Hey gidi günlP-r hey!. Göz- satırlar vardı: 
bulunduğu çekmeceyi arasıra çıkarıyor lerim bozulmadan evvel kralın gençlik • Virjininin yüzünden ölüyorum. Ona 
ve acı, tatlı birçok hatıraları saklıyan bu resimlerine_•bakardım da hat!ralar kafa- karşı duyduğum aşk pek sonsuz ve bü-
parlak taşları uzun uzun seyrediyordu. rrta hücwn ederdi. yüktür. Sürdüğü hayat tarzına taham-

Hemen ıhemen her akşam Şombergin mül edemiyeceğiın.ıı 
oda hizmetçisi Manet, villanın oturma o- İşbe bu minval üzere Şomberg uzun u- Bu hatıraların tesirile Şombergin yü-

İmkanı yok, derdini kadına anlata -
mıyordu. Çatlıyacaktı. Allahtan, bira 

çeşmesine, tıpkı 

kendileri gibi 
yaklaşıp da, ayni 
vaziyetle karşı :. 
laşmış başka bir 
müşteri, gelip şi-
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T AKSITLI EMLAK SATIŞI 

Semti 

Beylerbeyinde, HavuZba§ında eski 12, 

12, 12 yeni 12, 40, 50, 51 No. lı. 

Hasköyd~, Sütliice mahallesinde De

mirciohannes sokağında esk! 6, 4 yeni 
41, 43 No. lı. 

Erenköyünde, Sahrayıcediıi mahalle

sinde eSki Kayışdağı yeni Üsküdar 

caddesind-e eski 15, 15 Mü. yeni 158, 158 

No. lı. 

Çengelköyünde Havuzbaşında eski 195, 

21, 21/1 yeni 81 No. lı. 

Mu abmmen 

kıymeti 

Dört dönümlük maabahçe e· 

seri ebniyenin tamann. 
Bir arsanın tamamı. 

Bir buçuk katta selm oaaıı 

maa'bağ' ah§ab bir köşk:ün 

tamamı Gznesahai sath;yesi 

7352 metre mUTa/bbaıdır). 

Dört katta on iki odalı bah

çeli ahşab bir evin tamamı 

(mesahai sathiyesi 6894 met

re murabbaıdır). 

!50 

. lo'. 

1000 

1200 

Kartal Maltepesinde Zaferoğlu soka- İ.ld katfa dört odalı ahşab 500 
ğında eski 409 yeni 40 No. lı. bir evin tamamı. 

1 - Arttırm'!. 18/11/938 tarihine düşen Cuma günü saat 15 de yapılacak v& 
gayrimenkuller en çok bedel verenlerin üstün'de kalacaktır. 

2 - Arttırınaya girmek için muhamm en kıymetin % 10 nu nisbetinde pey ak
çesi yatırmak 18.zımdır. 

3 - Arttırma bedelinJn dörtte biri pe şin ve geri kalanı sekiz senede sekiz mü· 
savi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tlbidir. 

4 - Taksitler ödeninciye kadar gayri me.nlkul Sandığa birinci derecede ipo 
tekli kalır. (7954) 

------

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kınkhk ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

- - icabında günde 3 kqe alınabilir. - -

züne sjyah bir bulut çöktü. Gözünden 
daınlıyan bir damla yaşla beraber yüksük 
te elinden kayarak çekmecenin içine yu
varlandı. Oda bizmetçisi abdal abdal g:.i
lümsiyerek: 
-İyi amma, mad~ bunun hikAyesi

ni anlatmadınız, dedi. Bu yüksük nedir? 
Şombeııg birden çekmeceyi hızla kapı

yarak: 
' - Bu yüksük mü? diye cevab verdi Bu 

benim ıgençli~, aşkım, fere!ım ve na, 
musumdu .. 

Yazan: François Copp~e 

r üDftD .11081u.JıazD&: 

· Ferihanm annesi 
Yazan: Mu.a.ıze• Tahlin Berkand 

gelecelrti. Pantatonunun ağından paça· 
'--9 4- !arına doğru seyyal bir sıcaklığın s~ 

makta olduğunu hissetti. Bütün AsA.bı 

gevşeınlıj, dimağı, efaline hlkl.m ola· 
mamağa başlamıştı. Zangır zangır ti• 
riyor, etrafı tarassud etmekten bUe 
kocunuyor, gözlerini sunsıkı kapıyor
du. 

kayette bulundu . YAZAN: Ercümend Ekrem Talu Derken bir mermi daha geldi. alnı· 
da dava h~lledil- ----------------------------------k-af----~ .. -9'ftyoft-, nın tam ortasma düştü. Gözlü~dD 
di.. derin b!rer - 33 - asmı sıJ'.uCLLAAt 
nefes alarak, Gu- «La Feuille de sağdaki filikanın i - param· parça olan camlan, eğer gözleri 
rabi efendi ile Rose• saat ona doğ- _ ~ çine gürültü ile yumulu. olmasa, içlerine batıp onu kat 

Tah·or taze, köpüklü blı:er kadeh bira ru demir almış, Rot ~ düştü. Zavallı adam edecektı. 
yuvarladılar. terdamın ışıklarını ...,.. kollarile başını ko- İnsiyald bir hareketle elini başına 

Bu radan çıktıklan vakit akşam ol- geride bırakarak, .., ruyarak, hamağın götürdü. Kafatasını yokladı. Pek ı. 
muştu. Şiinal memleketlerinde gün tekrardan engine a- deliklerinden dışa- öyle, fazla bırpalanmış değildi Düşen 
erken kavuşur. Birdenbire gece basar- çılıyordu. rıya baktı. Gilverte şey herhalde taş değildi, amma ne !diT 
sa, kaybolmak ihtimalini dililünen Gu- ~Kaptan Lögalek tamamile tenha ve Ve kim atıyordu?. Nereden? .• 
rabi efendi, .rıhtırna dönmek ve orada vazifesi başında adetA karanlıktı. Di Muhacimler bir iki dakikalık biı 
bii kahveye ilişrnek fikrini ileri sürdü. meşgul bulunduğun reklerde asılı yeşil, mayna verdiler. Bu müddet zarfında 
İfakat Hanım kızdı: dan, bizim dört ah- kırmızı fenerlerden, Guı·abt efendi aklını başına toparla· 

- Kahve .. hep kahve! ömrünü kah- ba'b akşam yemeği- daha fazla gölgeyi mağa çalıştL Ukin tam kendine gel~ 
velerde geçireceksen, bizim Üsküdann ni, salonda kendi anchran öl.kün bir ceği esnada, göbeğinin i1stüne bir mf-1'-
suyu mu çıkmıştı? Buralara kadar ta- ba!llarına yemişler- ışık yayıimalrta idi. ml daha, hem de olanca ağırlııtle df!J-
şınacağına, yerinden kımıldanmıya di. cKüt!• bir merml tü. Can acısfle elini oraya atan ihtiyar-
idin! diye söylendi. Kahveleri miltea- daıha! Lakin bu, hiç cağız bu sefer onu yakalad.L Çekine 

Gurabi efendi, teklifini izah etmek kib, birer birer ka- bir ~ de~e- çekine gözlerinin nizasma getirdi Lot-
istedi: maralanna çekildi - den g~, dogru· lttkta, gözlilksüz, iyice seçemiyordu. 

- Hanım! Neye böyle söylüyorsun? ler. Yalnız Gurabf ,..··rab~ dan dogruya ha- Bununla beraber onun tr. ... ,_·rmızı, 
\..,TU. ~ efendi yanm saat sonra htımakta ııyumtL§tu. , A.Jt".IU 

Deminden bö.rekçinin de dediği gibi, efendi, karnarada maA'ın altına düş- k 
b k b aha dı~ ı..· · • ·b·ı ·· tü G bt ~ d" ...:ı ..... 1a b yusyuvarlak, ne pek sert, ne de pe ir ere urada görülecek bir nesne sıcaktan r t uyuyama gını bahane sarsmakta, bu da ayrıca uır nınnı gı ı muş . ura eıen ı, 5 u.çue u unun k 1 i bh- nesne olduğu· 

k S · ki ed k aldı · kt "di kl · · ·· bildi T •~· I k b" yumuşa ' ece aca P yo . anıyen va 't geç oldu. Allah ver- ere , paltosunu ve yukarıya, gü- tesır etme e ı . ş~ ını gore . osı.vpar a ~-şey- nu farkettt Muayenesini biraz daha 
mesin, yanlış bir yere sapa~r, yolumuzu verteye çıktı; oradaki bamaklardan bir Artık, ihtiyar adamcağız mana a1e- dı; yuvarlanıyoı:cıu. :Adamca~, ı.st~.n- derlnleştirmek i in başını kaldıracak, 
ka~·bedersek, vapurumuzu kaçınr, ipi- taneBine uzandı. minin derin!liklerine iyiden iyiye dal- bulda askeı1 müzenın avlusunda gor- ~ . . ç . 
bilh1h, sivri külB.h ortada kalıveririz.. Tepesinde yıldızlı, berrak bir sema, mıştı. Rüyanın birinden sıyrılıyor, öte- düğü eski zaman top güllelerini tıatır- hamagın ıçınde davranacak oldu. Üç 

Takvor da ondan yana çıktı. 1B.tif, durgun bir hava, güvertede çıt kine geçiyordu. ladı. Ayni zamanda, okuduğu bir ta- menni, biribiri arkasına, gö~ilne, su• 
- He! dedi; Gll:l·abi beyimizin hakkı yok.. ihtiyarcağız burada nasıl rahat Birdenbire, karnının üzerine: cKüt!:t kım korsan ıhik!yeleri gemi baskınlan ratına ve omuzuna isabet etti. ATtık 0 

\•ardır. Doğru lafa eytiraz etmem. Pat ve tatlı bir uyku çekeceğini düşünerek diye bir şey düştü. Tel~la uyandı, da hayalinde canlanın: Vücudünün bü- zaman kendini bü:ını enerjisi .~le zorlı
deyi paporu kaçırdığımız gibi altık peşin haz duymakta idi. Paltosunu ü- baktı. Karanlıkta, el yurdaını ile ha - tün tüyleri diken diken oldu. Bağır- yan Guı·abl efendı, gecenin suktlnunu 
kendimizi denize atmaktan gayri ya- zerine çekti, kasketini iyice kafasına rnağın içini aradı.. mak istedi, fakat sesi kısılm~. yırtan çatlak bir feryad kopardı. 
pacak şeyimiz kalma:ıı. Zere maltım bastırdı, gözlerini yumdu. - Kütl - Küt! Onun bu istimdad avazesile beraber 
ya? Torik bunda, bizi ilen beraber de- Yanm saat sonra uyumuştu .. hama- Bir daha .• bu sefer, atılan ~y her ne Arbk hiç şU.bhesi yoktu. Bu, mükem- güvertede bix koşuşma oldu. Vardiya 
ğildir; Ye paralar da ondadır. ğın vaziyeti, filikalann ara yerine te- l.!e, koluna çarpını.ş, yere yuvarlan- mel bir korsan hücumu idi Gemiyi nöbetçisi olan gemicl, yanında bir di· 

Bu derece kı.wvetli sebebler karşı- sadüf ettiğinden, Gurabt efendi rüz- mıştı. Gurabt efendiyi müdhiş bir kor- herifler uzaktan topa tutuyor, gü.ver- ~er gemici ile, ellerinde lobutlarla ha· 
sında koca karı çaresiz boyun eğdi. gArdan da tamamlle masun kalıyor, ku aldı. Bağımıayı yiğitli~ yakış.- tesine gülle ya~dmyorl&rdı. Korkunun maklarm kurulu bulunduğu tarafa se-

- Siz bilirsiniz! dedi, ve kocasile böylece uykusuDa hiçbir mini bulun- tırmıyor, fakat korkudan da boğazmtp şuuııınu da.lıtmasile, Gurab! Et düşü- ğirtiyorlar ve karanlıkta kim olduğu 
Ermeninin peşlerine, kuzu kuzu takı- muyontu .. ifli'Yen. makinenin gemiye lruruduğunu hissediyordu. Derken, bir nemiyordu ki, gerçekten topla ateş e- belli ol.mıyaıı birini . kovalıyorlardı. 
larak, yürüdfl v~ ihtlDJ: ftama1t hafif hafif daha~ «K~tt• .. m~yett meçhul mermi dil.mJf olsa, · gflr(lltftsft duyulmak lAZJm lArkal var) 

~- ··--·---
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SelAnikle dağa kald1nlaa Arnerikab kız 

Y cı.zan: Ziya Şalıir 

15 birincileşrio tarihli 
bilmecemizde kazananlar 

Meçhul bir muhiHen mektub 15 birinci~rin tarihli bilmecemizde 
kazananlan ,aşağıya yazıyoruz. İstan
buıda bulunan talihli küçük okuyucu
larımızın pazartesi, perşembe günleri 

.:ennette köşk hülyasına kapılan 
karilerden, dei'hal paralar gelmiye 
başlamıştı. Fakat, herhalde bu işin me
raklısı az olacak ki; gönderilen parala
tın mikdan pek azdı. Onun için, kafi 
derecede para toplanamamıştı. 

* İşte bu sırada, (Razlık) kazasının 
(Beliça) köyünde bulunan, ( Selanik 
Protestan cemaati vaizi, mister Havs), 
şu mektubu almıştı: 

(Azizim mister Haıvs!. 
(Size bu mektubu, ~hul bir mu -

hitten yazıyorum ... Büyük Okyanusun 
hücra köşelerinde bulunan isimsiz ada
lar gibi meçhul bir muhit.. şeytanın 
ll'l..eş'alelerle arayıp bulanuyacağı ka -
dar, tamamile meçhul bir muhit ... 

fşte; 'bulunduğum lbu meçhul muhiti 
nazarı dikkate alarak, !beni aramak 
hususunda gösterdiğiniz vefa ve lü -
tufkfu~ığa teşekkürler ederken; bü -
tün bu zahmetlerinizin boşa gideceğini 
düsünerek fevkalade müteessif oluyo
l'Urn. 

(Azizim mister Havs; esaret haya -
tına duçar olalı bu kadar ay geçtiği 
halde, benim tahlisim için istenilen pa
ranın daha hala tedarik edilernemesi -
ne cidden hayretteyim. 
(Şu hal de .gösteriyor ki; Amerika, 

tam bir aciz ve iflas halindedir. Ciha

nız. Sizin aranızda yetiştiğime; ve si -
zin ~refinizi yükseltmek 'için hayatımı 
feda ettiğime teessüf ediyorum, diyece
ğim. 

(Azizim mister Havs!.. !şte, size ve 
Amerika efkarı umumiyesine; en son 
sözlerim.) 

H. Eston 
Mister Havs, cidden iyi kalbli ve 

muhterem bir adamdı. ( 1 ) Bu mektubu 
( Şu hal de gösteriyor ki; Amerika 

okur okumaz. bütün soğukkanlılığını 
kaybederek, hüngür hüngür ağlanuya 
başlamıştı. 

Bu mektubu kendisine veren adam 
ertesi gün gene esrarenıgiz bir şekilde 
kendisine müracaat etmiş; cevab iste
mişti. Mister Havs, cidden !kilane bjr 
şekilde düşünerek şu cevabı vermişti. 

( Mis, Hellen Eston! .. 
(Mektubunuzun beni ne kadar müte

essir ettiğini size izah edemem. 
(Amerika efkm umun\iyesinin sizi 

ihmal ettiğini zannediyorsamz, hak -
sızlık etmiş oluyorsunuz. Bu kabahat 
bizde ve sizde değil.. doğrudan soğruya 
sizi tevkif edenlerdedir. Çünkü onlar, 
aramıza çok kalın lbir perde germişler; 
ve aramızda bir münasebet V"e muhn
bere tesisine müsaade etmemişlerdir. 

( Biz; onların saklamak mecburiye -

tinde olduklan esran keşfet - öğleden sonra hediyelerini bizzat ida-
mek ve onlan ele vennek .fik - rehanemizden almaları lazımdır. Taşra 
rinde değiliz. Onun içindir okuyucularımızın hediyeleri posta ile 
ki· bir taraftan sizi ararken dıg' V er ta - adreslerine gönderilir. 

t ' 

raftan ~a a:dı~ız malu~at et~~fmda Bir kilo çikolata 
tam manasıle bır ketumı~t goster - İstanbul aeıenbevt ortamekteb SJA dan 
mekteyiz. sı All Rıza oıcayko. 

( Fakat, mademki, sizin hakkınııda Bir Cangel kitabi 
tahamyatta bulunmamızı hoş görmü-
yorlar; şu halde, bugünden itibaren 
biz de bu husustaki faaliyetimize niha
yet vererek sadece paranın tedariki 
için gayret gooterecıeğiz. 

(Gerek siz ve gerek onlar.. hepiniz 
şuna kani olunuz ki, bu para az bir za
manda tedarik edilecek; ~ istenilen 
şekilde gönderilecektir. 

Yalnız, sizi tıevkif eden (centilnıen)
lerden şunu rica ederim ki; bu mesele
de böyle kısa müddetler konulması, 

doğru değildir. Zira, ne Osmanlı hü -
kumeti ve ne de Amerika hükumeti, 
bu parayı resrnf f:ıazineleinden çıkara
rak tesviye etmek fikrinde değillerdir. 
Para; ancak, hususf vasıtalarla temin, 
ve tesviye edilecektir. 

(Siz, ve onlar .. ümidvar olunuz, ve 
bekleyiniz. 

(Baki, Cenabıhakkın ~at ve mer
hameti, cümlemizin üzerine olsun.. 

Konyo Usesl orta kısım sınıf 3/ A dan 784 
Necati Ural. 

MUHTIRA DEFTERi 
(Son Posta hatıralı) 

Ankara posta teıgraf umum müdürlü~ü 
hesab ~lerinde Sa.brl kızı Stıheyı~. Konya 
gedlkll erb::ı.ş orta okulu sınıf 8 de 32 numa
ralı Hasan Uysal, İstanbul ca~aıotıu erkek 
orta okulundan 379 Recai, İstanbul Gelen
bev1 orta okulu sınıf 2-B de 124 Sakıb, İs
tanbul Beyazıd Camcıall mahallesi No. 13 de 
Emine hhan, Çorlu Cumhuriyet okulu sınıf 
5 de Kennn. 
YUVARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ 

(SOn Posta hatıralı) 

İstanbul erkek Usesinden 1770 Fikret, İs
tanbul Beşiktaş Nüzhetlye caddesi No. 97 de 
Senlye, İstanbul kız Usesinden 59 ~dia, İs
tanbul erkek llsesinden 1815 Bezai, ıstanbul 
Cihangir Kumrulu yokuş No. 9 da P. Altın
terfm. 

DİŞ FlRÇASI 
(Son Posta hatıralı) 

nın dillerine destan olan Amerikanın m Bu zat, son sene1ere kadar, Sel~nikte 
vfılzllk vazHesini lfa etmişti. Geçen sene 93 

muazzam serveti, ve Amerika halinnın yaşında oldugu halde Amerikada vefnt et-

am .. men ... 
Selclnik protestan cemaati vaizi 

İstanbul Dohnabaıhçe Karaabali sokak No. 
6 da Vahap, Ta~köprü mahkeme ba,k§.tlbl 
o~lu Kemnl Kayacan, Mardin gümrük mu
hafaza taburu satın alma komisyon reisi 
Halil kızı Fahrlye, Antalya llBe 5JB den 692 
Sakı.b, İstanbul kız enstıtüsü talebelerlnden 
53 Feyzl Yezdan. 

cömerdliği ise, bir efsaneden başka bir mıştır. 
Şey değildir. ========::==================== 

Ha vs 
(Arkası var) 

(Eğer Amerikanın bana bu kadar ka· 
Jıdsızlık göstereceğini bilseydim, bu 
derece büyük fedakarlığa kalkışmaz; 
\T~ böyle akibeti ölüme kadar dayanan 
bir :rnaceraya atılmazdım. 

(Azizlm mister Havs.. artık anlı -
~orum iki; aylardanberi benim hayatı
l'na aid hikayelerle vakit geçiren Ame
lika efkan umumiyesi; nihayet ölii -
lllümle son heyecan hislerini tatmin 
ede~k .. ve sonra da beni, nisyanın de
lin mezarına gömecektir. Buna, benim
le beraber şimdiden siz de teessüf edi
niz. 

( Beni esir ve tevkif edenlıerin, A -
merika efkarı umumiyesinden daha 
eönıerd olduğunu size isbat etmek için 
şu oon mektuburnu, bilhassa size yazı
Yorum... Başucumda bekliyenlerin, 
her an kalbime sivri bir demir soku -
\Ternneleri; yadlud, Ibellerindeki o kor
kunç parabellornların tetiklerine ~öy
lece bir paunaklannı temas ediverrne
lerj kafi iken, bunlar bana acıyorlar; 
adeta beni, lütfen yaşatıyorlar ... Fa -
kat, artık bu adamların bütün bu sabır 
\Te c'ömertliklerinin sonu geldiğini görü 
Yorum. Ve, tahammüllerinin suiistimal 
edilmesind(m mütevellid bir öfke ile et
fafımda dolaştıklarını müşahede edi -
YQrum. 

( Bu son lütufları; şu mektubumun 
tarihinden itibaren yirmi gün sonra 
bitarn bulacaktır ... Eğer bu müddet 
Zarfında bu para tesviye edilmiş ol -
ınazsa, o zaman yapacağınız bir tek iş 
kaltyor ki o da, ruhumun istirahati içjn 
SOn bir duada bulunmanızdan ibaret -
tir. 

(Azizim Mister Havs .. Amerika ef -
karı umumiyesi, eğlenmeyi sever. bu
nu, bilirim ... Ve bunu bildiğim için -
dir ki, ben de kAfi derecede Amerika 
efkan umumiyesini eğlendirdirn ... Ar
tık yeter. Bir gün gelecek; bu hadise 
tarihe intikal edecektir. O zaman ta
rih, bütün Amerika halkını hasis -
likle itharn edecek; ve Amerika 
kasalarmdan taşan dolarlara, lanet ey
liyecektir. 

, 
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BI.OGENı.NE •. Terkibinde bulunan kinin, Çelik, Arsenik ve 
acı nebatat hüllsalariyle tababetin fevkalide 

ehemmiyet verdiği ve pyanı hayret muvaffakiyetler temin ettiği 
bir devadır. 

B•OGEN.NE . Uzun ve kısa ateşli ve atetsi.z süren hastaiık
I 1 • lardan sonra görülen zafiyet, halsizlik, kaosız-

lık hallerini mucize gibi pek kısa bir zamanda izale eder. K~an
daki kırmızı yuvarlacıkları tazeler ve çoğaltır. İttihayı açar, der
mansızlığı gJderir, vücude daima gençlik, dinçlik verir. Cildin soluk 
rengini canlandırarak penbelettirir. 

BI.OGEN.INE. Sinirillerin kıymetli ve aadık bir arkadaşıdır. 
• Siniriere kuYvet verir. Hutayı ve muhitiııi 

uaandıran bir çok aaabi bobranlan en çabak bir zamanda tifalan
dırır. Hiçbir ainir ilAcı: Nevrasteni ve isteriye müptelA olanlara 
(BIOG~NINE) kadar i1tifade temin edemez. 

BI.OGENt"NE. Gençlerde görülen ve çok defa nevraatenidea 
• mtıtevellid olan iküdarazhk YO bel Kevteldi-

ğinde pek mühim rol oyııar. 

BI.QGENı.NE. Sıtmaya ka111 feYkalAde koruyucu tesiri oldu
• ğu gibi atma Dekahatlerinde de pek mlleuirdir. 

B.OGEN.NE. Şeker6 hap tekündedir. Bnynk ve kDçükler 
1 . 1 • kolaylıkla alabilirler. Sıhhat VekAietiııin milsa-

adesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

Nafıa Vekiletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
ı - Bergamada Bakırçay ovası ve nehir ıslahatı ameliyatı keşif bedeli 

(1,564,863) lira (86) kuruştur. 

2 - Eksiitme 14/11/938 12.-ihine rastlayan Pazartesi günn saat (15) de Nafia 
Vekaleti Sular Umum Müd\}rlü~ su eksiitme komisyonu odasında kapalı 
zarf usulile yapılacaktır. 

3 _ İstekliler eksiitme 1artnamesi mukavele projesi bayındırlık i§leri genlll 
şartnamesi, fennt şartname ve projeleri (50) lira mukabilinde Sular U
mum müdürlü~nden alabilirler. 

DİŞ MACUNU 
Bafra kültür memurlu~ndan Örencik kö

yü öğretmeni Ahmed kızı Gönül, Bnlıke~r 
Şehir şekercısı yanında Mustafa Dadan, Is
tanbul Erenköy Bağdad caddesi Noter sokak 
No. 8 de B. Annnn, İstanbul Ca~alo~lu Mol
lafenari sokak No. 15 de Sabahat, İstanbul 
Beylerbeyi llk okul talebesinden 149 Jale. 

ALOMİNYOM BARDAK 
(SOn Posta hatıralll 

İstanbul Clball orta okulu sınıf 2-A da 114 
Nermın Turnaoğlu, İstanbul Cumhuriyet kız 
llsesinden 275 HUsnüye GUncan, İBtanbul 
Kabataş erkelı: Usesinden 268 Adnan, İstan
bul Fatih ll Inci okuldan 210 Rafet, İstan
bul 44 üncü Uk okul sınır 4-A da 151 Süley-
man. 

KOKULU SABUN 
İstanbul Slrkecl kOçilk İsmıillpafa han No. 

ı de Kurtultlf, İ.!tıınbul Ka.bataf erlı:ek: llse
sinden 247 Hüsnü, İstanbul Beyotıu blrlncl 
Uk okuldan 171 Bedla, İstanbul Nlşantaş kız 
orta okulundan Nihai Özyener, İstanbul 
Hayriye llsesi sınıf ı den 231 Nejad. 

AL BÜM 
(Son Posta hatıralı) 

Mersin Kurtuluş Uk: okulu sınıf S de M. 
Kemal Bilgin, Ankara İsmetp~a mahallesi 
mucak sokak No. 4 da HOısaml, İstanbul Be
şlkta~ Serencebey yokuşu p.lr Nahlfl soka!t 
No. 14 de Fatma, istanbul Kumkapı orta o
ku.lundan sınıf S-A da :lsmet Gök:, htanbul 
Nuruos:manJye caddesi No. 58 de Mehmed. 

BOYA KALEMt 
İstanbul Kadıköy blrlncl orta okulundan 

Sacld, Safranbolu frengt mtıeadele Ithhat 
memurlarından Muharnm o~lu Sadık, Sı
vas Paşabey ma1ıal.ksl eeld Maıhlteme tokak 
No. 83 de Sıdkı, İstanbul Arnavudköy birinci 
cadde No. 90 da Şake, İstanbul Caltalo~lu or
ta okulu sınıf 2-C de Vedad Ttlkel. 

AYNA 
(Son Posta hatıraıı) 

İstanbul Haseki tadınlar hastant!.!lnde ec
zacı Hayri kızı Münevver, İstanbul P'atlh 
ll lnel Ulı: okuldan 2o AU, İstanbul Vezneel
ler ZeynebkA.mll sokak No. 23 de Muammer, 
İstanbul Vefa erkek llsesinden 848 Cevdet. 

KİT AB 
Kayseri İstanbul caddesi No. 47 de Kirkor, 

Ktlis varldat memuru o~u Emin Yazgan, 
Ordu ziraat milcadele teknisyeni kızı Bey
han Korkmaz, Bursa Anadolu oteli arkaSl 

No. ı de FahrünnJsa, Bursa blrlncl orta okul 
sınır 10 da 673 Yılmaz Yıldırım, Edirne Ka
rıma orta okulu sınıf 1-A da 816 NazmJye 
özer, Ankara Çan:kaya caddesi 178 numa
rada Muammer Solmaz, İstanbul 44 üncü o
kuldan 266 Necdet, Hasankale askerlik fU• 
besi başkam binbaşı Asım o~lu Orhan, Ku
tamonu 113ealnden 229 İlhaml, Antalya nafı& 
batkltlbl Nevzad otlu Vedad, İzmir P05tai 
kutusu No. 222 Necmeddln, FQklşehıt 
Ho~nudlye Sökınen sokak No. 10 da Necdet. 

RESİMLİ .ELtşt MODELİ 
Balıkesir Aygören mahallesi Asmalı sokak 

No .. 2 de Nevin, Ankara Sıhhat VeUleti ay .. 
nlyat muhasebesinde NaU Can kızı GüziD 
Can, Torbalı Tepeköy Uk okul talebesinden 
82 Şahende, İzmit defterdarlık tabsUat fetl 
Şevki kızı Nevzad, Tekirda~ polis memuru 
Mchmed o~lu Kemal Aslan, İstanbul Eren
köy 4 UncU Uk okul sınıf 5 de 221 Melek, Gloo 
resun maliye tahsil kll.tlbl Cemal Alkan ol
lu Fuad, İstanbul Köylçl Mekteb sokak No. 
7 de Mete To.raman, Bursa vilayet Idare he
yeti kAtibi saım o~lu Sab}h Yl~lt, Anknra fs
tlkltu caddesi No. 18 de L. Şengel, Ankara 
flşek fabrikası hesab memuru Cemll oıtıu 

Do~an, Bursa Meydancık İnclrll cadde No. 
5 de Osmcm. 

KART 
Antalya Blleydl tlcnrethanesl başkatibi 

kızı Lt\tflye, İzmir Burnova Arnlık sokak No. 
2 de Muazzez, Zonguldak Çellkel llsesi sınıf 
7/2 de 698 Hadi, Giresun komlser muavlnl 
Hikmet kızı Sevim, Adana 5 kanunusanı ilk 
okulu birincı sınır talebesinden Cavld, Trab
zon elektrlkçl Sal1ihaddin ellic Kemaleddin 
Tally, Nizlb ıcra memuru Şükrü biraderl A
rif Ülken, Samatya Hacıkadın caddesi No. 
92 de Nusret, Düzce hükümet sokağı No. 2t 
de Müzgll.n, İzmit Akçakoca Uk okulu smıt 
5 de 119 Orhan Alpaydın, Balıkesir llsesi sı
nıf 4 de 527 Müşerref, Trabzon gümrük mu
hafaza memuru Hasan kızı Gülten, Sıvas 
emniyet mfidürlü~ü komlscrl Bekir Çmk 
yeğeni Ataşan, e.ski Foça Uk okulu 5 nci sı
mf talebelerinden Reznn Ceyhan, Kilis orta 
okulu sınıf 3 de 343 İbrahlnı Akın, Adnna i
kinci orta okulda 1-E sınıfında 158 İsmet, A
laşehir ıstasyon şefi kızı Nevln, Çine ziraat 
memuru kızı Ayten, Burs:ı İnclrU okulu 108 
numaralı Fahreddin, Adana kolordu cadde
sı No. 269 dil Sacld, İzmır Değirmendağı Tel
grafçı sokak No. 15 de Kll.mran, Ankara ycn1 
hal No. 14 de Urfa paznrı M . All oğlu CelAl, 
Konya devlet demiryolları mühendisi M. ıı:
mln o~ıu Necdet, Havza dava veklll Tahatn 
Çörckçi oğlu ye~enl Mehmed Cevdet, Çorum 
hükümet karşısında tütün bayll Sıddık ollu 
Mustafa. ····························································•• 

Bir doldorun günlük 
notlarindan 

Saç dökülmesi 
Bazı okuyucularımız saç dökülmesinden 
'lkftyet etmektedir. Haklkaten bu mesele 
QOk mühlmdlr ve mühtm olduğu nlsbeb
te de önüne geçilmesi güç bir derddlr. 
Maamafih bir kısım saç dökülmesi var
dır tl derisi çok yağlı onlarlarda vutu
bulur. Bunlarda kurumuş yatdan batka 
bir şey olmıyan kepek Ç<ıktur. Ba.şında 
çok kepek olanıann hemen hepsinin de
rUerl yatlıdır. Bunların hemen gün aptı 
sıcak sabunlu su lle başlarını yıkama
ları lbımdır. ÇünkU teraküm eden yal
lar kepek haline lnkılft.b eder ve saçların 
köklerine yapışarat saç dlblerlnln deve
ran ve teneffüsüne mD.nl olur ve saglar 
döklllmete b~lar. Bu gibilerin başlan 
temiz oldukça saç döklllmesl azalır. 

Binaenaleyh bu hususta kısmen herkes 
kendi kendl.nln doktoru olmalıdır. Ke
pek:lerl 1zale Için ba.şı kükürtlü sabunla 
yıkamak çok Iyidir. Kuru cUdler için lle 
lt tamamen aksidir. Bu gibiler seyrtk 
yıkanmalıdırlar ve zaman zaman sa.Qla.
rın dlblerlne köklerini kU'VVet.lendlnnelt 
için muayyen bazı fonnüller lrullanmalı
dırlar. 

Cenb ~.tey... okancYian.aızm "* 
,.ıa Jeliam•••naı rica eclvb. AJW -. 
4lrd• 11teldeıı makabel•ls kalaltlllw. 

(Halaskar (İsa)nın sadık kulları; o
nun en sadık bir kızının meçhul bir dağ 
başında sessiz sadasız ıbir ölümle kur -
ban olmasına göz yurnarlarsa, ahirette 
onların önlerine dı1tileceğim.. kanlı 
konbinezanumla onların yüzlerine 

4 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (60,696) liralık muvak.kat teminat 
vermesi ve eksiitmenin yapılacagı günden en az sekiz gün vvel ellerinde 
bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile Vekllete müracaat ederek 
bu i§e mahsus olmak üzere veslka almalan ve bu vestkayı ibraz etmeleri 
ıarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmı1'lnlar ekSUtmeye IJ
tirak edemezler. 

SAÇ BOYALARI JUVANTiN 

haykırarak: 
- Si1ft medeniyet ve insanlık şe&ati 

bir an bile hissetmemiş mahlOklarsı -

5 - isteklllerin teklif mektublannı ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev
veline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
lAzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (76M) 

Kumral ve aiyah olarak aaçlara tabü aurette isteDifen rengi verir. 
Sabittir, ahhi ve zararsızdır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESI 
Beyoğlu - İstanbul 



Fazla Yemek 
Bazan insan kendisini tutanuyarak v~ yahud bir bayram, ziyafet veya 
davette mutaddan fazla yer ve içer. Fakat çok geçmeden vtıcudda 
a~ırlık, MlDEDE EKŞİLİK veya kusma elhasıl bir keyif bozuklu~u 
hissedilir. O zaman derhal yarım bardak taze suya bir kahve kaşıgı 

MAZON 
Meyva Tuzu 

1 nhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - İdaremizin Uzunköprü Tütün bakımevi dahilinde şartname ve planı mu

cibince yaptırılacak helalarla kömürlük işi pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 
II - Keşif bedeli 791,4fl lira ve muvakkat teminatı 59,36 liradır. 
III -Pazarlık 2/XI/938 tarihine rastl:lyan çarşamba günü saat 14 de Kab~taşta 

levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. · 

IV - Şartname ve planlar 4 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar levazım ve 
mübayaat şubesite Edirne başmüdürlüğünden ve mahallt inhisar idaresinden 
alınabilir. 

V - istekUlerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gavenme pa -
ralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri Uan olunur. c753h 

Cinsi Mikdan Muhammen bedeli Muvakkat 
teminatı 

Lira KurUJ 

Eksiltme 
saati Beheri Tutarı 

Lira Kuruş Li. Kr. 

Elektrik motöri.i t4 acled 40 5~0 - 42 15,30 
Firezeli el traktörü l • 750 - 56 25 16-

I - İdaremizin İzmir tütün fabrikası sigara paket makineleri için eli. aded 
elektrik motörü ile Maltepe Enstitüsü için ch aded firezeli el traktôril şartna
meleri mucibince ve ayrı ayrı pazarlık usuliyle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakıtat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
Til - Eksiitme 5/Xll/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü hizalarında yazılı 

saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komısyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir . 
V - Eksittmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız teklif ve kataloklarını ek· 

siltme gününden c3» gün evveline kadaı- İnhisarlar Uumum Müdürlüğü Tütün 
Fabrikalar Şubesine vermeleri lazımdır. 

VI - Isteklllerin eksi.ltme için tayin edilen gün ve saatlerde 5c 7,5 güvenme 
Daralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelınieri iH1n olunur. c'170h 

Cinsi 

Kıyım bıca~ı 

Bnkttlit 2 M2 20 m/m 

• 2 • 25b • 

• 2 • 30 • 
• 2 )f 35 • 
• 2 • 40 

K:uşe ka{tıdı 

Miktarı 

2500 ad. 

~ 

Muhammen B. 
beheri tutarı 

J)ra K. Lira K. 

4. 79 11975.- sit 

Muvakkat Ekslltmenin 
teminatı 

Lira K. 
şekil saati 

898,- kapalı zarf 15. 

380 kilo 5,50 2090.- an. Tes.1.56. 75 açık ek. 15.30 

10 met. 2 

120 adet 1 ı.- 1320.- sit 99.- • • 16 

1 - Şartnameleri resim, ve nümuneleri mucibince satın alınacak 2500 ade-d 
kıyım bıçağı, 380 kilo Bakalit ve 120 ad<.>d bobin ku.şe ılclğı.dı. hizalarında ya
zılı usullerle eksiltıneye konmuştur. 
II- Muhamm.en bedellerile muvakkat teminatlan hizalarında gösrerilmiştir. 

III - Eksiitme 17 /XI/938 tarihine rast la yan Perşem!be günü hizaların<la yazılı 
saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartnarneler her gün parasız olarak sözü geçen şuıbeden alınabileceği 

gibi kıyım bıçağının resmi bakalit ve kuşe kağıdı nümuneleri de ~örülebilir. 

V - Açık eksiltıneye iştirak etmek istiyen1erin tıeyin edilen gün ve saatlerde 
komisyona gelmeleri. K'palı zarf eksiltıneSine iştirak etmek fstiyenlerin de 
mühürlü teklif mektubunu kanun! vesaiki ile % 7,5 güvenme parası makbuzu 

veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfl.annı eksiitme 
günü en geç saat 14,30 a kadar yukarıda adı geçen ahm toomisyonu başkanlığına 
makbuz muka:bilinde verımeleri ilin olunur. c7949, 

İşin nev· 

Babaeski barut deposu 
ve bekçi evi inşaatı 

Muhamınen B. Eksiitme 
Mikdarı beheri tutan % 7,5 teminatı saati 

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

3142.27 
2162.08 
15304.35 397.83 14 

Mühür kurşunu 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 tarihinde ve satın alınacak 1500 kilo mühür 

kurşunu 22/X/938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ayrı ayrı pazarlık 

usulile eksiltıneye konmuştur. 
II- Keşif ve muhamm.en bedellerile muvakkat teminatı hizalarınıd.a gösteril • 

miştir. 

III - Eksiitme 14/XI/938 tarihine rastlayan Pazartesi günü hizalarında yazılı 
saatlerde Kabataşta levazmı ve mübayaat şubesindeki alım k.am.isyonunda ya
pılacaktır. 

IV - İn§aata aid şartname ve projeler 27 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar 
umum müdürlüğü levazım ve mübayaat şube8ile Edirne Başmüdürlüğünden ve 
mahalli inhisar idaresinden alınabileceği gibi müıhür kurşunu nüınuneleri de 
yukarıda adı geçen şubede gorülebilir. 

V - İsteklileı·in eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 

paralarile birlikte adı Keç,en komisyona gelmeleri ilAn olunur. c7964, 

I - İdaramizin Çamaltı Tuzlasında şartname ve projesi mucibince yaptırıla. 
cak elektrik santral binası ve müştemilatmm inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt
roeye konmuştur. 

II - Keşü bedeli 29071 lira 97 kuruş ve muvakkat teminatı 2180 lira 40 ku
ruştur. 

III - Eksiitme 15/XI/938 tarilıine rastJıyan Salı günü saat 15 de Kabataşta Le
vazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisy.onunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projele• 1.46 lira bt'del mukabilinlfe İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü Levazım ve Mübayaat Şubesiyle Ankara ve İzmir Başmüdürlükle
rinden alınabilir. 

Y - Eks!ltmeye iştirak etmek istiyenlerin diplomalı mü:hendis veya mimar 
olmaları, olmadıkları takdirde ayni evsafı haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna 

•• 

Beyoğluspor Rumenieri t~e olmak istiyordunuz, 
2 - J mağlüp ettiler · ne oldunuz ? 

(Baştarafı 7 nci sayfadrı) 
Topkapı dokuz kişi olarak oyuna de vaın 
edildi ise de netice de~işmedi. 

Edirne basketbolcülerinin 
ikinci maç1 

Galatasaray klübü tarafından davet edilen 
Edirne Yavuzspor basketbol takunı dün i
kinci ve son maçını Galatasaray salonunda 
Barlrohba takımlle yaptı. 
Baştan sona kadar heyecanlı geçen bu 

maç 40 sayıya karşı 45 sayı Ue Barkoh
banın ga!ebeslle bitti. 

Galatasaray B. 3 Kuleli O· 
Galatasaray B takımı lle Kul~ll Lise~! ta

kımları arasında yapılan bu maç Taksim 
stadında oynandı. 

İkinci de.vrede oldukça hakim oymvan 
Galatasaray, üç sayı paralt maçı kazandı. 

G. Saray 1 O - Galatagençler 1 
Dlin, Galatasaray birincı takımları Gala

ta Gençlerbirliği ile husu.si bir maç yaptı 

ve ıo - ı galib geldi. 

Halicde eski bir duba hattı 
Yemi.şte Çardak iskelesi olarak kullanıl

makta olan eski bir duba kendi kendine su 
alarak batmış, üzerinde bulunan 100 çuval 
cevız denize dökülm~tür. 

(Baştarafı 6 ncı sayfnda) 
üynamak lafı edildi. Ben de boşboğazlık 
yapıp: 

- Bu güç bir .şey mi sanki? Oynıyalım 
da görün, demiyeyim mi? 

Böylece, düzme bir takımla, Kavuklu 
ile Fişekarın başını gözünü yara yara, 
;;özü uzattık ... 

Fak<i<t ıtuhaf, diniiyenler gülrnekten 
katılıyorlardı. İçimden: 

- Galiba beceriyoruz, diyor, koltuk
larımı kabartıyordum. 

Eh, meşhur sözdür: Altşmış kudur
ınuştan beterdir! Ben de böylece, bir iki 
tecrübe !ilan derken, meydana atılıp Ka
vuklu Ali oldum işte! 
····················i~t·~~b~···ş~·hı;···TtY~t;~;·~·· 

~lllliljll~ lllil~ Bıı aleşam saat 20,30 da 

ijımıı ııııı Kan Kardefleri ~~ 1;;;;~1 t~:r:e: ~~~b:~ 
Türkçni : Filcret Adil 

··························Eai:üöiiüL··s·Aöi.;il.EK 
tiyatrosu 

Tahirnde Bu gece 

(BABA) 
Ştıindbergin me1hnr piyeai 
3 perde n O..lctor Hayba· 

den vodvil 1 per-de 

kadar daimi olarak iş başmda bulunduracaklarını noterlikten musaddak bir ta
ahhüd kağıdı ile temin etmelerı ve bundan başka asgari 20.000 liraltk bu gibi 
inşaat yapmış olduklarını gösterir fenni evrak ve vesaikini ihal~ gününden 8 
gün evveline kadar İnhisarlar Umunı Müdürlüğü İnşaat Şubes M ibraz ederek 
ayrıca eksiltıneye iştirak vesikası alma ları lazımdır. 

VI - Mühürlü taklif mektubunu, kanui vesaik ile 5 inci maddede yazılı İn
şeı.::ıt Şuberniıxlen alınaca~~ eksiltıneye iştirak vesikası ve % 7,3 güvenme parası 
makbuzu veya banka teminat mektubu nu ihtiva edecek olan kapah zarfların 
eksiitme günü en geç salt 14 de kadar yukanda adı geçen Alım Komisyonu 
Başkanlığına makbuz mukabilinde veriime.si lazımdır. c7988. ,.,.,.,., 

Cinsi Mikdan Muhammen bedeli Muvakkat Eksilt-
Beheri Tutarı teminatı men in 
L. K. L. K. L. K. saati 

Fıçı tahtası 5500 aded 36.600 M 3 45.- 1647.- 123.52 15.40 
tküçük boy. 
Fıçı yan dip 550 · » 13.457.50M 3 100.- 1345.- l00.87 15.50 
kapak tahtası 
cbüyük boy~ 

Fıçı tahtası 750 • 9.360 ır 3 100.- 936.- 70.20 16 
I - Şartnamelerine ekli listelerde eb' ad ve mikdar ı yazılı ve yukarıda üç 

grupta gösterilen fıçı tahtası ayrı ayrı açık eksirtmc usulile satm alınacaktır. 
II - Muhaınmen bedellerile muvakknt teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiitme 7 /XI/938 tarihine rastlayan Pazartesi günü hizalarında yazılı 
şaatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

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

V - İstklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7.5 güvenme pa-
ralarile birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c7794 .. 

~ 

Cinsi Mikdarı Muhammen B. 

Tahta işleme 4: kalem 
tezgahları 

Dingil ve tekerieli 16 aded 

Beheri Tutarı 

L. K. L. K. 

1175.-

% 7.5 temi
natı 

L. K. 

Eksiitmenin 
§ekli saati 

88.13 Aç.ık eksiitme 15.-

32 » 8.- 128.- 9.60 Pazarlık 16 
I - Şartnamesi mucibince satın alınacak 4 kalemde tahta işleme tezgahları 

ve teferrüatı ile taahhüdünü ifa etıniyen müteahhid hesabına şartnamesi muci
bince alınacak dekovil arabalarının mü s tamel16 ad ed d ingil ve 32 ad ed tekerieti 
bizalarında yazılı usullerle eksiltıneye kıonmu.ştur. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiitme 14/XI/938 tarihnıe rastlıyan Pazartesi günü hizalarında yazılı 

saatlerde Kabataşta leıvazım ve müibayaat şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şutbeden alınabilir. 
V- İsteklilcrin eksilıtme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7.5 güvenme pa-

ralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. .7989, 

1 - Şartname ve projesi mucibince Adanaefa yaptırılacak tuz arnbarı ve 
Başmüdürlük apartıımaru. inşaatı 20/X/938 tarihillldie ihale edilemediğinden ye
niden pazariılk ıtıSttllle e!ksiltmeye konmuştur. 

ll -Keşif bedeli 22917 lira 15 kuruş ve muvakkat .teminatı 1718.79 4radir. 
m - Eksiitme 11/XI/938 tarihine rasthyan Cuma günü saat 14 ~ Kabataşota 
Lev~ ve Mü'bayaat Şubesindeki Abm Komisyonunda yapillacakbr. 

IV- Şartname ~ projeler 115 kllrUŞ bedel mukabilinde İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü Levazım ve Mübayaat Şubcsile Adana ve Ankara Başmüdürlüğün
den ahnabilir. 

V - Eksiltıneye ~t.irak et.mek isteyenlerin fenni evrak ve ve>aikini ihale 
gününden 3 gün evveline kadar İnhisar lar Um um Müdürlüğü İnşaat Şubesine 
i'bııaz ederek a.yr.ııea :fieınni eıhliyet vesikası almaları lazımdir. 

VI - İ.steklilerin akısrl.Ltane için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa
ralari'Ie birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan ol'Unur. c7904• 

katarak Içiniz; keyJrsizlik alametleri 
zail olur. Içilmesi gayet llltiftir. Tesiri 
seri, kolay, tabii ve kat'idir. Mnzon 
isim ve HOROZ markasına dj~k>ıt. 

ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 

SOLDAN SAÖ: 
ı - ÖrdelJ.n kard84i - Otel. 
2 - Genişlik - Baş - Bir nota. 
3 - Kemiğin içindeki. 
ol - Başında bir üe olsaydı tevdl - Kır· 

mızıya benzer renk - Şart lihltua 
5 - Gözleri görmlyen - Çizgi. 
6 - M18ırdaki nehir - Baya~. 

7 - Yed. - Dahi - VllA.yet. 
8- Şarab. 

9 - ~nişllk - Ümid eder - Bir nota. 
10 - Cemi edatı - Fenalık. 

YUKARDAN AŞAÖI: 
ı - Saçsız - Ya~urdan hı\sıl olan dere. 
2 - Zaman - Aded - İstlfham. oldul. 
3 - imal eden. 
t - Rabıt edatı - Almak maadıı.rıodall 

emrihazır - işaret sıfatı. 
5 - Çok iyi - Evin üstü. 
6 - En iyi kara hayvanı - Tavı 

7 - Beyaz - Efendim - Nefer. 
8 - Bir erkek ismi. 
9 - Kusurunu ba~ışlama - Bir nen la 

plrto - Nefl Hi.hikası. 
10 - Bir meyva - Pislik. 
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Nöbetci eczanefer 
Bu gece nöbetçi olan eczaneler tutar
dır: 

İstanbul cilıetindekiler: 
Aksarayda: (Ziya Nuri), Alemdarda: (E
sad), Beyazıdda: (Bel !ds), Samatyada: 
(ErofUos>, Eminönünde: (SaUh Necati), 
Eyübde: (Arif Beşir), Fenerde: <VltallJ, 
Şehremininde: (Nazım), Şe~b~

da: (İ. Halil), Karagümrükte: (Suad), 
Küçükpazarda: (Hikmet Cemil), Batır
köyünde: (Hilai ı. 
Beyoğlu cibetindekiler: 
Tünelbaşında: (Matkoviç), Yüksetta.ıdı
rımda: (Vingopulo), Galatada: (!ler .. 
kez), Taksimde: <Kemal, RebuU, şqu. 
de; (Pertev>. Beşiktaşta: (All Rıza.). 
Bohziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Usküdarda: (Ömer Kenan), Sarıyerde: 
(Asal), Kadıköyünde: (Suad, Osman 
Hulüsi), Büyiikadada: (Halk), Hetbell
de: (Halk). 

Turan Tiyatrosu 
Halk sao'atlcin Nqid oku

yucu Semiba MitcJ ftr.. 
yeteai birlikte 

HARABELER 
Komedi 3 P. 

Oao1 Solo Düet 

Uşütmenin, Grip, Nezle, Baş ve Diş ağrılarının !ü~i KESKiN KAŞELERiDiR. Bahçekap 
Salih Necati 
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aSon Posta'D nın tefrlkıısı: 63 

aıle romanı 

Tercüme eden: Mebrure Sami 

Polonyanm müstakbel Kralı 
Mari, sadece: ı nezle olurum amma, ailecek ciğerleri -

d- Ya! dedi. Amma, bu cya!:t, ağzın- miz sağlamdır ... O yandan hiç ölenimiz 

1 
an şikayet dolu bir inilti gibi çıktı. yoktur bizim ... dedi. 
rnparator, bunun farkına varınadı. Mariyi endişeli görünce, birden se-
.. :Man de hemen, fedakarlık yapınağa sini yükseltti: 

duşkün yaradılışının o necib, asil fe - - ÜziiJecek ne var bunda? Nasıl ol
l'~gau ile ·1 -şısın<lakinin iç ezasını, sa bir gün !hepimiz ölmiyecek miyiz? 
f1Şlnanı·;.- tamamen silmek, yatış - İş ki, insan arkasında ölmez bir isim 

1llnak isteyerek kendini zorladı, sesı - bırakabilsin ... 
ne kuv\'et ve gayret verrneğe çalışa - Mari kestiıme bir yoldan saraya 
tak: . dönmek istiyordu. Napolyon: 
:a·:-:-. Iyi yaptınız, Napolyonum, dedi. - Olmaz, dedi. Versaya hiç gelme -

Utun duyduğum kedere rağmen, na - dindi sen .. Sana parkı göstermek isti -
~ıl siyasi mecburiyetler içinde kaldı .. yorum. 
gınızı tahmin edebilıyorum. Bu i.zdi - Tarihte iz bırakml§ nice insanıann 
Vaçda saadet bulursanız, emin olun ki, gezip dolaşmış olduğu bahçe sedlerine 
fen:_ ben sevineceğim .. Onun için !je'V- doğru çıktılar: Labirentten, Apolion ha 
:tıum, benim namıma hiç üzülüp dü- vuzundan, sütunlu bahçe dehlizlerin -
~unıneden, tahtınızm kıymetini bir kat den geçtiler. 
aha arttıracak, taçlarınız için size, in- Mari, Napolyonun koluna girmiş, 

~aaııah hayırlı eviadlar verecek olan kendisini tamamen lbu fuıın saadet ve 
u Şanınıza layık prensesle.. Varınız, zevkine bırakmış, geleceği unutmuş 

azab çekmeden ... Evleniniz... bir halde mes'ud yürüyordu ... 
Fazla söyliyemedi. Takati kalımı - Issız büyük mermer merdivenler -

llıı.ştı. Fakat bu yenilirce sözlerle Na - den çıkınca, başlarını çeviı:ip bir da -
rlYonun ruhunu derin bir huzur kap- lkika karşılarında serilen 'manzaraya 
kadı. Kaç defalar içini kemiren kor - bakmak için durdular. Sanki yeşil bir 
t Ulu bir düşüncenin burgusundan kur- halı uzanıp gidiyordu ... Sıonra havuz -
du~U!itu artık. Neş'elcnmişti. Derin lar, haç biçimindeki kanal geliyor, en 
. e~ın nefes aldı. İstikıbale kendi malı nihayette de orman, ufukta aç.'llmış bir 
ırnış gibi bakıyordu. Dilediğine e~ - kapı ıgibi devlerle boy ölçüşen ağaçla
rnek için elini uzatması kafi idi sanki! rile yükseliyordu ... 
t" Bununla beraber, bir yandan da, bü- İmparator gözlüğünü talanış bu haş 
ll.n erkeklik hodgfunlığma rağmen, metli dekorun azametine kendini kap
~~ye karşı içinde büyük bir minnet tırmış bakıyordu. O anda dimağında 

ssı uyandı. esrarlı ibir sekiTcre beliren 16 ncı Lui-
Candan gelen bir yakınlıkla: · nin hayali fdi. Nihayet şöyle dedi: 

-:- Evet, d~vletin ihtiyaç gösterdiği - O rahattı, mes'uddu; çünkü soyu 
trazıyete boyun eğdim amma, bütün sopu hep hanedandan geliyordu ... Hal
~arlığımla sana bağlıyım Mari. Öyle sa btllii ben ... En aşağı on misli fazla kud
h~Yorum ki, seni şu dakikadaki kadar ret ıve kalbiliyette yaradılmışken, baka
kıç sev:rnemişimdir; hiç bir ,zaman bu lım tarihte onun kadar derin bir iz bı
ş adar benim e.şim, bu kadar arkada - rakabi1ecek miyim? .. Zafer, fütuhat... 
~ın, canım, her şeyim olmamışsındır... Bunlann batırası çok uçucu da olabi -

eragatinle, adeta etrafıını saran hırs- lir ... Asıl lılzıın olan şey: Kurmak, bina 
arın, alçaklıkların acısını unutturu - etmek, temel atmak ... 
~orsun ... Bu halinle bana, yer yüzün - Gezintilerine devam ettiler. İkisi de 
e :bazan da ne kadar yüksek yaradılış- susuyordu. Çakıllarda· ayaklannın çı

lı ınsanlar olabileceğini hatırlatıyor - kardığı çıtırdılardan, bir kaç kuş çığlı
~n ... Onun için de Mari, sana, bir ka- ğından, yapraklann boğuk hışırtısın -

n göğsünü iftihardan kabartabile - dan başka hiç ses yoktu. 
~~.en beli~ bir sevıgi nişanesini vere- (Arkası var) 
~gını ben. HaHi vatanma ~kla tapa!'- ............................................................. . 

~ına bağıısın, değiı mi bir tanem? Eti Bank'tan Doktor Aranıyor 
İlk leysc senin sev~ ve senin namına, lşletmelerimizde çalışmak üzere ope -
r· borcum, ilk işim, memleı.'lretine, bil- ratör bir doktor alınacaktır. Taliplerin, 

bun eski haşmetile, istikl~l ve havat yazı ile Eti Bank Ankara adrE:slne mü -
ah · bi Şettnek olacaktır! Eğer sen de bana racaatleri. 

l'ur erkek evlad 'Verirsen, yemin ediyo- r--"'~~~~~~~ıııı.ıııııı~~..,...~ 

bu m ki, onu bu birleşecek, yeniden can l·lan Tarl .. femt·z 
lacak Polonyaya, kral yapacağım! 

ad Man Valevska, büyük bir sevinç, 
~ e~a kudsi bir sürur ürpertisi ile tit
bi dı. Bu barikulade hürmet nişanesi, 
S
•
1
r an için gönlündeki gamı, iztırabı 

ı llıiştt. 

bu ~aratorun k~cağına atıldı. O da 
ÖJ>t'~ı.el b~ı uzun uzun koklıyarak 

u. 
~ Marie Antoinette'in Adeta oyuncak 
k köy evlerinin arasından çıktılar, ye
t ren ağaçlann altından geçerek sara
~~ğru yürüdüler. Hava daha so -
tu · Napolyon, şefkatle Marinin 
'bo t:kli.l yakasım kaldırdı, kadınının 
~Unu örttü. 

~ Tatlı bir tebessümle teşekkür edei"" 
~' .. İnıparatorun dolu dolu lSksürdü -
~.nu duyunca, yüzü üzgün bir hal al-

Napolyon: 
-..::;- Bir şey değil. merak etme. Sık sık 

Tet antun aantımı 

Birinci atıhile 
Ikinci atıhile 
U çüncli atıhile 
Dördünci atıhile 
Iç .di/eler 
Son atılaile 

400 ır.,..,, 
250 • 
200 • 
100 • 

60 • 
40 • 

Muayyen bir mtıddeı zarfıııdol 
fazlaca mikdarda üln yaptıracak
lar aynıca tenztatıı tarifemlzdq 
lltifade edeceklerdir. Tam. ran.m 
•• çeyrek aayfa ilinlar için ayn 
bir t.arlfe derplf ~Jtlr. 

Sola Po.ta'aııı ticart ilhluuaa 
aid ifler lçbl IQ adreH müraeau 
edilmelidir: 

tl&nedJk K.UekW i1ıbU 
Kalarıuu.ua4e ll&a 

A.üua eadcled 

Osram-I!J-ampullan kulla-
.......... 

l~ln'~ nınız. Osr~ın ·DJ· ampullan 
sarf edecek le ri cereyana 
mukabil size elde edilebil
mesi kabil olan azami zivayı 

j . ıı. 

'-·~ f.Jl - ~-::; 

lı;- -~1 temin ederler. -. '· 

ı" 0-.b;=o-~ 
• 

ll 
li 

AMPULLARI 
AEG 

Türkiy,.. Ve.killeri.: 
Elektron . 

Türk Anonim Elektrik Şirketi Umumiyesi Türk Anonım Şir~ti 

. ISTANBUL P. K. 1144. İSTANBUL P.K. 1449 

Cild unsuru olan 

BİOCEL'in 
tesiri şayant hayret 
Olduğunu bayan 

Marcllla 

Bir kaç gün zarfında yüzürodeki kü
çük buruşukluklanın ve çizgilerlm 
kaybolına§a başladı§ını gördüm ve 
birkaç hafta sonra 10 yaş daha genç 
göründüm. 

Biocel, büyük bir Viyana Profesö
rünün keşfidir. Pembe renkteki Toka
lan kreınlnin terkibinde Biocel vardır. 
Her alqam yatmazdan evvel bu kre
mi ve sabahları da beyaz renkteki To
kalon kremini kullanınız. Bu suretle 
en esıner ve en sert bir cllde çabucak 
bir gençlik pariaklılı ve canlı bir taze 
lik vererek yumuptacak ve beyazlata
caktır. 

----------------
Soa Poıata Matbula ................................ 

Nqri7at lııfüdüril: Selim Rcıgıp &fMJ 

AIIİP t: ı. Rtıgıp EMEÇ 
S LEB • A. Bkrem UŞAK.LlGlL 

Neden. 
.~Spirin 'i 

Çünkü,..ASPIRiN seneler
denoerı _her tOrlü soQukalj 

gınlıklanna ve aörılara karşa 

tesiri şaşmaz .bir .. ilaç olduğunu 
lsbat :--et m i~ti;. 

A rs-P 1 R ·ı N rn~ tesirinden 

emin ... -olmak _lç!n 

.IJ!la _dikkat..._edinlz~ 

lütfe!!, ~ 

KIMYAGER A RANIYOR: 
ETiBANK GE~~~ DfREKTÖRL'ÜÖÜNDEN: 

marka--

Kuvarshan bakır madeni iş:etmel:"..!.Z için muktedir ve genç bir kimyagere ih
.tiyaç vardır. Alınacak k.imyagerı:\. bilUıare izabP. i§lerinde göstereceli 'eüdao 
ve muvaffakiyeüne ~re daha fazla ücret veri~e:-ektir. Tenvlrat ~ ev, madeı:. 
i§letmesi tarafından temin edilecektir. 

İateklilerin, 20.11.9~8 tarihine kadar, bir istida ~ istedilderi aylık ücret vt: 
evrakı müsbiteyle birlikte Etibank Genel Direktörhiiiine o:nüracaatlan. 

BiR AY SONRA . EVVELCE ZEYTINYA~II 
ŞIMDI PALMOLIVE .................. ......... ....... -··· 

Mlf .ır wült tl • ..., .... ........... -...... .,.;-.-,._...,...., 

HerfÜo bialerce kadıollf, &eyboya• 
tıoııt cıld iizeriııdeki faldeli tMirioi 
medediyorlar. Bayanlar. liz de oolar 
rıbi, Abah ve·~ fALMOUVE'ia 
fula kabarmı, köpllfl lle Jiizllaüzü, 
boyououıu ve omuzlanoııı aıuaj edi· 
oiı. Silihara evveli sıcak •• ,oora da 
.oQ'uk .u ile yıkayıoıt. Te~lıibiııdeld 
ıeytjoyafı uyedode PALMOLIVE me
aaıııelari teıııialer, beşereyi yıımu~atır 
•• tatlılqtınr •• bittabi tea pe.rlayıp 
reoçl~tir ._ 

PALMOLIVE o bdar .. ndur ki 
ekaeri lradıolu, ouu yüz ve banyo 
lçio de lıullanıriJ. 
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• 
VE GALATA HEZAREN CADDESI 

N~ 121 

lstiklal Lisesi Dftrektörliiğünden: 
- Ilk; Orta ve Lise kısımlarma yatılı veya ya.tısız kız ve erkek taleba kaydına devam oluıun!lktadlr. 

- Istiyenlere mektebin kayıd şal'Uarını bildiren ttırifname parasıı gönderilir. 

Adres : Şehzadeba~ı Polis karakolu arkası: Tel don: 22534 

ADEMI İKTİDAR 
Ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

R 
Tabletleri. Her eczanede arayınız. 

( Poata kutusu 1255 Hormobln) Galata, Istanbul 

ABDOLVEHAB 
Şark ın ve bü~ n ı Ara b diya

rının t.e; kralı 

f• Dr. Hazam Peki n ·ı 
Cildiye ve zl1hreviye, Beyo~lu 
lngiHz sefıtreti, tramvtty durak 

' ,.. yeri No. 26 • ' 

Biri.nciteşrin 31 

Güz-ellik ve sıhhat için ilk şart 
Sabah, IJğle ve alışam her yemekten sonra 

Kullanmaktır. 

Radyolin dişleri, Dişler çehreyi 
Güzelleştirir. · . 

Radyolin dişleri, Dişle~ mideyi 
Sağlamlaştırır. · 

RADYOLiN dişleri temizler ve parlabr, mikrobları yüzde yüz 
öldürür. Diş etlerini besliyerek hastalanmalarına mani olur, ağız 

kokusunu keser. Sabah, öğle ve akşam her yemekten aonra 
RADYOLIN 

lZMiR PAMUK MENSUCATI 
T. A. Ş. TARAFINDAN 

Ötedenberi sağlamlığile tanınm ışı ve halkımızın rağbetini 
kazanmış olan mamulatımız 

KA B OT, B EZ LER 1 N IN 
İstihlak vergisinin tenzili nisbetinde ucuzlattırılmış nlan yeni satı~ fiyatlan 

aşağıda gösterilmiştir: 

4 No. Tip Atlı 85 S. En 36 Metrelik 655 Kr. 
4 
5 

595 ~ 

759 ~ 

,-----~ ... 
ASiPiN 
KENAN 

Romatizma 
ağrilari için en 

iyi lliçt1r. 

~-->- Doktor .. • 
KEMAL NURi iMRE 

Cild ve zührevi hutalıklar 
mü tahUSUl 

Rumeli hanındaki mua.yenebazı,elitll 
Beyo~lunda RIL! sefarethaneıd Jaal1Y 
sında Suriye pasajında No. 8 e nakJet-' 
m!.4tir. Telefon: 40153. 


