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Hltler, berlayne, Çekoslovakyanın 
mülki tamamiyetini tanımam, demiş 

Çember la :rn-Daladye mülakatırY~lli" ... d-;;-;;1-s;-;elik 
ğece yarı~ına kadar devam etti kalkınma plô.nı 

A bl. v d·ıd· Başvekilin kurulacak 
Resm ı te ıg neşre ı ~ fabrikalar ve diğer işler 
Almanga,lıudadlarılıa~icindekf bütü'!' hakkında mühim beyanatı 
A iman tonraklarının ıl/ıakını ıslemış Memlekette ~'.hacmi !enişl•!ilecek: Jeni programın r . baıanlması ıçın 80 kusur mılyon lıra sarf edilecek 

Çekoslovakya Londrada. veril~~ ~ara~larda~ Südetler 45 bin 
kendisinin haberdar edılmesını ıstedı, aksı k. .1. . 
takdirde mes'uliyet kabul etmiyeceğini bildirdi ışı ık bir ordu 

teşkil ettiler 
Berlin, 18 - Alman istihbarat bürosu 

Drest'den aldığı bir telgrafa atfen Sü
det • Alman gönüllft kıt'alarmın §imdi 
artık tama.mile teşekkül etmiş bulundu
tunu ve bu .lot'alarm dört grupa ayrıl
Dllf 40.00G kişiden mürekkeb oldufunu 
bildirmektedJr. 

(Devamı 3 ncü say/ada) 

Mussolini- cezri 

Yeniden 28 gemi inşa 
ettirilecek 

Baıanlacak işlerden 
bir kaçı 

Karadenizde bir kömür ve de
mir limanı ve Trabzon limanı ya· 
pılacalı. Sirkeci ile Haydarpaıa 
araaında feribot ıerviıi teıiı edi-
lecek, AnkC1Tatla ( 453) binalı 
memar evlerinden mürekkeb ilıi 
mahalle te•i• edilecek. Trabzon
da bir et aanayii labrikaaı, Er:m
rumda 3 labrika ve yurdun diğer 
taraflarında muhtelif fabrikalar , 

lı.urıı.lacak. ......,._lıııiıiıııııııi 

hareket B<ı§Vekil Celaı Baya.r 
Şehrimizde .~ul~a-kta olan Başvekil caret Odası reisi :B. Watson ile umuml 

• • • • • Ce~fil Bayar dun bır muddet Perapalaı o- kAtibl B. Pierre Vasseur'ü beraberlerinde 

edı lmesı m ıstı yor telınde Jne§gul olmuş ve beynelmilel Tl- (Devamı 5 ıncı' sayfada) 
Londradan bi1' görilnÜf "• yukarda Çemberlayn, cııaıJıda. Daladt1e 

p · 
18 

(Husust) - Sabah tayYar• batvekili Çmn.berlayn ve Lord Hali.faks 
il :,rısd id Fransız Başvekili Da- arasında öğleden evvel ba§lıyan müzake-
" e on raya .g. en zırı Bone ile İngiliz (Devam\ JJ ind ıa.yfada.) 

. . Tramvay Şirketi tazminat 
"adye ve harıcıye na __________ _ 

,.,,..,.-u .,.rrc• ·.-... u .. ,.,vv.ır.uv.-wvrwrULUVA 

Çekoslovakyada hazırlık 
Harice gitmek istiyen Çekoslovak 
. . erkeklerine ,hududlar kapatıldı 
İludadda bir lıô.dise oldu 

Mussolini nutuk söylerken 

Roma, 18 (Hususi) - Bir harb gemisi 
ile Triyesteye giden Mussollni siyasi bir 
nutuk söylemiş, Çekoslovakya mesele
sinden bahsederken şöyle demiştir: 

Size söyliyeceğim şeyler, yalnız Ro
ma • Berlin mihveri siyasetinden mülhem 
değildir. Söyllyeceklerimin tariht esbabı 

··-····~!?.~!~~ .. ~ .. ~!?~~.!~.?!~.~} ......... .. 

lngiliz filosu 
şehrimizde 

·ı~ d'l'•n İngilterenin Akdeniz filosuna mensub 
d ..... r ida1·e ı an e ı ı Karlsbad a Oııı t .. l" bal suretini reddedece- 10.000 tonluk Devonshire kruvazörü ile 

Paris, 18 (Hususi) _ Çekoslovakya dayanan he;b~ldr.u ·ctır· 1840 tonluk Afridi ve Gassack muhribleri 
b a· ~· ğ' . açıkca l ırm.ı~ . .. ~ŞVekili HOdza bugün radyoda söyle ı,,ı ını vamı 3 üncü sayfaA) (Devamı 3 ncu. sayfa.da) 

bır nutukta hükumetinin plebisit esasına (De -

vermeğe mahkôm oldu 
Tramvay altında kalan kızın babasına verilecek 
tazminatın mikdannı bir ehli vukuf tayin edecek 
Bundan takriben bir buçuk ay evvel Ni-ı ralı evde oturan aşcı Satılmışın kızı u. 

ıantaşında Madalyon sokağında 11 numa- (Devamı 5 !nci sayfada) 

9 uncu Balkan oyunları 
dün sona erdi 

Belgrada giden atletleri mlı istirahat halin.de 
(Yazısı spor sayfamızdadır ) 



Hergün 
Büyük temizlik 
Mümkün müdür? 

Yazan: Mulılttfn BU,. 

Resim il Makale: -- Zoraki eglence ... --

11-J1 iç şüphesiz A vruparun büyük 
U--U bir temizliğe ihtiyacı var; bu -

günkü Südet buhranı bir pamuk ipliği • 
ne bağlanabilir; yahud, Almanya buna 
razı olmaz, daha sağlam bir iple Südet
ler memleketi Almanyaya bağlanır. Bun
lar mümkün, kolay ve önümüzde duran 
§eylerdir. Fakat, bununla Avrupa buhra
nı halledilemez; Avrupa buhranı, 919 
hastalığının devamından başk:ı bir şey ol
madığına göre hastalığı kökünden tedavi 
etmek icab ediyor. Şimdiye kadar yalnız 
araz tedavi edildi ve bütün bu tedavi 
emekleri boşa gitti. Yapılan bütün müla
katlar, konferanslar, anlaşmaiar, hatta 
imzalı kağıdlar faydasız kaldı. Hastalığın 

bir taraftaki tezahürleri kayboldukca ö
bür taraftaki tezahürleri meydana çıktı. 
Bugün de hastalığın başka bir tezahürü 
ile uğraşılacak ve o da halledilecek. Fakat 
yarın? Yarın tekrar başka bir tezahür 
karşısında kalacağız ve dünya yeniden 
dedikodular, ihtilaflar, siyaset çarpışma
ları ve nihayet helecanlar içine düşecek. 

Bu hastalığı kökünden tedavi etmedik
ce bu hal devam edecek ve işler bir har
be kadar gidecektir. 

Kederı unutmak için zorla aranıp bulunan eğlence öyle 
brr zehirdir ki ınsaru muvakkaten uyutur, fakat uyanışta 
acının bir m:~li fazla olarak hissedilmesine sebcb 
olur. 

İnsan sevincfnl olduğu gibi kederini de duymaltdır, yapa· 
cağı şey kendisini ona kaptırmaktan korumaktır, sevinçte 
olduğµ gibi kederde de hislerimizi coşmaktan meneden fı
reni elde bulundurmaktır. 

Yalnız başına tayyare r·······························:····· ............ ---·,ı Dünyanın en güzel 
Yolculuğa yapan Hergün hır fıkra· = Ayaklı 

* 
Şu halde Avrupada büyük bir temizli

ğe ihtiyaç vardır. Cihan harbini kapayan 
sulh muahedelerinin ortaya attığı hak
sızlık, adaletsizlik, tahakküm ve cebir 
pisliği etrafa o kadar ufunet neşretti ki 
bütün Avrupa bu pis hava içinde bir tür
lü siyasi ve içtimai sıhhatini elde edeme
di. Bu hakikati bugün bilmeyen yoktur. 
Fakat, acaba, .derd tedavi edilebilecek 
mi? Acaba, Avrupanın dört köşesini kap
hyan bu ufuneti bir neşter darbesile te

18 aylık çocuk M .• b 1... 1 Gene kizı u a agacı ar 

mizlemeğe cesaret edilecek mi? 
Günün en mühim meselesi ve bütün 

zihinleri büyük bir ehemmiyetle is
tilA eden sual budur: İngiltere başvekili
nin yaptığı seyahat, onu takib eden u
zun müzakereler, Fransız nazırlarının se
yahatleri ve nihayet yarın için mutasav
ver ikinci seyahat gösteriyor ki Lloyd 
Gem-ges'un yaptığı fenalığı Chamberlain 

Bu iki çocuktan uzun boylusu beş, kı -

sası bir buçuk yaşındadır. İsviçreden tay-
yareye binerek Londraya tek başlarına 
dönmüşlerdir. İsviçrede üç ay kalan kü-

temizlemek istiyor. çük kız ingilizcesini tamamile unutmuş-
Acaba istiyor mu? Hakikaten ve sami- tur. Büyük kız bu hattı 10 defa geçmiş 

rnl olarak istiyor mu? Zahiri alametlere bulunmaktadır. Şimdiye kadar da tam 30 
bakarak ve bilhassa bir zamandanberl saat uçmuştur. 
İngilterenin söylediği sözlere inanarak =============== 
bu isteyişte samimiyet ve ciddiyet bulun
duğunu kabul ettiğimiz zaman da acaba 
bu mümkün müdilr? Acaba, İngilterenin 
himmeti ile, Avru;m milletleri birbir1eri
le ciddi olarak barışabilirlcr mi? Bir ta

kat, Fransa ona inanmıyor; çünkü, sade 
Fransa değil, bütün Avrupa inanma kuv
vetini çoktan kaybetmiştir! Artık kimse 
kimseye inanamaz! 

* rafta kafi derecede ezemed\ğinden do- 918 deki fırsat kaybolduktan sonra ara
layı hiddetli, öbür tarafta zulme veya dan pek çok hAdiseler geçti. Eski diplo
haksız.lığa uğradığından dolayı dargın, masi, bütün yalanları ve dolanlarile, ba
fki gruptan mürekkeb Avrupa milletleri tün gizli ve açık oyunlarile tekrar hayata 
arasında hakikt bir anlaşma, devamlı bir hakim oldu. Bu fena hayat şartları için-
sulh anlaşması temin edilebilir mi? de, komünizm, sosyalizm, !!!Şiz.m, nasyo-* nal sosyalizm ve demokrasi gibi bir takım 

Günün bu yakıcı suallerinE', maalesef, birbirlerile boğuşmıya amade akideler ve 
müsbet cevab vermek çok güçtür. Bu ideolojiler çıktı. 918 de birbirlcrile dost 
güçlilğün sebebi de şurada duruyor: olmıya o kadar hazır olan miUetler, bu-

Avru,Pada büyük bir temizlik, kat'i bir gün birbirlerine karşı yalnız şübhe ile 
hesab tasfiyesi yapmak için bütün fırsat- bakıyorlar ve birbirlerini aldatmıya ça
lar kaybedilmiş ve aradan çok zaman lışıyorlar! 

Mübaldgacı, bir cırkadaşına bir 
mektub yazdı: 

cŞimdi ipek böcekçiliği. yapıyo • 
rum. Burada bir dutluk yetiştirdim. 
Dut ağaçlannı diktiğim toprak gayet 
ince bir toprak olduğu ~n, ipek bö
ceklerinin yaptıkları ipekler de diln- • 
yada eşi bulunmıyacak kadar ince 
oluyorlar. Bu 11iizden çok para kaza· 
nıyorum.> 

Milbaldgacının arkadaşı bir ıeM 
sonra cevab yazdı: 

cBen de senin yaptığını. yapmak is
tedim, bir dutluk yetiştirdim. 

Fakat yeti§tirdiğim dutluk, eskiden 
altın çıkardıkları arazide oldttğtı için 
ipek böcekleri de ipek yerine attın 
teller yapıyorlar. Bu yüzden senin 
kazand1ğından daha çok kazanıyo -
rum.,, 

,_ l ......................................................... , 
Beş metre 
Uzunluğunda 
Bir mehtub 

Avustralyahnın biri Londradaki milli 
çütçiler birliğine bir mektub gönder -
miştir. Bu mektub en uzun mektub rö -
korunu kırmıştır. Uzunluğu beş metre -
dir, genişliği de 40 santimdir. 

Arnerikada sabun fabrikalarının rek -
lamını yapan, herkesin, yüzünden ziyade 
ayaklarına baktığı bir genç kız vardır. Bu 
genç kızın ayaklarının dünyanın en mü
kemmel ayakları olduğu iddia ediliyor. 

Genç kızın gözleri parlak, kahve ren
gi, biraz da mağmum.dur. Binlerce lira
ya sigorta olan ayaklan, sahibine yüz -
lerce dolar getirdiği gibi, Amerikalıları 
da hayretten hayrete düşürmektedir. 

Dans salonlarında, genç kız ayağa kal -
kar kalkmaz, herkes dansı bırakmakta, 
onun ayaklarına bakmakta, veyahud ds 
bakarken adımlarını şaşırmaktadır. 

Genç kız, ayaklarını her gün tuzlu su 
ile yıkamakta, yumuşak olsun diye kl'em 
ve pudra ile masaj yapmaktadır. 

/stedigini uyutan 12 yaşında 
bir kız 

Amerikanın Tenesse eyaletinden 12 
yaşlarında bulunan bir kızın harikuUde 
hislere malik olduğu ve karşısındakileri 
uyutmak kabiliyetinde bulunduğu mey
dana çıkmıştır. Genç kız, bir gece tiyat
roda yanında oturan birisini bir kaç da
kika içinde uyutmuş, ona istediği ernf r
leri vermiştir. Medyum da bu emrileri 
harfi harfine yerine getirmiştir. 

geçmiştir. 1918 de birbirlerile dört sene İşte, sırf bu sebebden dolayı, sırf bu 
boğuştuktan sonra son mermilerini atan psikolojik amilin tesiriledir ki biz Avru
millctler, Wilson prensipleri karşısında pada umumi bir temizlik yapılabileceğine 
hiç olmazsa istikbale bakarak ruhlarında ve yeni bir hayat devrinin kolaylıkla ve /ngilterede duvarsız 
derin bir teselli duyuyorlardı. O zaman- yakın bir zamanda açılabileceğine kani Amerikada münakaşa illeti 
ıar Avrupa harbin bir daha geriye gel- değiliz. Londra ile Berchtesgaden arasın- l h 1. . d. hücresiz hapishane 

d k · · sa gın a ıne gır ı 

r:ryıuı • ., 

Sözün Kısası 

Başa çıkın, bakayım/ 

(§ u zamanda yetişen bir çocuk, bi· 

~ zim konuşmamızı, tabirlerimizi, 

söz temsillerimizi işittiği vakit bazan 
afallıyor ve biz de, düşünmeden, tartma• 
dan, ulu orta, zavallıya en hafifi toyluk' 
damgasını vuruveririz. 

Halbuki biz büyükler, zamanımızla yü
rümüş, frenklerin dedikleri gibi alfıpaj 

olsak, yani okunan kitabı sayfası sayfa
sına takib etmiş bulunsak, çocuklarımm 
bu şaşkınlıklardan koruruz. 

Mesela: Geçen gün, hangisinde oldu· 
ğunu hatırlıyamıyorum, gazetelerin bi .. 
rinde gözüme şu haber ilişti. Gülhane cl· 
varındaki bostanların birinde oturan bil: 
adama garaz bağlıyan bir kaç kişi, onca
ğızdan hınç almak için incir ağaçlarını 

kesmişler .. Gazete de, bu havadise bü • 
yük harfli bir başlık koymuş. 
Tanıdığım, on beş, on altı yaşlarında 

bir çocuk, bunu benimle beraber o ga "' 
zetede okur okumaz, baktım, düşünceye 
daldı .. 

- Ne düşünüyorsun, oğlum? dedim. 
- Hiç! 
- Hele, hele! Zihnin bir yere takıldı .. 

söyle, ben de bileyim. 
Çocuk, nihayet, düşüncesini izaha ran 

oldu: 
- Tuhaf! dedi. Zamanla, tel!kkier de

ğişiyor zahir .. 
- Ne gibi? 
- Şu bahçıvandan intikam amak için, 

bostanındaki incir ağaçlarını kesmişler., 
- Evet. Ne demek istiyorsun ıanki? 
- Halbuki, eskiden .. 
- Ne olurmuş, eskiden? 
- Bir kimseden öç almak lstlyenler () 

nun ocağına bilakis incir cllkerlermi~l 
Gelin de siz şirn<H bu mantıkla başa çır 

kın!.. 

E. Talu ............................................................... 
Bahkesirde kor.asmı bırakarak 

kaçan bir kadm hakkmda 
takibat yapıhyor 

Balıkesir (Hususi) - Balıkesirin İnö
nü mahallesinde oturan ve iki çocuk anaj 
sı olan 25 yaşlarında Sabriye adında bf:t 
kadın, ayni mahalleden sevdiği Muhara 
rem adında birine kaçmıştır. Kocasını ve 
çocuklarını bırakarak kaçan kadın v• 

Muharrem hak.kında rnüddeiurnumilikç' 
takibat yapılmaktadır. 

Beyşehirliler temiz ve ucuz 
et istiyorlar 

Beyşehir (Hususi) - Çoktanberi Bey: .. 
şehirliler temiz ve ucuz ete hasret kal .. 
mış bulunmaktadırlar. Ete narh k"nu ( 
ıundan sonra kasablar az et kesmeğe ba~ 
lamış, şehirde nerede kesildiği belli ol-

' mıyan bir takım etler görülmektedir ld, 
bunlar da çok bozuk ve fenadır. Halk b~ 
lediyenin alakasını bekliyor. 

Bahkesir köy ebe mektebi 
30 mezun verdi 

Balıkesir (Hususi) - Balıkesir köy,' 
ebe mektebinde bir senelik tedrisat bi!-c 
miş, yapılan imtihanlarda 30 genç baya?I 
kazanmış ve mezun olmuşlardır. Bunla• 
rın tayinleri Vekaletçe yapılacak ve 11DY• 
lerde vazife göreceklerdir. Mektebe ye. 
ni talebenin kaydına başlanmıştır. 1 

memesi için her şeyi kabul edecek bir fe- a i müzakerelerin hududları ne kadar İngilterenin Vakiflid şehrinde dünyada 

da,_ıırlık duygusu ı·çı'nde ı'dı·. Bır· kelı'me geniş ve hedefleri ne kadar uzak olurs:ı Amerikada sokak ortasında mun-akaca ı· t düf d.l mi b" h ish • 

~~:;:o~:::::~o~:~· !:n:~;~7~~:: ;~:~~ .. ~vı;:ıı·::~~uf::~:~·:n:~~~ ~~tin· tutulanlar çoğalımy• başlamış· - ~~~iıS~!~~h~:ı~:ı:~=.;;~ r····aüYük···~iiS~bak~--.. ) 
yordu. O psikolojik an içinde, insanlar değildir. Son günlerde büyük bir grup semt semt pusların kaffesi ziraat işlerile meşgul o- \ ( y I ki . . ] 
bir Milletler Cemiyetine, bir milletler hu- Südet davası ve Çekoslovakya meselesi dağılarak, itfaiye neferlerinin kollarına lurlar ve çadırlarda yatıp kalkarlar. Bu- ,.... I DiZ ÇOCU ar IÇln ••••• 
kukuna ve nihayet bir Avrupa memleket- esaslı bir tarzda halledilebilirse bugün neden kırmızı şerid taktıklarını müna - radaki mahpusların hepsi kaçınıyacakla- 25 lira,• 15 lira, 10 lira ve 
Icri ittihadına kolayca inanabilir vaziyet- için karımız bu olacaktır. Diğer iş, eğer kaşa etmeğe koyulmuşlardır. Münakaşa rına dair namusları üzerine söz vermişler 
te idiler. Maalesef, bu psikolojik andan ikinci bir muharebeden sonraya kalacak daha hala sona ermiş değildir. ve şimdiye kadar da kaçana tesadüf edil- 100 kişiye de muhtelif 
istifade etmeği kimse düşünmedi. Fırsat değilse, sulh, müzakere ve diplomasi yo- Münakaşa meraklılarının bir kısmı da, rnemiştir. hediye/er verecegiz 
fevtoldu. Cebir ve tahakküm üzerine ku- lile temin edilebilmek için çok zamana koyunların kuyruklarının neden bazı - Bu hapishaneden alınan iyi neticeler 
rulmuş bir sulh, yalancılıktan ibaret bir muhtaçtır. Bugünkü dilnya, ne vakılar, !arının kalın (Karaman koyunu gibi), üzerine İngiltere dahiliye nezareti buna 
Milletler Cemiyeti, Avrupa milletlerini 0 ne de ruh bakımından 918 dünyası değil- bazılarının da ince olduğunu araştırmak- benzer diğer hapishaneler tesis etmeğe 

kadar büyük bir inkisara uğrattı! ki bu- ~d;:ir;;;. =====:;;;;;;;;M;;:;;u.;:h;:itt=i=n=B=ir;:g;:en=~t=ad::ı::r:;la;;r;;. ;::;:;;;;;;;;;:::;:::;:::::;:::;:;;;;;:;;=:=;::;~ka~r~a:;r~v~e=rmı=· ş=t=fr=. :;;;;;:;:;:;;;;;;::::====~ 
giln A vrupada kimse kimseye inanmaz ( 
oldu. Hitler kaç defa Fransaya hitab e-1 
derek: 

c- Bizim artık Fransa ile görülecek 
hiçbir hesabımız yoktur!> 

Diye haykırdığı halde, haklı veya hak
sız, Fransad'a buna kimse inanmış değil
dir. Belki Hitler bu hitabda samimtdJr • 
belki o, artık Fransa ile düşmanlık yap-
mak istemiyor ve Almanyanm istikbalini 
başka hesablarda aramak fikrindedir. Fa-

1 STER 1 NAN, 
Küçükpazarda Tavanlı çeşmede, 27 numaralı evde otu

ran Hayrullah Şenay bize şu hikayeyi anlattı: 
c- 9 ay evvel evlenmiş ve muamelenin hitamını müteakip 

te beyannameleri Eminönü nüfus memurluğuna bırakarak, 
kayıdlarının düzeltilmesi için kayıdlı olduğum cAdapazan> 

iSTER iNAN, 

1 STER 1 NAN M A! 
nüfuc; memurluğuna yollatmıştım. 

Geçenlerde eşimin hüviyet cüzdanını değiştirmek lcab 
etti. Bu münasebetle anladım ki oranın nüfus kütüğünde, 
9 ay evvel evlenmiş olınaklığunıza rağmen el'an bekar gö
rünmekteyiz.> 

iSTER INANMAI 

Bu sütwıda her gün muntazaman 
çıkacak birden on sekize kadar nuına• 
ralı resimleri kesip saklaynm. Mü.sjP 
baka faydalı, eğlenceli, ve kolayctı.; 
Hal şeklini son resim çıktJiı ılin ilh 
edeceğiz. 
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. 
Çekoslovakyada hazırlık 

Harice gitmek istiyen _Çekoslovak 
erkeklerine hududlar kapatıldı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

FECİ ANLAR 
Prag, 18 (A.A.) _ B. Hodza, radyo He 

neşredil\!n nutkunda ezcümle demiştir ki: 
<Hepiniz tarihimizin en feci anlarını 

Yaşamakta olduğumuzu hisı;ediyorsunuz. 
Memleketimiz yeniden çok tehlikeli su
rette tehdide maruz kalmıştır. Sulhil kur
tarmak için her şeyi yapalım. .. 
Diğer memleketler için yalnız sulhu 

kurtarmak mcvzuubahstır. Bizim için ise, 
ondan başka memleketimize layık bir is
tikbal temin etmek mevzuubahstır. Bj
zirn t:ırihimiz, Çeklerle Almanlar arasın
da bir anlaşma vücude getirmeği istih
daf eden bir mesai silsilesidir. Şimdi va
zifemiz, bu anlaşmayı tahakkuk sahasına 
isal etmektir. 

Daha fena bir vaziyet tahaddüsünün 
önüne ancak hususi örfi idare sayesinde 
geçebildik. Hükumet tarafından ittihaz 
edilmiş olan feykalade tedbirler, zaruri 
göı·ündükleri müddetce mer'iyc: mevki
inde kalacaktır. HükO.ınetin siyaseti üze
rine cökcn iki nevi mes'uliyet vrırdır: 

1 ~ Devletin otoritesini temin etmek 
la7.ımdır. 

2 - Alman meselesinin halledilmesin-
den tevellüd edecek bütün ııetayici idrak 
etmek muktezidir. Bu sebebden dolayı 
müzakerelerde bulunmak fatiyoruz. 

Plebisit meselesi 
Çekoslovakya kendisine dlişen bütün vn

zlfeleri yapıyor. Dığer memleketlerin de o
nu ta!clid etmesi lazımdır. Çeklerle Almanlar 
arasmdakl münasebetler yeni ka vgala
ra mahal vermemelidir. Plebisit hiç bir şe
yi halletmez. Hepimiz bu kanaatteyiz. Ple -
b!:it, faydalı olabileceği yerde yapılmıştır. 
F.'er Çekoslovakyada plebisit yapılmasına 
lüzı.:m görülse idi, sulh konferansı bunu da 
ha evYelden yapardı. Fakat plcbi.>it Çekos -
lovakyada kabul edilemez. Çünkü hallhazır
d::ı l\ilerlne benzer bir takını yeni meseleler 
ihda;; edlleblllr. Çekoslovakya ~imdlkl ger -
ginli~in içinde sulh uğrunda çalışmak isti -

yor.• 
Erkekler barice gidemiyorlar 

Prag 18 (A.A.) - Memleketi terketmek 
1stiyen erkek Çekoslovak vatandaşlarııun 
Çek - Macar hududundan geçmesinin me -
nedıldlği salahiyettar bir membadan te -
Jld edilmektedir. Çek - Polonya hududuna 
![elince, hükumet makamları buradaki kon
ttolü tajviye etmekle iktifa etmişlerdir. 

llududda. bir hadise 
Prag ıs (A.A.) - Aş'da Südet arazisinde 

blr hudud hadisesi vukubulduğu salahiyet -
tar bir membadan bildirllmektedlr. 

Alınan maıoma.ta göre, el bombaları kul
lan an 150-200 kişi M şehrinin yeni mn.hal -
lesinde gümrük binasına bir baskın yo.p -

Bursada seller 
ınühim tahribat yaptı 

Bursa, 18 (Telefonla) - Şehrimiz ve 
c~varında birkaç günden beri devanı .~den 
§ıddetli yağmurlardan dün gec~ ?okde
re taşmış, seller husule getirnııştır. Su~ 
ların yüksekliği bazı yerlerde 2 n:ıet:e~ı 
b_uımuştur. Köprü civarında sellerın ıstı
lasına maruz kalan bir değirmenle keres

te fabrikası harab olmuştur. ······· ···················· 
V•·••··••········••••·•···•··•·••••· 1 apurdan düşen bir yo cu 
dalgalar arasında kayboldu 
Evvelki gün saat 20 de limanımızdan 

~andtrmaya hareket eden Bursa vapuru, 
Inıralı açıklarında fırtınaya tutulmuş, 
~ -Pur dalgaların tesirile yalpa yapmaga 
baslarnıştır. Bu sırada güverte yolcula-
tınd ı ·ı . an 45 yaşlarında Mehrned eşya arı e 
hırı·k 1 1 te denize yuvarlanmış ve dalga ar 
ar 
~ında kaybolmuştur. 

t apur durarak denize düşen yolcu a
f astırılınış ise de bulunamamıs ve vapur 
ırt ına dolayısile dün saat 12 de Bandır-
~a&"lat edc_b_il_m_is_.t_ir_. ___ _ 

D .. VEFAT . 
j zunkoprülü tüccar Hasan Tahsın 
t ınen, dün gece sncıt 23 de tedavi cclil
~le~te olduğu Bey. oö"lu Fran:nz hasta-
••":-.ınd b • •• 
saat 

1 
e vefat etmiştir. Cenazesı bugun 

B 
1 de hastaneden kaldırılacak ve 

avaz·d ı carniinde namazı kılındtktan 
sonra Ed· 'def ırnekapısında makbereye 

nedilecektir. 

mak teşebbüsünde bulunmuşlardır. Sür'at
le taleb edilen askeri lot'alarla polis müf -
rezeleri derhal zırhlı otomobillerle vak'a ma 
hııJline gelml.şlerdir. İki gümrük memuru 
yaralnnmıştır. 6ahada Almanyada yapılmış 
cı bombası parçaları bulunmuştur. Ayni ha
berlere göre mütecavizleri tam.amile teşhis 
etmek imklinı hasıl olamamıştır. 

Çekoslovakya için ölüm saati 
Berlin, 18 (A.A.) - Eyalet gazetelerı 

beynelmilel vaziyete ve Südetler mesele
sine tahsis ettikleri makalelerde .Düğüm 
noktası>, cTarihi dakikalar> gibi başlık
lar koymaktadırlar. Gazeteler bu suretle 
Çekoslovak meselesinin halledilmek üze
re bulunduğunu telmih etmektedirler. 
Hitlerin Nurnberg'de söylediği nutuk • 
tan sonra cereyan eden hadisPleri gözden 
geciren gazetelı>r, geçen hafta zarfında 
yirmi sene Avrupayı ve bütün dünyayı 
endişe içinde yaşatan bir sistemin sukut 
ettiğini kaydetmektedirler. 

Koelnische Zeitung'a göre 12 :mart 
1938 de Avusturya Almanyaya ilhnk e
dildiği zam,aıı Çekoslovakya için öliim 
saati çalmıştır. Bu ga .. ete diyor ki: 

cMilli mefkOre mukavemet edilemez 
bir kainat hadisesi, bir tabiat kanunu 
mahiyetini almıştır. Üç buçuk milyon 
Südet kardeşlerimiz bu kuvvetin cazibe
sine kapılmaktan kendilerini kurtaramaz-

Iardu 

* Prag, 18 (A.A.) - Aş'da cereyan eden 
hudud hadiseleri gece vukua gelmiştir. 
Muhacimler sahada hiçbir yaralı terket
medikleri için bunların nereden geldiği 
henüz taayyün edilememiştir. Buna mu
kabil Almanya istikametinde firar ettik
leri tesbit edilmiştir. Tahkikata başlan
mış ise de hadisenin cereyan ettiği ş~rait 
araştırn:aları büyük müşkülata uğrat
maktadır. 

SUdctlerin nümayİfİ 
Dresd, 18 (A.A.) - Südet Almanları 

partisi yarın akşam Dresdde sergi sara
yında Alman arazisine iltica eden Südet 
Almanları için bir nümayiş tertib edecek
tir. Südet meb'uslarından Sandner ve 
Sebekovski nutuk söyliyeceklerdir. 

Lehlerin talebi 
Varşova, 18 (A.A.) - Milli birlik ko

mitesi kabul ettiği bir karar suretile Çe
koslovakyada yaşıyan Polonyalılara mil
letlerin kendi mukadderatlarına hakim 
olmaları hakkının temin edilmesin! iste-

miştir. 

İngiliz filosu 
şehrimizde 
(Baştara.fı 1 inci sayfada) 

bu sabah limanımıza gelmiştir. Filo saat 
9,10 da Selimiye açıklarına gelmiş ve 21 
pare top atmak suretile şehri selamla· 
mıştır. Sclimiyeden bu selama ayni su
retle mukabele edilmiştir. 

Filo yoluna devam ederek Dolmabahçe 
aç:ıklarına muvasali\t etmiş ve gene 21 
pare top atarak Cumhurreisi Atatürk:i 

selamlamıştır. 
Filo limanımızda bulunan gemiler ta-

rafından selamlanmış ve Dolmabahçe a
çıklarında demirlemiştir. Filonun refa
katinde bir müdldettenberi Ege denizin
de manevralar yapmakta olalı donanm:ı
mıza mensup muhriplerimiz de lımanı -
mıza gelerek Dolmabahçe önlerinde de-

mirlemişlerdir. 
İngiliz filosu komutanı Amiral, ı;aat 

ıı de Dolmabahçc sarayı rıhtımına çıka
cak, burada askeri merasimle karşılana
caktır. Mutad ziyaretler yapıldı~•tıın son

ra saat 13.30 da vali tarafından şerefine 
Parkotelde bir ziyafet verilecektir. 

Amiral yarın saat 10 da merasimle a
bideye çelenk koyacaktır. Filo 23 eylfıle 

1
• dar burada kalarak. bund" n sonra krn-
~ B . 
vazör Varn:ıya, muhribler d2 urgaza g1

-

decektir. Kruvazör Varnadan sonra Kös-

e de ugry ıyacak ve 27 ev!Ulde Bu-
t~ncey · 
gazdan geçerek Akdcnize çıkacaktır. 

Ankarada güreş 
müsabakaları bitti 

Ankara birinci, İstanbul 
ikinci, Kastamonu 

üçüncü geldi 

Amerikada 5468 
üniversiteli arasında 

birinci gelen gencimiz 
'
1 Atatürk adı geçtikçe alkış 

sesleri yükseliyordu,, 

.. İzmir, (Hususi) - Amerikanın Flodda 
universitesinde gazetecilik tahsilinde bu
lunan Ziya Nehi isminde İzınırli bir Türk 
gl'nci parlak bir muvaffahlyet kazanmış-

Ankara, 18 (Telefonla) - Türkiye Gre- tır. Üniversitede açılan yıllık tez konku
ko - Rumen birinciliklerine bug~n Şehir nına •. 1~ millete mensub 5468 genç ara
stadında devam edildi. Güreşler büyuk sında ıltıhak eden Ziya Nebi c921 de ba • 
bir kalabalık önünde yapıldı. Güreşlerde Iı:van büyiik Türk ihtilali. mevzuunu s!. 
Adliye Vekili Saracoğlu da vardı. Neti· çcrek en güzel tezini hazırlamış ve birin
celer şunlardır: ciliği kazanmıştır. Taamül mucibince Zi-

56 kilo: Birinci Niyazi (Ankara), ikinc:i ya Nebi, tezini 20.000 kişilik bir gençlik 
Vahdettin (İstanbul), :içüncü Hüseyin kütlesi huzurunda okumuş ve birincilik 
Yalçınkaya (Kastamonu). 61 kilo: Birın· ı.ıltın kupasını törenle almıştır. 
ci Mehmed Oktay (İstanbul). ikinci Mu~- Ziya Nebi'den İzmirdeki ailesine gelen 
tafa Beton (Ankara), üçüncü Abdullah bir mektubda şu satırlar nazarı dikkati 

El · ·· A k cclbediyor: agoz n ara 66 kilo: Binncı Feridun 
Akunal (İzmir), ikinci Said Soğancı (An- . ye_- Beni muvaffakiyete sevkeden, seç-
kara), üçüncü İzzet Kılıç (İstanbul), 72 tıgım mevzuun cazibesi idi. 
kilo: Birinci Celal Atik (Ankara), ikinci Amerikalılar, enerji ve hareket hazırlı
Faik Büken (İstanbul) üçüncü Beslen Ki- yan milletlerle beraberdirler. Bir mille
sinbay (Bursa), 79 kilo; Birinci İsmail tin kendi kendisini idare hususunda gös
Yıtn:az. (Kastamonu)' ikincı Rızık Öz- terdiği liyakati, bence diğer :milletlerden 
demır (Istanbul), üçüncü Adil Yener (An daha büyük bir sempati ile karşılarlar. 
kara) 87 k"l B · i Tezimdeki cBtlyük Türk Şefi Atatu··rk 19 

, ı o: irınci brahim Tutvur 
(Bursa)' ikinci Ali Demirkaya (Kastamo- mayıs tarihinde Samsuna ayak bastı> 
mı)' üçüncü Dursun Yılmaz (İstanbul). cümlesinin 20.000 gencin toplandığı sa
Ağır: Birinci Murad Merd {Kastamonu)' londa topladığı alkışları ben, b~yük he
ikinci Şerif Ünal (Bursa), üçüncü Osm:ın yecanımla, kelimelerle ifade edemiyece-

D (A k ) 
ğim. Atatürk adı geçtikce, sanki kendı· 

uman n ara oldular. Puan tasnifi 
şöyledir: Ankara 12 puanla birinci, İstan- ülkemde, İzmirimizde imiş gibi, yakın, 
bul 11 puanla ikinci, Kastamonu 9 puan- tanıdık sesler müte~adiyen alkışlıyordu. 
b üçüncü, Bursa 6 puanla dördüncü, İz- Şu~u d.a eh~":.~yetl~ t~barüz ettir
dir 4 puanla beşinci oldular. Müsabakala- mek ısterım kı,. u~ıversıtemızde mevcud 
rın sonunda Çoban Mehmedle Şerif Ün- altmış ~a~~ Çınli genç, bizi ve inkılab 
al serbest güreş gösterişi yaptılar ve ço't hareketımızı en fazla alkışlıyanlar ara
alkışlandılar. Adliye Vekili Saracogylu taı- sındaydı. Bu gençler, müsabakadan son-

ra ban h • b" · af 1 rafından kazananlara madalyaları veril- • a ususı ır zıy et verdiler. nkı-
di. labı:mız hakkında, yeni Türkiye hakkında 

Mussolini cezri hareket 
edilmesini istiyor 
(Baş tarafı 1 i>ıci sayfamızda) 

mucibesi bizi Macarlara, Polonyalılara, 
vesair milletlere bağlayan dostluk hissin
de mündemiçtir. Size söyliyeceğim şey
ler, İtalyan demekten ziyade Avrupai di
yeceğim bir zihniyetten mülhnrndir. 

Tarihin ortaya attığı meseleler, ıztırab 
verecek derecede bir mahiyet aldığı za
man, kabulü zaruri olan hal sureti, en 
sade, en mantıki ve en cezri olan hal su
retidir. 

Biz, faşistler, bu hal suretine totaliter 
hal sureti .diyoruz. Halihazırda Avrupayı 
tehyic etmekte olan meseleye aid hal su
retinin bir tek ismi vardır: 

Büyük Çekoslovakya olmak isteyip de bu 
gün bünyevi teşettütü meydana çıkmış ohm 
memleket dahilinde kalmağa icbar edl'miş 
olan bütün mllleUer için plebisit .. fakat baş
ka bir şey daha söylemek lAzımdır: 

Öyle blr an gelir ki, hil.dlsat bir çığın baş 
döndürücü hareketine benzeyen bir sür'at 
alır. Binaenaleyh kargaşalıklara meydan 
verilmemek isteniyorsa, ne yapılacaksa çn _ 
buk yapılmalıdır. 

cUçak bir sulh elçisi» gibi Londradan Mü
nlhe gitmiş olan İngiliz Başvek.illnln bu ci
heti nazarı itibara alması lAzımdır. Zir:ı Iıer 
teahhür meselenin halllnl tacll etmez. Belki 
meş'um müsademenin vutuuna sebeblyet 
verir. 

Bahsettiğim sureti hal, Ma.skovanın mü
eadelesine rağmen Avrupa milletlerinin knJ
b!ne nüfuz etmektedir. Bu son saatlerde 
muslihane bir hal suretine varılmasını te _ 
mennl edelim. Gene temenni edelim ki, şa
ye~ bu cihet mümkün olmıyacak ise, bari 
!htllaf mahdud ve mevzii kalsın. Fakat b?y
'c olmıyacak olur ve Pragın lehine veya a
!eyhlne cihanşümul m.ahlyette bir cepha te
~ekkül edecek olursa. Italyanın alacağı mev
kiln şimdiden lntlhab edilmiş oldu~unu bil
mek lfııımdır. 

YAHUDİ 1\IESELESİ 
Sözü Yahudı meselesine nak.iedeıı B. 

Mussollni: Icab eden tedbirlen alaca~m söy
lemiş ve Italyanın bu meselede ecnebi mem
leketlerin telkinlerine lttiba etmekte oldu _ 
~unu iddia eden kimseleri hafit akıllı diye 
tavsif etmiş ve nçünkü Yahudilik 16 sene _ 
aenberi bizim en biiyük di.işmanımızdır» ac
ı;ılşlir. 

A'manlar memnun 

geniş ölçüde maliimat aldılar. Anlıyorum 
ki onlar, kendi talihlerinde büyük Türk 
askeri zaferini bulmak ümidile böyle bir 
tecessüs göstermişlerdir.> 

SUdetler 45 bin kişmk bir 
ordu teşkil ettiler 

(B~ tarafı 1 inci sayfam?zda) 

Diğer cihetten Alman istihbarat büro
sunun Berlin'den bildirdiğine göre AI
manyaya iltica eden Südetlerin mikdarı 
84.000 kişiyi bulmuştur. Bu iki telgrafı 

birbirine yaklaştırırsak Almanyaya ilti
ca eden bütün eli silah tutan Südetlerin 
gö~üllü kıt'alarına alındığını veya bu 
~ıt alarm Südet olmıyan anasırları da ih
tıva ettiğini istihrac etmek mümkünd·· 

N 
ur. 

eşrettiği üçüncü telgrafta Alman is
tihbarat bürosu Provolibu'da çıkan ma
kale hakkında tefsirlerde bulunmakta ve 
Çekoslovakyayı umumi bir harb çıkar

mak istemekle itham etmektedir. (A.A.) 

H~nlaymn beyannamesi 

Berlin, 18 (A.A.} - Alman istihbarat 
bürosunun bildirdiğine göre Henlayn bir 
b~yanname neşretmiştir. Beyannamede 
bılhassa şöyle denmektedir: 
. c~üdet ".-.imanları, bolşevik derebeyle
rının zulmu henüz üstünilzden eksilme
miştir. Çek hükumet adamları mitralyöz
lerle, toplarla ve tanklarla Südetlerin 
?ü~riyete karşı olan aşklarmı söndürmek 
ıstıyorlar. Neticede tarif edilmez iztırab
lara katlanmak lô.zım geliyor. Fakat 
kurtulma saati yaklaşmıştır. Ümidinizi 
kesmeyiniz ve bu imtihandan rnuvaffaki
yetle çıkınız. Yüz binlerce Sünet vat -
d~şı gönüllü kıt'alarına kaydedilmek~:
dır ve memleketin Çek boyunduruğun
dan kurtulması için hayatlarını tC'hlikeyc 
koymaktadır.• 

Bu beyanname gönüllü kıt'aları yük
sek kumandanlığı mühürü taşı.maktadır. 
Diğer cihetten Hess bugün huduct civa
rında bulunan birkaç mülteci kampını 

ziyaret etmiştir. 

• Londra, 18 (A.A.) - Fransız nazırlari-

lc mesai arkadaşları, akşam yemeğini 

Fransız sefarethanesinde yedikten sonr 
uaşv0kalete dönerek İngiliz mesh·kd 1 ~ · ı ·· l :ış a 
rı e muza .ereye devam etnıı~lerdı , r. • 

• Mümkün olsa da şu 
Fransa ile Almanyayı 
bir başbaşa 
bırakıverseler ... 

Yaun: Selim Ragıp Emeç 

A lman - Çek münasebatının Av -

rupada hasıl ettiği tehlikeli du

rum etrafında hala bir çok tahminler ya
pılıyor. Ekseriyetle Südet meselesine bir 
hal şekli bulunup bulunmıyacagmı istılı
daf eden bu tahminlerin bence çok dar ve 
kısa görüşlü mahiyeti bu davanın bütün 
heyetile nazarı dikkate alınmamasın -
dadır. Filvaki orta A vrupada metbuu 
Çek devletile iyi geçinemiyen, hatta on
dan ayrılmak arzusu izhar t•den bir 
Südet Almanı ve onunla beraber Cek dev-
leti ekalliyetlerinden bir kaç ~üz bin 

Macar, Lehli, Htrvat vesaire davası mcv
cuddur. Fakat işin esast bu değildir. Or
ta A vrupada bir Alman kütlesi vardır ki 
b~ mıntakanın ~n kuvvetli varlığını te§
kıl etmektedir. Ilk madde kaynakların _ 
da~ ma~:um. bulunan bu kütlenin garbi 
A \ ~upa uzerındeki müddcaları, bugünkü 
va~ı~cte göre, sona ermiştir. Şimdi göz. 
lerını şarka diken ve ancak o taraftan 
kendi ihtiyaçlarını tatmin edebilC'ceğine 
kanaat getiren bu kütlenin önün~ Çekos-· 
Jovakya gibi bir hail dikilmiştir. Çekos _ 
l~~akya, Almanhğı kendisi için tarihi 
duşman bilen Fransanın müttefikidir 
Cermenlikle hini hacette yukarıki sebeh~ 
lerden dolayı çarpışmak vaziyetinde bu -
lunan Çe~oslovakya, Fransanın kendi -
sile hemhudud bulunmamasından dolayı 
daha yakın müttefikler aramış ve bul -
muştur. Almanların, şarka el atarken ö
nünde. Ç~kleri bulması tabii idi. O Çek 
dcvletı ki Alman hududu üzerindekı se
kenesinin büyük bir kısmı Almandır, ve 
bu Almanlar, 1918 de kendilerine veri -
leceği vadedilen geniş muhtariyetten 
şimdiye kadar mahrum edilmişler ve bit
tabi gayri memnun kalmışlarrlır. Şu hale 
göre dava, bir kaç milyon Südet Almanı
nın mukadderatı meselesi olmaktan zi . 
yade istikbalini şarkta arıyan Cermenli· 
ğin genişlemesine mani olmayı vazife 
bilen bazı devletlerin bu hususta ileri 
sürdükleri vetodur. Demek oluyor ki da
va, o bizim bildiğimiz ezeli Almanlık _ 
Fransızlık davasıdır. İngilterenin bu bah
se karışması bir parça da coğrafi bir za· 
rurettir. Çünkü Almanlığa mağlub ola· 
cak bir Fransanın yerine hadisatın ken. 
disine Almanları komşu getirmesidir ki 
İngiltereyi ürkütüyor. Yoksa başbaşa bı· 
rakılacak bir Almanya ile Fransa, dün· 
yayı rahatsız etmeden, kendi davalarım 
çoktan halletmiş olacak ve zaman zaman 
nüksedip umumi huzuru selbeden kro . 
nik buhranlara sebebiyet vermemiş ola· 
caklardı. Eğer mümkün olsa da, eski za . 
mandaki gibi, bu iki milleti kapıp koyu
verseler ve ~~nra karşılarına geçip seyre 
dalsalardı, dunyanın başı çoktan dinlen _ 
miş ve kalbi rahata kavuşmu~ olurdu. 

Selim Ragıp Emeç 
------... .--.. 

Romanyada 
askeri hazırlık 

Bükreş, 4 (A.A.) - Rador ajansı bildi
riyor: 
Kadınların harb halinde mecburi va

tan hizmetine tabi oldukları hakkındak~ 
kararname Kral Karol tarafından imza 
edilmisti. Bu kararnameye göre, kadın . 
lar yapabilecekleri işlerde kullanılmak 

üzere gerek münferid olarak ve gerek 
sınıf sınıf seferber edilebileceklerdir. 

• 
Bükrcş, 18 (A.A.) - Rador ajansl bil

diriyor: Mühimmat ve silah yükl:i tren
lerin Romanya topraklarından geçtiği 

hakkında bazı mahfellerde ve matbuatta 
kaydedilen şayial:ır alôkad<ır mahfeller 
tarafından kat'i surette yalanlanmıştır. Berlin, Hl (A.A.) - Mu~solini'nin Tri

• estede söylediği nutuk Almanyada pek 
büyük bir memnuniyet ~evlid f•tmi~I ir. 
Pazar ak~am1 çıkan gazeteler bu nutuk
tan bal c;eden makalelerine şu şekild i:! baş

lıklar koymaktadırlar: 

Pr~g, 18. (A.A.) - İngiliz heyeti Lonl 
Ransımen ıle Madam Pnto'•ıun I d ~ ·· .on ray:ı muhabirlerinden biri Karlsbad ile hudud 

cDüçe müdahale ediyor", .. italyanı•1 
yeri Almanyanın yanındadır.• 

a\·det ettiğini bildirmektedir. İnoilız kon- d 
1 

. ... arasın a sükunet hüküm sürdüğünü bil-
::;o oshanesinin Ingiliz teb:ıasına Prag'ı dirmektedir. 
lerk<>tmeği tavsiye ettiğin•! c!air verilen Yalnız bazı barikadlarm altına bo b 
haberler asılsızdır 1 k t m :ı-. ..ır onmuş ur. 

Çek - Alm~n hududu ~izerlnd.! bulu-l Fakat bu mıntakada ne askeri kıt'alar: 
nan Şeb, şehrınden telgraf çeken hususi ne de tanklar ve toplar görülmektedir. ' 



Son fırtınalar kara ve 
denizde hasarlar yaptı 

Bir yelkenli ile üç sandal battı, ıul;lnn 
yeniden iki mandtra yıkıldı 

teıirile 

Evvelki gün tekrar başlıyan yağ -ı mirini taramış ve işaret dubalarına 
mur şiddetli bir rüzgarla beraber gece çarparak bunlardan üç tanesi~ yer~~ 
yarısına kadar devam etmiş, gece git- rinden kopardıktan sonra Ataturk kop 
tikçe şiddetini arttıran karayel fırtı - rüsünün dubalarına yaslanmıştır. Bu 
nası dün öğleye kadar devam ederek esnada geminin yan tarafındaki san -
gerek kar.rda ve gerek denizde yeni dal parçalanmışsa da insanca bir ha -
baştan hayli hasaratı mucib olmuştur. sarat olmamıştır. . 

Karadaki hasant fUJ1lardır: Gemliğe gitmek üzere .İsiinyeden ha 
reket eden İbrahim oğlu Tevfiğin ida-

Şişlide Osmanbeyde Ziyaya aid kah resindeki 1 tonluk kayık da Fenerbah
venin. önündeki b~lkon ile Fra.nsız has- çe açıklarında fırtınaya tutularak bat
tanesı . arkasındakı Dursuna aıd rnan - mış, içerisindeki Tevfik ve tayfa Mus
dıra bınası yıkılmıştır. Ayrıca Pangal- tafa tam 0 sırada imdadlarma yetişen 
tıda Saksı sokağından geçen ana la - bir motör tarafından kurtarılmışlar -
ğım çökmü~e de bunların hiç birisin- d 

ır. 

de nüfus zayiatı olmamıştır. Yağan Cideli Yusufa aid 7 tonluk yelken -
yağmurlardan Kadıköyde Kurbağalı li de karpuz yüklü olarak İs_tanbuldun 
deresi taşmış, derenin etrafındaki bir 
çok evlere su hücum etmiş, fakat ye - Büyükadaya giderken havanın şidde -

tinden batmış, tayfaları kurtarılmış -'tişen itfaiye tarafından boşaltılmıştır. 
lardır. 

Denizdeki vak'alar da şunlardır: Fırtına Karadenizde de bazı hasa -
Atatürk köprüsünün Cibali taraf - rat yapmış, Kilyos açıklarında fırtına

larında demirli bulunan Ahşer oğlu ya tutulan bir kayık batmış, tayfaları 
Mehmed Aliye aid 159 tonluk Aslan tahlisiye memurları tarafından kurta
ismindeki gemi fırtınanın şiddetile de- nlmışlardır. 

Bir ihtiyar 
ŞBbhell bir 
)·eJıilde IJldil 

Dün zabıta esrarlı bir ölüm hidise
ıinin tahkikatına el koymuştur. Bun -
dan birkaç gün evvel Mahmud ismin -
de 60 yaşında bir ihtiyar refakatinde 
oğlu Cemal ve karısı olduğu halde 
Samsundan vapurla şehrimize gelmiş 
ve Sirkecide Alemdar oteline inmiştir. 

Bir kaduı zabıtaya 
Garib bir 
Mllracaatta bulundu 

Dün Küçükpazar karakoluna çok 
garib bir müracaat vaki olmuştur. 

Küçükpazarda Sabri Mehmed so -
kağında 6 numaralı evde oturan Seyi -
din karısı 28 yaşlarında Zehra müdhiş 
ız'tırablar arasında kıvranarak kara -
kola gelmiş ve bir sandalya üzerine 
yığıldıktan sonra: 

İhtiyar uzun zamandanberi mide - Aman kardeşler, bundan bir haf-
rahatsızlığından muztarib bulunmak - ta evvel bizimle ayni evde oturan A -
tadır. fstanbula gelmişken bunu da te- ziz isminde birisi beni dövmüştü. O za
davi ettirmeği düşünmüş ve bir iki mandanberi belimde bir ağrı hissedi
gün muhtelif doktorlara müracaat ede yorum. Zaten altı aylık gebeyim. Ço -
rek bir çok iliçlar yaptırmıştır. cuğumun düşmek üzere olduğunu his-

Nafia Vekili dun 
An karadan 

şehrimize döndü 
Ali Çetinkaya havagazı, 
tramvay ve tünel ıirketleri· 

Fındık //atlarının yüksekliği ve mahsuliln 
azlığı gilziJnden Batışlar ağır gitmektedir 

• 
nın sahn alınması işi ile 

Geçen hafta içinde Anadoludan buğ - ve Anadolu malı yıkanmış yün 70-73 ku· 
day gelişatı fazlalaşmıJ arpa, çavdar sa- ruştan muamele görmüştür . 

meşgul olacak 
tışları durgun geçmiştir. Susam, fındık, Kırkım malı keçi kıllarına ihracat için 
ketentohumu sa~da iyilik hisse - fazla talib olmamasından piyasa gevşek
dilmektedir. tir. Kırkını malları 49-51, debağ malları 

Bir hafta evvel şehrimize gelerek BUGDAY : Geçen hafta içinde tehri - da 24-25 kuruş aralarında satılmıştır. 
muhte1u işler etrafında tedkiklere baş mize muhtelif limanlar ve Haydar~ Beynelmilel Ticaret Odası 
ııyan ve vekiller hey'eti içtimaında ha tariki.~e 2200 t~n kadar buğday gelmiştir. reisi Ankarayı gitti 
zır bulunmak üzere Ankaraya giden Üç gundenben toprak mahsulleri kuru-
Nafia Vekili Ali Çetinkaya dün iehri- mu namına da buğday gelmeğe başlamış- Birkaç gün evvel şehrimize gelmiş 
mize dönmüştür. Nafia Vekili burada tır. Bu yüzden haftalık gelişat bundan olan beynelmilel ticaret odası reisi 
bir müddet kalacak ve tramvay, tünel, evvelki haftalara nisbeten biraz daha Mr. Watson ve arkadaşları dün akşam 
havagazı şirketlerinin satın alınması fazlalaşmıştır. İhracat için muamele ol- Ankaraya hareket etmişlerdir. Misa • 
Eminönü, Sirkeci meydanlarının açıl - duğu duyulmaDllf ve piyasa gev§ek ola- firler Ankarada üç gün kalarak ted .. 
ması, elektrik işlerinin ıslahı, Bebek - rak kapanmlfbr. kikler ve temaslar yapacak ve şeref • 
İstinye yolu etrafındaki tedkiklerine Hafta sonu piyasa vaziyeti: Ekstra Po- lerine verilecek ziyafette bulunacak • 
devam edecektir. latlılar 5.34. dokuz on çavdarlı Konya, lardır. Ticaret hey'eti azalan perşem· 

Tramvay, tünel ve havagazı şirket- Akşehir ve bu Ayar buğdaylar 5.ıo· , on be günü şehrimize dönecekler ve Yalo
lerinin Vekaletce satın alınmasi etra - beş çavdarlı Eskişehir mallan G.ot, eks- vayı gezeceklerdir. Hey'et şerefine 
fındaki hazırlıklar bitirilmek üzere - tra sert Anadolu buğdayları 5.10, Trakya beynelmilel ticaret odası Türkiye mil· 
dir. Nafia Vekaleti müzakerelere baş- sertleri 5 kuruştur. li komitesi tarafından şehrimizde bJr 
lanmak üzere şirket mümessillerini ARPA : Haftalık gelişat 675 ton kadar- ziyafet verilecektir. 
teşrinievvel içinde Ankaraya davet e- dır. Son günlerde ihracat durduğundan Türkiye - ltalya 
decektir. arpa sarfiyatı yalnız yerli istihlike mün-

Tramvay, tünel ve havagazı şirket- hasır kalmıştır. Bu yümen evvelki haf- ticaret IDl&Şm&SI 
leri satın alındıktan sonra her ilç şir- talara nisbetle arpa piyasası durgun geç- Türkiye - İtalya ticaret anlaşma • 
ket te belediye tarafından işletilecek- miştir. Dökme Anadolu mallan Haydar- sı müzakerelerine devam olunmakta • 
tir. Bu şirketlerin ne şekilde idare edi- paşa teslimi 3.35-4, Trakya çuvalh 4.05 dır. Tali komiteler ilk mesailerini bi • 
leceği ve yapılacak ıslahat hakkında paradan satılmıştır. tirınişlerdir. Umum! bey'et bugün sa• 
bir program hazırlanmaktadır. Diğer Orta Anadolu mallan çavdar Mersinde at 11 de Tophane köşkünde lk~ci to~· 
taraftan Eminönü ve Sirkeci meydan- vagon teslimi 3,30 paradan işler olmak _ lantısmı yapacak ve .. t.au. komı~~l:rın 
lannın açılması işlerine devam olun - tadır. İhracat için henüz talebler bqla _ hazırladıkları esaslar uzerınde goruşe
maktadır. Nafia ~e~a1eti Emi~önü matlığından tehrimiz piyasası sakindir . . cek!ir. ~üzak~relerin .kısa bir ~aman: 
~eyd.~nının .. açılmas~ ı.ş~nde ?e~edıy: - SUSAM : Yeni mahsul üzerine 18 _ 20 da ıyi hır şekilde netıceleneceğı tah 
nın sur'at gostermesını ıstemıştır. Yuk- ku 1 d tın ktedir y r min olunmaktadır. 

k .. b d. kt b' . . t 1 ruştan se.tış ar evam e e . e - ----·-·-.. -·--·-··--......... -se mu en ıs m~ e ı ıçın yap ırı - li tahan fabrikalan kış mevsimi için faz-
makta olan pansıyon da Cumhuriyet 1 .kd d "ba tt bul·---ı....a . a mı ar a mu yaa a wUWIA~ -
bayramına kadar ikmal edılecektir. d 

1 İstanbul elektrik şebekesinin de ıs- ır ar. 
lah1 işine devam olunmakta, tamire lü Her sene Sovyet Rusya ve Romanya -
zum gösteren yerler derhal yapılmak- ya bu mevsimlerde külliyetli mikdarda 
tadır. susam ihraç olunuyordu. Sovyetler ta -

Sila.hdarağa fabrikasına ilave ola _ rafından henüz bir taleb yoksa da Ro -
rak konulacak kazan inşaatını"'\ y~kın- manyadan soruşturmalar devam etmek -
da eksiltmesi yapılacaktır. tedir. Romanyaya ihraç olunan malların 

tediyatmda bir takım güçl:.ikler görül-

Leglelmirac 
Perşembe gecesi 

düğünden ihracatçılar satmak içfn mü -
tereddid davranmaktadırlar. 

Osmanh Bankasında 
mesai saatleri 

Osmanlı Bankasından: Osmanlı Ban· 
tası gi§E!leri 16 Eylul 938 Cuma günün .. 
den itibaren diğer bir iş'ara kadar aşağı• 
daki saatlerde açık bulıınacaktır: 

Galata Merkezi ve Beyoğlu Şubesi: 
Saat 9 dan saat: 12 ye kadar) Adi 
Saat: U den saat: 16 ya kadar) günlerde 
Saat: 9 dan saat: 11,30 a kadar) Cumar
tesi günleri. 

Dün yanında oğlu ve karısı olduğu sediyorurn. Beni hastaneye kaföınnız!• 
halde şurada burada dolaşıp akşam o- demiştir. Eylfılün yirmi birinci Çarşamba gü-
tele avdet eden ihtiyar tam yatağının Bunun üzerine zabıta derhal faa - n~ Receb ayının ~irrni altısma rnüsa -

KETENTOHUMU: İstanbulda yağ fa~ 
rikaları tarabndan mübayaat başlamıştır. 
Hali hazırda fabrika teslimi kilosu 9.30 
paradan iş ol.maktadır. 

Y miccımi Şubesi: 
Saat: 10 dan saat: 16 ya kadar, adi gün
lerde, saat: 9,30 dan saat: 11,30 a kadar, 
Cumartesi günleri. d · · b. ,_ lt k ·· e- 1. . kad ·ık d f b 1 dıf olmakla mezkur Çarşamba akşamı bulunduğu o aya gınp ır 1\.0 u uz ıyete geçmış ve ını ı e a e e - (P be . ) 

1 1 
. . ld v 

h 1 ··lm·· t.. erşem gecesı ey eımırac o ugu 
rine oturur oturmaz der a 0 uş ur. diye doktoruna muayene ettirip onun ilan olunur. 

Zabıta tarafından celbedilen bele - hakikaten çocuk düşürmek üzere ol -
diye doktoru cesedi muayene ederek duğunu anlayınca telefonla bir sıhhi 
ölümü şüpheli bulmuş ve cesedi Mor - iındad otomobili çağırarak kadını Ha
ga kaldırtmıştır. İhtiyarın istimal et - seki hastanesine kaldırmış ve tahkika
mekte olduğu ilaçlar tahlil edilmek ü- ta başlamıştır. 
zere müsadere edilmiş ve şişelerin ağ- Biraz sonra Aziz bulunmuş ve Zeh-

" h .. 1 · t• z b ta ve müddei- ranın söylediği şahidler de karakola 
zı mu ur enmış ır. a ı lb d·ı · t' 
umumilik ehemmiyetle tahkikata de - ce e 1 mış ır. 
vam etmektedir. Aziz suçunu inkh etmekte, Zeh -

raya bir fiske dahi vurmadığını söyle -

blld 1.Ü mektedir. Şahidlerden bir kısmı bu 
Otomo e .ı pe kavganın iki ay, diğer bir kısmı aa yir-

Unu tmuşlar mi gün evvel olduğunu söylemekte -

İs. Müftüsü 
F. Ülgener 

Ziraat Vekili 
Diln lstanbula geldi 

Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu dün 
sabah Ankaradan şehrimize gelmiştir. 
Vekil Haydarpaşa istasyonunda zirai 
müesseseler erkanı ve ·dostları tara -
fından karşılanmıştır. Faik Kurdoğlu 
şehrimizde birkaç gün kalarak muhte
lif işler etrafında tedkikler yapacak -
tır. 

Beyoğlunda, Aydede sokağında, Tü- dirler. Bu vaziyet karşısında zabıta, 

leci apartımanında oiuran Vahdeddin çocuğun ne suretle düştüğü hakkında Hava Kurumunun b:r tavzihi 
zabıtaya müracaatla evvelki gün hem- verilecek doktor raporuna intizaren A
şiresi Meliha ile beraber bir otomo - zizi ikametgaha raptederek serbest bı
bille Anadoluhisarındaki bir ahbab - rakmıştır. 

~~~~~~~~~~ 

lanna misafirliğe gittiklerini ve avdet-
lerinde Melihanın kulağındaki 300 li- KBllDr işleri: 
ra kıymetindeki küpelerinin kaybol -
duğunu söylemiş ve bunları otomo -
bilde unutmaları ihtimali olduğunu da 
ilive etmiştir. Zabıta bu garib vak'a 

etrafında tahkikata başlamıştır. 
.. -·-······················································· 

Ertuinıl Sadi Tek Tiyatrosu 
Bu gece (Suadiye 

Şenyol) da 
Yarın gece 

(Taksim Albntepe) de 

NURBABA 
Vodvil 3 Perde 

lstanbul Şehir Tiyatrosu 

lfilll/111 Bu akşam 
Jımı 1~mir Fuarında 

uıı, Enınde Sonunda 

Maarif m08tefDJ Ankaraya gitti 
Üç gündenberi şehrimizde kül tür 

işleri etrafında tedkikler yapan Maa -
rif Vekaleti Milsieşan Rıdvan Nafiz 
dün akşam Ankaraya hareket etmiş -
tir. 

Bir aile yedikleri etten zehirlendiler 

Kumkapıda Nur sokağında 1 O nu -
maralı evde oturan tüccardan Hasan 
Tahsin ile kansı ve beş çocuğu yedik
leri etli bir yemekten. zehirlenmişler -
dir. Yapılan tahkikata nazaran Hasan 
Tahsin bu eti Mısırçarşısının alt ka -
pısında Kasap Yorgiden aldığını ve etin 
zehirli olduğunu iddia etmektedir. Has 
talar Fransız hastanesinde tedavi al -
tına alınmışlardır. Tahkikata dev~m 
edilmektedir. 

Ba11n gazet.enlzln 819 /938 tarthlt sayı -
aında bazı do.st memıetetıerden Tftrttuşu
na tahsil lçln talebe gönderUeeefl J"Olanda 
bir haber ~kmıftır. Bir çotlan ile )'akından 
temu halinde bulundufumwı bu memıeket
lrnn ban tıOplerlnden bugüne tadar bil -
dlnMtte oldutunuz wetllde hiç bir mtlra -
eaat ntt oJmadıtını, bu haberin dtbeltll -
mestnl rica ederiz. 
•• _.._... .... _. ___ .... ww•-••-••••••-.e•-••••• 
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Kuşyemi piyasası durgun vaziyetini 
muhafaza etmektedir. İhracat olmadı -
ğından kilosu 5 kuruşa kadar düpnüştür. 

FINDIK : Son tahminler neticesinde 
bu seneki fındık rok.altesi 125 bm çu
val olarak tesbit edilmiştir. Geçen sene
ki 375 bin çuvallık mahsule karşı bu se
ne ancak dçte bir mahsul alınabilmiştir. 
Bu yüzden nrlistahsil haklı olat'ak malla-
:rına fazla fiat lstemele baf]amıştır. Fi3t
ların yüksekliği ve mahsulün azlığı yü
zünden bu eeneki sabşlar ağır gitmek -
tedir. Geçen hafta içinde Karadeniz li
manları testimi 7~76 kuruşa b,.dar if 
olmuştur. Kabuklu fındıklar da 35 kuruş
tan satılmıştır. 

YAPAGI: Haftalık aabşlar iyi geçmlf
se de fiatlarda bir değişiklik görülme -
miştir. Yerli ft Anadolu mallan ilzerine 
hayli işler olmuştur. 

Trakya mallan 58 - 62, Esldfehlr, Yoz
gad iyin mallar 48-50, Ankara, Konya 
ve bu cini yapağılar 48 kuru§tan satıl -
mıştır. 

Bunun haricinde bir mikdar Trakya 

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

flan Tarifemiz 
Tet stltun antlml 

Birinci .alaile 400 lnnnı 
l lıind sahile 250 • 

O'°ca uml• 200 • 
Dinlint:i mltüe 100 »" 

I~ sahilela 111 • 
Son aalail• 40 • 

Muayyen bir mildcleı zarfıııd.a 
faz.laca mikdarda tllıı 18Plıracat
Jar aynca tenzlllth tarifemizden 
iltif,ade edeceklerdir. Tam, 7anm 
n çeyrek ayfa il.Anlar için ayn 
bir Urif e derplf edilmiştir. 

San POllta'Dın tlcar! ilAıılanna 
aid ifler için f1I adreM mO.raeaaı 
ec:UJmelidir: 

b&aalıll Kollektlf llrllı&I 
~ ... 

MiLLi SiNEMADA 
Bugünden itibaren 

LA BOHEME 
MARTHA EGGERTH - JAN KIPURA 

Bllyilk Opera 
Derin bir aıkm ytkaek bir müzik ile imtizacı 

CANiLER EliNDE ESiR 
JOEL MAC CREA • MAUREEN O'SULLlv AN 

Gangsterler aruında cereyan eden korkunç bir Yak'ayı g&teren 
battan bap heyecan, aerg6zeıt dolu bir film 

l•blnbulda ilk defe 
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Aşağı Anadolunun güzeli 
2 kazası:Elmalı-KOrkuteli 
Elmalıda imar f aali1eti hızla devam ed~yor. Bir~ok 

• b. 1 ldı bu"ku" met konağı ıle beledıye yenı ına ar yapı , 
parkının da yakında inpaına batlanıyor 

Beyşehirde ~ aydanberi hükOmet 
doktoru yok _ a 

• Son gunler e 
Beyşehir (Hususı) -:-- . ··zünden 

havaların yağmurlu gıtm~sı yu .. ksel· 
Beyşehirli gölü su seviyesınden yu . 
nılştir. Diğer taraftan göl civarında bır 

b · "ldntilerf 

80N PO,STA 

Yozgadın Şefaatli 
istasyonu sel 

hücumuna uğradı 
5 çobanla bir ana baba 
ve çocukları boğuldular, 
mühim mikdarda mahsulü 

Çok arıklar açıldığı ve su ırı 

husule geldiği için sıtma çoğalmıştır. B~ M isa (Hususf) - Şehrimiz Halkevi Esma, ve arkadaşları son verdikleri pi-
-"' · ti endişe ven· an · b lrn k t k ff k lrn 1 #\&Z~en şehrin sıh~l vazıye temsil kolu başkanı Azını .. aşta _o a yes e ço muva a o uş ar ve alkış 
el hır hale gelmiştır. d .~ re kol başkanları ve uyelen hep !anmışlardır. Resim Halkevinin ar ko-
Diğer taraftan hükfunet doktorluğu 8 ~zel b" haldedir. Temsil kolundan lu müzisyenlerini bir arada göstermek 

8 aydanberi münhaldir. Halk Sıh~at Ba • ~~am~er Gözalan, Kerim, Firdevs, tedir. 
kanlığının alAkasını beklemektedir. • • 

- Ola Hasan Bev Dıvor kı : Pazar 

~ - ~asan Bey, her zaman 
Ylerun ya .. bizde okumak 

tevki d·~ · he ıger memleketlere nıs-
tle hemen hemen yok de

'1Uecek bir halde ..• 

M selA ecnebi meınleket-
••· e ' n1a ca lerin gazeteleri milyo r 

basıp sattıjı halde ... 

•.. biziırikilerin sayısı bun· 
Iarın yanında devede kulak 
kalır, dedim ya, bizde oku· 
mak zevki yok.. 

Hasan Bey - Nasıl yok : 
zizlm.. tramvayda, vapurc 
gazeteni açıp da okuma~ 

J:>qladığın zaman sağd; 
BOidan uzanan yüzlerce ba 
s&mfb'or mU1un ?~-

Sayfa s 

Yeni dört senelik kalkmma planı 
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, 1 HAdiaeJer Karpaında 1 

Yağmurlu günlerde 
Köprüyü geçinciye kadar, kadın, iem

ıiyeliye; sevgilim der. 

* Erk&k düşünüyordur 

miştim. Tramvay her zaman olduğu gibi 
dolu idi. 

* Tek odalı evin damı akıyordu. Evin ıa-
hibi gördü: 

, 

~ 
·Örgü eldivenler 
pratik ve rahattır 

- Ne düşünüyorsun yağmuru mu? 
Dedim. Cevab verdi: 
- Ona yakın bir ~y. yağmuru değil 

amma karı.mm istediği yağmurluğu dü
fiinüyorum. 

- Artık, ben de kendimi bir akar ıa· 
bibi addedebilirim! 

* Borçlu, yağmurdan memnundu. Şem
siyesi altına saklanıyor, alacaklıya gö -
rünmüyordu. 

* Sayfiye yerlerinde bu yağmurun adı 
var .. kiracı kaçıran diyorlar. 

* Konuştular: 

- Karım yağmurda sokağa çıktı. 
- Islanır diye mi merak ediyorsun? 
- Hayır, ıslanır diye değil; her sağa-

nakta bir mağazaya girer, diye merak e
diyorum. 

* - Yağmurdan kaçan doluya tutulur. 
Diyenler, doğru söylüyorlarmış. Yağ • 

murdan kaçmak istemiş, tramvaya bin-

Dedi. 

* - Birdenbire hava d.eğiftt, '6lr fırtına 
koptu. 
Meraklı yarıda kesip sordur 
- EvvelA §UllU söyleyin .. Avrupa il • 

yasetinden mi bahsedeceksiniz; yoksa üç 
gün evvelki havadan mı? 

* Ahmak sokağa çıktı: 
- Bu yağmur, benim yafmuruın i!e • 

ğil; dedi, benden başkaları da ıslanıyor
lar. 

* Altı aylık ondüleli sevindi: 
- Ne iyi, dedi, saçlarımı ıslatıp fa -

ramak için saatte bir çeşme aramıyaca
ğım ! 

ismet Hultlst 

C Bunlan biliyor mu idiniz?~ 
En bızh yllzen bahk? 

Dünyada isimleri belli ve tasnif edil
miş olan binden fazla balık çeşidi var -
dır, fakat bütün bu balıkların denizde 
ayni sür'atle yüzdüklerini sanmayınız, 
aralarında mevcud sür'at farkı pek çok

tur. 

Ounyanm en uzun tüneli 
İtalya ile İsviç

reyi birbirine bağ 
lıyan Simplon tü
nelidir. Uzunlu -
ğu takriben 2 O 
kilometredir. İ '" 
talyadaki Appeni
ne tüneli takri -
ben 18 buçuk ki- __,.,ı::::~---__,,, 
lometredir. On • 
dan sonra Sengotar tüneli gelir. 

* 

Örgüden ne güzel erkek eşyaları yapı
lıyor. İşte şu bir çift eldiven. Rengini 
tayin etmek size düşer. Örmesi pek ko
lay: 

Bilekten başlanır. Çorap gibi dört ince 
şiş üstünde 54 ilıniklik bir Ustik (bir 
ters - bir yüz) örgüden (30) sıra örülür. 
Sonr8ı - yürlne örülen bir sırada - (18) 
tane arttırılır. (9) elin tersi için, (9) da 
avuç içi için. 

Elin tersi - 36 ilmiktir. Bir yüz ilmik
ten sonra ikinci ilmiği örmeden üstünden 
üçüncüyü geçiriniz ve ~üne örünüz. 
Sonra ikinciyi (gene yüzüne) örünüz. 

Bundan sonraki ( 4) ilmiği de ayni şekil
de çaprast örünüz. Bu kısım elin üstün
deki çizgileri teşkil eder. Bu kabartma -
lar (3) düz ilmik ara ile (4) kere tek -
rarlanır. Sonuncusu bitince (2) düz ilmik 
yapılır. Sonra 28 tane ile avuç içine baş
lanır. Birincilik kılıç balığındadır. Bir ava 

hücum etmek istediği zaman saatte 60 
mil sür'at alır, 110 kilometre demektir, 
en seri sür'at katarına muadildir. Kılıç 

OUnyamn en kUçOk motörU Avuç içi - Bu kısım (kıvrımlı jersey) 
Dünyanın en küçük elektrik motö - örgüsüdür. Her sırası baştan başa yüzü

.. b' fındık büyu"klüg"ündedir ve bü- ne örülür. Fakat tek sıralarda ilmiklere 
ru ır ' b.li k.ld b .. b' . kl t · eli ı nen şe ı e atılır. Çütler de arka • balığı bu sür'atle yüzdüğü zaman kılıcı 

ile 45-50 santim kalınlığında bir tahtayı 
yarabilir. 

tun ır evın ışı arını emın e yor. d ·· d .. b tılı an one ogru a r. 
Bir Amerikalı tarafından yapılmıştır. (24) üncü ilmikten sonra (1) arttırılır. 

Sür'atte ikincilik Amerikalıların Bo - ler denizaltı gemilerine verilecek ıekil

leri tesbit ederlerken denizaltında en ko
laylıkla hareket edebilen balıkları model 
tutarlar, ve geminin baş ve kıç tarafları
nı ince, orta taraflarını ise geniş olarak 

hesab ederler. 

(6) ilmik sonra (1) arttırma daha. Bu iki 
arttırma baş parmak içindir. 3 sıra ayni 
yerlerde ayni arttırmalar. Arttırma a -
ralarında (22) şer ilmik oluncıya kadar. 
Bundan sonra (12) düz sıra. Son arttır -
madan sonra baş parmak ilmikleri bek
letilir. El tersinin (36} ilmiği ile, içinin 
(29) ilmiği arasına .(12) ilmik ilave edi-

nefisk dedikleri balıktadır, onun sür'ati 
saatte 40 kilometredir. Kefal, barbunya, 
levrek gibi bizim sularımızda tanınan 

balıkların sür'atleri ise saatte 7,5 ile 20 
mil arasında tehalüf eder. 
Şunu da haber verelim ki, mühendis-

lir. 16 Sıra bo•·yıe o~ r-.u .. r. 
~··························································································································· ~uı Serçe parmak - El tersinden (9), içjn-

Garib bir 
/zdlvac talebi 
Beyazıdda oturan Bay cA. ER, in 

bana anlattığı hikayeyi, müsaade e -
derseniz size de dinleteceğim: 
· - Geçenlerde evimizin kapısı ça • 
hnmlf, bakmışlar: Gelen bir kadındır. 
İçeri girmiş, annemle konuşmak iste
miş. Ziyaretinin hedefi bu: 
· cÇocuğunuzu evlendirmek istiyor 
muşsunuz, benim de bir kızım var, ev
lenecek çağda, yekdiğerine eş olabiUr· 
ler mi, diye tedkik etmek istedim.> 

Ve oturup konuşmuşlar, kadının ha
il şartları da var: 

mak hevesindedir, şeklinde .. 
Ben henüz kızı görmüş değilim, e -

sasen annemden ayrı oturmak hatınm
dan geçmediği için bu sonuncu şartı 

işitince görmek merakım da kalmadı, 
ne dersiniz?, 

* Ne mi diyeceğim? 
Ötedenberi yekdiğerile tanışan, sa • 

mimi konuşan iki anne arasında bu 
şekil bahisler açılması mutaddır, ga
ribSenmez, fakat kendi hesabıma bir 
kız annesinin hiç tanımadığı bir erkek 
annesine bu tarzda müracaatını ilk de
fa olarak işittim. Bu sütunlara bir nü-

den (10), parmak arasından (3) ilmik a
larak (hepsi 22) başlanır. 34 sıra düm
düz. 11 ini birinci seferde, 11 ini de ikinci 
seferde birden kapayınız, bütün par -
rnaklar böyle biter. 

Yüzük parmağı - 10 tane avuç için -
den, 9 el tersinden, (3) er de parmak ara
larından alınır. (Hepsi 25 ilmik). 41 sıra 
sonra kapatılır. 

Orta parmak - (9) içten, (9) tersten, 
4 yüzük parmağı arasından, (3) öbür par
mak arasından (hepsi 25 ilmik). 44 sırada 
kapatılır. 

Geri kalan ilmiklerin üstünde ikinci 
parmak örülür. (40) sırada kesilir. 
Baş parmak - En ilk arttırılan 12 il

miğe (24) ilmik katılır. (Hepsi 36 ilmik). 
Üçüncü sirada (12) ilmiğin Hti yanların
dan (1) er tane eksiltilir. Bu eksiltme iki
şer sıra ara ile (4) kere tekrarlanır. (28) 
düz sıra. Sonra (14), (7) ve (7) eksilte
rek parmak kapatılır. 

SEYAHAT MEKTUBLARJ ı 4a 

Yazan: Vaıfi Rıza Zobu 

Tebriz sokaklarında 
bügük bir intizam var 
Cadde ortalarında da seyrüseferi idare eden 

işaret memurları vazife başında 
gayet ciddidirler. Laübali hiçbir halleri görülmez 

lran yollarında..~ 

Büyük caddelerin iki yanlarında ya
ya kaldırımları vardır.. bütün İran şe
hir lerinde olduğu gibi Tebrizde de 
halk, bu yaya kaldırımlarından inip, 
caddenin ortasında yürümez .. eğer böy
le bir münasebetsiz çıkar da, kendi kal 
dırımını bırakıp, araba yolundan yü
rürse, polis derhal müdahale eder, yol
cuyu derhal insanların kaldırımına 
döndürür.. , 

Seyrüsefer, sıkı bir nizam altında
dır .. cadde ortalarındaki işaret memur
ları vazife başında gayet ciddidider .. 
Avrupa şehirlerinde olduğu gibi, işa
ret ve hareketleri muntazam.dır. Laü
bali hiçbir halleri görülmez.. polis 
memurları içinde beğenmediklerim, 
yalnız, şehir kapılarında pasaport vize 
edenlerdir. 

* Tebriz şehrinde on iki bin Ermeni 
olduğunu söylüyorlar .. bunların ekse
risini bizim şark vilayetlerindeki sa
bık vatandaşlar teşkil eder ... Bir kıs
mı da Rusyadan kaçıp gelenlerdir .. ki
mi san'at sahasında, kimi ticaret Ale
minde mühim mevkiler edinmişler
dir .. mesela, Tebrizin en büyük kuyum
cusu ve gümüş üstüne tezyinat yapan 
san'atkarı Van'lı bir Ermenidir. Gazi
noların, parkın en değerli müzisyenle
ri Rusyalı Ermenilerdir. Halı ticare
tinde en ön sırada gelen Kayserili bir 
Ermenidir ... 
Bunların bazıları eski acı günleri u

nutup, yaptıkları ihanetlere pişman 
olmuşlar; kini unutup, ihtilalden ümid 
kesmişler. Bunlar iş ve güçlerile meş
gul, ihtiyarlık yoluna düşmüş ticaret 
adamlarıdır .. fakat öylelerine de tesa
düf ettim ki; benimle tanışmamak ve 
elimi sıkmamak için suratıma ters ters 
balonış, bulunduğumuz dükkan veya 
gazinodan çıkıp gitmiştir .. Huy canm 
altındadır derler; bu gibiler de kafala
rının içindeki kiri, ancak teneşirde te
mizliyecekler galiba .. 

* İranın nüfusu hakkında muhtelif ri-

görülen manzaralardan 

vayetler vardır .. içlerinden en akla ya
tanını defterime not ettim. Ekseriyet 
Farslarda ve Türklerdeclir. Bundan 
sonra Kürdler, Ermeniler ve Yahudi· 
ler gelirler. 

«Kürd:ıt tabiri hakkında da bir yer· 
den şu malfunatı buldum: 

Ekseriyeti Fırat ve Dicle nehirleri 
kenarlarına yayılıp yerleşmiş olan bu 
ırkın aslı, Gürcistan civarındaki dağ
larda çoğalmış Türklerdir. c Vah• 
şh denen şekilde yaşarlar; omur
lerini ormanlar içinde, kayalar arasm
da geçirip, sürülenle kucak kucağa ya .. 
tarlardı.. bunlara «Laz> (?) yahud 
•Lezkiler> de denilirdi. cKürd» ismi· 
nin «Kurd:ıt dan geldiğini iddia edenler 
de vardır.. yaşadıkları dağlarda, bu 
hayvan'.lara çok tesadüf edildiğinden 
cKurd• ismi «Kürdı> !eşerek bunlara 
da alem olmuştur .. bunlar muhtelif ka
bilelere ayrılarak birçok isimler almış
lardır ... 

* Tebrizin yirmi kilometre kadar şar· 
kında, bir göl vardı.. vaktı zamanile 
«Şah Abbas>, dağlardan, kayalardan 
gelen suların yolunu bu tarafa çevir· 
miş, bu akan suların birikmesine mah· 
sus da geniş bir çukur açtırmıştır. Çu· 
kurun içine dolan suyu, hendekler va
sıtasile şehre yavaş yavaş akıttıran Şah 
Abbas, halkın su ihtiyacını böylece 
temin etmiştir ... İşte Tebriz, el'an bu 
suyu kullanır.. ama, şimdi göl, daha 
muntazam bir şekle girmiş, adeta bir 
nevi cbend> olmuştur.. Ankaradaki 
Karadeniz havuzunun 'sekiz on misli 
büyük olan bu csu birikintisi•, Tebri
zin barajı makamındadır... Etrafını? 
taş ve çimento ile duvarlar çevrilmi.şi 
yer yer ağaçlar dikilip, çiçekler ekil· 
miş; kenarından ortasına doğru bir ya 
rımada uzatılıp zarifce bir gazino da 
yapılmıştır .. çok sıcak olan şehirde, se· 
rinlemek isteyen halkı, muntazam se· 
ferler yapan otobüsler, bu gölün kena· 
rına taşıyorlar.. Tebrizlilere bu güze) 

(Devamı 9 uncu sayfacla) 

· cKızım kendisine koca olacak gen • 
cin sigara, rakı içmemesini ister, 
akşamları muayyen saatlerde evde bu
lunmasını ister.> 

rnune olarak kaydediyorum. Kızın 

ileri sürdüğü şartlara gelince, normal 
vaziyetlerde tabii görülebilir, fakat bu 
vaziyette küstahlıktır. 

\Bacaksızın maskaralıklar1 : Çare f 

Kadın bir müddet oturduktan sonra 
kalkıp gitmiş. Ben bu ziyaretten ha -
berdar olduktan bir kaç gün sonra bir 
mektub aldım. Kadının kızı yazıyor, 

benimle konuşmak arzusunu izhar edi
yor, evine çağırıyor. 

Ben kendim gidecek yerde annemi 
yolladım, annem bu defa da kızı gör
müş, zarif, terbiyeli bulmuş. Derken 
kızla annesi bize geldiler. Ve bu ara
da şartlarının geriye kalan kısımlan 
meydana çıktı: 
· - Kızım müstakil bir ev ıııa.J;ıibl ol • 

* . İzmirde Bay cSın a: 
Aşk hayatının henüz başlangıcında 

bulunuyorsunuz, onun içindir ki al
danmanız ilk defa olarak vaki olmuş· 
tur, tedricen ikileşecek üçleşecek, dü
ıüneleşecektir, şikayet etmeyiniz, ba-
ran aldanmanın da acı bir zevki vardır. 
Ve hayatı tatlı acı muhtelif zevklerin 
bir yere toplanması yapar. 

Evlenmek bahsine gelince: İlk ka • 
rarınızda sebat ediniz: Yalnız kalan 
tuvu kedi kapar. 

TEYZPJ 



DONKÜ MAÇLAR 

Güneş Anadoluhisarla berabere kaldı, 
G~latasaray Fenerytlmazı yendi 

Lig nıaçlanna hazırlık olmak üzere Gineıin karıılqbğı 
Anadolubisarhlar çok pzel bir oyun çıkardılar 

F-.....,1tlmaz maçından heyecanlı bir safha 
GalatcucU'S!I • ~·-' .r 

Lig maçlarına hazırlık olmak üzere 
Güneşliler dün Anadoluhisarı İdmanyur
du ile bir mag yaptılar. Dört bine yakın 
•eYirci önünde oynanan bu oyun çok zevk 
li oldu. Anadoluhisarlılar hayret edilecek 
derecede güzel oynadılar. Çok kuvvetli 
rakiblerine müşkül anlar ya§attılar. İlk 
golü Anadoluhisarlı Osman 13 üncü daki
kada attı. Devrenin 10nlarmda Murad, 
kornerden gelen topla beraberlik sayısını 

Yaptı. 

İkinci .devrede hücumlar karşılıklı ol
du. Talat kafa ile Anadoluhisarının ikin

ti golünü attı. Vehab bir fırsatını bularak 
beraberlik sayısını kaydetti. Oyun da 2-2 

berabere bitti. 

Galatasaray 2 - F•ıryllmaz O 
Dün Taksim ıtadyomunda Galatasaray a. s. • FeneJ'!lllmaz karııl<ıfmuınclan 

De Feneryılmaz karşılaştılar. Birinci dev- bir bG§ka ıa.fha 

rede Mehmed Yılmaz Galatasarayın ?1- fis bir gol yaptı. Nihayet maç 2-0 san kır
linci golünü attı. Çok eksilt bir kadro ıle mızılıların galibiyeüle bitti 

•ahaya çıkan sarı kırmıZtlılar derhal ha-ı Galataspor 3 - Kurtuluş 2 
kiıniyeü ele aldılar. Hep Feneryılmaz ya- Son zamanlarda büyük bir varlık gös-
rı sahasında oynuyorlar. Fakat henüz pek teren Galatasporlular dün sabah Taksim 
ıenç olduklarından brsailardan istifade stadyomunda .Kurtuluşla karşılaştılar. 

. bu suretle 1-0 Gala- Birinci devreyi Galatasporlular 3-1 leh-
edeınıyorlar. '!levr~ lerine bitirdiler. İkinci devrede Kurtuluş-
tasarayın lehme bıtti. b k de- lular canlı ve güzel bir oyun ile ancak 

İkinci devrede Galatasaray J~ds ısgüı ·zel bir gol atabildiler. Bu suretle Galataspor-
Yanı tt' So çlarda fevka a e d 1 e ı. n ma b. "tle ne- lular maçı 3-2 kazan ı ar. 
O)'\lnlar çıkaran Bülend vole il' şu 

--- 9 uncu Balkan oyunlan 
dün sona erdi 

. . . y oslavlar ikinci, Rumenler 
Yunanhlar bınncı~ d ~g .. idiler Belgradda 400 
.. .. .. T.. ki dor uncu ge • 
\lçuncu, ur er. T .. kiye rökoru tesiı edildi 

metrede yeaı ur . . 
91 B'zden Yusuf ve Yavru ıştırak etti, Be j ının bu- . ı 

lgrad, 18 - Ma<tolu • ans derece alamadılar. . . . . 
IUat n>.uhabiri bildiriyor: ın 400 metre seçme (B~~mcı s~ı) 1 inci 

l>okUZU.ncu Balkan atletik oyunların (Y an) 51.1 2 ncl Goren (Türk) 11.4, 
IO ~ • • . b. halk un ' 

n IUnü llbayı on bin kifilik ır 3 üncü (Rumen) 52. . . 

Şeref havuzundaki 
yüzmeler çok 

karışık cereyan etti 
İstanbul valisi Üstündağ tarafından 

yüzmeler için konan kupanın müsabaka
ları dün karmakarl§lk bir organizasyon 
ile Ortaköy Şeref sahası yüzm.:? havuzun
da yapıldı. 

Klübleri ancak ıazete vasıtasile davet 
eden tertib heyeti yarış yerinde, tebliğde 
gösterilmediği halde Bayanların yanşla
rmı da umuml puana idhal etmiştir. Ve 
buna itiraz eden klüblere ne bir nlzam
name, ne bir tebliğ gösterilmiş ve hüsnıl 
niyetle ortaya konulan kupa bazı klüble
rin haklı olarak iştirak etmemesi yüzün-

Güreş dedikoduları 
Organizatör ve hakem Cemal, Mülayim pehlivanın 
Yugoslavya seyahati hakkındaki iddialanna cevab 

vererek mukabil ithamlarda bulunuyor 
Dün, profesyonel güreş organizatör11 • 

ve hakem Cemal pehlivandan bir mek
tub aldım. 

Cemal pehlivan, bu mektubUe, 3 eyl111 
tarihli Son Posta'da, cGüreı Dedikodula
rı:. başlığı altında çıkan ve Milliyim peh
livanla bir konuşmayı anlatan yazıma ce
vab vererek diyor ki: 

cBen, bu mektubumla size delil, bil
hassa Mülayim pehlivana hitab ediyo-
rum. 

den hiçbir i§e yaramamıştır. Bütün güreş meraklıları ve bu uılsız 
6Xl00 Üstündağ bayrak yarışı günün dedikoduyu yumurtlıyan MülAyfm peh-

en helecanlı müsabakası olmuştur. livan bilmelidir ki, ben Yugoslavyaya 
Bilhassa Beykoz ekipinin bütün yanı Cek Şeri ile güre§ yapmak için gitme

esnasmda iyi hazırlanmış olduğu görülü- dim. Eğer İstanbuldan bu niyetle çıkımı 
yordu. Neticede Galatasaray takımı 6 d, 

olsaydım, gideceğim yer Yugoslavya ol-
55 s. ile birinci geldi. Galatasaraylılar Ve-
dad, Orhan, Seliın, Sadullah, Halil, Mah- mıyacaktı. 1 

muddan müteşekkildi. Hatırımdan bile geçirmediğim bu va-
İkinciliği 6 d, 57 s. ile İskender, İsmaiJ, ziyet doğru bile olsa, bunun tasasının 

Saffan, F\ıad, Bülend, Vedad'ın teşkil Türk tebaası dahi olmıyan MülAyime 
ettiği Beykoz takımı aldı. düşmiyeceği tabiidir. 

Su topu müsabakasında da Galatasaray, Cek Şeri, Asım ve ben İstanbuldan ne-
Beşikta§ arasında oynanan maç 10-0 Ga- reye, ne maksadla gittik? 
latasarayın lehine neticelendi. Fakat asıl Milliyim pehlivan zannediyorum ki bu
alaka ile beklenen büyük oyun hakemin nu biliyordu. Fakat ben bilmediğini farz 

Organizatör Cemal ve Mülayim pehlıvan 

da İstanbula gelip Tekirdağlı ile iki mü
sabaka yapmayı kabul etti. Bizim işimiz 
de bitmişti. İstanbula döndük ... 

Türlü türlü tefsirlere uğrayan, bizim 
Yugoslavya seyahatimizin içyilzü bundan 
ibarettir ... 

çok fena idaresi altında bir pandomima ederek bu yazımı okumasını ve uçurduğu Şimdi MülAyiıne soruyorum: 
ile neticelendi. Galatasarayın >'ıirbiri ar- balonların birer birer söndüğünü göre- Üzerimfze atDllf olduğu bu çamur, ona 
kasma attığı üç gol sebebsiz olarak sayıl- rek, artık bu balon uçurma yolundan vaz- ne kazandırmıştır? Büyük bir hüsnü ni
madı. Arkasından yedi kişilik takımdan geçmesini istiyorum. yetle senelerdenberi, kendisine, aramız. 
üç oyuncu da çıkarıldı. Cek Şeri dehşetli bir dizanteriye tutul- da yer verdiğimize hata mı ettik? 

Galatasaraylılar üç eksilt oyuncu Ue muştu. Doktorlar kendisine cBir ay müd- Yaptığımız bütün güreş müsabakaları-
büyük bir efor sarfederek üç gol çıkar- detle muhakkak istirahat etmelisin!> de- na onu da davet ettiğimiz için mi kaba
dık.ları halde hakemin manasız kararla· diler. Bunun üzerine belediye ve biz çok hatliyiz? 

müşkül mevkide kaldık. Stadyom üç mü- 1930 senesinde eski dünya ıampiyonu 
sabaka için kiralanmıştı. Halbuki biz an- Zibisko İstanbula gelerek beni Amerika
cak bir müsabaka yapabilmiştik. Taahhü- ya götürmek istedi. Deri fabrikası işlettl
dilmüzü yerine getirmek, dolayısile de ğim için kabul etmedim. Mülayimi öne 
ziyandan kurtulmak için Avrupa şampi- sürdüm. Ve benim yerime Amerikaya o
yonu olan Bulgar Dangolofu, İstanbula nu gönderdim. Kendisine yaptı~ım bu i
getirmek istedik. Belediye namına mek- yiJile kartı verilecek cevab bu mu idJ? 
tubla yaptıfunız müracaatlar netice ver- İngiliz güreşcilerinden Vandervelt ild 
medl. Bunun ilze~ine memuru bulund~- sene kadar evvel İstanbula gelmişti. Mü
fum beledJyeden ızin alarak Sofyaya gıt- lAyim bu adamla uyu§DlU§ ve berabere 
mele ve Dan~olofu geın:ne~ karar ver- kalmıya karar vermişlerdi. (Bundan bl-
dlk. Cek Şerinin de eyl11lun on dokuzlUlda . . _ 
Pariste bulunması lAzımdı. Hep beraber zıın haberimız yoktu. Gure~ten_ sonra fn .. 
yola çıktık ve Sofyaya gittik. Dangolof gilfzden öğrendik). Fakat glireşın sonu bu 
istirahat maksadile dafhk bir mıntakaya tekilde bitmedi. İngiliz minaeri mağlfıb 
gftmi§tJ. Sofyaya gelmesi için haber gön- ve deh~etli sinirli olarak terketti. MülA
derdik. Gönderdiğimiz haberin kendisine yim verdiği sözde durmamııtı. Bir peh
ula§Dlası ve onun Sofyaya gelmesi için llvan~n verdiği sözü tutmıyacağını aklı
bir hafta lAzımmıı. Biz de bu bir haftayı na bıle getirmeyen İngiliz, güreıi hafif 
boı geçlrmemeğe karar verdik. Cek Şeri tutarak açık vermifti. MülAylm de bu va
aslen Hırvattır. Yugoslavyada da akra- ziyetten isüfade etmif, rakbinln sırtını 
balan varmıı. Bizi davet etti. Hep bera- yere getirmişti. 
her Yugoslavyaya gittik. Birkaç gün o- Yaptıtı bu çirkin hareketi, şuna bu
rada kaldıktan ve Cek Şeriden de tepi- na ıöylemedilbniz için mi bizi fenaladı?> 
nfevvelin on beşinde fstanbula gelip Te- Çok Mrt bir llaanla YIZlldıfı için bazı 
kirdağlı Hilaeyin ile bir maç yapması ı- yerlerini çıkarttılım bu mektub burada 

Dünka yi.izmelere iftinık eden gençler çfn ıöı aldıktan ıonra Solyaya d&ıdük. bitiyor. Kat'I hükmü verebilmek için 
ftlla kurban gitmeyi boşuna enerji ver- Bu arada Dangolof da Sofyaya gehiıtf Müllyfmln cevabını bekliyeli.m. 
mek olduğunu anladılar. Havuzu terket- bulunuyordu. Niçin ıeidiğimtzl kendiline Hayretti" BG§kuı 
tiler. Beykoz böylece maçı kazanmıt N- anlattık. -· 

yıldi. Yüzden fazla seyfrcinin gülüşmele- Kendisi ne zamandanbert Teldrdallı Bursa lpekiş takımı Merı"nos 
ri arasında ayni hakem bir başka bata iş- Hüseyin ile karşılapnayı istiyormuş. Yal-
ledi. Diğer bir maç için de üç kifililt ta- nız onun da ayın on dokuzunda Pariateki takımını yendi 
kımla seremoni yaptırdı. Ortaköy Şeref güreı salonunun açılına merasiminde, bu Bursa (Husud) - Burada futbol sa-
sahaaında Betiktaı klübünün terüb etUli salondaki hissesi dolayııile bulunması 1-- huında 'Merinos • İpekif arasında bir ma

9 
bu müsabakalar çok fena bir idare neU- zımmlJ. yapıldı. İpekif maçı 3-1 aalib olarak bi· 
cesi olarak berbad bir pkilde bitU. Parla dönÜJÜ, 7ani tepinlevvel bapn- Urdi. 

kiiuesi çerçevelemifti. 400 metre seçme (İkinci serı) 1 incı 
.\lınan teknik neüceler fUD1ardır: sl ) 52 3 2 nci (Yunan) 52.5, 3 ün- taksu (Yunan) 5'.4.1, 1 inci Kovaçovlç 
ııo nıetre manı·aıı ....m,. (Birinci seri): (YugRo avn) ~2· 8 Bizden Cemal girdi, (YugOllav) 52.18. 

1 -._.-• .. ·· cü ( ume " · · di, d alamadı. bıct Türk Faik, 2 nci Yugoslav, 3 uncu elimine oldu. . .. Bizden Melih gir erece 
ırllnan, Derece tesblt edllemed~ . . . 400 metre final: 1 inci Gör~n (Türk) Bayrak 4X100: 1 inci Yunan takımı '3.4, 

ııo nıetre manialı ~ (:lkincı sen)· . Türkiye f'Ökoru, 2 ncı Karayor- 2 nci Yugoslav takımı 43.9, 3 üncü Ru-
l bıc:i Yunan, 2 nci Yugoslav, 3 üncü Ru- 490•s4·(~:~an) S0.6, 3 üncü Plotarsek (Yu- men takımı 44.15, 4 üncü Tilrk takımı 45.7. 
llıen. Derece tesb"t edilemedi· g 50 7 Çok güzel bir koşu yapan Bizim takım: Halrut, Gören, Fikret, irfan. 

ııo ı An' 0 goslav) · · 
~ metre manialı final: 1 incl lap - 0 .. n rakiblerini hayli açtı. Maraton (42 kilometre 191 metre llze-
b ç (Yugoslav) 15, 2 nci Mandikas (Yu- ~~O metre: 1 inci Gorse (Yugo~lav~ rinden): 1 inci Rogardos (Yunan) 1.30.38, 
atı) 15.1, 3 üncü Faik (Türk) 15.7.. 0514 2 nci Kfş (Rumen) 4.~/8,_ 3 uncu 2 nci Kiryakidfs (Yunan) 2.31.20, 8 tıncll 
Çok heyecanlı olan bu koşuda senele~- ~elko~ulos (Yunan) 4.10/3, .f uncu Receb Şevki (Türk) 1.55.38, 4 Undl Belim 

::beri Balkan pmpiyonu olan Mandı- (Türk) 4.22/4. Galib son turda yarııı bı- (Türk). 

p 
1

• 8enç Yugoslav mağlub etti. raktı. . Umuml puan vaziyeti: 
liçU aı~. güzel bir kotu yapmasına rağmen Üç adım atlama: 1 inc_ı ~alanıyotof Yunanistan 128 puan 

ncu oldu. unan) 14.45, 2 nci Yovıçevıç (Yugos- Yugoslavya 114,D • 
rtSırıkJ.a Y'Üksek ailama: 1 inci Tanus (~ 14 3 üncü Lambrakis (Yunan) 13.91, Romanya 68 • 
3.8()'Un.an) 3.91, 2 nci Ajerharl (Rumen) ~,? cÜ Yonesku (Rumen) 13.5g, 6 inci Türkiye 18,5 • 

"i' 
3 

Üncü Travloa (Yunan) 3.80. lc:u (Arnavud) 13.56. .. Arnavudlui • ' • 
2 ll ~an diaki: 1 inci Silas (Ywıan) 40.12, c· 'd atma: 1 inci Popoj81'JtYO (Yunan) )ı{üaabakalan milteülb Dokuzuncu 
•a~ '!Ood (Yugoslav) 37.59, 3 üncü Ko- 58 41; 2 nci vamanu (Rumen) 58.i!:a3 ~n- Balkan o~ mtrllimlt 'kapanımpg, 
~~- ·· ç <Yugoalav) 37.10, 4 üncü Kuro . · Arklüg (YuaOll'V) t'UO,·t e-
'''~en) ae.20, o Uaci :noto .<Yunan) 34. CÜ 
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1 -YESI 1 Vekfilet binası kalorüerleri için 150 ton sömikok kömürü açık eksiltme su· 
retile s alınacaktır. 

150 ton sömikok kömürünün. muhammen bedeli 3900 lira muvakkat teminat 
292,5 liradır. 

~Hll .. 11111111111: .. :tllllllllll .. HUllfHIH .. llllha. 
1 

Çeviren : Faik Bercmen ~"11111 .. IWİffi 
Şartnamesi Ziraat Vekaleti Levazım Müdürlüğünden parasız olarak alınıf· 

Eksiltme 29/9/938 tarihine müsadif Perşembe günü saat 15 de Vekalet binasıiı· 
d'a satın alına komisyonunda yapılacaktır Talihlerin teminatlarile birlikte 

4 ağustos 1867 tarihinde ilk defa olmak 
üzere Dorade ismindeki gemiye lostro -
mo olarak giriyordum. 

Her şeyden evvel kendimi size tanıt -
mama müsaade efüniz: Uzun boylu, iri 
yapılı, teni güneş ve havadan bronzlaş
mış, herkes üzerinde zeki ve ayni zaman
.da çok mütevazi tesir bırakan bir insa~
dun. Yeni gemici elbiselerimle vapur k.i
peştesine çıktığım zaman bir katran fı
çısına güneş sayesinde akseden hayalimi 
beğenmekten kendi.mi ala.madun. 

Yelkenliye kumanda eden kaptan Bil -
ge beni görür görmez: 

- Hoş geldiniz, mösyö Blowhard! diye 
seslendi. 

Bu kaptan Bilge de amma da ndam:h 
ha ... Onun ağzında bir megafon ve ihti
yar deniz kurdlarına has sert bir lisanla 
manevralar esnasında nasıl kumanda et
tiği görülecek bir şeydi: 

- Haydi baylar!.. İş başına! .. Fazla yo
rulmağa hacet yok... Bol, bol vaktimiz 
var ... Hop, Yons güneşte çok durma!.. 
Gene başına çarpar .. Williams, sen de lut
fen şu halatı çözüver!.. 

Üç gün sonra engin denizlerde pupa 
yelken gidiyorduk. Üçüncü günün saba
hı kaptan Bilge bana gelerek şöyle de -
di: 

- Mösyö Blowhard. bu geceden itib1-
ren iki defa çeyrek nöbete gireceksin! 

:..._ Ne için kumandan? 
- Birinci lostromoların ikisi de denize 

düştü de .. 
Fazla bir şey soramadım. Bu denize 

Clüşme hadisesi bana hem garib, hem de 
esrarengiz göründü. 

İki gün sonra Bilge sıkıntılı ve ür'in -
tülü bir tavırla tekrar yanıma yaklaşa -
rak bu sefer de şu haberi verdi: 

- Serdümencimizi kaybettiğimizi te -
essür ve teessüfle bildiririm ... 

- Tuhaf şey nasıl kayboluyor? 
- Bu biraz da benim kab:ıhatim, hey-

hat! Bu sabah brandaya çıkmşıtı; kazara 
merdiveni çektim, inerken, zavallı ser -
dümen denize yuvarlandı. 

- Düştü ise düştü... Onu tutup kur -
tarmağa uğraşmadınız mı? 

- Vallahi hayır ... Buna teşebbüs et -
medim .. 

Ben ·sana o Sinaya mıdır, nedir? O
rada ne dedi idim? Düşün, bak bir kere, 

hatırla! Ben de 
~apacağımı bili -
rim bundan son
ra demedim mi 
idi? İşte, yaptım 
yapacağımı. Pek 
tyi de ettim. Ooh 
olsun! Şimdi ar -
tık nasıl ister -
sen, sen de öyle 
yaparsın. Elin -

den geleni arkana bırakma! Anladın 
mı? 

- Peki. O halde ne diye geldin? 
- Gelirim elbette. Beni buralara 

kadar getiren sen değil misin? Şimdi 
de beni, getirdiğin gibi götürmeğe de 
mecbursun. 

- Ne ile? Paraların duruyor mu? 
- Duruyor, durmuyor .. onun orası 

benim bileceğim iş. Senin ben henüz 
nikahlı karınım. Mahkemelik olup ta, 
bağımız çözülmedi. Çözülünciye kadar 
her türlü mesarifimi sen çekeceksin. 

Torik bu noktada lakırdıya karıştı: 
- Anlıyalım .. papeller duruyor mu? 

diye soracak oldu. Bir tekdir sağanaği
le de o karşılaştı: 

- Sen de SU!i, ağ7.ını açma! Demin -
den karakolda, telefonla bir dediğini 
bırakmadın. 

- O, ilk ağız öyle oldu .. düşün, sen 
de hak verirsin. 

- Bilmiyorum, ben! Hiç birinize he
sab verecek değilim. 

- Darılma, be yahu! Burada rehin 
kaldık ta, onun için soruyorum. Ma -
lfım a. kasadarımız sendin. 

- Bundan sonra karışmıyorum. Er
kek değil misiniz? Bulup buluşturmak 
size aid. 

- Demek paralar gitti. 
- Bilmiyorum. 
- Dediğim olmuş.. herifçioğlu a • 

raklamış mangizi.. yuuh, ervahına se
nin, cadı kan! 

İfakat Hanım bir kahkaha attı 

Dikkatle Bilgenin yüzüne bakarak bir
deıı sustum. 

Gemideki bu esrar gittikçe katmerle
şiyordu, ertesi perşembe sıra gabyacıya 
geldi; ve onu müteakib adamlarımız bj
rer birer boğulmağa başladı. Pazar ak -
şamı iş bolluğundan dolayı güvertede 
biraz oyalandım. Bir aralık Bilgenin Mu
çoyu sol bacağından yakalamış küpeşteye 
doğru yollandığını gördüm. Hem hayret 
ve hem de merakla kumandanın hareka: 
tını gözetlemeğe koyuldum. Bir de ne 
göreyim! .. Pupanın yanına gelerek za -
vallı küçüğü oradan denize yuvarladı ... 
Bir iki dakika, bedbaht çocuğun başı dal
galar arasında çırpındı, durdu . Bilge ar
kasından eski bir pabuç fırlatarak çir -
kin bir gülüşle oradan uzaklaştı. 
Şimdi muammanın anahtarını yakalı

yabilmiştim. Bizim kaptan gemi koda -
manlarını birer birer kendi elile ademe 
göndermişti. 

ra soluğu Bilgenin kamarasında aldım. 
Vaziyeti kendisine anlattığım zaman sa -
dece: 

- Bana belitayfayı çağırınız! dedi. 
Tomkins gelir gelmez kumandan: 
- Mösyö Tomkins lUt!en başınızı lum

bar deliğinde:tı uzatarak enginden geçen 
şu gemiyi tarassud ediniz! dedi. 

Baştayfa bu söze itaatle başını uzatır 
uzatmaz Bilgenin bir işareti üzerine ben 
sol, o da sağ bacağını yakalıyarak; ve 
kutuya mektub atar gibi baştayfayı de-
nize yuvarladık. ' 

mezkflr tarihte komisyonda hazır bulunmaları ilan olunur. c3654> c6330• 

uevlet Demiryollar1 ve limanları işletmasi Umum idaresi ihlnları 

Muhammen bedeli 37650 lira olan muhtelif akkümülatör, pllk ve yedekleri 
31/10/1938 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zari usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2823,75 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine 
vermleri lazımdır. 
Şartnameler 188 kurup Ankarıı ve Haydarpaşa vemelerinde satılmaktadıt· 

(6280) 

- - - - - -
Ertesi gün öğleye doğru, Bilge bir çek

meceden sararmış bir parşümen kağıdı 
çıkararak bana bazı itirafta bulundu ve 

Aradan üç gün geçti; Ümid burnunu 
döner dönmez Hind denizinde bir korsan 
gemisine rastladık. Unutulmıyacak bir 
manzara idi bu! .. Gemi, tayfalar da da -
hil olduğu halde baştan başa siyaha bo· 
yanmıştı. Birbirine yanaşan iki ~emi kü
peştelerinde bir geçid yapıldı. Biraz son
ra dişleri gıcırdıyan, gözleri vahşi parıl
tılarla yanan korsanların hücumuna uğ
radık. 

Muharebe yirmi dakikalık bir fasıla ne Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
iki saat sürdü. Top, tüfek ve buna ben- ... 

dedi ki: • 
- Blowhard sana emniyet ve itimadım 

var ... Dinle beni, işte sana içinde bır 

milyon Portekiz parası bulunan bir ada
nın planı ... Bu parayı bulmak niyetinde
yim... Bunu tek başıma yapamam ... Pa
yın yalnız ikimiz arasında olmasını te -
tnin için öbürlerini ortadan kaldırdım ... 
Daktor muyuz? 

zer bir silah olmadığı için hepimiz vn- Nevralji, kırıklık ve bütün agrılarınızı derhal keser. 
cud vücuda boğuşuyorduk. Yumruk, çel- - - icabında günde 3 kqe alınabilir. - -
me, tekme, tokatın bini bir paraya ... Bun- ==~=~===================-========'?' 

Tasdik yollu bir cevab verdim; fakat 
mazur görülmekliğimi rica ederim ... Hem 
genç ve hem de haris idim. O gün ak -
şama kadar gemi tayfaları arasından av
rılmıyarak haleti ruhiyeleri üzerinde 
müsbet tesirler uyandırıp onları teskine 
uğraştım. Kimi sigara içiyor, kimi uzun 
sıllıdalyclere ve yataklarına uzanmış is
tirahat ediyordu .. 

Bir aralık baştayfanm sesi yükseldi; 
bana dönerek: 

- Şef! dedi, müsaadenizle size, arka • 
daşlarımın, bu, sık sık vuku bulan gay
bubetlerinden pek canlarının sıkıldığını, 
üzüldüklerini, hatU bu işe şaştıklarını 
söyliyeyim ... 

Bu söze tepem atmakla beraber onları 
mümkün mertebe düştükleri şüpheler • 
den kurtarmağa uğraştun; ve biraz son-

larla da başa çık1lamayınca her iki ta -
raf birbirini ısırmağa başladı. 

Saat bir buçuğa doğru bizlerl-:ı başa çı
kamıyacağını anlıyan korsan gemisi al -
kış ve horra... Nidaları arasında uzak -
laştı. 

Bu mücadele esnasında Dorade su al
mağa başlamıştı. Araştırmamız netice -
sinde ambardan sızan suların yarım met
re kadar yükseldiğini dehşetle gördük. 
Pompa ile fasılasız yirmi bir saat süren 
bir çarpışmadan sonra sulan boşalttı -
ğımızı zannederken azalmak şöyle dur -
sun bilakis su yükselmişti bile... Gemiyi 
kurtarmamıza imkan yoktu. Bizim için 
de vaziyet fenalaşmıştı. Gece kamara -
ma gelen Bilge: 

- Gemi batacak. .. Hem de ağır, ağır ... 
Bunun önüne geçmemize imkan yok! Bu 
batış belki bir ay, belki üç ay, bellct de 
bir sene bile sürer. En iyi çare, gemiyi 
olduğu gibi terkedip hemen hazırlıyaca
ğımız bir sal ile denize açılmaktır; dedi. 

Bütün gece uğraşarak geminin şura -
sından burasından çıkardığımız kalas • 

YAZAN: Ercüınend Ekrem Taıu 

larla bir sal hazırladık. Yelken bezi, yi -
yecek, içecek, bir kronometre vesaire 
fenni ve lüzumlu eşyayı da içine yer -
leştirerek sabahleyin şafakla beraber en
gine açıldık. 
Öğleye doğru, traş olduk, ötemizi, be -

rimizi tem.izleyip karnımızı doyurmak Ü· 

zere otururken olanca çıplaklığile karşı
mızda sırıtan hakikat aklımızı başımız • 
dan alacak kadar dehşetli idi 

Bilge sal içine elli iki kutu konserve et 
yerleştirmiş, fakat bunları açacak Ale~ 
hatta bir çakı bile koymamıştı. Aklıma 
cin şişeleri geldi. Bunlar da mekanizmalı 
olup hususi alet olmaksızın açılmalarına 
imkan yoktu. 

Sekiz gün aç ve biilAç deniz üzerinde 
çırpındık durduk. Sekizinci günü artık 
tahammül edecek halimiz kalmadı. Kur'a 
çekelim, hangimize isabet ederse, o, öte
kine yem olsun! dedim. İki saman par
çasını Bilgeye uzattım, üzWldü; endişe 

ve heyecanla: 
- Ne oldu acaba? Ben mi kazandım, 

sen mi? dedi. 

- Paradan ilmi - ' yor, fakat bu sefer 
dinizi kesince cadı cesaret edemiyor -
kan oldum, değil du. Gurabi Efendi 
mi? dedi. Daha şim- de Romanyada Ya -
di, darılma diye işi sefin teklifini red • 
yavaştan alıyordun. dettiği.ne yanıyor -

Takvor, çenesini du. Fırtınanın din -
sağ avucunun içine miş olacağını tah -
almış, demindenbe- ınin eyliyen Torik 
ri söze karışmaksı.. analığının nezdi.n -
ıın dinliyordu. İfa • de son bir iskandi1 
kat Hanını sözünü teşebbüsünde bu -
söyleyip te, ortalık· lundu. 
ta bir sükun hasıl - Sende hiç para 
olunca, o da başını kalmadı demek, öy-
ı;allıyarak, yan ken- le mi? 
dine hitabla: Kocakarı dik dik 

- Zorlu kan, ma• cevab verdi: 
şallah! dedi. Sıfatı - - Hayır! 
na baktıkçaz bekar . . . .. . . - Eh, öyle ise iş 
kaldığıma şükredoo· Torık karşısıfldakı ada mın hıwiyetim de,-hal anlamıştı başa düşüyor! 

rum.. ı dükleri zaman, doğru odaya çıkıp so -ı Takvorla beraber, Torik sokağa fır-
İfak:at Hanım bu sözleri duydu; bir yundu, dökündü.. bavulundan temiz ladı. Nereye gideceğini, kime baş vu -

daha parladı: bir entari çıkarıp değişti.. masanın ü ~ racağını kendi de bilmiyordu. Evvela 
- Sana da ne oluyor, kartaloz ko - zerinde duran Gurabi Efendinin pake- konsoloshaneye uğradılar. Konsolosa 

doş? Bekar kaldığına sen şükredece - tinden bir sigara aldı, yaktı .. pencere- kadar çıkmağa cesaret edemiyerek 
ğine, sana varmaktan kurtulan dudu- nin önüne geçip, sokağı seyretmeğe vaziyeti kançılara hikaye ettiler. o -
lar kurban kessin! koyuldu. nun: 

- Afedersin. Ben bir ~ey dememi - Üç ahbab, başlarını önlerine eğmiş, 
'll - O halde, ne yapacaksınız? sualine 

şiın.. 

- Diyemezsin ki! Alırsın o saat ağ-
zının payını. 

- Görooruın. 
- Görmez ol işallah! 
Artık Takvor da sinmişti. Ve İfakat 

Hanım, bütün hasımlar:ını altedip ka
çırmış bir hind horozu gururile cüm -
lesine yüksekten bakıyordu. Biraz son· 
ra. • önde. itekiler arkada. otele dön-

düşünüyorlardL Bu gurbet diyarında, karşılık ta: 
on parasız ne yapacaklardı? Konsolo- _ Allah kerim! Bakalıml .. cevabını 
sun kefaleti ile oturdukları bu otelde, vermekle iktifa ederek tekrardan kal
borç günden güne birikmede idi. Hem, 
bu derece IUtfünü gördükleri o zata dırımlara düştüler. 
karşı da dürüst davranarak hakikati O sokak senin, bu sokak benim, baş
söylemek icab ediyordu. o vakit te ne lan havada, nazarları tabelMarda, mu
olacaktı? nis gelen bir isim, bir firma ünvanı a

Torik Necmi vaktile, buna benzer rıyarak, Avire AvAre gidiyorlardı. 
bir vaziyette para bulduğunu h!ltırlı .. Bir hayli tloJıpxnl'erda 11is sclıabl-

Esefle başımı sallıyarak: 
- Kaybettin, Bilge! dedim. 
Tahmin edildiği üzere Bilgenin vil " 

cudile kaybolan kuvvetimi yerine getir• 
dikten bir ay sonra ıssız, hali bir adaY' 
çıktım. Öyle bir ada ki, bol çakıl. ktııı' 
ve yapraktan başka bir şeyler yok ..• 

Sefil ve perişan Kaktüs yapraklaril• 
giyinip çakıl ve kum ile karnımı doyat"' 
mağa çabalamak yüzünden az zaııı'° 
içinde deve benziyen vücudilm ve biÇ 
sarsılmıyacak sanılan sıhhatim ınahVo~ 
du. Yediğim ta§lar ve çakıllar yiizülldeJı 
hastalandım. öldüm ve sahile göıııül " 
düın!.. 

Korsan maceraları yazan muharrirler 

de bari beni taklid edebilselerdi! .. 

YARINKi 1'08ııAıııznA: 

24 mektub 
Çeviren: lbrahim HOJP 

re, Toriğin gözlerine, bir halı mağaza• 
sının camekanındaki altın yaldızlı yatJ 
ilişti: 

Hossein Abbas Gholi 
Orientalische Waren - Teppiche 

Antiquitaten 
Alt tarafından bir şey anlamarrıtŞı 

fakat Hüseyin, Abbas isimleri ııazal1 
dikkatini celbetmişti. Hemen, kapıY8 

kadar sokuldu, içeriye baktı. İçeniet' 
koşup gelen bir çırak kapıyı açtı ve a· 
laka gösteren bu iki kişiyi müşteri sa· 
narak, almanca, dükkana davet etti. 

Girdiler. Ta dipte, üzerinde top toP 
şallar, şal örnekleri, ipekli metı· 
diller, işlemeli terlikler yığılı 
bir tezgahın yanıbaşında }{e.r9 
yağız çehreli, çember sakalltı 
koyu kara gözlü bir adam nargile içi • 
yordu. Torikle Takvoru nezaketle }(ar' 
şıladı. Ağzındaki marpucu bir kenara 
bırakarak, çetrefil bir almanca ile, 11e 

arzu ettiklerini sordu. 
Torik karşısındaki adamın asıl hü"1· 

yf'' ·-i derhal anlamıştı! Onun aımaıı' 
ca .. ıtabına türkçe mukabele ederek: 

- Selamünaleyküm, aka! dedi. 
Adamcağız şaşırmakla beraber, ce. 

vab verdi: 

- Ve eleyçüm selam. Türkçe d.Bll1' 
şırsız? 

- Evet, akam. 
- Siz türksüz? 
- ·Evet. 

- Hoş gelmişsiz! 

- Hoş bulduk, hacım! ı 
- Men hac değilem.. ille gelen Y1 

olurum inşallah! 
- İnşallah! .. 111 
- O ki türksüz, gayf e içersiz, değ 
- Zahmet etme. i.ifl 
- Yoh! Hansi zahmet? Menniın iÇ 

şerefti.. • 
Çırağını dışarı saldırıp, mağaza ;r'i 

hibi, misafirlerine hemen iki 
kahvesi ımari.ac1ı. 



Kınk riUKlilya 
Yasanı A. & 

meş'um aşkı Ley lanın 
~---------------~ Mel'un herifle her taraftan beni Yolda, Zeki beyin anlattıklamu gö:r. LeylAnın küçük tmıi olan (Hatice)nin 

öy}e kıskıvrak ~ğJadıJar kL yaşlarile dinlemiş: , zikriJe iktifa edilmişti. _ 
- Ne i~.. geçmiş olsun... Amma, - Zeki!.. Ne ~um ~ varmış. Alay ~ı, ~lehi ~~ 

d!kkat edelim, beyim ... ~ bizim i- Beni tanıdığın ~denben ba~ ge!- tını tasvıb eder ~ıyette bır mutalea 
Çın tehlike geçmemiştir. pıedik şey . ka.lm~ O. kadar buyuk bır yaz~tan ~~ istidayı derhal ~ 

- Daha, ne tehlike olabilir?- hicab içindeyım -~ tal.ih ve mu~dde.: ya gondermişti Oradan ce_vab geline; 
- Ne, gideceğimizL ve ne de ne~ ratının değiş~gıni bılsem, benım yu- ye kadar, Zeki ~ be~edıye banmaa 

Ye gideceğimizi bunlar haber aımama- zümden. ~ektıgm ıztırablan, kanımla yatıp kalkacak.. ~ gelır .gelmez, ~lay 
ltdır. Mademki size bu kadar garez ol- ödeyecegım. ku.ınandanınm evınde nikAhlan ıcra 
ınuşlar. Olabilir ki, yolumuzu bağlar- Demişti. .. edılecektL 
lar. Bir edebsizliğe kalkarlar. Maamafih, alay kumandanın~ gos- * 

- Doğru k doğru, Hakkı çaVUf. tenliği bu necibane ,efkat ve hımaye İlk gün, böylece geçmiştt Zeki bey 
·· ço * üzerine, Zeki bey artık geniş bir nefes o geceyi, dalgın ve müsterih bir uyku 

Açılan bu büyük bıW kaplSI. z.eki aldığı gibt, Leyl':_nm teessür ve. ~dı - ile geçirmişti. ~esi gün, erkenden 

....,_ .. 

~SÜMER BANK~· 
Umumi MOdDrlDğOnden: 
Bankamızca tayin edilecek muhtelif ihtisas şubelerinde yetf§tirilmek üzere 

imtihan ile 15 lise mezunu seçilerek 

ECNEBi IEILEKETLERDE TAHSiL ETTiRiLECEKTiR. 
Namzedlerin apğıda J'&Zılı prUan haiz olmaları lhımdır. 
1 - Türk olmak. 
2 - Tamüssıhha olmak, 
1 - 18 J&flDclan apiı 23 yqmdan yukarı olmamak, 
4 - Liselerin fen kısmından mezun olmuş bulunmak, 

1 - 11H • 1131 lıPDelnt ananda liselerin fen kısmından mezun Olmllf 
bahmmak, Riyaziye, 1'lzik, Kimya dersJen1e yabancı dilden iyi dere
cede not alnut ohmk, 

1 - Tahaile ıttmeJe ve avdette banka hizmetinde çall§ID81a mini resmi 
wya hususi bir taahlıfidii olmamak. 

TalibJerin nihayet 25 EyUU 1931 tarihine kaaar aptıdaki vesaiki "(M. E.) 
rilmuzlyle An.kanıda S6mer Bant Ummnt ve fstanbulda Sümer Bant lstan
bul Şubesine göndermeleri lAnmcftr. 

1 - Bal ıerctimesl. 

2 - lılekteb ,ehadetııamesi ve imtihan notları cedveli. 
3 - Remı! bir hastaneden alınmıı ve yukarıda yazılı aıhhat ve OUllye 

prtlannı muhtevi bulunmut bir ııhhat raporu. 
4 - Tudikli hümühal varakuı. 
1 - 4 fotograf. 
Bu vuikalar makine ile yınlm•ı llçer nüsha oluak pderilecektlr, 

İmtihan tarihi aynca ilin edilecektir. 

beyin gözlerinin önüne yığılan taranl?k şeleri de biraz suklln kesbetmiştı. alay merkezine gıtmişti. 
bulutlan bir anda dllfıtmı.ştı. l)e!'bal, Alay kumandanı, lütUfkirlığın bu Pencerenin pnündeJti köşe minderin-

1 Ali çavuşu çağırarak emirler vermtye derecesi ile de iktifa etmemişti. Emir- de oturan alay kumandanı onu garür K•dık6y V•kıflar Dlrekt6rlDOU lllnl•n 1 
başlamıştı: _ siz olarak vazif~ mevkiini terkeden .z~ görmez camı ~Uf: ._ ________________________ _._ 

- Ali çavuş!.. Arkadaşlara soyle.. ki beyi mes'ulıy~n tuı:tarmak ıçın ;--- ~ered~n, evlid!. Gel. çabuk 
5enin atı derhal bana hazırlasınlar ... fırka Jmmandanlıgına fU tifrell telgra- ge •.. bır çocugumuz oldu. 

Bölük ku~danınm bana hediye etti- fı çekmişti: _ ... _k fd v k 
li atı buraya bırakıyorum. verece~im (Merkezt Durak nahiyesinde bulu - a agının ar ası 
eınre, kadar burada kalsın... Tecrübe nan Hamidiye hafif süvari S 7 nci ala-
edilmit, ~cığı sağlam bir tüfek. İki yın 3 üncil bölükte, eenei sabıka ve (Btq tm'llfı 6 wcı tap/ada) 
YÜ2 fişek ... Hakkı çavuşun atının eğe· hali ye hesablanna aid ~zı y~lsuz~uk- ye~ kaza~dır~~ gene,. eski ~ciye ve: 
tine de keskin bir kılıç bağlayın.. . Ar- lar vukuu istihbar edilmesi üzenne. ziri, ve fUDdı1u Tebrız valısı Kizımı 
hdatlardan birini, Faris çelebinin e- tahkikat icrası için böJük nizamiye Han o1muştur .. 
Vine gönderin. Hanıma, şu mektubu kumandanı yüzbaşı Zeki efendi meı: .Gö~~ ilk ~i •Şah Abbas> old~~ 
~ersin... Atlar için, fiçer günlüJıc yem keze celbedilmiştir. Maltlmat husu1u içm, otedenberı halk buna: cŞah golu• 
kAfL Yolda, nasıl olsa buluruz ... Ne o, zımnında arzolunur.} ismini vermiş.. •Şah gölü• diye talif
~ ~?-Yoksa ağlıyor musun?- Ayni zamanda, 7.eki bey alay ku - fuz edilen bu yerin adım şimdi değiştir-

Semti 

Kadıköy 

Kadıköy 

O'sküdar 

lılaha11esi 

Omıanala Piriçavuı 

No. 

10 
10/1 Osmanağa Pirlçavur 

Rum Mehmed 
pap 
Kandilli 
Pazarbap 
.Muradna 

Balaban 

Bahçe 5 
Tqçı Mahmud 7 
SiWıciar bah-

Cinsi 

Arsa 
Arsa 

Aylık kiran 
L. K. 

4 00 senevi 

' 00 senevi 

8 00 aylık 

3 50 ayhk 
1 00 &7hk 

çesi il Odunluk • 40 1e11evl 
Yukanda cins ve mevkileri yazıh yerler 11151131 IJCID1JDa tadar kiraya w.rll

mek üzere açık arttmnaya çıkanlmıftır. İhaleJerl 13/1/'138 Cuma günü aat ikide-

diJ'. llteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlülftne gelmeleri. (8.138) Dbndik durarak bu emirleri dinleyen mandanlığına hitaben bir istida ver - mi,ler.. kapısının üstündeki levhada 
~i ÇllVUf, g6z.1erindeD sızan yaş1an miş; (eski askerf tekaüdlerinden mer- cEstahrl Şah• yazılıdır .. ama halk, ken 

~~~~n ~ ~~~m&d~ pq~ınhrim~ futi~~~~u~~mdm~~~m~~.~~-------------------------~ 
tarafa çevirmişti. rakat; şimdi b~ suaı hanım ne izdivacına müsaade) istir - ıeıcisi, şoförü, polisi: ·$ah gölü· deyip, Lokanta ve Gazı·nocuların 
tlzerine, güçlükle boğmıya çaııştıgı hıç- ham etmişti. salık almak isteyen, benim gibi yaban-

kırıklannı zaptedememişti. İstida, fırka ve ordu merkezlerine cııara gölün yerini tarif ediyor.. Nazan Dikkati.ne 1 
- A, efendim!.. Biz, arkadaşlarla gittiği zaman nazan dikkati celbetme- Vasfi R. 7..obu 

aüct • .wı &izli yaş döküp duru- met için Leyli 1smı kunanıımamış; <Arknn ""' Fabrikamızın BAŞKURT marka-yoruz ... HAtl lwmıcwuadan, ha herif- __ ..__..._ _______ _.._ ____________ _ 

lerin size ettikler~ bilmiyoru~ mu: Sıhhat ve İP-limal Muavenet VekAlafinden: h yerli -alAblllUI prmeclea ÇATAL 
aanıyorsunuz? .. Abmallah, size bır za Y KAŞIK ve BIÇAK talnmlanmzı alma. 
rar geleceğini düşündük de vazgeçtik. ( Eksltme T ~ hiri ) yum. 
'Yoba bu gece, konak mıdır, eşkıya~ 19/9/938 pazartesi gO.nil saat on birde Ankarada ihalesi mukarrer Tıp fakül- B&ffln mallarım bem kalite itibarile AY· 
tağı mıdır, nedir? .. Orayı b~ıp, heps~m tesi Doğum ve Nisaiye Klinili mıaatma aid kapalı zarf usolile yapılacak ek - npmwakindea dalaa JlkMk Ye hem de fiat· 
kılıçtan geçirecektik ... Ne ıse.. nasıb- ıiltme 24/ttrJI Cumartesi giini saat on bire tehir edilmiştir. AIAkablann ma - P Jlzde OnJZ clalaa ucmdur. 
lerinden, geçmesinler. Elbet Allah, e - ııımat edinmesi. c6603ı. Toptan satış yeri: Tahtakale caddesi No. & 1 
lfnıizebirfı.rsatveri~ ~ ........................ ~ ...................... ~ ~~ .. ~~ ........................................ ~, 

de~~~~f:e ç;~~~;ii. :1%:.:1~1: Ereg" ı·ı Ko .. mu"rler·ı ·ıştetmes·ınden •• 'I'ürı. çocuğunun gösterdiği sif merdlik 1 . İltanbW Belediyesi llinluı 1 
Ve asalet karşısında göz yaşiarım zapte- DeYle~ DemlrJOllan s Blrlnc1&etrln ına tarihinden itibaren tahmllf.t. lçln ata. Belediye hutanelerile müeaeselerine lüzumu olan 2625 kilo Tereyatı açık ek-
deJDemişti. Boğulur gibi bir ~lAle: lah. ,onıarda 'Ocear emrine ftll'dlll ftl0nla!1D ı aaa.t u.rfuıda doldurularak 1adeatnl. liltmeye konulmuştur. Bir kiLJ Tereyağına 125 kuru§ bedel tahmin edilırrlftir 

- o.ıı.ıum. Ali MlVUşL. Bır aksi &akdlrde 8 aaUn ıeçmalnden IUbaren her bir aaı iCiB ft&Oll bapna 50 klll'Uf Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İıtekiiler 2490 numaralı kanun~ 
5 ,.- ,_...., yar ceza aıınacatım illD eanlfUr. azılı \1ardır. Ve 

0 
Allah, doğruuuıu - Y vesika ve 246 lira 10 kurufluk ilk teminat makbuz veya mektubile bera • 

dııncısıdır. Doğrular, saUanırl~~ ama, Bu•• ft8Pl'llft ı ber S/9/131 Pmrtesi IÜııt1 aut H buçukta Daimi Encümende bulunmabdırlar. 
)lkılmazlar. Fabt ~' bagürl _k~.ıe ç.taıatzı, JDHmD w F.oapldü ı.&uJonlannda Dnlet DemirJOllan ftlonlann- (S25t) 
libi saM-- g;;. ... --du-kleri halde, gunu.n da tesıını edllmek prtlle Japdan •bilar :lçtn beher vagonun &abmlllnde Ut 24 aat 

gwuu u.uu k b zartmda nnıet DemlrJOllanm ~~ eaaların mqterilerln faturalanna am -
birinde Allahm hışmına uğnY81"3 ır medUecelt tamtmen teblfl ohlılar. iz 1 
~~~~~~ ... ~~~k~~~~~~~~~~~~~~- MR PAMUK MENSUCATI 
etnıeyin. Ben gittikten sonra d8 ~~m d J .., d T A Ş r A.RAFIND 
kendi kendinize tehlikeli işlere ~ş. - lstan bal Defter ar ıgın an: ötedenberi aa11amııiue ~" ve halkımı!':aıbetinl 
llıeytn. Emin olun Allah, bekledıgınız G yri mübadillik sıfatı, mülp Muhtelit Mübadele tomisyommca tadik edil- kazanmış olan mamulltımız 
fırsatı Verecektir. •olan bak sabiblerinden Yanam.tanda bıraktıktan gayrimenkul mallara IC A Dı·y .... ı.n-.:_... ınll ~ takdiri ıçın· evveJce (Gmyrt Kibadiller Takdiri kıymet komisyonuna) B O T B E Z L E R 1 N lN "CvuaıU!w. tıym.a tarih kad İstihlik verpmin teJlZili niabetinde ucuzlattınbmf olan yeni sa••• fivaUan 

8.\JIACAN ALAY ıclJllANDANI veya U/10/934 tarihli _karal'Dame ~caatnd:;i~l0~934 . ine ar m(llp apğıda göaterilmiftir: ..., ~ 
a . übadı11er Komısyonuna mura e ve. 4 N Tip Ath 

ı Zeki, yarım saatten fazla süren söz- G yrun . _A ... :-Mllik --ı._ ..... , ve warruf evrakını ibraz ve tevdi etmımııı o. 
85 

S. En 36 Metrelik 155 Kr. 
f1"1- k - .. n A) Gayrı .-...IMUI--- ~uu. 4 a • • '15 • • • • 595 • 4~i bitirdikten sonra, alay Uuuıu• - • tt .. _ _..__,__ v • • DeflrmenH IO • • a 759 .. 
-.ııı derin derin jM ... ı 11ekti. ıı.ııau·--. .,__;1 ....... '--'---- noksm veya maallel ı&illerek lrendilerfndm is- • 2:eı.• ~u~ ll yerd ba- B) Bu vemaaı.-- ~.,,- 5 • • • 85 • • • • 728 • 

11..1 beye cevab vereceği e, ına}ftmatı ftl"Jllemif bulunmaları, ı • • Geyikli 85 • • • • 73l • 
fllıı kapıya çevirerek: terıilen . mallarına kıymet takdir edilmndf olmılarla takdir edilmif olan kıy- 8 • • • '15 • • • • 885 • 

-: Postat.. . ııe-bile tem:JİS komisJOOUDa veya Şiirayi devlete ftfraz edip te henth bu ı • • Tayyarell 15 • • • • 875 • 
fe ~e seslendi. İçeriye giren emır ne- ınetlere karJl.celemnlt bulunmıYanlann lstanbulda Galatada Bahtiyar hanında 9 ,, • • 75 • • • • 815 • 
r~: itirazları . neti (Gayri ı&übadil İşleri Tasfiye Bürosu) nda mütqekkil Gayri 11 • • Köpekli 85 • • • • 653 • 
- Mehrned çavuşu, çağır. w • jfayi v~zife ~diri bmyet komis'JOllUna 15/Teşıinievvel/938 tarihine kadar 1 - Satıpmız İz.mirde fabrikada teılim ve peşindir. 2 - Yukan daki .atıı 
lledi. Ve Mehın d çavuş içeri girdigı Mübadıller T dilerinden tstenecek vesika, malfunat ve izahatı vermeleri ve ftyatlanmız asgart bir. balya içindir. Ambalaj masarifi müşteriye alddir. 

!arxıan be.mb e lı bacını ınerd bir müracaatla ken_.t. .. bilinde vesika almalan ilAn olunur. (~) 3 - Yukandaki satıı fıyatlarına % 2 zam edilmek suretile fabrikada teslim 
tda.' eyazsaç y .-.ı· ~"~~aa~U~an~:ın:u.-:::=------------:---:=--~-:-:=-:-:~:---------~~~~-ile sallıya sallıya, p eınri vıı::ıuı: ~urac asgari olarak bir top satış yapılır. 4 - İstanbul. satış mahalli: Fincancılarda 

le - ~ledi~ hanına git. Yüzbaşı bey- - ı b ı Oni•ersiteıi Rektorlüğünden : ' Mahmudiye hanında 12 numaradadır . .._ _____ ., 

~i ge]eıı bil' misafir hanım var. Onu ..81: .stan U k P'atft1tesfnde Devletler Hukuka, Deniz ve Kara Ticareti, 
le~ eve götür. Bizim hanıma da soy Universftede Huku 1fletm tktısadı Edebiyat Fakültesinde Arab Ye J'an l'llo -
lJ~ kattaki köşk odasım döşesinler. tktısad FaküUeaiııde tarihi eı>oçen- açıktır. Talimatnamesi JDDcibince 17 

z 1 oraya misafir etsinler. lojlsi ve ilk zamanı- - d saat 10 da imtib•nlan yapıtacalmdm ı.teklllerln 
d eki hey, kendini tutamadı. Yerin - tıktefrin 1938 Jlet'Fmbe ':rmaıarı. ._.. 
:~~~~~~~~~p~·~~~~~n~~~~~r~ın~ı~e~~~~~~~~~~~~;;-------bue~i~ ve.asaleti içinde ağarlmış oı~n - 1 t Basunevi Direktörlüğünden: 
)ak tıyar askerin buruşmut e~ Dev e afmdan 0rta okullar ıç1n bastm1aD bMibı eten tttahlan-
~r·aıadı. Yüzünü bu tertemiz eller u- Kültftr Bakanhlı tar arak bugfinden itibaren Çemberlitafta Osınanbey matbaası 
)a ~~ kapadı. Hı~kıra hıçkıra ağlamı- nın ıaınamen hazırlan 1 »-Ya'""-"• de satıf)arma bai1'"""1 oldulu uyııı 

~ladı. "lair Baken.ı.- .,,---altındaki cKü ~!&kadar küabcılaıa bildirilir· (eut) * ta]ebe veliltriD8 ye a»---

Karacabey Harası Direktörlüğünden : 
)liiesmese için '1180 litre benzin, 12600 litre pzyalı. 4:500 litre vakum açık ek

.Utme ile alınacaktır. Eksiltme 28/9/931 tarihine müadif Çarpınba gi1nC1 saat 
on hep Hara merkezinde yapılacaktır Bendntn beher litresi 17 kunıf, pzuı 

beher litresi 15 kurut SO l&Dtim, vakumun beher litresi ._17. kulll§tur. Muvakkat 
teminat 288 liradJr. 

İBteklilerfn mezkftr gBn ve saatte Hara merkezinde müteşekkil komisyona ve 
prtnamesfni görmek fatiyenlerin Hara muhasebesine ve İstanbul Veteriner Di
rektörlüiüne müracaatları ilin olunur. 

l.eyıa, vaziyetten çok JDiHeellirdi· 
~~----------------~--------------------~~~~~~~~~~~~~--------~~----~~----~~--------------------------------------------------------~~~~~~~~......&.__. 
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Mari Valevska 
Na olgonun aşk romanı 

T acüme eden: Mebrure Sami 

Yeni harblere doğru 
Şaşıran .Mari: 
- İmparator Fransuvayı mı ziyaret 

edeceksiniz? diye sordu. 
- Hı! Öyle ... Ama bu ziyaret onun 

hiç hoşuna gitmiyecek. 
- Ne diyorswıuz? Yeni bir harbe, 

bu kadar çabuk mu gireceksiniz? 
Napolyon: 
- Evet, dedi. Çare yok. Avusturya 

boş durmuyor. İçin için silahlanıyor. 
Bir şey anlamıyormuş gibi yapıyorum 
ama, ben de onu birden vurmağa hazır
lanıyorum ... Ne oldun? Ne var? 

Genç kadının güzel alnını bir çizgi 
kırıştırmıştı. Yavaşca: 

- Bu tükenmek bilmiyen harbler· 
den ürküyorum, hem sizin, hem de ken
d im için. .. diye mırıldandı. 

- Benim için mi? Ne demek isti
yorsun? Ölürsem diye mi? Ölüm nedir 
ki sanki? Rüyasız, emelsiz, sonu olını
yan bir uyku değil mi? ... 

Birden sözünü kesti. Mari ellerin! 
gözledne kapatmış, usul usul ağlıyor
du. 

Napolyon eğil di onu öptü. 
- Ne Çocuksun! İnsan bunun ıçın 

ağlar mı hiç? Şaka yapıyorum birici
ğim!. 

- Bir daha böyle korkunç şeylerin 
şakasını bile yapmayın bana. 

- Peki. Söz veriyorum! Yapmam. 
Kurduğum eserin temelini büsbütün 
kuvvetlendirmek için, alelade bir in -
sandan fazla yaşamalıyım ben.. zaten 
öyle sağlamım ki, muhakkak doksan 
yaşını boylarım. Ne kafamda, ne kal
bimde, ne midemde şimdiye kadar en 
ufak bir sızı bile duymadım 

Valans'da iken, mülazimliği zama -
nında oynadığı Monoko havac;ını mırıl 
rlandı. Artık hiç dans ettiği yoktu ama, 
bu parçayı unutmamıştı. 

Mnrinin yüzü r:ıhatlandı. 
Napolyon devam etti: 
- Biliyor musun biriciğim, benim 

için sen ne .kur1undan, ne gülleden 
korkma hiç. Mukadderat bana bir yol 
çizmiş ve ben bu yolu sonuna kadar 
yürüyeceğim. Talih bana daima güler 
yüz gösterdi. Daha doğrusu felaketler, 
güçlükler, tehlikeler her zaman irade
min önünde eğildiler, alt oldular. 
Hem sana söyledimdi ya benim gökte 
parlak bir yıldızım var. 

Ajoccio'da iken onu bana dadım Sa
verio göstermişti, O vakittenberi de 
hiç gözümden kaçırmadım onu. 

Otön'de iken, küçük odamın pence
resine dayanıp kafamda bin bir çocuk
luk hülyasile düşündüğüm zamanlar 
onu görürdüm. Sonra İtalya seferine 
giderken de kış olmasına rağmen gene 
gökte onu pırıl pırıl ışıldarken seyret
timdi. Mısırda iken onu bulabilmiştim. 
Ömrümün her buhranlı dönemecinde, 
( 1) Brumaire 16 de, Mareugo harbin
de, Austerlitz, Fricdlaud cenklerinde 
hep onu gördüm. Hala da görüyorum ... 

Mariyi elinden tuttu, pencereye gö -
türdü, perdeyi çekti. Gökyüzü yıldız 
içinde idi. 
Fısıldar gibi: 
- Bak dedi. Dübbüekberin şu biraz 

öte~inde mavimsi bir ışıkla yanıp sö
nüyormuş gibi parıldayan yok mu? 
İşte o, yıldızım, uğurum benim. Onu 
gökte gördükce talihim hep açık ola
cak. 

IMar i inamnıyorcasına, başını sall~ 

yordu. 
Öfkelenmiş gibi birden sesini yük

seltti : 
- İn~nların akıl erdiremedikleri 

ne kuvvetler olduğunu, hayatımızda 
kaderin, kısmetin ne büy ük işler gör
düğünü anlamıyor musun sen kuzum? 
Ben bunun canlı bir misali değil miyim 
i.şte? Yükselmek, emelime erişmek için 
gösterdiğim bütün irade kuvvetine 
rağmen, tesadüfler, beklenilmedik ba
zı hadiseler, Iafın kısası tahtın basa -

(1) Brumalre: o tarihteki senenin 1klnct 
ayı ki-te~rinlevvelln 22 sinde bıı.tiayıp teı
r1nlsaninin 20 sinde biter. 

ıMari Valevsta filminden» 
Genç kadının güzel alnını bir çizgi kırı§tırmıştı. 

maklarınctan beni birer birer çıkar.tan 
«talihı. olmasaydı, bugün kimbillr ne
rede ve ne haldeydim? (2) 1792 de az 
kaldı, ben de hicret edenler arasına ka
tılacaktım. Sırf parasızlık. yüzünden 
ahp başımı gidememiştim. 

(3) Vendemaire 13 ae (5 teşriniev
vel) Konvansiyon hükumetini kurtar
mak için ne diye beni seçtilerdi? 
Çünkü Tulonda iken Barras benimle 
konuşmuştu ... 

Enfiye kutusunu çıkardı, kapağını 
açıp kokladı ve tekrar cebine koydu. 

- Ne romandır şu benim ömrüm! 
Şimdiki halimle gençliğimin yoksulluk 
günlerini yan yana getirdim mi rüya 
görüyorum sanıyorum. 

Ve sesindeki en ufak bir değişikliği 

(2) MalQm oldujtu üzere, 14 temmuz 1789 da 
ıB:ı.stlllea haplsaneslnln basılması lle ilk 
patıntı veren Fransa İhtll~ll Kebiri 1792 de 
de en lı:anlı ve ateşli devrini yaşıyordu. 

1792 ntn 10 aıtwıtosunda, büyük blr kala
!>alık Tullerl sarayına hücum edip, mulıa -
fızları öldürüp, kral hanedanını, teşrii mec
Jlı:e lltlcaya mecbur etmişti. Bu yılın 21 
eyUUilnde de krallığın llga edildiğine dair 
bir karar kabul olundu ve dört a.y sonra da 
16 ıncı Lui kiyotlnle öldürüldü. Onun ar -
kasından, bütün Fransanın, «Avwıturyalı. 
adını taktığı, lanet okuyarak kin bağladığı 
Marl Antolnette de ayni Akıbete uğratıldı. 

(3) o zamanki Fransız senesinln, eyUUiln 
22 sinden, teşrlnlevvelln 21 ine kadar olan 
b!rlncl ayı. .............................................................. 

~ 
Bugünkü program 

ISTANBUL 
19 Eylfil 1938 Pazartesi 

18.30: Dans muslkl.sl CPlllk). 19: incl ve ar
kadatları tarafından Türlı: musikisi ve halk 
~arkıları. 19.30: Dans musikisi (Pllk). 19.55: 
Borsa haberleri. 20: Saat lyarı: Grenvlç ra
sadhane.slnden naklen. Hamiyet Yüceses ve 
arkadaflan tarafından Türk musik.!.si ve 
halk tarkıları. 20.4'>: Ajans haberleri. 20.47: 
Ömer Rız!'- tarafından arabca söylev. 21: ea
a t ayarı. Orkestra. 21.30: Fasıl saz bey'etl: O 
kuyanlar: İbrahim Uygun, All Blllbül, Bel
ma. 22.10 : Hava raporu. 22.13: Sıvas saatl: 
ömer ve A§ık Osman, H. şarkıları. 22.50 : Son 
haberler ve ertesi günün programı. 23: Sa
at Ayan, İstiklll marşı. 

* ANKARA 
19 Eylül 1938 Pazartesi 

ÖÖLB NEŞRİYATI: 
14.30: Karışık pltlk neşriyatı. 14 50: Pllkla 

Türk muslk.Lsl ve halk ıarktlan. 15.15: Ajana 
haberleri. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30: Karışık pllk neşriyatı. 19.15: Türk 

musikisi ve halk şarlnları (Hal(ik Recai). 20: 
Saat Ayan ve arabca neşriyat. 20.15: Türlı: 
musilı::Ls1 ve halk tarkıları <Sadi Bot.ıes ve 
Müzeyyen Senar). 21: Plftlc neşriyatı. 21.15: 
Stüdyo salon orkestrası. 22: Ajans haberleri 
v~ hava raporu. 22.15: Yarıntı program. 

bile kaçırmadan onu, bütün canı, bütiin 
dikkatile dinliyen Mariye ilk gençlik 
çağını, askeri mektebdeki hayatını, 

sessiz, sadastz çalış~ını., cebleri para 
dolu zengin çocuklannın, bu nice yok
luklara göğüs germeğe çabalıyan çe -
limsiz arkadaşlarını nasıl alaya tuttuk
larını anlatıyor ... 

.... -............ -................ ·-························ 
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1 - O olmasaydı, dünyada ne lnsaı1 . ne 
hayvan, ne de nebat. olurdu - Miyav 
mlya v diyen haf't'an. 

2 - Iztırab nidası - Bildirme. 
3 - Cemi edatı - tsbmbllde birli -Maa. 
4 - Kırmızıya benzer bir renk - Tane -

Beyaz. 
~ - Vadetmek. 
6 - Beleş. 
7 - İşaret sıfatı - Ekmek yapllırken kul

lanılan ek.şl hamur - Yemek. 
8 - Bir nevi işleme - Sonuna bir •R• ge

tirilirse bir meyva - Üye. 
9 - Ceriha - Yakın oımıyan. 

10 - Hatlrlar - Sarhoşun attığı, 

Yukarıdan aşağı: 
ı - Babanın kız kardeşi - Renk. 
2 - Emeller - Uyanmak masdarmdan em-

ri hazır. 
3 - «Yok• un zıddı - Bu - Taharri et. 
4 - Zaman - iıt tnsan - San'at. 
5 - cAda• lrellmesi mef'uluan· . ıekllnde. 
6 - Gök yüzüne. 
7 - Rabıt datı - İçinde kızartma yapılan 

kab - Öğüdülmü.f hububat. 
8 - cEl• kelimesi mef'ulüb1h teklinde -

Sonuna bir cR• HA.ve edilirse kışın 
yağan - Üye. 

9 - Dalamak masdanndan emri hazır -
Tekdir. 

10 - Süt veren bir hayvan - LAtife. 
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htlelki bulmacanın halledilmif ıekli 

:JS'A+l~~fr~ 
3 Eyliil tarihli 

bilmecemizde kazananlar 
3 Eylfil tarihli bilmecemizde kaza

nanları aşağıya yazıyoruz. İstanbulda 
bulunan talihli küçük okuyucularımı
zın pazartesi, perşembe günleri öğ

leden sonra hediyelerini bizzat idare -
hanemizden almaları lazımdır. Taşra 

okuyucularımızın hediyeleri posta ile 
adreslerine gönderilir. 

Bir ayhk Son Posta abonesi 
Adapazarı Kurtuluş mahallesi Uçak so -

kak No. 211 de Nusret Elbaş. 

Cengel kitabı 
Bursa Bölge san'at okulu 2 den 4.62 K' -

mu övüo. 
MUHTIRA DEFTERİ 

(Son Posta hatıralı) 
İstanbul Kadıköy 11 inci okuldan Metin 

J 

Düzgören, Bursa 8edbaşı Hacıbaba caddesi 
Namazglh sokak 70 numaralı evde Yıl -

I ınaz Türkmen, Ankara İltekin okulu sınıf 
3-A da Fehiman Türker, Samsun tütün mer

J kezJnde TalAt Çelik oğlu Rifat ÇeJlk, Fatih 

1
40 ıncı llk okul sınıf 4-A da 341 Orhan, İs
tanbul kız orta okulundan 325 Milrvet. 

MÜREKKEBLİ KALEM 
(Son Posta hatıralı) 

Safranbolu mahkeme başkAtib1 Muhar -
rem kızı Zehrn, İstanbul 27 ncı mekteb 174 
Fnhri, İstanbul Üsküdar 24 üncü okuldan 21 
numaralı Necla, İstanbul Vefa ıısest sınıf 9 
da 525 numaralı Muhiddin, Çatalca Ferhad
paşa mahallesi 15 numarada Hatice, Antal
ya l!.c;esl talebelerinden 692 Saklb. 

YUVARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ 
(Son Posta hatıralı) 

İstanbul Kadıköy Talimhane Recalzade 
sokak 55 numarada AI§.eddln, İstanbul im: li
sesinden 1060 numaralı Muzaffer, İstanbul 
\feznecller Büyük Reşldpaşa caddesi 8 nu
marada Handan, İstanbul 1 lnct Ut okul 
1-B de 161 Muammer, İstanbul Ay!l$Jlaşa 
Mezarlık sokak İsmail Mustafa apartunanı 
5 numarada L. Bahar. 

DİŞ FIRÇASI 
(Son Posta hatıralı) 

Balıkesir Aygören mahallesi 4 numaralı 
evde Nevin Berkman, İstanbul 44 üncü llk 
()kuldan 314 Türkiln, Zile İ.stlklA.l okulu 184 
Nnhld Boydan, İstanbul lklncl okul 5-A da 

G1!l Kftmll, İstanbul Vefa lisesinden 848 Cev-
det. 

DİŞ MACUNU 
Adapazarı Kurtuluş mahallesi Uçak ııoltalı: 

25 numarada Nusret, İstanbul Yereb<ıtan 
caddesi 10 numarada Mustafa, &klşehlr 

Hoşnudiye Sökmen sokak 10 nıımarada 

Necdet, İstanbul Haydarpaşa llsesi sınıf 4 
de Mebmed Tanyeri, İstanbul Vefa Usestn -
elen 433 Muammer. 

ALOMİNYOM BARDAK 
(Son Posta hatıralı) 

İstanbul Erenköy 4 üncü llk okul sınır O 
ete 221 Melek, İstanbul Heybellada Uluğbey 
sokajlı ı numarada Yılmaz, İstanbul san'at 
okulu sınıf 1 de Y~ar, İstanbul Sultanah -
med Üçler caddesi 7 numarada Sabaha:id.in, 
İstanbul ikinci ilk okuldan 418 Şahin. 

KOKULU SABUN 
İstanbul kız lisesinden 59 Bedia, 1stanbul 

Cağaloğlu orta okulundan 117 Dolan, t.stan
bul 44 üncü ilk okul sınıf 5-A da Aysel, İ.9 -
tanbul Harbiye Çayır sokalı: 101 numarada 
Nihal, tstanbul Cağaloğlu orta okulu sınıf 2 
de Salih. 

ALBtiM 
(Son Posta hatıralı) 

Çanakkale askerlik şubesinde Eyüb Cof
kunblga, İstanbul Dırağm.an Zülüflü sokak 
38 numarada Doğan, İstanbul Bahçekapı Ar
pacılar camii 6 numarada Adnan, İzmir Bu
ca İstasyon caddesi 45 numarada Behçet t1ı
man, İstanbul Büyükada itfaiye A.m11'1 Faik 
oıtlu Behiç. 

BOYA KALEMİ 
İstanbul Beylerbeyi Çamlıca caddesi 58 

numarada Sadiye, İstanbul 44 ftncü ilk okul 
sınıf 1-A da Ülker, İstanbul erlı:ek lisesinden 
803 Nihad özcan, Giresun komiser muavini 
IDkmet kızı Yaşar Yıldırım, Biga M. Kemal
paşa mahallesi 54 numarada Huriye. 

AYNA 
(Son Posta batarall) 

İstanbul 44 üncü ilk okul sınıf 3-A da 504 
Mazhar, İstanbul Vefa erkelı: Usesl 791 Fa -
ruk, İstanbul Pangaltı Çimen sokak 150 nu
marada Müşerref, İstanbul Dariişşa.faka 11-
sesl talebesinden 38 numaralı Fikret. 

KİTAB 
Üsküdar yirminci ilk okuldan 160 Nedret, 

Mu~la askerllk şubesi muamele memuru Meh
med oıtlu İrfan, Eyüb 36 ncı ilk okuldan 759 
Bedia, İstanbul erkek Usesi 847 Necati, Kon
ya istasyon muhabere memuru Osman oıtlu 

Yaşar, Bursa Cumhuriyet caddesi 296 numa
ralı evde Ali Saib, İstanbul Kadıköy orta o
kulundan 364• Halil İbrahim, İstanbul Ka -
dıköy Tallmhane Yavuz Türk sokak 19 nu -
marada MuallA, Muğla asterlllı: şubesi reisi 
~lu Adnan, Antalya Camllatlt mahalleııl 
postahane arkası 9 numarada Naci. 

RF.SİMLİ ELişt MODELİ 
Maraı huaust muhasebe dlrektör11 H. Tur-

gut oğlu Ulvi, Diyarbakır kolordu ikinci fU
be müdürü Albay İsmail kızı Şükran, ıs -
t:ınbul Samatya 29 uncu okuldan 175 Meral, 
Bursa Meydancık Ağızlı cadde 5 numarada 

Osman, Fatih 11 inci okuldan 20 Ali, Adana 
tümen satın alına komisyon relsl yarbay Ö
mer oğlu Galib, İnegöl Merkez okulu 51nıf 
4 de 91 Mustafa, Üsküdar Sellmlye Tara -
kadın sokak 56 numarada Fikret, İzmlt çar
sıhaşı 14 numarada Enver, Ankara mülkiye 
müfettişi Refik Noyan oğlu Erdoğan, Trab
~on Gazipaşa caddesi Tiyatro sotalı: ı nu-
ıuarada Kemaleddin, Alaca hfıklml Hasib tı
zı Neriman, Bozkır öğretmen Mehmed Gün
düz kızı Macide, Bursa Anadolupala.s artası 
1 numarada Ferdi, Erenköy İstasyon caddesi 
56 numarada Zahide. 

KART 
İstanbul 1 inci okul sınır 2-A da Azmi Kl

mll, Balıkesir lise sınır 4-D de 33 Tahsln• 
İsparta Mimar Sinan caddesi 52 numarada 
Nihad Alpaslan, Konya tilmen muhasebe 
mümeyylzl Tevtlk o~lu Ayhan, Kayseri tor 
muhasebecisi Rıza oğlu Kemal, Çorlu telgraf 
memuru Ferid oğlu Rıza Güven, Kayseri ts
kfm müdürü kızı İlhan, Sivas hareket mü -
fettlşl oğlu Fikret, Kadıköy Yelde!lrmenl 
Düz sokak 73 numarada Füruzan, İstanbul 
Fntlh Kıztaşı caddesl 15 numarada Nezahat. 
Pa?!nrcık jandarma komutanı o{ilo Ş.."Vket 
Sıdar, Tokat muhasebe müdüril oğlu Sadri 
Aktürk, Kaysrl hukuk h!iklml kızı Mllbes
~er, Söğüd kaymakam oğlu Haldun Gedik. 
Üsküdar Doğancılar Halk partlsl arkası 111 
numarada Sabriye, Büyilkada Donanma so
kak 11 numarada Sabahat, İstanbul Ayas
paşa Hacıhamam sokak 2 numarda 8 . Aş -
kan, Burdur İnhisarlar müdürü ~a ASaf. 
Bursa Hacılar mahalle.si Rakını ııotak 15 
numarada Turhan, İstanbul 6 ncı okaldaO 
33 Kemaleddin, İstanbul U.lell Tayyare a -
partımanında 4134 de Nejad, Samsun ım -
hat. Nemli ticarethanesinde Ali öz or;.u Ni
had, Çorum tütün b:ı.yli Sıddık otlu lıd.us
tafa, Diyarbakır bakırcı Said Matr.racı o~
lu İzzet, Aydın Gazi bulvarı 2 numarada 
Hayrünnlsa. 
······························································ 

PUDRALAR 
Modasında 

Büyük bir tebeddül 
Milbalagalı cMakiya;. kalTn.ad&. 

CİLDE SÜRÜLECEK GAYET lNCB 
BİR PUDRA, TABU BİR Gtl'ZELLİ1' 
VERİR . 

Parisin şık ve kibar kaC:ınlan, yeni bit 
moda meydana atmışlardır. Onlar, bi1-
tün gün zarfında hiç parlaklık izi ver
meksizin şef tali çiçeği bir ten temin edeD 
yeni bir pudra keşfetmişlerdir. 

Bu da; yeni ve hususi bir usul ile efl 
ince bir pudrayı ipekli bir elekten üç def• 
geçirilmiş ve hakikaten krem köpüğü i]e 

karıştırılmış pudradır. - Fransız kimya· 
gerleri tarafından uzun araştırmalar ne
ticesinde elde ettikleri bu en son usul • 
Tokalon müessesesi tarafından imtiyaıa 
alınmıştır. Tokalon pudrası, parlak bit 
buruna ve yağlı manzaralı bir cilde ni· 
hayet verecek ve size nefis ve 8 saat zıır· 
fında cMah bir ten temin edecektit· 
cFini Mat. Tokalon pudrasını kuUandı
ğınızda ne rüzgar, ne yağmur ne de ter. 
cildinizin güzelliğini bozmaz. Sehhar gil
zelliğinizi arttıran bir tazelfk ve bir es· 
zibe verir. 8 cazib ve yeni rengı otsrı 

Tokalon pudrasını istı?yiıiz ve kullııruntZ. 

··················································--·_...., 
EGE TiYATROSU 
Nuri Genç ve arkadaşlan 

Bu akşam 

Beylarbeyi iskelıJ 
tiyatrosunda 

BAYKUŞ 
Sabriye Tok188 



YAVRUNUN gUrbUZ, tombul, sağlam, neşeli olmas1111 istersea FOSFATiN NECATi yedir. Bahçekapı SALiH NECATI 

AKAY 
işletmesinden 

Adalar ve Anadolu kıyısından dönüş göç nakliyab 
Adalardan •• Anadolu lnyumdau ıebirdeki mere kadar ılSç iflerlle 

ilkbaharda yubi• aiderken 1apddıjı aibi 
Antalya Umumi Nakliyat Türk Anonim Şirketi 

tarafından kolaJ •• ehYen praitle yapdacaktu. Bir bD,nk parçamıa nakil lcretl 

1 Çamberlayn • Daladye mülakah 
CBGf ttmıfı J tne1 ıa1/fmnaıda) (-·······---...... -.. ..... •••••• 

reler fml•llrla gece yansına kadar de-

~= ==:n: 1 ~~~~8~~) ~8~-
Ba abalı Bllf'tetllette lasuı. 

18 
J'halll 

1
. lan Bl§Veklletten gece yansmdaD 

namıan aruında J&P1).ali ıoumaı mtlteülb sonra tam saat biri 10 geçe çıkmıııu
matbaata bit bir nmıl teblll TerllmemlfUr. i dır. Saat 1.15 de qağıdaltl teblij ve
lllmmıla beraber WD"""dtltN a6re- 1gU - • rilmi§tir: 
mam blJlt bir tlllm Çemberla~'ın • Bit 1 Yaz Yirmi Kuruştur · lerle J&ptlil mDlltat hatkmda wrcUİı - 1 cİngillz ve Fransız hilldlmetlerhıill 

M faml maıemata taJlll.I ....... m- f mümessilleri, fimdiki beynelmilel va• ••••1111 .. r muhatabına, nutatknnda tekrar ewtı, Al- I zlyetln tam müzakeresinden sonra 
---------------------------------------- man1adan •Jl'I J&IQaD bltb AJmanıann Çekoslovakya meselesinde muslihane 

" anantana d6nmeln1 ıtlsamu nuui7estn • b 

lllraeaat Jerl : 51rketia blitlD pbe •• lefkilib. T elefoa: 24220 - 23801 

.. n L o· rr LA 1 I r T T r N den UUD madJ1a bableJledlll muhattı; il ~ tarzı halle varılması için tatbik .. 

wı;~.ıu~~ı(A·~7pıA~AtNDI~ • EE:=~=ı· :~e~:;:::~ K Ü J:< iM lı'\e MK ~ • =-~ :.:::=~ ı ~~·=~ı::;!, ~ım: 

t 

• 

llf bir elt.lertJI$ baJtnde babmdUlan mıu - ı tedirler.:ıt 
takalar AlmanJUJD bltlmlJeU aıtma sır - İngiliz - Fransız pllnı hakkmda 
melidir. 1 Londra resınt mahfellerfnde h' .. btr _, .. ,,,,_ l"'- ~ 

-- ma wuat verilmemektedir. Franauı: 
Çet w &Jmanıann ar.t bir balde bu- ı d ı ı landutıan hntonJvda 111 aJuaHntn mutad ı e ege eri Pariste kabine toplantısm-

derat.ı bir pleblllt De taanla llmellcUr. m : 1 da hazır baı)fınmat üzere abahleyfn 
ili hacette Alman - oet Jıataııtanda bir aball • tayyare ile hareket edeceklerdir. 
mttbade!ul de ,..,..,..,, \.. 
......_ ............... ~ ...................... -......... ·-·-·-·· ~ - v-·--- ... -----.um af d ,......, ~- ~ r m an bildirildillne göre Çekos109akym 

KllleUerlD bDdl mabdderatlanna hl hilkdmeti Londradaki sefaret vuıtulle 
tim oımaıan PNDIDıl nemma, aballatnln .t bqvek&lette toplaııml§ olan İn&illz '" 
.mıeu Alman olUl 8ldH mmtablarmm Franm nazırlarına bir mesaj pderer_. 
memletetlnı Dbalmu ıae,en J'lbrer netlcl verilecek her hangi bir karardan evv.t 
de Qekallon.t)'&nm mtud tamamlJeUııl mu kendisine müracaat edilerek fikrinin .. 
bafua etmealnl kabul emıemettedlr. Al - Jınmuı llzım geıeceıw .. ı bildir-ı..+1. •• ,. ... 
man teslne bl'fl ppılacat ltlrular ne 0 auu ~- .....
!ana oınn ut, olan nokta tadar: • koalovak hükdmeti fikri alınmadın aıı. 

Bitler bu taıeblertnln t.tntçt tçtn btıt1ln nacak kararlar dolayıaile mes'uliyet ır.. 
astert tunetınl tuııanmata hamdır. bul edemiyeceğini ilAve etml§tlr 

Iaıdra Ye ParlsteD ıeıen maldmat., Al - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... : ..... ..._ 

man)'amn ehemmiyetle aateı1 huırlıtla':'lna 
denm eWllne filpbe bntmamattadlr. Bu 
teratt altında Pranaa n İıaglltere htltdme~ 
lert ne ıtbt bir battı baretet ltttlwı edecet
Jerdlr7. 

Bulln atleclen .-mra Od memleket nam
ıannm lqUmaı ..,umda bu • .-. mtlla -
tttelertn mevzuunu teotıı edeeekttr. 

Bu aabah D&Jadye İngWz Bqvetlltnl 
cesurane tetebbtltlnden dolayı be)'ecanlı bir 
lllanla tebrik etmiş ve aulhtl turtamıat için 
sarfettıtı gayretlere Pransa htikt\metlnin 
mtıttefitan mtbıaheret edecell hakkında 
lındJllDe teminat wnnJPll'. 

Londra 11 - ftamal DUll'lan De tnıt • 
a DUlrlul arumdatt mbatenltr aat 
ıı.11 de lltlnlfUr. Saat 11,IO da mtsate • 
nı ... tetrar betlanmlft;Jr. 

Pran.m nuırlan ancak 1UUl abah Pa
n.. d&ıeldltoetlerdlr. 

HASTANELER 
llEKTRB•·D, BANKALA&, VA· 
PVB IDABEl.mf, 1STASYON
LAB, OTELLBB, KAZİNOLAB 

elhuıl umumi halAJan olan 
yerlerde 

PİS VE FENA KOKtJLARI 
gidermek ve her tarafa intişar 

edeR ve hMtahklann membaı olan 
J«fUtQBt.ABJ IJdOrmek tpı 

AmerlJaıü ---"PURO,, lardan 
mutlaka apteaanelere umahdır • 

..... btbul ...... tep1amJw A 
Londra u <AA> _ fnıWs bbtnesl 1l'ran ptesanelere hafif ve bot bJr 

m • fnlllls saır1pı llUf"I" .-ı.ı bü _ koku dajıtır ve bu dağıtma 1 ay 
tmda mllateremde ~ili'•\ ~ 1fM devam eder. PURO alatul'ka V. 
bir loUma atctedecettlr. a1dnnp için &Jl'I Ql'l 

LoDdra U (AA) - StNIWI m11ı mat - v .1-.... 
teslntn davetine icabet eden al)'aal ,., aulh ,,ap~.ır. 
tarafdan eeml)'etlertn meDIUPl&n De muh- HER EVDE MUTLAKA 
&.Ut pnfllt tetetttlllertnın bul baıQn at- .--:-=~~B~l:JL~DND--UB-UNUZ~~·~--1 
ıeden .-mra Traraıırar l!lquare'dt toplanl1l14- MOB.LY tardır. Rutat IOyle1en batlbler e.ıtıtıanmıı 1 r ALARINIZI 
,.. bir tarar aureU bbul ecllhnlftlr. Bu ta- .K 
rar areuıe htıteme&, Mll1eUer OemtJett mu- G'OVELERDEN muh•fata ve ç0.. 
bvelenamedntn prenllplerlne mu.p)'lr ola rilmemesini iltiyonanıı aJDi .,. 

s.raç1wıebepacla Har._ .tel-- •• .. ••••••••• ... ::nı°'=:.~~~;e:e~~= h: ~: manda e§Yanızı da mnbata11 --------· VE L·sEs· v tı ıtwtun Nd .. _ .. m ___ ·-kUUyonanugenebafabrit. 

.... 

~~k HA~Hi~-~.-~!Uk __ _!J!~~ ~€ !u~~~:~~~ 
Ana, Ut, orta, ille amıtıarll8 t'~·•erlle ..... •oıanur. Kayıd için beratın uat 10 dan 17 1• kadar mllracaat kabul tınJn bir nnahuuıı batvetıihı ltametıtJuna b 'UM.J ecle tal ,_, '---""' 

0 
ou..- -~ btntlmı·- .... •-a.ı--• nızı, em içindeki ın-a.ıı eınra-

n ebe ()awun • .....- ........ ur. lstey ... ıere tarifname gOnderilir. Telefon: 20680 ........ na.,J-...... ll1ada 11.a..hl- .71.UlC"" .. ,, va.- r dlleler cıtmıttır. Bu arada nOmaJltcller nızı G'OvELERE bqı DrllJlllll 

"'---~~----.;;;·--~~~~=~~~~:=:~::::::::::::~ c(Jetıere JUdun edlnts. dlJe balırnutlar ,.. olununuz. "'" Ş INJŞKANrAŞINDLA l~&Ski Fe1Ezi1•> S 1· Yatısız -=~ ~X.:·_ -~H~-ast_a_O-da_l_an_n_ı -
Y t 1 1 lar 8ulb Cemı,.11 - Bayd ı>att'4a Dalın! suretle dnenfekte .-

a 1 1 . -' )lle1eıe nwııdeleti tudlk odllmlflD. Ana, bt, Orta ... Lise -- ::ı:.:
0

:..':";:,~.::, ~ için - ocllll.ara --
llenııeketimizin en eski Hususi Lisesi~· .......ı..ı-tına hususi ehemmiyet verilir. Yeni yaplaD paviyonla mekteb koslovakya pleblaltı kabul etmedllt tat - "PURO,, yu a11nı• 

1-riı F llar. ardır Lilall tcU&- d Tal be ta dı '"'"' h ·-"'- dlrde, QetolloTaQac!an Olbrat AJmıaıa - -e en ve Edebiyat ko • v • k talebe için ayn dairel !!' var ır. e Y ~ er ....... ondan on altıya da Jat&pcat olan Sldetlere •rma:ve edin ~. bir tekle ifrağ edi}mijt~· Kız ve Erke tarifname llte)'iniz. Tet 44039 melert için Terllmet here bir mDJOD Ura - G'OL, MENEKŞE, ÇAM kokularile 
~ müracaat edilebilir. Fazla maınmat için ht be)'ne1mDe1 llUtru talı~ llbrma : yapılmı§ olup evinize gil'en biltOn 

Kız, Erkelt - Gecel, aun..ı 11 Yeni nqriyat 1 la davet -=;....._. ,_ -::ı: 6~ w mlk· 

Y Üık .. L. lerı·. • .... 'Itııtd1• _ Bu hattaııt mecmu- .r:'~~~ ~Jım-~~etin tn-

u 1 Se anın etunncu •fiil rentl1 Te oot nefla bir Londra !t1.1 ~ ...--n 80lll'a 

U Ca .. kapat 101Dcle mtıtenevvl mtınderecatıa çıt _ rayı ~~n~ •-~ame• ett1lt Wlndaor aa-
..A derilir. J11J4tır a mo.uutletle haberciler ıldip 

ICa f,t yenlere lzahn•me .... n • __ ; __ ......... -···--- ıelmlttır. Kralın 1ann Londra1a avdet ede-

N muameluine bqlan•~d~ • Telefon: 20019) Mantorlı M,,,,,_War, Storlar ~=ı:e.:4~ .... loln daa etti ·:::S:: ( Çarpkapı, Tiyatro (Orltınd) ""'7ola1ar, )'inli • Londn. 11 <A.A.> - Allaha kartı ~nen 

klern
eyl n 1 z 1 ' ,,..,,,,. .,. pih )'Gtai ~ ıGnahlan affettirmek fimn tertlb edilen 

SİNEK, Stvıds1NEK, TAHTA· 
KURUSU, PlaB, ILUIAM BÖ
CEÖİ, KARINCALABI, Ametika
da birinci mallarla hazırlanm11 ve 
diler müm11Uleıi gibi fena kok· 
mıyan ve tesiri muhakkak olan 

••PURO,, mayii Kışı Be NIZI 1ır.ıonı-1 Wilu ._.::~, dlnt merubn latlanat btr •bemınlJet tesbet-

ku NTOLARI 
. , URia' .,. mlftlr. mu bin tltl dtat ıoınc1e Lambetb •RK MA ,,.rd.ı.rin .,..an retülleri cllo • tlprtatlnden Westmın&er Katollt tWaMIM kullanınız. Birkıci mal olmakla 

ıa111aada uzun nde ne ro,,._ H Mittfll'>) l,..ais Ftılırilta- tadar llderet dlnt lJ1nde bam bul11JU11111 _ beraber fiatı çok ucuzdur. 

her yerden daha ucm, dalUI ıt1naJı ve ~E ... ı" lanıun ,_,. -'• 7'ffM ,.,,,,,,_.,, lardıı. Bir 08' Umumi deposu: il A Z O N ve 
vereslJ8 flllldideıt aıab~ ETHANESi a.7fll/a BAJCER ....,_.mü Lmıdn 11 c~ -~...,. BO'ITON Ecza deposu, Ycipostw. 

ARJANTE TilJ<i KüRK TiCAR ~ • .':!.~ .. d•z'I :-ıı.= ::..::.--- ne-. ~ aı=. :.!t vardır. 
lııtoııııaı, ..._,ı,. ...ıdlNıl lfO. ll'f Telıl'ıl!N 1 Pnıcl.:ll(A.A.)-PlwA--ı.. ~--------, -· 
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90 derece halis limon 

• 

Dünya ıtriyat mütehassısları bir araya gelse Hasan kolonyasının bir damlasını vücuda getiremez. 
1 Nesrin Limon çiçekleri Hasanın yavrusudur. Losyon ve Lavantalar birer şaheserdir • .... 

Bir bahar sabahı kadar güzel 
Çünkü her şeyden 
evvel sabah, öğle, 

ve aKşam her 
yemekten sonra 

RADYOLİN 
kullanarak dişleri
nin sağlamlığını ve 

göz kamaştıran 
parlaklığını kazandı 

-~~~~~---'~~~~~~~~_______, 

Bütün dit ve dİJ etleri arualaruiı fiderdikten başka ağız koku
ııınu izale eder, ağızdaki mikroblan temizliyerek sıhhatin Te 

güzelliğin aynuı olan ağzı bir konca gibi güEellqtirir. 

Emsali arasında en güzel ve şık 
Mobilyalar satan 

( ESKl HA YDEN ) Yeni 

BAKER Mağazaları 
Ziyaret ediniz. SALON., YEMEK ve 
YAT AK ODASI takımlarının zen
gin çeşidleri her yerden iyi şartlar 
ve ucuz fietlarla bulursunuz. 

···········-·····················-·························· 
Son Posta Matbaası ................................. 
Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Eme, 

• 1-. S. Ragıp EMEÇ 
SAIUPLER..: A. Ekrem UŞAKLIGtL 

SAÇ BOYALARI JUVANTiN 
Kumral ve siyah olarak uçlara tabii aurette iatenilen rengi verir· 

Sabittir, aıhhl ve .zararsızdır. 

lNGILiz KANZUK ECZANESi 
Beyoilu - İatanbul 

SOLUCAN dediğimiz barsak KURD LARI 
Ekseriyetle çocukların barsaklarına yapışt\l'ak kanlarını emmek ıuretile 

büyüyen ve Oreyen muzur hayvanlardır. Bunlar 

llAZDISIZLliA, BANllZLiiA ve bir ÇOIE 
BASTALIKLABA 

ıebeb olurlar. Kano flşmeler1, burun v& makad Kaşıomalan, l8ha.l, 
oburluk, salya akması, baş dönmesi ve daha bir çok gayritabft hal· 

ler görtınnr. Bunun ua.cı çocuklara verilmesi pek kolay olan 

i an onin i o· · 
dir. -'ile doktorunuza danışınız. Kutuların içinde &Ul'eti istimall yazllıdll'· 
Okuyunuz, her eczanede fiatı 20 kuruştur. Yalnız lSMET ismine DlKKAT. 

TÜRK ve PARTi 
BA YBABLABINIZI 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarlarından alınız. 
Pazarlarımu1:, Peahane mamulltı bayrakların yegAne aatr, yeridir. lstanbul • Ankara • lzmlr • Adana 

--•iŞLER._. ...................... _.~ 411m----.-Eyl!d~ :~;a~~işler- ~JllllUHlllllllllllllJlllllllHHIHlllllJlllllllJHllJllllHHllJJllDllDllllHlllllllJIHllllllll-

-
BASUR 

Memelerini 

-Na.sıl güzelleşiyorlar- -Es· := 
kiden nasıl evlenlyoı·lardı- ~ 
-Tatlı şeyler yapalım- := 
-Renklerin dili- -Gümüş 5 
takımlarını muhafaza. u - § 
sulü- -Yeni baş tuvaletle- § 
ri- -Cemiyet ve ev bilgi - == 
leri- -Nasıl sofra uralım- 5 
-Ayrılık (Serenad)- -Ço - ~ 
cuk odası nasıl olmalıdır?- 5 

EylOI sayısı zengin işler ve özlU yazılarla bugün çıktı. ~~;:r 1~:;~/~~e~~~~r:e: ~ 
40 Sayfa • 4 renk - 100 klqe • 8 sayfa ek • 1 büyük Iır?- 5ij 

örnekler paftası • 15 Kuruf. ~ 
Yayımevi: latanbul Ankara Cad. 36 Telefon: 23714 ~------"" ~ 

= 

Her torıu yanıklan, kan çıbanları, traş yaraları, meme iltihaplan ve 
çatlakları, koltuk altı çıbanlan, dolama, akneler, çocuklann ve 

büyüklerin heı- türltl DERİ lL'rlHAPLARI 

EN ÇABUK ve EN EMiN BiR 
SURETTE TEDA EDER 

~ 
~ Bir güzellik kremi değil, bir çok rennt araştırmalardan sonra mnteba&-
5 sıslar tarafından istihzar edilmiş sıhbt ve faydalı bir cild merhemidir. PAT 1 ile 

tedavi ediniz ~l l l l l llll il il l l l il llll il l il il il l l l il il l il il lll il lll IUll il l il llll il l l l il il l l 111111111111111111111111111 llllllllll n I 

T. C. Ziraat Bankası lstanbul Şubesinden: 
Lise derecesinde tahsil görmüş iyi fransızca bilen 5 memur alınacaktır. 'l'ıJllr 

lerin ~raiti öğrenmek üzere Bankamıza müracaatları. c6426> _.-/ 

Beşi de yedi aylak dofmuşlar ve sağdırlar. Fakat 
gayet narin ve zayıftırlar. Bu kadar nazik ve ince 

cildlerine nasıl itina etmeli? Hangi sabunla yıkamah? 

Mütehassıslar diyor ki : Saf zeytin yağı ve yalnı~ 

Palmolive sabunu kullanmalı. 

Çünki, Palmoltve'in terkibinde zeytin yağı vardır. 

Hiçbir hayvan yatı ve aun'i boya yoktur. Bunun için

dir ki Palmolive'in yağlı köpüğü yumuşabcı ve mini 
IQinilerin cildi için goayct faydalıdır. Sizin ve çocuk

larınızın gilzelllfl için Palmolive'i kullanınıL 


