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[ PRAG A~MAN MUHTIRASINA CEV AB VERDi 

"Av padan iimidimizi kesmedik 
1 

" . " 
Fransız Başveki'll dün akşam Londraya vardı. iki Başvekil arasmda ilk toplantı gece yapıldı 

A vruP-a endiıe İÇ.inde bir Leh/erle Çekler 
İntizar haftaSı geçiriyor dün çarpıştılar 

• A Ç k . . . Macarlar da_ kısmı seferberlik ilan ettiler, 
Cenevredekı resmı e mehafılıne Tuna uzerınde yedi şilebi tevkif ettiler 

göre Prag hükUmetinin C'!_~~-~~ .... ~.'!_~.t.~ 
-

Dün Almanyaya 30 bin erkek iltica etti, Çek orduaa 
Baıkumandanı da tayin edildi 

Dersimde tedib 
muvaff akiyetle 

sona erdi 

Parlı, ~ (Husu· 
td) - Çekoılovakya· - -
da .seferberlik inti· 

, zam dahilinde devam, 
vam hazırlıklar ik· 
mal edilmektedir. 
Yalnı~ Südet mın

takalaroa bazı hAdi
seler olduğu bildiril
mektedir. 

do~:a:a lS (Husust) - Ordumuzun Askeri hazırlıklara 
a"" ki manevradan evvel ve ma - hummalı bir surette 

nevradan sonra Tunceli mmtakasında devam edilmektedir 
yaptığı tedib hareketi muvaffakiyet • Maruf Skoda fabri: 
1~ sona· ermiştir. Milli hududlarırnız i- kası gece gündüz ça
ç~~e eski devirden miras kalan son lışınnkta, bilhassa u
püril~ d~ bu suretle bı::rtaraf edilerek zun menzilli toplar i· 
Dersim ısmfni alan bu havalide artık mal edilmektedır rw~!IJ!!l"'!""'i-i 
Cumhuriyetin satvet ve kudreti, Cum- . Ç k ' 

(Deuamı 10 ncu •ayfada) e ordusu 
Baıkumandanı 

Ru~yadan yükselen ;:;:~~::nd•?E. 
Fnınsız BaıveklU Dalady• İıuııdon.ı."' ::="rc:::-""Lonc!nidoÇemberlayn tehdı• d seslerı' . ta~~r;:,;:,ı~;i~·A.A.) .._,... ..... _ 

tarafın " • ....... Çekoslovakyadaki 
·m haberlere g6re bugünkü temas ve faali- ~ _ __ p 

_ Paıis, 2~ (Hususi) -: ~arb tıhlllı~- yeller ~ıuıya tarafından Çekoslovak- olonya mıntakasın- Seferlıer edilen Çelcler •••k•illllrı..ıc.n 
onlemek için gerek Parıs ve gerekse yaya tevdi edilen muhtıra etrafında cere-

11 Sovyet tayyareleri yer da vaziyet 
50? dereee gerginlefDrlltir.' ~kler arasında müıademeler ohnöte-

d d f d
.
1 

. bugtııı" de devam 
10 

ı-~-J .. - d Her tarafta sılahlı Polonyalı """•plarla (D .. ••amı 10 .,.,_, _ _ .._,,.) 
ra asar e ı en mesaıye yan etmiftir· (Devamı ncu ıay l.UAa JUZUD en mütecavizi ..-- "" ......... ·-ın-

~iOOi;aAliaydar ;~d:-~h~~;~ı;nacak . Mos~::~ zs5::.:.~ec:~~:rta:yare- Amerikad;d~-askeri 
cı Grizodulova, Ossipenko ve Raskova üç h ı ki b •• t di 

. t k daha söyledi motörlü bir tayyare ile hiç yere inmeksi- azır l ar aşgos er 
Mussolinigeni bır nu u .ıin M.?skovadan Uzak Şark uçuşunu yap-- I d . d mak uzere hareket etmişlerdir. Bunlar, Ma • t k l f b ı·k ·ı 
.. b . d t vuku bulursa talyanın a aynı ~e. - hareketlerinden evvel Stalıııe bir telgraf car ıs an ısm ~e er er 1 1 an etti, Polonyı 
Donanma ta şı a 1 • h. kimse hayret etmemehdır,, (Devamı 3 ncü sayfa.do.) hududa yenı kuvvetler go·· nderdı· 

birlere tevessül etmesıne ıç - - ------
. Eğ r söylemekte olduğum nutuklar, bu Harb ne zaman 

Roma, 25 (Hususi) - Mussolini ~ı- k r eenin mfıtad manasında olsaydı, si- Fransada milli müdafaa ı~ın lüzumlu görlllen 
cencede siyah gömleklilere hitaben soy- e ım (De'"!mı 10 ncu sayfada) ~ lediği nutukta demiştir ki: meşru olur"· m addeler in ihracı menedildi 

b. k 
Faris, 25 (Hususi) - Varr:.ova ve Bu \d'ld"1W b'ld' ·ım · · · 

d U 
da v - ı 16. ı ırı ektedır. Lehıstan - Çel! 

15 Yaşın a 
Jr ÇOC• • peşteden gelen haberlerde askerl ha- hududuna yeniden kuvvetler göndermif-

Buhran karşısında halkın zırlıklara hummalı bir surette devam e- tir. (Devamı 3 ncü sayfa.da) 

2 polis ve 3 bekcıyı Bü~ü~r:~u::h~~:::::::ri~indc 
bı·r saat ug'-' r aştırdı çalkanırken halk.mızın düşüncelerinı an-

Hitler bugün mühim 
bir natuk sögligecek. 

DUn nöbetci olan asliye dördüncü ceza 
mahkemesinde inanılmıyacak kacar garib 
bir suçun duruşması yapılmıştır :Meşhur 
Turşucu Cemal vak'asına taş çıkaran ~u 
şayanı hayret hadisenin kahramanı ben~z 
15 yaşında olan Rıfat Demır isminde bır 
çocuktur. 

Rıfat, evvelki akşam refakatinde arka-
daşları Nihad, Kenan ve Ali olduğu hs.l· 
de Bl}Şiktaşta Suadpark'ta yapılan bır 
sünnet düğününe gitmiş \'e orads muhte
lif içkiler içmek suretile adarr.aktllı kafa
yı dumanlndıktan sonra saat 2.:-ıo <la ar
kadaşları ile berabeı· kalkarak Sa1kımsö
ğüdde Yerebatan sokağındaki evine gel
mek üzere yola çıkmıştır. Rıfat yaşının 

(Devamı 10 ncu. sayfada) 1 
lhfat 

lamak istedik. cHarb ne zaman me 
olur?> sualine aldığımız cevablar şunl~ı~ * 
~~-= ................ ~:?.~.~~~~ .. ~ .. !~ci sayfada) .. • •••••••• ••••••••• ,llııı. 

Dil Bayramı 
. . . . . . . . . . . . 

Bugün yurdun her tara- ~ 
fında merasim yapılacak i 

AL 

Altıncı Dit.Bayramı bugün memle- E 

ketin her tarafında törenle kutlula- ~ 
nacaktır. Yurdun her köşesindeki E 

Halkevleri bu münasebetle parlak ve ~ 
zengin programlar hazırlamışlardır : 

(:Devamı 5 inci sayfada) • ~ . Çekoslovakyadaki ekalliyctlerın vaziyetlerini gösterir harita 
• : Berlın, 25 (A.A.) - Hitler, yarın akşam spor s d .. . 

t '·········· .. ••••••••••••••• .. ••••••••••••• .. ··········--' söyllyecektir. arayın a muhım bir siyasi nutuk 



1. Sayfa 

Hergün 
-····-

Yol tekniği ve yol inşa 
Ettirmek sistemi 

Yazan: Muhittin Bi'"~ 
• • 

s::::;p ürkiyenin yolsuzluğunu hep bi· 
U liyoruz. Fakat, bunun derecesi

.Ü kolay tasavvur edemeyiz: Senede on 
milyondan fazla varidatı olan İst~~bul 
şehri ile avuç içi kadar küç;.ik bir vıla~et 
olan İstanbul vilayetinde, Maltepe ıle 
Pendik arasında hiç yol yoktur. Artık 
üst tarafını tasavvur ediniz! 

Yolsuzluk sade parasızlıktan ileri ge
len, yalnız onunla izah edilmesi kafi ol~n 
bir şey değildir. Parasızlığın yanında sıs
temsizlik de onun kadar mühim bir amil
dir. Yolun nasıl yapıldığını biliriz. Evvela 
bir keşif yapılır; sonı:a münakasa ilan edi
lir; münakasa yolu bir müteahhide verir, 
müteahhid yapar, yol tesellüm edilir ve 
on<lıı.n sonra da kendi haline terkedilir. 
Bugünkü yollarımıza hatta mütemadi bir 
bakım temin etsek dahi gene netice de
ğişmez: Bugünkü yolların üstünden 
6-7 ton sıkletinde altı tekerlekli kamyon-

SON POSTA: 

Reslmll Makale ı 

Erkek düşmiye başladığı zaman !tadın ekseriya yuvarla
nır, fakat hayat merdiveninin çıkılması bahsinde vaziyet 
aksidir: Erkek yükselm.iye baıladığı zaman kadın daiına 
onun t:nündedir ve ilk feref demeti ona ve • 
rilir. 

= Dönüm n9ktası ... --

Bir erkeğin muvaffak olmasında veya olmam.asında en 
büyük tesiri yapan kadındır, fakat kadın bu tesiri yapacak 
kuvveti ekseriya erkekten alır, ve bir def~ kuvveti aldıktan 
sonra artık duıcurulması mümkü.n değildir. Bunun içindir 
ki zevce intihabı erkeğin hayatında dönüm noktasıdır. 

~~~~~~~~B;,~~~'.f f~ =c=:J=~=~=c=~=§=~=~===ıı==[§=~===:J 
şa edilmiş olursa bu yolun dayanma im
kanı yoktur. Bunun neticesi olarak da 
her sene devlet ve vilayet büdceleri kı
yamet kadar para sarfederler, fakat hiç
bir tarafta yola benzer bir şeye tesaclüf 
edemeyiz. 

* Şu halde değişecek iki şey vardır: Yol 
tekniği ve yol inşa ettirme sistemi. 

Bizim modern bir yol tekniğine ihHya
cıınız vardır. Bunu en iyi Almanya ve 
İtalyadan öğrenebiliriz; çünkü en mo
dern tekniği bu iki memleket kullanıyor. 
Almanyanın ve İtalyanın otomobil yol
larını yapalım, demek hayal olur. Fakat, 
o yolları yapan teknik unsurlarından bi
zim alacağımız pek çok şey bulunduğu 
muhakkaktır. Evvela, onlardan bunları 

alalını. 

Fakat, asıl mükim mesele, yol yaptır
ma sistemidir. Bugünkü sistem, bürokra
tik Fransa maliyesinin bize geldiği za
man büsbütün berbad olan münakasa sis
temidir. Bu sistemin fenalıkları üzerinde 
ısrar etmiyeceğim; çünkü bunları herkes 
bilir. Bunun ıslahı çaresi yoktur. Başka 
yerlerde olsa bile biz bu çareleri bulama
yız. Bunun eR güzel ıslah çaresi onun top
tan ilgasıdır. Bu sistem ancak kağıdı, dos
yayı temin eder. Yolu, ahlakı, bayatı tah
rib kuvvetini izah etmek de çok ~c1 klı

dır. 

* 

17 yaşında usta 
Bir kemancı 

Amerikada Pittsburg o:r.ttestrası ke
man solisti, resmini gördüğünüz 1 7 
yaşlarındaki Betti Atkinson'dur. Şimdi 
Londraya gelmiştir. M~hur keman üs
tadı, Karl Fleş'den ders alarak kema
nını ilerletecektir. 

1 STER 
Bir dostumuz söyledi: 

ı-·H;·~gü;bi;-f;k;;-·ıı !::;;,~,!:" 1nsan 
= Çok fazladır i1 

• 

Adamın biri at pazanndan at ala- E 

caktı. Bir at gördü, beğendi. Atın ·sa- S 
hibi orada idi: 5 

- Bu atı kaça verirsin? 
= Atıın sahibi kekeme idi: 
i • . 
: 
: . : 
: 
: 

f . s 
: . . 
: . . 

- Yüz, yüz, yüz, yüz, yilz ... 
Diyor, ldfın. bir tii.1-lii. arkasını geti· 

remiyordu. Atı alma.1: isteyen yüzleri 
sa31m1§tı. Kekemen~n sözünü kesti: 

- Tam beş tane yüz dedin .. beş yüz 
etti. Her halde kuruş de~U, lira ola·· 
cak. Beş yüz Zira da btJ ata çolc faz
ladır... deyip yürüdü gitti. 

\ ........................................................ -' 
Katilin merakı 

I NAN, 1 STER 1 NAN M A! 

cBir tc>neke Urfa yağı almıştık, hem acı çıktı, hem de ga
lıba iyi yıkannuyan bir kaba koymuşlar, gaz kokuyordu. 
Değiştirmiye tE.şebbils ettik, mümkün olmadı. Bu kokul:ı, 
acı y&ğ da !le:r akşam sofrada bahsi geçe geçe bizim için bir 
kabus halini aJcn. nihayet bir akşam yemek esnasında gene 
sözü geçince sinir lendim, getirin şu tenekeyi, dedim, getir
dil('r, aldığım gibi sokağa fırladım, kazandan boşanırcasın:ı 
yağmur y&.ğıycrdu, buna rağmen evde~ 200 metre kadar 

uzaklaştım, bır ~an sokağa saptım, orad,ı da bir hayli yil • 

rüdükten sonra bir ağaç dibine bırakarak, nihayet rahat 

ve memnun e:ve ci:öndüm ... 
Sar,ahları daheyc giderken takib ettiğim yol o semtten 

geçer, ertesi gün baktım, teneke yerinde duruyordu, kimse 

doku:unanuştı ve bu hal tamam 4 gfuı devam etti. Bu va

ziyette bana öyle geldi ki bu memlekette hırsız da yoktur, 
çöpçü de.> 

iSTER iNAN. iSTER lNANMAI 

' . 

Sözün 

Eylfıl 26 

-~ 
Kısası 

-····-
Rontgen gözlü kız 

I!:. Talu 

A man Yarabbi! Daha neler görco4 

ceğiz? Yunanistanda, bugün bü• 

tün Atina halkının, kudsiyetine kail 
oldukları bir kızcağız varmış,, İnsana 
§Öylece bir bakıveriyormuş.. cebinde1 

karnında, kafasında ne var, ne yok, bir 
bir ho. l r veriyormuş! 

Gör.:: · ii z mü cemiyeti altüst edecel: 
hlssayı·. ·r dakikacık farzedin ki bu 
hassa bütün beşerıyet içerisinde taam " 
müm ediyor hep kadınlar o Atinalı kız .. 
cağız gibi, insanlarır. içini dışını görüt' 
oluyorlar .. sonra da, ağız birliği ederek bu 
hassalarını gizli tutuyorlar .. seyreyleylıı 
cünbüşü!. Mesela: 

- Terziden mantomu alacağım .. bana 
para ver. 

- Vallahi yok, karıcığım! !nanmazsan1 

işte cüzdanım. 

- Ben cüzdanını ne yapayım? O, val " 
lah billah kesesi. Sen hele, yeleğinin i<J 
cebindeki mavi zarfı çıkar. oradaki üq 
tane ellilikten ikisini ver, bakayım. Bir 
daha da yalan söyleme! 

Bu, muhtemel sahnelerden bir tanesi 
ve en hafifidir. Bir de şöylesi var: 

- Seni utanmaz, arlanmaz, hain herif! 
- Ne yaptım yahu? Ne oldun, bir• 

denbire?! 
- Ben ne dediğimi biliyorum.. 
- Ne yaptım, amma? 
- Şu dakikada, zihninden, Melahat 

Hanımın kombinezonlu hayali geçti mi, 
geçmedi mi? 

-!!!!!! 
- Rezil! Çapkın herif seni! 
Şu muhavere de, kendi aralarında: 
- Ay, kardeş! Bak şu karşıda oturan~\"ı 

Gömleği pire tersi içinde .. 
- Sahi! Omuzlarını da başka renk kor .. 

del! ile tutturmuş. Her halde çok pasak~ 
hem de çok .savruk §ey .. Öö! . 

E. Talu 
........................ =-······································· 
Mütekaid bir miralayın 
Acıklı ölümü 

Bu sütunda her gün munt87.aman 
çıkacak birden on sekize kadar numa• 
ralı resimleri kesip saklayınız. Müsa· 
baka faydalı, eğlenceli, ve kolaydır. 
Hal şeklini son resim çıktığı ıün ilan 
edecej?iz.. 



SON POSTA 

Bir köy tedrisat 
umum müdürlüğü 

ihdas edildi 

"Türkçe konuşmak, 
bütün Museviler için 

en büyük borçtur,, 
Musevi vatandaşların 
(Türk kültür birliği) 

bir beyanname neşretti 

• Dünya kollektif bir 
cinnet içinded:r 

Yazan: Selim R.a~p Eme~ 

Çek hükU.meti istediği l 
teminatı alabilecek mi? 

Bir Fransız gazetesi, mes~le halledilmiştir, diyor 
. Blum digor lıi: " Garantinin mahiyeti beni 

Maarif erkanı arasında 
değişiklikler 

IE)) ir çok nikbin insanlar vardır kl 
Bugün Musevi vatandasların havra- lg) mıdır. Bu münasebetle Bal~ttaki (Türk işlerin er geç hallolunabilec"ği-

kültür ve yardım birliği) sinagonlarda ne kanidirler. Fakat bugünün vaziyeti 
dini merasim ·esnasında Musevi vatan- karşısında bu cherdem tebessümlüı. :n -
daşlara okunmak üzere bir beyanna _ sanların fikri sorulsa acaba ne c~v:ıb 
me tanzim e'tmiştir. Bu beyannameyi verirler. Esasen :ievrinde büyük aksak -

-

pelı oh adar allilıadar etm~z, f a~at 
garantinin halıilıi ve sağlam olması lazımdır,, 

ve azimle beklemekte olduğumuzun 
hel"kesce anlaşılroış olduğunu söyliye-Paris ıs (A.A.) - Lö Jurnal, yazı-

Köy kalkınması dolayı.~ile maarifte bir 
koy tedrisatı umum müdürluğü ihdası ve 
ilk tedrisat umum müdüru i<>ınail Hakkının 
da bu vazifeye getirileceği haberi teeyyüd 
etmektedir. 

İlk tedrisat uınum müdürl.üğüne Berliu 
l>ölgesi talebe müfettişi Reşad Şemseddinin 

tayin edıleceği bildirilmektedir. 

aynen aşağıya koyuyoruz: lıklar görülen ıht!yar kürenin üstUn ·c 
Saygılı dinleyiciler: zorlukların envamı üstüst~ yığmakt~m 

yor: 
Bundan böyle hiç bir ibhama nı~h~l 

yoktur Südet meselesi halledil'r?ışt1r. 
Dünyayı affı gayrikabil bi~ harbın fe-

biliriz. 
Populer gazetesinde B. Blum yazL -

Bundan başka yüksek m•.ıallim mektebi 
müdürü Hamidin edebiyat. faküıt~si dekan -
ııtına ve buradan açılacak yere de İzmir me. 
arif müdür~ Ali Rtzanın getırileceği haber 
verllmektedır. 

Bugün senebaşı ve büyük mukaddes gün- hususi bir zevk duyan insanların gayı :.!t~ 
!erden biridir. Tabiatlle, herkes kutsal Sl - galiba, işlerin er geç hallolunamıyaca~ı:u 
nagonlarda toplanarak, Ulu Tanrıdan ha - isbat etmek olmuştur. 
yırlı sene diler. Biz de Türk Kültürü ve Yar-dım Birli~ İdare Hey'eti, girişlle onurlandı- Filvaki bugün alemin şirazesi o şekil-

. . d korumak için bızler, uzlaş-
cayıın en h d dunun 
ma zihniyetimizin en son u u 
d l·ıı . . göstermeğe muvafakat et -

e ı ennı "mk" an 
-ti'k. Fransa ile İngiltere, mu un z -

. f 1 yapmışlardır. 

yor: · . . 
Şimdiki vaziyette Fransız - Ingilız 

Bulgar 
Hitlerle 

Kralı 
görüştü 

ğımız yeni sene münasebetile, asil, necib, l- de bozulmuştur ki bunu ıslah etmek he-
yilik sever, misafirperver sevimli Türk kar - men hemen mümkün değildir. 
deşleı·inılze, mübeccel yüce Cumhuriyet hü - Bir ara atlatıldığını sandığımız harb 
kQ.mettmize uzun saadet devreler\ne mazhar heyUlas1 tekrar bütün korkunçh!g·u ile 
olmalarını temenni ederiz. Sayın yurddaşlar ; karşımıza dikilmi~fü. Umumi kanaat Ş!l.-

nolunan şeyın az asını 
Bizzat Çekler de tabi ~ıı~,:nış ol~uk eı: 
ları müdhiş asabi gergınlıge rdailgmin. 

.. · · · ken er ı 
Avrupanın seıaınetı ıç~ . 

planmda derpiş edilıniş olan beyne~ -
milel garantiler sisteminin tam şeklile 
muhafaza edilmesi pek o kadar ehem· 
miyeti haiz değildir. Yalnı~ Çeklerde 
ne adalete ve ne de aklıselıme muva -
fık olarak islenilemiyece'k olan bir şey 
vardır ki 0 da. Çeklerin Südet arazisini 
tahliye ve binnetice bu arazinin erte~i 
günü kendilerine karşı yap~acak. hır 
taarruz için üssüllıareke teşkıl etmıye
ceği hususunda ciddi tem.i~~t verme -
den ayni zamanda hem tabu hem de 
tahkim ediltniş hududlarını terketme -
ğe davet edilmeleridir. Ç:klerden bu 
suretle elleri ve kolları b~glı olarak 

Berlin, 25 (A.A.) - Altnanyadan geç
mekte olan Bulgar Krah B'>ns. bugün, 
Hitleri ziyaret ederek görüşınüştür. 

Türk llse.nını yaymak için, çoktanberı dur ki Çekoslov~k m~se!esi denilen ağır 
Blrllğimtz Hey'eti İdareleri verimlt ve fıı.y - davanın halli imkanı hasıl olursa, onu 
dalı tedbirler almıştır. Bu mühim maksadla, daha başkaları takib edecektiı:. Anla:.ı -
bu günü fırsat bilerek, bu hususta bir iki söz lan diplomatlar için rahat ve huzui" ~al
söylemek isteriz. Teşkilatı F.saslye kanunu-
nun muaddel 2 nci maddesi muclblnce, gü _ mamıştır. Açılan va!izleri tekrar kapl -

~urban etmeği ka:bul etmışlerdir. 
:M:uhtemel bir tehlike karŞıstnda 

· d ö le 
övr gazetesi, başmakalesın e ş Y 

yazıyor: · . ··t akkız bu-
Bizler ve. Ingıltere, mu ey k 

* Berlin, 25 (A.A.) - Bulgaı· Kralı B'l-
ris, Sofyaya gitmek üzere bu akşam Ber
linden hareket etmiştir. 

--·-·- ----
Amerikada da askeri 

llstan gibl olan bu sevimli memleketin öz mak ve meçhul iı-:imli yeni yeni şehirlerin 
eTHidlan ve vatandaşıyız. Öz dilimiz Türle yolunu tutmak icab edecektir. Çin - Ja
dilidir. Bu ruhnuvaz dlll konuşmak kanu - pon mücadelesi işte meydandadır. De -
nidir. Hepimiz de vazlfeten bu dllt konuş - mek ki yatışan bıı· yangından sonra beri
tunnak için her yerde yayım seferberliğin- ki 
de bulunalım. Vatana olan borcumu?. mad _ sinin alevlenm~si veva mevcud yan -

l unuyoruz. Eğer Berlinde v~ya baş a 
bir verde muhtemel bir tehlıke ~arşı-

. h tt har..ıı·etinın ne 
sında Fransanın a ı t:t.n. hükU _ 

kendilerini teslin; etmel~rı ~aleb .olu - hazırlıklar b .. t d. 
namaz. Garantimn mahiyett benı pek 

1 

aşgos er 1 

dl, manevl olduğuna göre hepimiz bu borcu gınlardan birinin tekrar şiddetlenme: 
eda ile mükellefiz. Bundan cesaret alarak, mukadderdir. 
ve Birliğlmlzln hükumeti celllemi2e karşı o- Rusl~rın Uzak5arkta mütemadiyr 
lan taahhüdümüz mucibi sizi bu lisanla mü- tah "d t şı a yapmak ml:!cburivetinde buhu 

olduğu suali sorulacak olursa 
met tarafından cuma akşamı ittih~zına 0 

kadar fazla alakadar v etmez. · Fak~t . (Baş tarafı ı inci sayfamt.::da) 
garantinin hakiki ve saglam olmast la- Diğer taraftan Vaşingtondan gelen ha-

cehhez oım.ağa çağırıyoruz. Şimdiye kadar · 
çok geç kalmamıza rağmen. bu noksanı ta- maları bunun bir delili değil midir? İs 
mir etmek vazifesini vicdan borcu bilelim. panyada da işler ayni haldedir. Eğer ın· 
Dikkat gözünüzü şu noktaya çekmek isteriz sanın bir parça "r"ahat \'akti olup da şöylf\ 
ki, Türk lisanını konuşmamak dernek. ona bir sükfınetle başını ellerinin arasma alıp 
lft.yık oldujtu ihtira.mı ihmal etmek demek - düşünebilecek olsa, müvazenesini kaybet
tir. Buna hiç birimiz razı olmayız. İbranice 

zımdır. berler Amerikada da asked hazırlıklara 
hız verildiğini göstermektedir. 

· et tedbırle -
karar verilmiş olan emnıy . ükt)n 
rinden sonra vukuatı nasıl bır s 

Amerikada Almanya 
aleyhine cereyan ~r~~yor 

Hitlerin harekatı blöf telikkı edılıyor 

Nevyork - Times gazetesine göre, ordu 
ve bahriyenin yüksek kumanda heyetle
ri askeri hazırlıkları tacil etmek üzere 
yeniden birkaç milyon doladık tahsisat 
istiyeceklerd1r. 

ibareli bir söz vardır: Bu söz e:Dlna demaı _ memesine imkan yoktur. Bu hazin durum 
huta dina• ıhükuınetin kanunu kanundur .• karşısında büt'.in milletler ve bütiin 
mlnasına geltr. Bu kelimeleri hiç bir tesir me:nleketlerin parmakları birbirini gös
altında söylemiyoruz, ve ancak, kalbimizin terıyor ve herkes kabahatli 0 , deyip duru-

Macaristanda üç sınlf silah 
altına almdı 

en derin içlerinden gelen sıcaklık duygusu yor. Hakikatte kabalıat!i ne o, ne de bu
lle, vatandaşlığın tevdi ettiği bu manevi va- d 
zifeyi yapmağa gayret ediyoruz. Bizleri balt- ur. Kabahat herkestedir. Onun icin -

b··k·· süren kanaate göre Almanya 
Vaşingtonda u um ·ı başa çıkamıyacaktır 

Bud?pe.şte, 25 {A.A.) - Berchtesgaden
de B. Imredi, Dö Kanya ve Hitler arasm
d_a yapılan müzakerelerden sonra Maca
rıstan müdafaa hazırlıklarını aşikar bir 
~rette tesri etmeğe başlamı~tır. üç sınıf 
sillh altına davet edilmiştir. Son manev
ralara iştirak etmiş olan ihtiyatların ek
serisi terhis dilmemiştir. Halihazırda si
lah oltında yüz altmış bin kişi vardır. Bu
dapeştede halk son derece sakindir. 

rına basan, bizi 500 senedenberi htmaye e - dir ki bir zama!1lar büyük bir kahra -
den ve lftturıarla müstefid eden yüksek manlık hareketi s:ıyılan sulh müdafili _ 
Cumhuriyet Hi.ikumetimize ancak bu suret- ğinden artık herkes feragat etmiş, şimdi, 
le hareket Uedı·r ki, kendilerine minnet hls - fl" h b d şere ı ar evfesin0 ayak bas1lmıştır. 
lerlmlzin ancak yüzde birini gösterebilmiş H 
oluruz. Bu uğurda çok söylenecek sözler var- albuki şeref ünda değil, bundadır ve karşısına çıkan koalisyon ı e 

hindeki hissiyat her zaman olduğun -
dan daha ziyade şiddetlidir. Hiç kimse 
Alınanyaya yardım etmek için ufak bir 

~ V . t 2 5 (A.A.) _ Hariciye ne-
aşıng on afil" Ameri -

ıaretinin yarı resmi ıne~. -~·k vukua 
kan tezinde bir gftna degışı 1 

gelme,.,.,11:: olduğu intı'baını izhar et -
··~ t' Çekoslo -

rnektedir. Hariciye nezare ı, 1 . . • b" t" mesele e· 
va1{ meselesi ıle dıger u un ' ·ı h lledilebilece· 
rin müzakerat yolu ı e a 
ği. yalnız müzakerelerin Hitlerin taz -
yikine benzer haşinane tazyikler akıt-. ı.. un gelme e 
tında icra edilmemesı az 
olduğu kanaatindedir. 

Almanya aleyhine cereyan 

Hariciye nezareti, infiradcılık his -
sinin halen de ha:kim olmakla beraber, 

ilerlememekte, belki bir mikdar geri -
l emekte olduğu mütaleasındadır. Ba -
;zan infirad siyaseti taraftarlannw yap 
makta oldukları propagandanın Al -
tnanyanın ekmeğine yağ sürmekte ~~ -
du~unun farkına varmış olduklan soy
lenmektedir. Bu sebeble Hitler aley -

iktısadi teşekküllerin. 
idare ve mür akabelerı 

bile yapmağı düşünmemektedir. 
şey İyi ma1Umat alma.kta ~la°: mehafi -

1
. müşterek kanaatı, Hıtlerın fazlayı 
k~bul etmekle sulbü isteyen milletler~ 

.. kerelere devam etmek ve asken 
muza k • . akit h lıklarını tamamlama ıçın v 
azır dırrnış olduğudur. Bu mehafi.l, 
ka~~ ddetli olan infiradcılık dalgası kı 
ço şıt Bu da Amerikan efkarı umu-
rılınlŞ ır. . . . mutedil zi.Ill31Ildarlarma ses 
ml~e.s~~nttı'rebilmek imkanını bahşede
lerını ışı 

cektir. Blöf mü? 
Umumt surette serdedilmekte olan 

.. 
1 

Aımanyanın karşısına çıkan 
muta ea, ğ 
Koalisyon ile başa çıkamıya~a bıl"f::e 

. . h bt hareketinin bır o un 
Hıtlerı:r_ı .la ~aşka bir şey olmadtğı su 
idamesınuen 
retindedir. 

Rusvadan yüks~len 
tehdid seslerı 
(Başta1·afı 1 inci sayfada) 

t ·matta bulunmuşlardır. 
göndererek. azı . 

telgrafta deniliyor kı:_ . 
Bu "rılerde dünya üzerınde bırçok_ t~y-

Bugu Fasist tayyarelerı, ls-
·areler uçuşuyor. ~ . . .. 

) ç·n'in açık şehırlerını ve sa-
vanın ve ı Ç pan. b ....,L~~dıman etmekte ve e-

k· halkını Ou•L><U •• ın rohuriyetinin hududları uze-

Macar nasyonal sosyalistleri 
Budapeşte, 25 (A.A.) - Serbest bir as· 

kert ~t'a teşkiline teşebbüs etmiş olan 
altL yuz nasyonal sosyalist, Çekoslovakya 
hududundaki muntazam kıtaata iltihak 
etmek üzere harekete haztrlanırlarken 
Budapeştede tevkif edilmişler ve orada 
alıkonulmuşlardtr. 

Lehistanla Çekoslovakya arasmda tren 
münakalatı durdu 

Cieszyn, 25 (A.A.) - Polonya ile Çe
koslovakya arasındaki şimendifer müna
kalatı durmuştur. İtalya ile Yugoslavya. 
ya gidecek olan beynelmHel trenler Ber
lin ve Viyanadan geçmektedirler. 

Almanya petrol tedarik ediyor 
Tampico, 25 (A.A.) - Nevyork - Times 

gazetesine bildirildiğine göre biri Yu
nanlı, diğeri Norveçli olmak üzere iki pet
rol gemisi Hamburg yolile Almanyaya 
nakledilmek üzere dün petrol yüklemeğe 
başlamışlardır. 

Bu gazete fngilterenin Venezüellanın 
petrol istihsalatmı çoğaltmakla meşgul 
olduğunu il~ve etmektedir. Çunkü zanne
dildiğine göre, Londra hükumeti bundan 
sonra hiçbir vechile Meks\ka petrolü satın 
almıyacaktır. 

sa da, bu sözler. artık de.marle.rını7.da kay- bütün gayretlere rağmen sulhu kurtar -
ne.yan ve 'henüz ikmal edilmemiş kalan tyl n:ak ihtimalleri azalıyor. Bu gidişle ih
nlyetlerlnizt harekete getirecek ümldile fil - tıyar küremiz hakikaten oturulmaz ve 
len tatbikat alanında filllyatınızı candan t h 
bekleriz. Türk dilinin, Tilrk Musevileri ara- a ammül edilmez bir hale gelecek. H::l-
sında tamımı vazifesini lizerine resmen •e buki hayat kadaı· ve hayatı çerçf'veliyt'n 
sen seve almı4 olan Türk kültürü ve yar _ tabiat kadar güzel ne vardır? İnsanlar· bir 
dım blrllR! hey'eti idaresinin bu yolda elin- an için bunu düşünselerdi, bugünkü kol
den gelen her şeyi yapacağına emin olabl - lektif cinnet buhranına tutulmazlardı. 
lirsiniz. Yeni ııenenln bütiln dünya için, re- • 
fah ve sa.adetle dolu olmuını dileriz. Türlü _. ------ Selim Ragıp Emeç 
türlü gailelerle biten sene yerine önümftz _ B ' - - -· 
deki devrenin sulh, salah, müsalemet senesi e gradda Çekler 
olmasını can Te ııönülden niyaz ederiz. • 

lehıne nümayiş yapıldı Bir kamyon Bursada 
Bir çocuğu 
Çlğniyerelı öldüEdQ 

. Belgrad 25 (A.A.) - DahUlye Nezareti -
nın yasağına rağmen, bugün öğleden sonra 
Belgr~d sokaklarında Çekoslovakya lehtnde 
tezahürat vukubulmuştur. Üniformalı lld bln 
k~dar izci, Ç~koslovakya elçlllğlne gitmek 
lçın ~lay teşkıline tevessül etmiştir. 

.. Dığer taraftan üniversite talebeleri dı 
mumasn bir tezahüre teşebbüs eylemlşU~. 

Polis, bunları hadisesiz ve tevkifatsız da
ğıtnu.ştır. 

Bursa 25 (Hususi) - Bugün ölümle 
neticelenen bir kaza olmustur. M. Ke
malpaşadan 20 yolcu ile gelmekte o -
lan şoför Mehmedin idaresinde bulu -
nan «22 Kemalpaşa> piaka numaralı 
kamyon dün Bursaya girdiği sıralarda 
Altıparmak caddesinde eskici Yaso - Ticaret umum müdürü 
nun oğlu 11 yaşındaki Danvala carpa - A k 25 (l.r • · J n ara, -ı.ususı) - Cktısacl Vekale-
rak ölümüne sebebiyet vermistir. Ha- ti Ti~aret Umum Müdürü Mümtaz bu ak-

~~:: .. ~?.~~~~-~.: .. ~::~~::~ .. ::!?:~~=~:: .. ~.. sam Istanbula hareket etmiştn. ··························································4··············· 
Seyahat notları : 20 

Cote d'Azur 
Bizim Edebiyatı Cedide aslarının sahili minafam diye anlattıkları Fran~ 

san~n Akdeni_z kı~ıları a~ağı y~ıkar~ bir asır bütün Avrupa zenginlerinir 
gezıp eğlendı~.1~~·1 v~. dınle:':~ı~lerı yerler olduğu içın çok işlenmiş, tabiat te 
bu kıyılara bu tun comerdhgını vermiş ve bu sa vede Ni ~ Kan v M t k • =>, • , e on e ar-

Ankara 25 (Hususn - sennnyesinin tıı.
tnamı devlet tarafından verilmek suretlle 
kurulan iktısadi teşekküllerin teşkilatı ida
re ve ınurakabeler.i. hakkındaki kanunun tat
biki için hazırlıklara başlanmıştır. Bu k~ -
nun çerçevesi içine giren teşekküllerle mıı .
e.<;seseler bu kanun hükümlerine göre teşkıl 
l"e tanzim olunacaklardır. Ayni kanuna uy
ırun ve Başvekft.lete bağlı olarak teşkil oııına
ca k umumi mürakabe hey'etinin ka<t azadan 
terekküb edeceğln1, icra vekilleri beyieti tes: 
'bi t eyliyecektlr. Bu hey'etin reisll~ine t~yim 
muhtemel zatlar arasında Şirketi Hııyrıye -
nin eskl müdürü Yusuf Ziyanın da i~'lü gı:ç 

koslovak c_ud d" . bir tarzda uçuşmakta· 
. d tehdı e ıcı .. rın e 1 · dünyaya harb, o-

d r Faşist tayyare erı, 
-~ · ve kültürün iJnhasını saçıyor. Sovyet 

Fransadan ihracı memnu maddeler 
Paris, 25 (A.A.) - Resmi g<tzete bu sa

bah milli müdafaa için lüzumlu olmaları 
dolayls1le ihram menedilen maddelerin 
listesini neşretmektedir. Bu r1addeler me
yanında bilhassa lastik. ba~lıca maden
ler, kimyevi ve tıbbi nı~stahzerat bulun
maktadır. 

lo gıbi büyük merkezler ve bunların arasında bir çok küçük sayfiyeler me _ 
d~na çıkmıştı~. Nis eski bi_r_ şehir olm~kla beraber, etrafında Çok gfü::T 
vıllalar var. Fakat bu sahılı yalnız Nıs Kan ve Mont,,karlo k 1 ·1 v • • ,, ~ < mer c7. en ~ 

rnektedir. 

Orman muhafaza 
Genel Komutanlığı 
Ankara, 25 (Hususi) - Orrr.an m_uha

faza g~nel komutanlığına General Ibra-

hiın tayin edilmiştir. -----
Radyo mudur mu · vinHgi 

Ankara. 25 (Hususi) - Radyo ınüd~r 
muavinliğine Fuad Münir tcıyin edilmış-
tir. 

ıum .
1 

. sulbü korumak için yaratıl· 
tayyarecı erı · B. . ın tayvarecilerimizin uçuşla-
mıştır. ızı • . . • d 

erivotin terakki ve ıtılası uğrun a 
rı, bekşt d.ır Fakat mühlik anda Sovyet 
uçma a · .. . ı · · · ·ıeri düşriıanın uzerınc llÇ ışı-
tayyarecı , , Ih . . bir kuvvetle saldıracaK \·e su 
tılmemış .. . . . . ... 

kki namına mutecavızı ~ eryuzun-
ve tera 
den silip süpürecektir. 

Rus filosu hazır 

k 25 (AA) _ Şimal denizi fi-
tvfos ova, · · . . 

l Un ""anevraları bitmıştır. osun '" s t Bu manevralar, donanmanın ovye 
~imal hudu·dlarını müdafaa hususundakl 

Paris, 25 A.A.) - Başvekil Daladye, 
General Gamelin ile görüştükten som·a 
maliye nazırı Marchandeau ile de olduk
ca uzun süren bir mülakat yapmıştır. 

İtalyada hazırlık yok mu? . 
Roma. 25 (A.A.) - Salahiyettar bir 

membadan bildirildiğine göre vazive
tin inki~afına rağmen İtalyu askeri ~1a
hiyette hiçbir tedbir almamı~tır. 

vazifelerini ifa için tamamile hazırlan
mış olduğunu göstermiştir. 

ayırmak dogm değıl. Fransızların Biiyük Corniche dPd;kler: ve Marsilvadcn 
sonra ~rı<ılıy~ra~ Manton: ve hatta İtalyan hududuna krıdar devan1 yeden 
uzun bır sahıl kı serapa guzel otE.:ller. güzel villalar, ~ar:lyiar, plajlar, kumar
haneler ve asfalt yollarla donatılmış. İşte girintili, çık•ntılt sahillerinde b;n 
lerce kotranın, motörbotun vatın uolao::tıgvı oyma gı"bı' OV'' gı"b: . 1 . • • ' J :. • • J.,. • ış enmış mor, 
mav1, pembe çıçekler: eksik olmıyan gönül çekici kokulnrile tertemiz b" 
alem. Ve bu sahil otokarla tam bir gün devam edivor. Bu bir gu·· ı··k ır f · · . J n u mesa-
enın ıçme aldığı her toprak, hl>r sahil parçası birbirirıdc>n güzel • ·· kl 
t 11 1 

.. ·ı KOŞ er, 
o e er, p UJ ar ve eğlence yeı·lerile dolu. Çamlar, çicekler çimenl· 
b 

ı · · d d ~ ' er veo 
un ar ıçın c ünyanın kederlerini geride kalmışlara 1'ırakarak g'"\ 00 vl 

h 
·ıı tt b" . v ö u up eg e -nen er mı e P.n ır ınsan kalabalıgı.. vle bir ver kı" rr0··.,,,, b t · 

• • , •• • ·' • b '·"' a an çırkin 
taı:afı hıç ) ok. Hep guzel, hep şık, hep neş'e ve hep kahkaha. işte Cote: d'Azur. 

B1A.rhan Cahid 



4 Sayfa 

Pazarlıksız satış kanunu önümüz - ğaza ve bu gibi sabit satış yerlerinde 
deki Cumartesi gününden itibaren An - yapılan perakende satışlara tatbik o -
kara, İstanbul ve İzmirde mer'iyete gi- lunacaktır. Seyyar satıcılık, müstah -
recektir. Kanunun tatbikine pek az sillerin mallarını seyyar surette sat -
bir zaman kaldığından alakadar ına - malan, muayyen veya gayri muayyen 
kamlar bu husustaki çalışmalarını art- günlerde sokak veya meydanlarda ku
tırnuşlardır. rulan pazar yerlerinde yapılan pera -

Pazarlıksız satış kanununun tatbiki kende satışlar ve toptan satışlar pa -
hakkındaki izahname İktısad Vekale - zarlık.sız satış hükümlerine tabi değil
tinden şehrimizdeki alakalı makam - lerdir. Pazarlıksız satışa tabi olan bü
lara gönderilmiştir. tün eşya ve maddelere fiatını gösterir 

Bu izahname üzerinde görüşü!mek etiketler konacaktır. Bu etiketler ma -
üzere bugün saat 15.30 da Ticaret ve lın mahiyetine ve ticari usul ve adet
Sanayi Odasında büyük bir toplantı lere göre konulacaktır. Sütten mamul 
yapılacaktır. Bu toplantıda Belediye, yağlarınetiketlerine eritilmemiş yağlar 
Ticaret Odası, matbuat ve esnaf mü - için tereyağ ve eritilmiş yağlar için sa
messillerile bir kısım tüccar hazır deyağ kelimeleri ilave olunacaktır. 
bulunacak ve iç ticaret umum müdü- Bundan başka yağların cinslerine gö -
rü Mümtaz Rek tarafından pazarlıksız re (boyalı, karışık, halis) kelimeleri e~ 
satış kanun ve kararnamesi hakkında tiketlere yazılacaktır. 
izahat verilecektir. Tuhafiye mağazalarındaki boyun -

Üzerlerinde pazarlık yapılmadan bağı, çorap, sabun, tıraş bıçağı ve mü
satılacak olan maddeler başlıca üç eş - masili küçük eşyada etiket taalluk et
ya grupu üzerinde toplanmıştır. Bu tiği kutunun ön veya arkasına yapış -
gruplardan birincisi yiyecek madde - tırıJacaktır. 
ler, ikincisi mahrukat maddeleri, üçün Bazı mallarda da mesela ayakkabı 
cüsü de manifatura ve tuhafiye eşya - ve terlik gibi şeylerde etiket malın i -
sıdır. Kanun hükümleri dükkan, ma - çine veya dışına yapıştırılacaktır. 

Araba ile birlikte 
Bir eve giren beygir 

Etrüsk garın ilk 
Seferine çıkıyor 

Dün Feriköyde çok garib bir hadise Denfzbank, Denizyollarının Alman-
olmuş, bir beygir tarafından sürükle - yada yaptırdığı yeni Etrüsk vapuru 

SON POSTA 

Dün Şehremininde N~'et ve Os -
man isimli iki genç arasında kadın ~
zünden çıkan bir kavgada bunlardan 
Neş'et Osmanı bıçakla omuzundan a -
ğırca yaralamıştır. 

Şehremininde Sulukule caddesinde 
t 80 numaralı evde oturan İhsan oğlu 
Osman ile komşusu Hasan oğlu Neş'et 
arasında bir kadın meselesinden dolayı 
eskidenberi bir geçimsizlik vardır. Dün 
Osman ayni caddede Ziyanın kahve -
sinde oturmakta iken bir sra Neş'et de 
kahveye gelmiş ve Osmana yakın bir 
mahalde oturmuştur. Birdenbire karşı 
karşıya gelen iki rakib bir müddet o -
turduktan sonra birbir1erine söz do -
kundurmağa başlamışlar ve bu yüz -
den aralarında başlıyan ağız kavgası 

yavaş yavaş büyümüş ve nihayet kah
vedekilerin bütün gayretlerine rağ -
men Neş'et bıçağını çekerek komşusu
nun üzerine hücum etmiş ve onu sağ 
omuzundan yaralamıştır. 

Darbeyi yer yemez Osman kanlar i
çinde yere yuvarlanmış, Neş'et te kah
veden çıkıp kaçmak isterken vak'aya 
yetişen bir polis memuru tarafından 

ya'kalanmıştır. Yaralı Gureba hastane
sine kaldırılmış, tahkikata başlanmış -
tır. 

Bir cocuk elektrik 
Ütüsünün cereyanına 
Kapılarak öldil 

nen bir araba bir evin kapalı olan ka- ilk seferini yann Mersine yapacaktır. Dün Anadoluhisarında çok feci bir 
pısını kırarak içeri girmiştir. Etrüsk yarın saat 1 O da hareket ede - kaza olmuştur. 

Feriköyde oturan Kapril kızı Ar - cek ve bu sefere mahsus olmak üzere Kızılserçe sokağında 33 numaralı 
mat-0 dün evinin avlusunda oturup pat İzmire uğrayacak, orada on saat ka - evde oturan Mustafamn oğlu 15 ya -
Jıcan ayıklarken sokaktan bir araba laca'ktır. Vapurun ilk seferi münase - şında Salih elektrik ütüsünün kordo -
gürültüsü işitmiş ve bir anda bir infi - betile İzmir, Rodos ve Mersinde birer nu ile oynarken birdenbire cereyana 
lAkı andıran müdhiş gürültü He kapı - ziyafet verilecektir. kapılınış ve derhal ölmüştür. Yapılan 
nın iki kanadı birden kırılarak kudur- tahkikat neticesinde vak'anın bir kaza 
muş bir beygir .arkasında devrilmiş mişler ve hayvanı tutmuşlardır. Yapı- eseri olduğu ve hiç kimsenin bir sun'u 
bir araba olduğu halde içeri girmiştir. lan tahkikat neticesinde arabanın Mu- taksiri bulunmadığı tesbit edilmiş, ce-

Bir anda neye uğradığını şaşıran rad isminde 'birine aid olduğu ve hay- sedin gömülmesine ruhsat verilmiştir. 
Arınato avazı çıktığı kadar bağırıp is- vanın sokak ortasındaki bir taş yığı - ................................................................ . 
timdad e~eğe başlamıştır.. Fe~ad.ı nından ürkerek böyle deli gibi koşma- ,. Bugün Matinelerden itibaren 
duyan polısler vak'a mahallıne yetiş - ğa b~ladığı anl~ılmıştır. A L K A Z A R 

Fatih HalkeVinde güzel bir sergi Sineması mevsimin en bllytlk 
filmine b8şhyor. 

ZORO 
KAMÇILI SUVARi 

Eylfil 26 

Son hafta beynelmilel siyasi buhran- rökor teşkil edecek derecede düşmüş .. 
dan dolayı borsada muamele gören tür. Kısa bir müddet içinde beş kuru4 
mahsuU.tın satışlannda bariz bir dur- ~a kadar düşen bu mahsulün b~lıca a• 
gunluk, fiatlarda bir gerileme göriil - lıcısı olan İngiltereden her gün daha 
müştür. Bu durgunluk bilhassa ihracat noksanına fiatlar teklif edilmektedir. 
emtiamız üzerine daha büyük mikyas- Bu fiat kararsızlığı yüzünden piyasada 
ta tesirler yap~tır. işler kesilmiştir. Yapılan bir kaç parti 

Eylül nihayeti ile teşrinievvel ayları "satışlar da pek küçük mikyastadır. 
memleketimizde alivre ()!arak .&atılan SUSAM : Mevsim iptidalarında ge .. 
malların teslim zamanıdır. Son gün • lesiye olarak J 6. l O paradan satılan su· 
!erde harb tehlikesi dolayısile Alınan - samların mevsim ilerledikten sonra da 
yaya karşı yapılan sevkiyatta yüzde beş ha bir mikdar düşeceği ümid edilmişti. 
nisbetinde bir sigorta fazlalığı alın - Halbuki bütün bu tahminlere rağmen 
ması, ihracatçı tacirlerimizi müşkül bir fiatlar gün geçtikçe yükselmeğe başlı· 
mevkie sokmuş ve bu yüzden hayli za- yarak r 8,20 kuruşta karar kılmı~tır. 
rar edenler olınuştur. Son yağan yağmurların da mahsul ü .. 

Gene geçen ihaftalar içinde yağan aü- zerine menfi tesir yaptığı zannedil .. 
rekli yağmurlar memleketin bazı kı - mekteclir. 
sımlarında faydalı görülmüşse de, u - YAPAGI : Devamlı, fakat az mik • 
mumiyet itibarile menfi bir netice ver- darda satışlar olmaktadır. Ötedenberi 
miştir. Adana civarında yağmurlar, pa- Sovyetler ve yerli fabrikalardan başka 
muk mahsulünü kısmen bozduğu gibi alıcı bulunmadığından piyasa gene bu 
evsafı üzerine de tesir ederek malın iki elden idare edilmesine rağmen fiat· 
parlaklığını kaybetmiştir. Orta Ana - lar sabit bir durum arzetmektedir. 
doluda ise vaktinde kald.ırılamıyan Geçen hafta içinde Trakya ve ayarı 
mahsulün bir kısmını götürerek müs - mallar 60-62, Bulvadin, Eskişehir gibi 
tahsile hayli zararlar vermiştir. orta Anadolu yapağıları 48, Ankara 

BUGDAY : Geçen bir hafta jçinde malları 46 kuruştan muamele görmüş· 
şehrimize takriben 1850 ton kadar buğ- tür. 
day gelerek satılmıştır. Bundan maa - Tiftik piyasasında bir aydanberi iş 
da toprak mahsulleri ofisi de piyasaya olduğu duyulmamı~tır. Bu mallar kuv• 
bir hayli buğday arzettiğinden fiat - vetli eller elinde bulunduğundan bü .. 
lar gerilemiştir. tün işsizliğe rağmen fiatlarda bir 

Hafta nihayetinde ekstra Polatlılar dii§üklük olmamıştır. 
5,34, dokuz, on çavdarlı Konya, Ilgın Keçi kılı da ayni durumdadır. En son 
ve havalisi malları 5.08, yirmi çavdar- olarak piyasada yalnız Alınan alıcıları 
lı Kütahya malları 4.30, altı, yedi çav- görülmektedir. Fiatlar: Bir hafta ev
darlı Anadolu sertleri 4.30, Trakya velki vaziyeti muhafaza etmektedir. 
sertleri .f.22, kızılca 5.20 paradan sa - DERİLER : Gerek harici ve gerelC 
tılmıştır. dahili talebler karşısında keçi derileri 

ARPA : B~lıca ihracat mahsulatı - iyi fiatlarla satılmaktadır. Hafta için· 
mızdan olan arpalar da, son cihan buh- de çifti J 60-170 kuruş aralarında işler 
ranından müteessir olarak fiatlan düş- olmuştur. 
müştür. Piyasada bir kaç küçük parti Oğlak derileri üzerine devamlı tu • 
satışlar haricinde iş olmamıştır. Hay - lehler varsa da çifti 120-130 kuruş .. 
darpaşa teslimi Anadolu mallan 3.36, tan fazlaya yükselmemiştir. 
Trakva malları çuvallı 4.08 paradır. Harici talebler, kuzu derisi stoklarım 

MISIR : Yeni mahsul bidayetinde eritmektedir. Mütemadi satışlar neti • 
piyasanın kuvvetli bir şekilde açılma- cesi.nde İstanbulda stok yekiınu pek a .. 
sı ilerisi için büyük ümidler doğurmuş- zalmıştır. Malın cinsine göre çifti J 30· 
tu. İlk zamanlarda beş kuruşa kadar 150 kuruş aralarındadır. 
yükselen BandITma ve Karabiga mal - Son günlerde gerek hava kurusu ve 
ları bugünlerde talebsizlikten dört ku- gerekse tuzlu kuru koyun derilerine 
ruşa kadar düşmüştür. ~ Almanyadan taleblerin artması:, bu 

En fazla mısır istihlak eden Karade- cins malların fiatlarını yükseltmiştir. 
niz sevahi1inde şimdilik kendi ihtiyaç- Bu fark bir hafta içinde 4 kuruş kadar'" 
ları nisbetinde mısır stokları bulundu- dır. Hava kurusunun kilosu 50-55 1 tuz· 
ğu bildirilmektedir. Maamafih ehem - lu kurunun kilosu 40-45 kuruş arala • 
miyetli bir yekuna baliğ olmıyan bu rındadır. 
stoğun yakında tükeneceği ve bu su- Sığır derilerinin kuru ve salamura 
retle Karadeniz limanlarına ihracatın halinde olanlarına talebler vardır. Kıt· 

1 ba slıyacağı ümid edilmektedir. ru sığır 60-75, salamuralar 40-42 ku • 
Kuş:vemi fiatlan son seneler kinde ruştan satılınıştır. 

2 devre tekmili birden 

... 

Amerikalılarla Meksika:ılar ara
sında cereyall eden boynk 

mace .. a filmi 
BugUn BAŞLIYOR .... J 

,. ' SHIRLEY TEMPLE 1 

HAYA Tll'fIZDA H!Ç B1R YAŞTA ...... 
H!Ç BİR VAKİT G0LMED1Ö1NIZ 

KADAR GÜL~ıt1YE HAZIRLANI
NIZ .... ÇÜNKÜ; 

3 Ahbab Çavuşlar 
EÖLENİVOR 

TÜRKÇE SÖZLÜ KAHKAHA TUFANI 

PERŞEMEE AKŞAMI 1• p E K sinemasında 
başlıyacak 

MELEK 
SAH ESERLER 
' 

sineması BÜYÜK FiLMLER serisine 
başlıyor 

serisinin birincisi öı,ıümüzdeki ÇARŞAMBA akşamı 

NAPOLi ŞARKICISI 
JAN KİEPURA ve 

SWARTHOUT 

Türkçe sözlü ve Şark müzikli 1 üyük film 2 devre 24 kısım l:irden 
Bu fedakirb§a rağmen f.atlarda zam yoktur. 



Urf ada 6 yıl içinde 
mühim işler görüldü 

Beledi1e balkın umumi ihtiyaçlanndan bir çoğunu 
ıiderdL Şehre i1i ve temiz •• getirilmesiaede çalışıyor 

- Hasan Bey. dünyanın 

buıünkü vaziyetine bakıyo
rum da .. 

. ibüyar küremiJL·· ... •• • bir futbol topuna benze

tlJorum.· 

BOM POSt'A 

Hasan Bey - Anladım .. 6-
nflne plenin bir tekme at· 
mat l8tedtflni anlatmak ist.I· ,.....,_ 

Harb ne zaman meşru olur? 

Halk Andığı l.tanbal ıabeal açılıyôr 
Halk sandığı İstanbul §Ubesinin fS • 

nümüzdeki ay içinde faaliyete geçmesi 
kararlqtınlmıştır. Bunun için milna.cıib 
bir yer aranmaktadır. Sand:kta küçük 
esnafa kredi temin edilecek ve ayrıca me
m~lara da, ödiyebileceklerl nisbettc ö • 
dünç para verilecektir . 
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[~_H_ı_d_ıı_e_ıe_r __ K_.,_ıu_m_d•_J_ . Tarihi tedlıilıler : 

• 
HARBE DAiR 

Kadın Köşesi 

Şunları yapmayınız 
Barbarosun Preveie zaferi hangi 

gün kazamldı? Bir çadır kapısında çığırtkan bir 
yandan çıngırak çalıyor, ve 

oir yandan da bağırıyordu: 
- Giren de pişman gi.rmiyen de .• 
Yanımdaki arkadaşıma sordum: 

- Burada harb mi var? 

* Sulh güvercininin yuvası, harb si -
lahının ucundadır. 

* Harb korkusu sulhün muhafızıdır. 
Eğer o da kafi gelmezse; sulh, doğru -
dan doğruya harbden yardım ister! 

* Harbde kazananın zarari, harbde 
kaybedenin zararından daha az değil
dir. 

* Harbi idare edenler, sulbü idame 
edebildikleri takdirde muzaffer sayı -
lırlar. 

* Devletlerin siyasi muvaffakivetle -
rinde amil olan harb değil, h~rb teh -
likesinin verdiği korkudur. 

* Harb zelzeleye benzer, merkezdeki 
5arsıntıyı çok uzaklardan hissetmek 
mümkündür. 

* Harbin mes'uliyetini, harbde mağ -

lup olana yüklerler. 

* Bana sordular: 
- Acaba devletler harbe fiazır bir 

vaziyette midirler? 
Cevab verdim: 

- İki senedir İspanyada bu i.Şin ma
nevrasile meşguldüler 

* Yirmi dört sen~ evvel bir tabanca 
namlusundan çıkan bir kurşun umu -
mi harbe sebeb olmuştu. Fakat bugün 
vaziyet ayni değildir. Tüfekler atılı -
yor, toplar patlıyor, amma nedense bir 
türlü harb başlamıyor. 

................................................ 
«Nasreddin hocayı misafir olduğu 

bir evden eşyasile birlikte kapı dışarı 
atmışlar. Hoca, yüzüne kapanan kapı
nın karşısına geçmiş: 

- Bundan istiskal çıkar! 
Demiş ... 
................................................ 
Günün birinde ordular karşılaşa 

caklar, yüzlerce binlerce insanlar ö -
lecek, hududlar değişecek ve galiba 
ancak o zaman: 

- Buna harb derler! 
Denilecek. 

İsmet Hulilsı 

Çay veya kah • 
ve içerken, fiD.ca .. 
nın, bardağın kul· 
punıı ikl üç par • 
mağınızla tutup 
serçe parmağını • 
zı havaya kaldır • 
mayını~. Hoş gö • 
rüneyim derken yapmaoıklı olursunuz. 

* Gülmenizi tutmak için tırna1darın11.a 
bakmayı Adet etmeyın\z. Boı, manasız bir 
harekettir. 

* Yazı yaıarken, kalem sapını ağzınıza 

sokup, dalmayınız. Bu duruı inHna il -
ham getirmez. Gülünç bir hal verir. 

* Makyajınızı aydınlıkta yapınız. Şap • 
kanızı dikkatli giyiniz, saçlarınm iyi ya
tıştırınız. Evden dışarda rastladılmız ay
nalara bakmayınız. Etrafınızdaktler sizi 
kendi ıüzelliğiniz~ hayran ıarur. 

* Fala el kol sallamıyayım, lüzumsuz 
jestler yapmıyayım diye dimdik, hare -
ketsiz durmayınız. Ne biri, ne de öteki s~-
vilir. . 

.. * "" Prevez• lıarblnln yıldöniimiinün 29 birinciteırinde olduğu iddiati 
yalnı~ Muratli'y• dayanıyor. Buna mukabil bütün tarihciler, hele 6u 
ifJe daha •alahiyetli sayılmaları zaruri olan garb tarihcileri· 21 • 28 
eylal tarihi hainde birlefiyorlar. Bu ua~iyet lıarıuında harbin yll 
Jöniimii olarak 21 eyliilü, mlerin yılJönümii olarak da 28 eylalU . \ 
almak lazım geliyor. Fakat büaa ihtilalin bu ilıi günden birinde 

yapılma.amJa larlı olmadıjı ai6i münalı.Qfaya da liizum yolıtar. 

Ycızan: Kadircan Kallı 

Ressam Nuri paşcınm P-reveze mııharabest tabiosu c Kola nasıl yapıhr 1 ) Kurun ıazetesinin J3 eyldl tarihli ıa- 1ar bilirler ki hilAl dalına gan.ttl, güneı 
- yısmda .İbrahim Hakkı Konyall> im .. batmadan önce ufkun ardına inmemişse, 

Çiy kola zası altında bir yazı çıktı. Topkapı sara- görünür. 
Kola iki türlü yapılır: A çiy ve b piş.. yının revan köşkü. kütübhanesinde 1291 Zira ayın dünya etrafındaki devri n• 

miş. Çiy kola, bir kaç parça kolayı soğuk numarada yazılı ve Muradi adında birinin dünyanın kendi etrafındaki dönüşü, oml 
s·r yanardagtn yapab.Jdiklerİ suda ezerek elde edilir. Yumuşak erkek cFetihnamei Hayreddin Pa~a> ismindeki muayyen zamanlarda tekrar görebilecc• 

C Bunlan bitiyor mu idiniz ? _ı 
Yeni bir gaz 

Başka memle· 
ketlerde Bütan ad
lı ve hava gazına 
benzer bir madde 
vardır ki mutfak 
i§lerinde ve odala· 
rı ısıtmakta kulla· 
nılır ve petrol tas
fiye edilmek sure
tJle eld'e edillr. 

* suvayf kanahmn ahammiveti 
' 

Sumatra adası- --....._ yakaları ile pijamalar ve bluzlar içindır. manzum eserine dayanılarak Preveze za- ifmiz şekilde değildir. MeselA Edirnede 
na civar Sond bo- ' ' Pişmiş kola: ferinin dört yüzüncü yıldönüm.ünün 27 hilil göründüğü halde Sivasta görülmf':&. 
ğcı·ımda Tiınbora < Pişmiş kola katı erkek kolluk akalık eylUle değil, 29 birincitE>şrine rastladığı Birinci şehirde arabi ayın biri olur, di "' 
adlı bir yanardağ ve plastronları için kullanılır. ' iaynar id~ia ediliyo~. Mı.ıharrir ön~e bu. ~ihetin ğeri henü~ evve~ki ayın son günilnü ya ... 
\•ardır. Bu dağ suya pek az kola atılır. Bir dakika pişi _ 1?u.tehassıs hır heyete te~ki~ ett~~ı1.:'1~. • !ar. Bu yuzden Istanbu~d~ oruç tutuldtt1 
1815 de bir defa rilir. İçine bir çimdik boraks konulur iyi- sını, yazının sonunda ise ıhtıfal gununiln gu veya bayram yapıldıgı halde bnşka 
indifa etmiş ve et- ce karıştırılır. Kullanacak eşva bu kola- derhal tashih olunmasını teklif ediyor. bir yerde henüz oruç tutulmadığı VcYS, 
rafa o kadar müd- ya batırılır. Yaş yaş ütülenir~ Muradtnin manzum eserinde donan - bayram yapılmadığı çok olmuştur. Bu iti"' 
hiş bir kül yağ • '' KoJa yerine pirinç suyuna batırı]acak manın 945 senesi Cemaziyelabirin birin- b~~la h!cri takvim kullanışlı değildir ,., 
muru yağmıştır ki tamaşırla.r: de Prevezeye geldiği yazılı imiş. Harbin hızı daıma yanlışlara saptırır. Kaldı ki: 
bu yüzden 65 bin 1 İnce, nazik çamaşırlal'la danteller ko- başlaması ve devamı ilbe edildikten biz bu takvimden sonra rumi takvimi d6 
kişi ölmüştür. Dağın fırlattığı küller eğer [ ıaya batırılarak (ister çiy, ister pişmiş) sonra kat'i zaferin ayni ayın beşine rast- uzun zar_:ıan kullandlk. Bütün diinyanı'tfO' 

P
ek katı ı B ı k . . ladığı hesab ediliyor. Btt hicd tarih ise kullandıgı ve en ilmi bir şekilde t:mı.int 

Paris gibi geniş bir ıehrin üzerine düş - ı aşır ar. un arı ola yerınt: pı· d' . . • • . . . • .. . rinç suyuna daldırmalıdır. 29 birinciteşrinle karşılaşıyormu~. Böyle- e ılınış olan mıladı takvımı kabul ın1ka• 
muş olsalardı, bu şehrı (1500) metre ka - p· . .. 

1 
likle Preveze harbinin dört yuzuncü nını ancak cumhw:lyet devrinde bulduko 

ırınç suyu şoy e yapılır: 50 gram pi -
lınlığında bir kül tabakasının altında bı- rinç pişinciye kadar sıcak suda tutulur. yıldönümü münasebetile 27 eylUlde ya - Ramazanın veya bayramın ne gün baş .. 
rakırlardı. Timbora dağı bu indifadan Sonra pirinçler çıkarılır. Süzülen su da- pılması takarrür eden Barbaros ihtifali· lıyacağını bir gün önce bile kestiremiyı>ı:i 

evvel (4300) metre iken indifadan sonra ha ılık iken içine dantel ve çamaşırlar ırin cumhuriyetin on beşinci yıldönümile karma karışık bir takvimi miladi takvf• 
(2760) metreye alçalmıştır batırılır ve nemli nemli ütül~nir. birlikte olması lazım geldiği ileri iÜrü - me çevirmenin güçlüğii meydandadır .. 

. * 
Televjzyon nasıl şeydir 1 

Y emel bahai: 

lüyor. Hatta vukuu tarihlerde hiCl·i takvimle 
Muharririn .saydılı Osmanlı tarihçile • gösterilmiş olan vak'alarm gününü mila .. 

rinden Lfttfi Paşa, o harbde biz.zat bu - di takvimle tesbite imkan olduğunu kat'J .. 
lunduğu halde gününü bildirmiyor. Pe - yeUe iddia edemeyiz. 

l\kdenizle Şap denizini birbirine bir - Bir resmi televizyon vasıtasile uzak Patates çorbası çev1 yalnız 945 hicd senesinden bahse - Bu vaziyet karşı$ında Muradiye güven .. 
diyor. Ali ise sen..ayi 946 olarak gösteri - mek ne dereceye kadar doğru olur? E1 
yor. Fakat cEsfan Bahriyei Osmamyeı. yazması eserlerde kopya esnasında bfr 
sahibi Mehmed Şükrü; Muharebatı Bah- çok yanlışlar da olur! Bundan başka e .. 
riyei Osmaniye muharriri Süleyman Nut- ıerin manzum oluşu, harh olduğu sırada 
ki; Devleti Osmaniye tarihi müellifı A - ve not halinde hemen yazıldığını iddia 
vusturyalı Hammerin 1538 senesi eylul imkanını da mutlak olarak verebilir mi? 
ayı üzerinde ittifak ettiklerini; Hamme - Şairlerin hakikatten ziyade hayal ve 
rin kat'f zafer günü olarak 28 eylt1li.i yaz- süslü kelime adamları olduğunu da tı • 

dığını, İbrahim Halckı Konyalının yazı - nutmamak icab eder. Bütün bu ihtimal• 
sında okuyoruz. Bu Uç eser de şu anda ler ve daha ~·ıık:ıı·ıri.., .. .,7rlığımız t:ıl.dnl 
masamızın üstündedir ve bahse mevzu 1<argaşalığl dclayısile Preveze harbinin 
oJan makaleye doğru olarak nakkdilmiş· yapıldığt günü o $ırainrda miladi takviın 
tir. kullanmakta olan düşman taraftan öğ .. 

)eştiren Süveyt kanalı gemilerin muaz- mesafelere nakledebilmek için o remi evp Patates gibi besleyici bir yiyecekten 
zam bir yol tasarrufu yapmalarını te - vcla binlerce nokta haline ifrağ etmek ve ı ğ yapı dı ı için bu çorba pek iyi bir gıda 
min etmigtir. Marsilyadın kalkan bir ge- sonra bu noktaların hepsini birden bir ıayılabilir. Hele tadına hiç dovanuvacak

mi Bombaya kadar (22600) kilometre ka- saniyenin on beşte biri esnasında nakley- sınız. 

tederdi. Bu mesafe Dimdi 9500 kilomet .. lemek !Azım.dır ki televizyon ameliyesi Lbım olan şeyler: 
reye inmi§tir. muvaffak olabilsin. Birkaç sarı patates. 

~·····---··················-····---·-···················· ... ···················-------········•··-······-·-····- Koyu et suyu. 
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Okuyucularıma 
Cevablarım •.• 
Bayan .s. ş .• a: 
Bana gönderdiğiniz mektubun bir 

eşini, ailevi kısımlan hazfetmek ıar .. 
tile Nafia Vekili Ali Çetinkayaya gön
deriniz, açık kalble anlatılan derdleri 
dinlecfiğini bilirim, eğer bulunduğu • 
nuz şehirde nafianın bir bürosu varsa 
şize istediğiniz işi temin edebilir. 

pıldıktan sonra ya evlenmekten vaz • 
geçEırse muhitimde ne hale düşerim? 
sualini kendi kendin' irad etmez mi? 

Sizinle mutabıkım: Tanışmak lbım, 
konuşmak !Azını, anJaşrnak lazım, fa-

kat aile muhitinde ve evlenme balı • 
ı;ini açmadan evvel, birlikte dolaşmı • 

ya gelince: Müsaade ederseniz bunu 
evlenmek değil, eğlenmek istiyenlere 
bırakalım. 

Kuru, ufak hindistan ce\'iıi. 

Patatesleri yıkar, soyar, dilimlcır, haş

lar, püre gibi ezersiniz. İstiy~n soymadan 
ve dilimlemeden haşlar, sonra soyup e
zer. İkisi de birdir. Suyunu kararlamak
tan şübheniz varsa ikinei türlüsünü yo.p
malısınız. Çünkü birincisinde su o kadar 
konulmalıdır ki patatesler tam ezilecek 
hale gelince hiç su kalmamalıdır. 

Bu patates ezmesine koyu t>t suyul'dcı:r. 
kaşık kaşık döküp sulandırırsınız. Epey
ce sulanınca azar azar et suyunun içine 
döker, karıştırırsınız. Ateşe koyar, bir 
taşım kaynatırsınız, indirdiğiniz zam<ırı 

ilstüne rendelenmiş ufak hindistan cevi
zi tozu serpersiniz. Nefis bir çorba olur. 

Harbin 945 senesi Cemaziyelahirinde renmek en doğru yoldur. Böylelikle hic .. 
olduğunu iddia etmekte Muradinin yal - ri tarihi miladi tarih~ çevirirken ailşü" 

nız kaldığını, ay tayin edenlerden hepsi- lecek hatalar peşinen bir tarafa atımıt 
nin .Cemaziyelevveh başlaT'!gıcı llzerinde olur. Esasen Avrupalılar vak'aları sıh

birleştiklerini gerek araştırmalardan ve hatle ve mufassal olarak ve yazmak hu• 
gerek makale muharrlrinin ifadesinden susunda Osmanlı tarihçiierinder. cok ile· 
anlamaktayız. ri gitmişler ve daha ilmi harek~! et • 

Hicri ayların başlangıcım tayin etme • mişlerdi. Hatırhyahm k: Prevezc harbi 
nin güçlüğünü ve .rüyeti hilah denilen yapıldığı sırada matbaacılıt>: ve kitabcı· 
gülünç usulün hatıralarını bilenlerimiz l1k Avrupada mühim terakkilere mazhar 
pek çoktur. Biraı coğrafya kültürü olan- (Devanu 10 ncu sayfada) 

* * Bacaksızın maskaralıkları · Gözlük hevesi 
Babaeskide Bay c8. s.~ e: 
- cHoşunuza gidenin tahsilini fk • 

'inal etmış bir genç kız olduğunu da 
ıöylüyorsunuı:, arkadan da maksadı -
nızın: 

cBir müddet manen sevişmek, son· 
ra evlenmek olduğunu11 ilave ediyor• 
sunuz, o halde biraz düşünelim: Bu 

tahsilini ikmal etmış olan genç kızda 
.hAdiseleri ınuhakeme etmek kudre .. 
ti> de bulunacalı.t..r. cManen sevişmeli 
ne demektir?> diye kendi kendisine 
dü§ilnmez mi? 
Tanıpnak, konu3mak, birlilde Clo • 

lqmak olacak, fa'kan bütün bunlar 1a· 
\ . 

Eskişehfrde Eay cH. T.> ye: 
Bivinci kadın sizin için bir hayal ha-· 

line girmiştir. Bugün kaqınıza getir • 
ıeler iki çocuklu bir annede on yıl ev· 

vel sevdiğiniz genç kızı bulamazsınız, 
bırakınız hayalinizde tatlı bir batıra 
olarak kalsın. Bugün tanıdığınız ikin

ci kadına gelince: O, hayat! içinden 
tecrübe etmiş, yakından görınü§tür, siz 
ise henüz eşiğinde bulunuyorsunuz, 

yaşınız da geçkin değildir. Size bfr 

genç kız tavsiye ederim. Şurasını u .. 
nutınayınız: Yıkılan evin &zerine kon· 
mak iatiyen in&an delil, ba}Tkuştur. 

T.iYZI 

... 

' 
\ I 

, 



Marl Ve18VSkİ . .,., .... 
r . ..... J.,.: 11.ımır• s.nı ... 

Paristen uzaklarda 
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Matbuat takımı diin güzel bir oyunla 
Siilegmanige tekaiidlerini gendi 

Galatasaray ela Süleymaniyeyi 3 • 1 mağlôb etti. Beyaz 
Siyahlıların Y enibahçedeld saham merasimle açıldı 

Jl.ıı.ut tMı•IUft .. 0. ... 71,.. ~" .......................... " ..... ....... 
Y•Uiahll elviniıU Ylftcle ptlr6o I 

liri Dıb 1dl.-cl remdnl JapaD 801.,iu
m,.ıu.r ... Ş.lluclebqmdül tllb 
.. lrealnde clolt k1iUt lclaıeaUerile .... 
~ mlkellel Mr ille 7eme1l Yercli
Ju. 

ttı ltet arbdapn phd himmetile vl· 
cude ptirllen itada ,;dtımeclen evvel il· 
r.e1 ve itina ile hamlanmıı bir ma et
rafında nejeli ve iftihah teJdld• yemek 
yeıımif, aohbet tdllmit ve klilbü..11 uzun 
ve flNfli aün1er pçirmeai temenni eıdll
mlftir. 

Huaual olaru temin edilen bir otQblll 
davetlileri iki üç poatada klilb mf'rkHin
deıı atada kadar tqıdı. Güzel, ufak ve fi· 
rilı bir Abanın etrafında binlerce aeyirci s~ YniNJaçe ..... açtlıtfcft 

-;..,. V...-. .......-. ki1pd münuebetlle yapılacak matbuat 
clolu mettublannı belcllVof'dU ı•kımne, Silleymaniy tekaiidlerl ve Ga· SaNblaJbı T11raınM bir lllrtl JD11 I· Do1tca llltlayıp dıoltca lııtten bu map 

B~ _.,... Napolpt.ıtl . -"9' bir hal ıai bu? Tahtını, pnını, latuaray ile SWeymaniye telnml•n arı- dare eden tut Tacan 110D dakikada al- Oalatuuay 1-1 Jramıcb. 
86 arann'MI• TUllU muabedesin

1 ya~ Adi bir kadın paylaşırken. siz 1mdalri maçı aeyretmet here toplanmıt- sQtt1l ve ıamm 1Rı auretıe tamunındı. Şereflpor J•i iki •l* Jll 
hazırl~ ~ için .d~a ~g~nır;k ki böyle tesadüfierin, kap· tı. Staddaki klüb odasında ıazetecilerı, Hava çok rüzslrh idi. Süle,nwıiyeB- iazandı 
fazla ı. iatiyebilirdl. Bissettıjime e em ~ olmlia ~ bir Oalataaaray takımın• IOJUDJD& odalm ımn tc* --* ~ Jr.u]aklanmı- l&hMında haf· 
~ _. A~--- zlala'iD bırak 1mıp razısınız! Sıze ıon ayrılmıjtı. a plwla. .....,_ Jdüll luıJW 

f.m:.~ o gnm. yeni bir tar- ha}de tarak \c;ylüyorum. Eğer bu ka· Bir ra1ık Süleymaniye tekaüdltrintn Soyunma -..... bet dılrt)Ah\ ltlr taht mııçlarmı PP"''F• OerefaP>r
1 
~ 

_-.,..__elden kaçırma· de a 0
• d .__, __ .. tmparat.orlujumuz IOJUDllUl oduına slnliJD. Yirmi Jl!!De n· ._., ...... ,. ........ 'D............ Ahmed th- takımı SanJU B taJnmile yaptı ı matı 

at dÜf8l'l9, ~ .,_.. dm yertn e ıuuu-, el cun -..-- •- ____..,,,_. M lrııammp. 
mak icab edar. . . . vale ~dur. . . v iiHUeymanlye renkleri lçbı yapacü- an c w. Utemlncle OfDaDlamJ" w 1'u 'lrnRı er A takımlle 

İmpara1m'U iz'aç etmek istemı : ze Fufe, gözleri halının siyahlı, neftili lan maça telAf ve heyecan içinde 19yıı •yede hammlarmuaa ~ ıfiJ· Şereflpor B ~ ları1 
- mkJ1. Şayed Lehistam yenı: senlerinde bi.r an tımıldamadan dur- nan o zamanki oyıuıeular, 1açlarma kı~ ledi. Son 6 olarak: dıı 111 mWaa htl· 11Ptılı m&f da 1-1 )aunmıpır. 

JC>1'UDl tmkAnmı bulabilirse •ki de lar clilpniif, pabuçlarım ballamak lçlu eumdur! dedi. AJD1..,... ... 'ft IOI .......... IÜUI lllfllrl 
den diriltmek b(i~ eme)imdir ve uğ· du. feveranla, belki de karşısın· elilemiyecet kadar &6be1denpıif1er, 1'0· içler ilerde, açıklar 11n,e ,...._ ede- Alemdn Geaçlerblrllll. Barutgud 
bu benim.:~ )lazınm! .. evet B~ so:mm mukavemetini kıracağını yük bir sük\ln içinde ülaya, Jda1• fJI. cektir .• Ben: cBQ .w. delD. .... bir ıezıç w1nm1en ...... yapılan maçı 
runa c::nibl birinde bu kudreti bula· daki ka tu. A1DA Mari cevab vermedi ve tıkl makam, aealz •dam aoyunuyorlar- tan oı.. aerek!• dedim, .s.n tutbold•n t-ı Alemdar ta1nmı )ammtfbr. 
flyed buD1I asla bir entrika uınmuşıkalktı. dı. ne anlanm, leni ~ a,. takım• B teJnml•n anmndüf maçı 6-3 AJem-
bDirse vataaım1n, ı 11temem. ayağı vaktile hatibllk etmiş oldu· SüleJJDaniyeniD en nazlı oyuncusu. l>4!- ka,ııverdlm. dedi. Bm unat8r fatboleu t- 4ar takımı Jrıunmıpır. A talnmJan ar ... 
11 borch:ıı:::::atmı Cenabıhak çiz· Fule :ıırıatan bir şekilde, sözlerini Jecll19 mifetu,t Göbekli Hille~ etra- dim, bu bdlr lel'dlle tlhumntn edemi- auıclaki maçı ile t-1 Barutllcü kauno 

Ofıun ~.n .....,ım bunu de .. ıunu d cı bir netice ile balla· fmda irili ufaklı herkes pervane. 1eeeltml IBJledlm, Ulvi Ziya arumzı Jlllfbr. 
miftir ~e ~-3-- rikkat uyan ın . le dedi: Belediye heab iflerl müdür muavlni buldu ve maç btt1adl. 
llftiremezler. ..,t Aeğiştirebilir mal• çatışarak şöy beni çok eseflendi· Orhan, dan J811Ddakl çocutuna giydir· tık aJrmı Slleymaniyelller Rll- J • ..J 

- İnam ~!..t..ı bilmek •• .. . - Bu kar•r:: ama, fUDU da itiraf dJil llyah beyu formayı afısU'.rerek ·Al· eum m .. 1üe ıeldl. ~t lifi~ lh- zmırue 
madam. l'lbt rıyorsunuz 1: Jıalinlıle, hislerinizdeld lalı lnıli1n1eri de ~!· dl1or. O bili tlWı yi1ztlnclen aJnnılDJ• MJllel'elda kaldı. Af 1 
rettir. bt)arım çatarak edeyim ki, lliii büsbütiln anlat .. eaw tadar çabuk. Atef stbi aoyunuver- Biltftn htıcunılan ters 

7
a.pryvrchak.. garış ıarı 

. Marl ~atevüa, temiZlilt ve güze Maamafih son -bir cU. Hüeum hattı \dak bir .._ Ja,tık. tzmır, • (BUSUll) - Sonbahar at,.. 
iojnıldu: bitirelim mös· mıt oluyorsunuz. Tatbikine iştirak sw.,.m..ıı,.mn mefhur merke& mu- Bild~ c'W• .......... ıqlaruaaa lkiDc1 Ufta kofulanna bugün 
"- Bu. meeel~ Jbmı gelen ber söze müsaade =bu delifiklik, fe· Mdınt Arif Boca.. lü9 iatiflal ı.o.nııiın ~tbll'a 1ılılnıç Da J!L· ... k, ~ avaıa ~ Birin· 

,.,, ~ Bkb ..... )ıliledlyoı:su • eımek ~ -ı.ıı-eğe al- lb- ı.a mwwoımJ!v ........ıa. ınub..,_ ~ .........., ~ 'iıe' 'ıWıio 'ı:',t::J yerli 
eeYi soyledlk, ve m us Hül _ dakir hisletl• ertadall ~~ ' Llk6r fabriJraaı mildürli ve iatanlaul .ı~ al1mb*~ il w 1ınah· 
nuz, bu 111PZD beni çok tlzil&ı~ ,.ey .. linJDeje gayret etmeniı.e ~-e~: &ih'tl ..._ BlkJ»et pek iftihah bir vat- :t 1:m tJlvt .,.::.•• .temtlll~·-- ltıltu, liıaaf~IOO-- 1• W mu~ 
yayı bir tarafa bıraJra)ım.cle ........ bay).? g~· Jr.t blr pn vukubulacalyonun sellmeti, Jette • .Ben merkeı muavin oynuyoııun; Ahmed tıı..n vedll denin lnı kadar İbrahim Nalcmm AlceylAııı blrfnci •eldı. 
1erdeJı '-' .._, ne ~ k · JOktUI"· Napo uhak adım attırmı11atmb diyor. , İkinci tapı tlç w daha J1i)w'ı yapa ve 
mez ... tinparator da ~ecek ol$8~ çareSl huzuru namına bu m ~ Yillbafı. l'illret.. o pek iftlhah görün- lllr atle netice venn..mden memnun, •· 19.18 lelllli IUfında IOO llnduı fazla m5. 
eaııı sıkılır. BaberleıiDlz için ı!:~ 0 {~caımr ve ben tek başı~-· mtl1or, •• verdik 01Jllyaca~. ~edi. ::cıa daha rahat dildtıt 6tt0rmele baf1a- Wat hunmam

11 
blJtthn ln&Wz at 

ederim. A1Jah ne JUdı ise, ş bağlı başal'llllla kudret bulacaa.ww VanJebtiD en tiki müdafilerinden · ' ve 1rmaJrlara m•b_. olup mesafesi ı• 
plecelrtir. imparator ya bana Şa· bu ili Bir kere bldise vukubul· Suad. c>d..s. kıJamet koparıyor. Beni İlk devre S-0 matbuat taJrımı lehinde metnt 
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kalacak, ya da beni bırakacaktır. 0 aanıyorum. dan elde edeblleeejiıiıiz ne; ~ pJdda: cY.ııu 1nmlaruı nesi te- bitti. Qrpamn DndMI lııtıtnci oWu. Öçüıicll 
yed bir ,an. cled11deriDls çıkar ve • ~n... Bıın zaman diişiinibiiz, obnaz mı. bld. ~ IUlm gocakJaramızr. dedi. bfnet devre ~ iç OJUD· kata cl&t ve daha JUbn yqtUI yarun
delişecek oluna, bm 11!1• sesi!! ti~~:ıc ıizden diledilbn bir tek PY A:ıbdqlanm bllclııa'bllle oyundan vaz. cu deliftlrcUler... ı.tlnbate ~ ~ Arab n b•HsJrn Arab at ve kısrak .. 
karmam, Lehistanl, ..,,..,1n y 9U5wa- dur. aePJecek... Jerlne selen pnçler hemen bir la)'1 ,.,.. Jara mallaltu, lıa kopnun meaafesı a 
Clöner ıevPtntn babnlll• Y~ ftl'SI 

0 ~ biJmet ettikçe, size de ııaıw.t takmıı oduuıcla bilJiik t.eıa, blar. Oyma kızıttı. SGr'atlendl, bir ant at- bin metre idi, blrtncDtll Ahmedin Önlü· 
Onu ~la elimde tutmak için biç ~r fuıpara etıneme müsaade buyurunUL var. Bqlraptul Ahmed bıan, Berlin o- tık. Akabinde bir IOl JedDr. lll aldı. DkdGncG. Jmta it ft daha yuk .. 
teY yapamam Afkma, gevtreceğimd:ır hizmet kl111 hürınet ve ibtimllD his· llmpiyaciıııdakl millabaıraıudlı oldutu Artık itin f&kaya aellr tarafı Jtıkta. n Jqtaki htHıJran lnaWs at ve kmakJa. 
taımn dolabJan bore1u olduiUJnU .. ŞahsUllf.& mütevazi bir dostunuz &fbi heyecanlı. O, herkese soyunun diyor 'O'atüate iki Sol daha yaparak 1Rı mthlm nna ıubauatu, ilrnml18l • lira ve me
fiinmele mecbur b1ınllD, daima u i ıert1e dolu~~,...,, başka bir dilejim her kafadan çıkan bir -.ıen dolayı ~ maçı 1-2 libl pet bllJGt bir farkla mat- tafesl de .,., metn icll. 8a1lh Temelin 
tançtan kızarırım. tmparatorlçe nası 1 olarak ka~-- buna çatıp duruyor. buat takımı kazam. Sprinıbordu blrtnd ,.ı.u. Sepnci kOfll 
ltterse a,te hareket etsin, bu kend yoktur· nzerüıe Fuşe, ancak cya- ePabuçlanm yok. l'uıilA nerede?. Puı- Her biri btr k6fen J1lıJan 8111eymnl- dart ve daha JUbn ,..ıüt hlliskan A· 
vicdanllll!ll blı.eceji f'f· fmparatora Ve bunun tor!çealbe karşı g&tıe • talan.umun uçkuru kaçtı, yemeli hazme· 7• tektldlerl a.ıatuaray1a, Sftleymantye rab at ve lmıraJdarma mahauatu, mesafesi 
ondan ytız ~ için, afLuncı: nn•m ~bir saygı ile Marlnin deJmdtm!• diJene catı10r: cSb adam o- aruındalrl maçı •JNdemedller.. 1G80 metre lcll. Kunl blrincl pldı. 
tek bir keJime çılr:mıyacaltır· H~ .. rilebilecek. Jım•mnıs, l>unclan IODl'a maça ıtJb ..ı- Orut- BaiM 
talak batkmda siz ne dlfibliirsenız dil önünde ejildi... mıyaca1mır. diJe banp banp btlm- ~ .. 8tlleı-tr• Alman '!1011 takımı 
tOnün\iz, bana kalina, WJle b:.: - • - 7orda. Bizim bqkaptan maltm olcfulu :Avukat Abdullahm kardellsmı bat;lll Rumenlen matıtlb etti 
tflıpe>lyonu ibecektir. Ralb~ sıka: MAIUM>K i1len futbol maçlarmm s&ıtllltl hakemi- yem aahacla iJrlncl tarpJapna a.wua- llltNI • (AA.> - AJmaDJa llllll futbol 
$1U ilzmek delil, canım hafiften Za 1 B yoıın•a dil'. Bile: cI>llflk paçalı olmaktan ne ,._ ray A ve 86leyman1J'e A taJrnnları na- tümdlı atncl tartdatmMnı Japan Ro • 
eek şeyleri bile yapmak tsteuıe:;;ceierl 2 Nisan 1808 ele~ N•~:re:et etti. kit kmtu]aca1raınıa?ıt diyen mahte1'811l llJlda oldu. Oyun ~ heyecanla =.,:.. ~ m:!o~oı:;:: 
ten batınc1a Byle ~~ olsun, ptmek nzere .~~~=-\ halletmek is- halrmd bir teı•P" aldı. ta1db edildi. Galatalllrq daha ittin Mr tmmı. a1dJlı Dltlae .. ml'8nulb muvaııa .. 
var 1d, biri onu te'9llll uwtr tspanY• meseıeauu J>Ulltbıtl Wde mıutmuf... teldlde phpa, ~ta ile mtl-~ ldr C1J11D OJD&JmttJr, :Roman alllu 
tnmıara bafb keclerls Jratmıyablll. t~ fnaU1z1er bu btı~]~ m!: Ot -.. ......- ,.ıan Oba * ,.,._,. ._,,. .,..._ 11111tfidNe M ••11111' 't'Ulıe* lbn flNf .. :ıı:ar.i 
.. bDrtı, .. ,. .... aldı. ... da~ pıyorlardi-~ bu._ _l - ..... - ....... eı •• , ............. DUJ.... JUll'lll••· .......... ..,.. lalar -ı:r.:t 1'D-~ tf1'Cilı - .oJanü JI~- (A • 



B Sayfa 

§!il-•,. "Son Posta,, nm Hikayesi 

1 KACAKCI KADINI 
lua .. HlllllllllllmHUllllll .. 111111111 .. 111"9.. Çeviren : Fallı Bercmen 
Geçen seneydi; içlerinden biri gümriik 

~nuhafaza memuru olan ikı arkadaşımla 
Pontorli civarında avlanıyordum. Bu • 
rası, iki dağın ortasında bir hudud kasa
basıydı. Dağlık yerler, ıssız ve vahşi çam 
ormanlıklarile örtülüydü; ovaya gelince 
ekili bir karış toprağa bile rastgelmemi.ş
tik. 

Ötede beride görünen bir kaç köy evin
den de başka bina yoktu. 

Bu vaziyet karşısında dayanamadım 

ve: 
- Yahu, burada kimse oturmuyor mu? 

Oturan varsa ne yer, ne içerler? dedim. 
Gümrükçü arkadaş1m: 
- Evvela hayvan sürülerı beslerler, çam 
ağaçları bol ... Bir de kaçakçılık başlıcn 

işlerini teşkil ed'er, bu civar halkı hepsi, 
çok kuvvetli, faal ve kurnaz adamlardır 
ve etrafı pek iyi tanırlar ... Hele iyi ter
biye edilmiş köpekleri hasmın üzerine hü
cum edip bir hamled2 boğazını paralıyan 
cinstendir. Velhasıl ne bizim kurşunla -
rım1zın, ne de köpeklerimizin dişlerinin 
bu adamların gözlerin~ korkutmağa yet
mediğini ilaveten de söyliyebilirim. 

- Gıpta ediyorum size doğrusu... En 
ileri bir medeniyetin hüküm sürdüğü ~u 
memlekette bu vahşi dekor arasında böy
le maceralar ... Macera meraklılarının k'.ı· 
lakları çınlasın! .. Her halde burada ce -
reyan etmiş mühim vak'alara aid hatıra-
larınız vardır .. . 

- Şüphesiz ... Şüphesiz, hele bunların 
içinde vak'a kahramanı bir kadının, bir 
kaçakçı kadının hayat~ anlatılmağa da, 
dinlenmeğe de değer ... 
Adına Culya de.rlerdl Uzun boylu, çe

vik ve çalak yapılı, keçi suratlı, fevkalAde 
zeki ve kuvvetli bir kadın olan Culya1 

şu tepede gördüğünüz çiftlikte otururdu. 
Tıpkı diğer dağlı erkekler gibi pipo içer, 
silah atardı. Bu kadının vazifesi, mensub 
olduğu kaçakçı grupuna <Snclilük etmek
ti. 
Adamları, hududdan içeri geçirecek -

leri madd'eleri - ki bütün tenezzül et .. 
mczler , dantel, Jevanta, ipekli kaçırırlar
dı - hazırlarlar, kendilerinin bildiği keçi 
yollarına dağılır1a'!"1 bu aralık Culya d~ 
köpekleri yanında adamlarımızın arasına 
sokulur, onları lafa . tutar, şakalaşır, cil· 

veleşir; ve bu suretle kaçakçıların mü
kemmel bir tarzda karıı tarafa sıvışma
larına sebeb olurdu .. 

Biraz evvel bahsettiğim çiftlik, ayni 
zamanda hem kaçakçıların ve hem de bi· 
zlın adamlarırn.ızıa birleşip bir iki tek a
tıştırdıkları bir meyhanedir. Gündüzün 
birbirlerine silah çeken ve akşamları kar
şı karşıya oturup kafayı tütsüliyen bu a
damların vaziyeti çok garipti .. fakat ne 
olursa olsun vazife vazifeydi.. Şu kaçak -
çılar mevcud bulunmasaydı <> zaman da 
gümrük muhafaza memurluğu diye orta
da bir şey olmıyacaktı. 

Culya, onbaşılığı yaklaşmış Jan Hel -
mel adında bir güınrilk muhafaza memu
runa kancayı takmıştı. Alsaslıların hali 
malil.mdur. Pek soğuk görünmelerine rağ
men çabucak aşık olurlar .. 

Culya bununla kalmıyarak ağlarının 

örgüsünü sıklaştırm.ıı: ve Janı izwvaca 
ikna etmişti. Bir hayli yüklü drahomaya 
malik olan Culyanın bu intihaptaki mak
sadını kestiremediğimiz için meraktan 
çatlıyorduk.. Fakat va~iyette gayri tabi! 
bir şey olmadığından: cE, artık Culya 
doğru yola girmeğe karar verdi; diyor . 
d'uk. Çoluk çocuğa karışıp bütün günah
larından sıyrılmak istıyor .• 

Halbuki onun fikri başkaymı§. J anı 
koca ruye intihabdan maksadı da, ka -
çakçılar a daha kolay ve geniş bir 
surette yardım etmek içinw ... 

Jan haftada iki gece nöbet beklerdi. 
Nöbet sırasında yanında daima köpeğini 
bulundururdu .. gitgide köpek Culya.ya da 
alışmıştı. Bunun için Culya fırsat .. n isti
fade ederek Janm nöebtçi olduğu ak -
şam.ları arkadaşlarına haber verir: ve 
kaçakçılar ellerini, kollarını sallı -
yarak mallarını istedikleri yere taşırlar
dı. 

Kaçakçılar artık gündüz mesaisini bı
rakmışlar ve gece çalıfmalarına koyul
muşlardı. 

Nöbet geceleri, Culya b casımn bulun
duğu mahalle giderdi. Köpek ona alıştığı 
için tehlike vaziyeti sezrnerdi; zaten Cul· 
ya da köpeği okşıyarak kocasile mEŞgtıl 
görünürdü .. 

İşte olanlar tam bu saatte oluyordu .. 
Muhafaza memunı cilveli karısının iş-

velerine dalını~ bir halde otururken, be
ri tarafta kaçakçtıar1 keçi yollarından 
mallarını, hiç güçlük ve korku duymadan 
güzelce istedikleri yere geçirirlerdi.. 

Fakat bir gece 0lanlar oldu .. 
Hatırı sayılır çapkınlardan olan Cul

yanın kocası J an bir gün bir kadını en • 
seler; kadının randevusuna gitmek için 
bir gece arkadaşını yerine nöbetçi bıra -
kır. 

Buraya kadar bir şey yok.. 
Fakat muayyen ve mutad saatte Culya 

kocasının bulunduğu yere doğru yola çı
kınca, tam yaklaştığı sırada muhafaza 
memurunun köpeği ile karşılaşır. Köpek 
kadının üstüne :ıtılır atılmaz Culya fer
yadı basar .. 

Nöbetçi memur gece yarısı duyduğu bu 
feryada koşar; ve Culyayı köpeğin elin -
den kurtarır. Fakat adam kurnaz oldu~u 
için kadırun bu gece ziyaretinden kuşku
lanır; ve onu sıkıştırmağa başlar .. 

Culya bütün işvebazlığını kullanır .. 
binbir dereden su getirerek memuru a • 
vutmağa çalışır. Fakat bunları yaparken 
aklı fikri arkadaşlanndadır. Her geçen 
dakika onun için nihayetsiz derecede kıy
metlidir. 

İşin uzıyacağını ve arkadaşlarının teh· 
tikeye düçar olacaıtını anlayınca memu -
run silahını kaptığı gibi onu vurur. Silah 
sesi gecenin içinde aksedince di~er mev -
kilerdeki nöbetçile::- vak'a mahalline ko
şarlar. Fakat Culya mağrur ve lakayd bir 
eda ile onlara şu izahat~ verir: 

- KQcamı görmeğe geldim; yokmuJ. 
Bu adam bana sataştı; kendimi müdafaa 
için onu vurdum .. " 

Ortada, bunun aksini isbat edecek bir 
delil bulunmadığmdan bu emri vaki ka
bul edilir .. 

- Peki bu vak'anın tafsilatını siz ne -
reden öğrendiniz? 

- Nereden mi? Anlatayım .. ölüm h3 -
disesinden sonra kan kocanın hayntı nr
tık bir cehennem azabına dönmüştü .. u -
zun zaman bu vaziyete tahammül eden 
Culya nihayet dayanamtyarak hududu a
şıp karşı taraftaki bir kaçakçı çetcı:dne 

intisab etti.. Culyamn bu hareketini asla 
hoş görm.iyen kendi arkadaşlan onu af
fetmediler; ve neticede ona kızdıkları 

Yapı işleri ilanı 

Nafıa Vekiletinden: 
1 - İstekli çılanamif olan Ankarada Jandarma sübay okulu arkasındaki Jan. • 

darına matbaası ikmali inşaatı gene ayni ~artlarla ve pazarlık: usulile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. Keşif bedel1 19575 lira 50 kuruştur. 

2 - Eksiltme 10.10.938 Pazartesi günü saat 10 da Nafia Veklleti yapı i~lerl 

eksiltme komisyonu odasında pazarlık usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1481 lira 85 kuruşluk muvakkat 
tem.iriat vermeleri üzımdır. 

4 - Eksiltme prtnamesi ve buna mliteferri evrak bir lira bedel mukabilinde 
yapı işleri um.um müdürlüğünden alınabilir. c3854> c6689> 

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

- - icabında Kfinde 3 kaıe alınabilir. - .-

lstanbul Limanı 
Sabnalma 

Sahil Sıhhiye Merkezi 
Komisyonundan : 

Memurlar için 95 ve müstahdemin için de 84 aded 7aJmurlut mu§amba ap 
eksiltme ile alınacaktır. 

A - Tahmin bedeli memur muşamb:ııının beheri 28 lira ve müstahdemin 
muşambasının beheri 14 lira 50 kuruştur. 

B - Şartnameler merkezimiz levazımından parasız alınır. 
C - Eksiltme 27 Eyl1ll G38 Salı günü saat 14 de Galatada Karamuırtafıpqa 

sokağında mezkQr merkez satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
D - Muvakkat tem.inat parası 276 lira 60 kuruştur. 
E - Eksiltmeye gireceklerin 1938 senesi Ticaret Odan vesikalarını göstermek 

mecburiyetindedirler. Aksi takdird• eksiltmeye liremezler. c83M• 

T. H. K. Sahnalma komisyonundan : 
100 bin fıtra, zeklt ve 100 bin kurban a f1fi bastırılacak ve 17 /9/938 Sah C(hıil 

m:inakasası yapılacaktır. 

Açık eksiltmeye iştirak için istekli olanların ıartnameılni ıörmek ilzere pi • 
yango direktörlüğü muhasebesine müracaatları. c6835ıt 

için meselenin iç yüzünü yaymakta bir ı 
mahzur görmediler .. 

r ARnm:l lfÖ!'S•yıznt: 

lhbar mektubları 
Yazan: Peride CelcU 

•GR Ti YATAOSU 
Nuri Gen~ ve arkadaştan 

Bu akoam 
. Beylerbeyi ilkele 

tiyatrosunda 

Kapanan gözler 
Varyete • Komedi 

Al, ananın ak sütlü gibi helal olsun. r STA N iN -59- kurulmuştur. Bu da derneğe gelir ki 
Şimdi de, ver elini öpeyim; sonra sana SON O blr marebe çıkıp ta ortalık düpedüz 

uğurlar olsun! EDEI? QOfı'\AN\ karmak.arış olsa bu millet tınmaz. Salt 
- Eskil<: oimi- bol bol ticaret edip para kırar. BlSyük 

yasan, Toriğefen- harpta buraa dereler gibi altın akmıf-
di! tır. Suluh vak:tında da başka çeşit irat. 
- Ben, karhana kazanç ieat ettiler. Sosyete de Nasyon, 
uşağıyım ama, yani ya Milletler Cemiyeti bunda ku -
böyle adamım iş- YAZAN: Ercümend Ekrem Taıu rulmuştur. O sebepte~ nerede bir vaz· 
te! geçti olursa, cürmü meşudunu bunda 

- Sağ olasan! dadır. menin ne faydası ederler. Buna karşılık her bir devlet, 
Roda hafız! - Ne · münase - var? İsviçerya'ya eteğilen para döker .. 

- 25 - bet? - Hay, kafana Torik, bu izahatı işidince: 
O nkşam trende derin bir nefes alan - Nah, bak! Şun- turp sıkayım, senin! - Şuraya inelim de, şu yeri görelim., 

Torik N ecmi, arkadaşlarına tıka basa dan, istasyondan bir Koskoca bir Hukft- be! Ne olur? dedi 
bir yemek, bir de hatırı sayılır içki zi- gazta almış isem, matın zabıtasını fa- Takvor itiraz etti : 
yafeti çekti. Cebinde bin liraya yakın gör ne yazoor.. aliyete geçirmese, - Olmaz! Burası dünyanın, aynı za-
para ile bayaği kalantor kesilmişti. - Oku, bakayım! bu havadis gazete - manda, en pahalı yeridir .. İnecek ol -
Yalnız, tek başına olmuş olsa, Avrupa- Takvor, elindeki lere nereden geçer? sak, on günde bir aylık mesarif ederiz. 
da süreceği zevk ve safayı düşünü - gazetenin bir fık .. Çaktın mı işi? Hem buranın kefi bizim gibilere göra 
yor, babalıği1e, analığının, fazla ola - rasını, Türkceye ç~ - He! Vay baba- değildir. Bunda kefetmeğiçin ısport • 
r ak da ermeninin ağırlığını şimdi şim- virerek okumağa sına!. men olmalı. Sen ısportmensin? 
di h issediyordu. başladı: - Biraz geç ol - _ İşporta malı babandır! 

F akat ne yapabilirdi? Esasen, mu - «Zengin bir A • du ama, temiz ol - _Yok. Sankim kayak bilirsin? 
hakeme edince kendi kendini de hak - merikalı Viyenna du. Ge~e de az çok _ Çocukken kaydırak bilirdim. Ca· 
sız buluyordu. Öyle ya? O kopuk kah- da, Makedonya kra- ferasetın varmlf. mi avlusunda oynardık. Kayak dediğin 
veci çırağı Avrupayı acaba rüyasında lı ve İskenderin ba- ~ Herhalde Torik de m oluyor? • 
dahi görmüş mü idi? Bir defa Meşhedi- bası Filipin hokna Necmi geniş nefes 

. d b. d ·"'ı . . a"'letın' ı· satın aldı. a,,...,.,..., Demek ki - Ayağa maksuzl aletler takılır da n in sayesın e ır evna em gezısı yap- ... ıu..•"l"'-
B f d G b• f d' . B ·1 ~........... ld ğ kayılır .. mıştı. u se er e ura ı e en ının u parça, mı yon - • . . . " . ge~ .... ~ o u u .. 

h immeti ile yola çıkmıştı. Demek olu- lar eden bir .. nasıl Bu sırada Gurabı efendının sesı yukseldı korku tamamile bo- Bu sırada Gurabl efendının sesi yUk· 

yordu ki böyle bir vesile olmamış ol - derler? .. Harikadır. Viyenna 30 - (D.N.,bir tek eşi olup, o da Bostan mozaba -ışuna idi. Yalnız bir şeye içerliyordu. seldi: 
saydı , bu cebindeki küçük servete de B.)-bu D. N. B. teleğraf acentasının işa- nesindedir~ Muhterem profesor cenap- O da, herife dayatanıayıp da, birdenbi- - Aman! Ben vaktile bir defa Cacl 
konamıyacaktı. Binaenaleyh katlan ~ retidir. Burada, seyahet maksadıylan ları, alet ilen beraber olan vesikayı da re bin dolara inmiş, razı olmuş olması- paşa hamamında nalıma kay~ düş· 
m ak icap ediyordu. gezen Ohyolu, Mister Kaçıkson adında okumuş, ve buna 10.000.000 dolar na idi. Kendi kendine: tüm de, on giln bellınl doğrultamadı 

Elini, ceketinin paralan ihtiva eden bir panger, İranlı bir antikacının tü - kıymet bi~ir. Mister Kaçıkso~ - Ah! diyordu. Bu kokozluk, zü - idim. Ne diye ayağıma Alet ta~p da 
tarafına sigorta makamında dayayarak, kanında rastladığı bir serserinin elin - derhal hokn.ayı bu mikdar üzerinden ğürtlük yok mu? Hepsinin de sebebi o. kayaoakmışun? Ne rorum var? Böyle 
kompartimanın kadife kulaklığına ba- den... soğurtaya koymuş ve Aınerikaya ha- Köpoğlusunu kaçırırım diya korktum. yerde oturmak istemem. Yolu.muza de-
şını yasladı, tatlı bir uykuya vardı. - Vay kerata! Serseri miyim ben? reket etmiştir. Yoksa dayatırdım elbet. Keratanın vam edelim. daha iyi! 

Ne kadar uyumuştu? Bilmiyordu. - Gazta öyle door .. elinden, nadir, - Vay, köpoğ . .luuu! evladı da kurnaz davrandı: İşi önceden Torik Necmi de: 
B irdenbire, Takvorun dürtmesile u • ldyak bir mefret şey satın alın.ıştır. - Nedir? Ne doorsun buna sen? gevşek tuttu. Ona aldandım. Üstüne - Hakkın var, beybaba! dedi. Sen.hı 
yandı. gözlerini uğuşturdu. Bu, Makedonyalı Filipin hoknasıdcr; - Şim.di kafama dank dedi! düşseydi, ben da ona göre işlerdim.. yaşında böyle oyunlar tehlikelidir. Za--

- Ne var, ulan? ve İstanbul mozahanesinden çalınmış- - Ne §ey? diye söylendi. ten ben de vaz gıeçtim. Bizi Paris pak· 
- Torik beyim, kalk! tır. Bu alışveriş oloorken, tilkfuıda te-- - O, polis, falan, filın.. alayı dalga! Tren İ'sviçre hududuna girmiş, cennet lar. 
- Nedir? Basıldık mı? sadüfen bulunan Evropanın en men - - Ne dalgası? gibi yerlerden geçiyordu. Takvor gene - Eyvallah! 
- Yok. Basan, tutan yoktur. Cena- şur arkeologlarından profesor Kaşer.. - ınan, herif malına rak:IAm yaptı malfunat satmağa başladı: - Bak, Parls deyince hoşuna gitti, 

hına bir haber edeceğim. - O da sen mi? be! A.merikaya döner dönmez, onu on - Bu gördüğD.n yerlerde, dünya • değil mi? Seni kA.fir, seni! Nasıl yü -
- Ne haberi? Çabuk söyle. - Acizane. Profesor Kqar, aem~tir misline, yirmi misline okutacak. nın en hür, en pahth Ademleri oturur. zün gil.[dü.? 
- Bizim Filipin hokn.ası gaztalar ..: ki, bu fefkelade şeyin dünyada ancak - Koy ki öyledir. Poliiıt haber et .. Memleketleri: nötraUte uası 0.zerln<Ie '(~T'kasl "ıır) 
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10 Eyi-Öl tarihli 
bilmecemizde kazananlar 

BOYA KALEMİ 

Ayrılık saatlerinde 

1 O Eylıll tarihli bilmecemizde kaza -
nanları aşağıya yazıyoruz. İstanbulda 
bulunan talihli küçük okuyucularımı
zın pazartesi, perşembe günleri öğle -
den sonra hediyelerini bizzat idareha
nemizden almalan lAzımdır. Taşra 0 -

kuyucularunızm hediyeleri posta ile 
adreslerine gönderilir. 

İstanbul Galatasaray llsesl idare Am.11'1 
Nuri oğlu İhsan, İstanbul Küçükayasofya Ka. 
leci sokak 1 numarada Mediha, İnegöl Şük~ 
rü Naili okulu sınıf 4ı de Şadan, İstanbul A• 
yazpaşa Mezarlık sokak İsmall Mustafa a~ 
partımanı 5 numarada L. Bahar, Kll1s orta; 
okulu sınıf S de 343 numaralı İbrahim Akın. 

_ Evvelemirde, şu herifi getirin. 
Bizzat isticvab edelim. Yalnız, getiren
ler dikkat etsinler. Herifi kaçırmasın -
lar. Mademki mesele saraya bildiril -
miştir. Neticesi, vahim olur. 
Cevabını verdi. A 

Alay kumandanı, bu tehdidkarune 
ifadesile: · 

- Sakın, herifi kaçırttırmaya teşeb~ 
büs etme. Böyle bir şey olursa, senı 
mes'ul tutarız. 

Demek istemişti. 
Mutasarrıf paşa , çıngırağın kordo -

nunu çekti. İçeri giren odacıya~ 
- Çabuk.. tabur ağasını çwagır. . 
Dedi. Ve zaptiye tabur agası gelır 

gelmez: ... 
- Bizzat hapisaneye gıdınız. ~uv -

vetli bir muhafaza altında o herifı bu· 
raya getiriniz. 

Diye, emir verdi. . . 
Biraz sonra, bir zincir şakırtısı ışı : 

tildi. Zaptiye tabur ağasının nez~re~ı 
altında mev!kuf odadan içeri gırcfi. 
Herif, 

1

günlerce devam eden açlıktaı:, 
uykusuzluktan, yorgunluktan bitap bır 
hale gelmişti. . . . . t. 

Mutasarrıf, bizzat ıstıcvaba gırış ı. 
Fakat bu inadcı herif, sorulan suallere, 
taş gibi katı bir ısrar ile: 

- Bilmiyorum. . 
dan başka bir tek cevab vermedı. .. 
O zaman, alay kumandanı da işe mu-

dahale etti: 
ı ., Ne yoru -- Canım paşa hazret en.. . . 

lup duruyorsunuz ... Bu ad~ . Lst:tr~ 
kadar JnkAr etsin. Ortada, iki ş 
var. Biri Emin ağa .. öteki de, Tatara· 
~a... Bu' iki şahid, müstantik hu~u • 
ıunda verdikleri ifadede; cBu. hen~er 
geldiler. Böyle bir iş yapmak ıstedik -
lerini bize danıştılar. Yapmayın, etme
yin diye nasihat verdik. Bizi dinleme
diler. Gitmişler, yolu bağlamışlar. B~ 
. ğ b' · dinleselerdı. ışi çıkarmışlar. E er ızı 

lın d . diyorlar. başlanna bu iş ge ez ı.::t . 
Bu şahidler kafi değil mi?. Emredın. 
Asıversin1er, şu herifi vessel~. 

Dedi. 
Mevkuf, birdenbire yerinden fırla

dı. Zincirlerini şakırdata şakırdata, a -
fay kumandanına hitaben bağır~ı: .. 

- Vay!.. Taıtar ağa ile Emin aga boy· 
le mi söylüyorlar? 

- Böyle söylüyorlar, ya ... İnanmaz
san getirtelim. Senin yüzüne karşı da 

·söylesinler. 
- Zor söylerler. 
- Niçin söylemesinler?. Senden mi 

korkacaklar? .. 
- E onlar .söylerse, ben durur mu: 

yum... Beni, Hacoyu, ŞemhoJ'.1, ~eh 
Süloyu köylerimizden nasıl getırttık -
lerinL Osep Racinin evinde iki g~ce 
nasıl misafir ettiklerini.. yanımıza kım· 
leri verdiklerini.. Sencar ile Şeyhan 
arasındaki pusu yerine nasıl gönde: -
diklerini söy liyemez miyim, sankı. .. 

Alay kumandam derhal ayağa kalk
tı. 

- Mutasamf paşa hazretleri ... Res
mi makamınızda ve cümlemizin huzu
runda söylenen ~u sözler, tam bir itiraf 
mahiyetindedir. Şimdi, derhal bir za
bıt varakası yapılsın. Ve imZalarımı
zın altına alınsın . 

Mutasarrıf kor donun zilini çekti. 
Alay kum~ndanı derhal mani ola 

rak: 
- Kimi istiyecekıtiniz?. 
Dedi. 
- Tahrirat müdürünü çağırtacak • 

tun. 
- Niçin?. 
- Zabııt varakası tanzim ettirmek 

için ... 
- Aman p~a hazretleri, ne yapı.· 

yorsun uz?. Bu adamın itirafından hiç 
kimse haberdar o1mamalıdır. Sonra, 
asıl ele başı olan mel'unları kaçırırız.·· 
Şimdi bu adam, derhal ih~?A~:a:ı ~e
nedilecek. Bir ferd ile göru~ • 
yecek. Hatta bize, bunun için temınat 

--------------~~- - Fakat bu adam, bir tilki gibi kur
nazdır. Ya, şübhelenir de gelmezse. 

Bir kol saati 
AYNA 

(Son Posta hatıralı) 

vermelisiniz. Yoksa; mes'uliyet, size 
aiddir ... Zabıt varakasına gelince .. onu, 
biz tanzim ederiz ... Zeki bey! .. Oğlum; 
al suradan bir kalem kağıd. Yaz şu he
rifin ifadesini... Ondan sonra da bir 

teşhis varakası yaz. Bu ~:ri~iw ~e:.eıer -
de, nasıl, ne vaziyette gordugumı m~
fassalan beyan et ... Hadi tosunum. Go-

- Acele buyurmayın, arzedeceğim. 
Tabur ağası, Ak.kayaya gider gitmez, Beyoflu 12 net mekteb t thıctt sınıf Affan 

Günıtör. 

İstanbul Dolmabahçe Kara.abalı sokak 8 
numarada Vahab, İstanbul Kadıköy blrlnel 
orta okul sınıf 2 de Sacid, İstanbul birinci 
llk okuldan 453 Recai, Küçük Ayasofya Ka• 
lecJ sokak No. 14 de Perihan. 

doğruca köyün muhtan Hacı Süley -
man'ın evine inecek. O, Tatar ağanın MUHTIRA DEFTERi 

d d O b" ta af k k B (Son Posta hatıralı) 
a amı ır. nu ır r a çe ece · « en, İstanbul Beşiktaş Köylçl Mekteb ııoka't 'l KİTAB 

reyim seni ... 
bir kaç köyde araştırmalar yapacağım. numarada Mete, Babaeski avukat Nacı ya- Tekirdağ Yavuz mahallesi Çeşme sokak !~ 
Fakat, merkezdeki zaptiyelerin hepsi nında Ahmed, Merzifon İrfan ilk okulu tıınıt numarada Selma, Samsun 19 mayıs ma .. * şuraya buraya dağıldığı için, fazla a _ 3 de 97 Sermed, Adapazan orman komiseri hallesl İ.smetpaşa caddesi 72 numarada Meh-

•- med, İstanbul Veznecller Kirazlımescld cad• Zeki beyin verdiği ip ucu ü~e~ine, dam bulup yanıma alamadım. Tatar oıtıu Süreyya Oral, uıtanbul Mlınarslnan dest Mekteb sokak 2 numarada Süheylft, İs· 
Vazı.yeti maharetle idare eden ıhtıyar ağaya gizlice haber gönder. Emniyet Keçeciler caddesi 163 numarada Rii.şdü, İs - tanbul Sirkeci Dervişler sokak 18 numara .. 

tanbul Samatya 29 uncu ilk okuldan 1'74 All-
alav kumandanı, artık meseleye tama- ettiği bir kaç kişi alsın, gelsin de bana ye. da Ömer Ersun, Kayseri hukuk Mklmi kızi 
mile el koymuştu. Mutasarr. d . Z.iya yardım etsin.> diyecek. YAPI TAKIMI Mübeşşer Gilltepe, Zile Büyükcaml mahal • 

t b T b w - lesl 5 numaralı evde Sevim Soydan, Gazlan~ paşayı bir tarafa çekmiş; vazıye ı ız - a ur agası, soze · karıştı. Ankara Sıhhat Vek~eti Ayniyat muhase- teb ıeferberllk müdürü Zlya kızı zerrin Me~ 
zat idare ediyordu. - Çok iyi bir. fikir. · besinde Nail Can kızı Güzin Can, İstanbul raı, İstanbul Fatih İtfaiye caddesi bakkal 

_ Paşa hazretleri! .. Şimdi, her ş~y~ Alay kumandanı, sert ve tehdidkar Küçilkpazar 32 numarada Kadir, İstanbul Kemal kızı sevim, Düzce Hükiimet so'.;:ıRI 
den e'"'el Tatar ağa ile Osep Racıy.ı bir nazarla, tabur ağasının yüzüne bak- Takshn Sıra.selvller caddesi 151 numaralı 24 numarada Müjg~n Ayvaz, Eskişehir Hot-

v ' d h t B f.e d Tr•"•"l apartımanda Sevim Kıral, İstanbul A- nudlye So"kme s k k 10 marada Necdet birbirinden ayırmak .. ikisini e Ama ı- ı. u se r e ona hitaben söze başla - l~dar cadde& 25 numarada CelA.l. n o a nu • 

rane bir manevra ile al?atmak lazım... dı: ÜNY RESİMLİ ELİŞİ MODELi 
- l YUVARI.AK D A KALEMTRAŞ İstanbul Dlvanyıolu Cebecller sokak 6 nu.c 

B n için derhal hükCımet memur a- - Fikrin iyi olması kMi değildir a-
unu . . .. . . L,. ' (Son Posta hatıralı) marada Enver, Adana Ankara oteli sahibi 

nndan üç zatı, Durak nahıyesıne gon- zızım: · · .az~ olan onu. iyi tatbik et- İııtanbul Kadıköy 35 ıncı llk okul 3 t\ncil Vehbi Ziya, İstanbul Arnavudköy Blrlnoı 
dereceksiniz. GO.ya, g~çen sene Aşar m~ mektır. Sız kı, koskoca bir tabur ağası sınıftan Necl! Alcay, tııta.nbul Kapılç1 eaıı- cadde 90 numarada Şake, Ankara Kocatepe 

amelatında bazı yanlışlıklar olmu. ş gı- sınız elbette bir zaptiye çavuşunuzu pa2annda Mandıra sokak ı numarada. Mell- llk okulu 194 numaralı Cevad Oral, Ankara 
t dkik t 'd d b'l" · · ~- AaJ "'1 rt kul d 231 Büyük Millet Meclisi ınubasebe mllmeyyl.z1 bı·, Osep Racinin hesablannı e e - ı are e e 1 ırsınız . .. Eğer buna muva!- ha, ıstanbul Ca15 015 u o a o un an 

k tst vnl 1s f oi Cemal kızı Neriman Göktürk, İstanbul Oe• tireceksiniz. Bunlar, bu hesabları, o- fak olamazsanız, meselenin sonu, fela- Salih, anbul Perte yal 1 esi sını - lenbevi orta okul 3-A da 852 Kadri, İııtanbul 
lay bitiremiyecekler. Hi.ç olmazsa, bir ketıtir ... Zi~?· (iradei seniye), malilm .. ~!n3~~c;,~;ttcı::.uı 44 üncfl mekteb O/A 44 cü okuldan 3-A da 43 Yaşar, Ordu zıraai 
hafta orada vakit geçırecekler. Bu, saraydan gonderHen heyet de, bugün Dt FIR ASI mücadele tekntsyent kızı Beyhan, zongul .. 

b.... İkincisi tabur ağası, derhal ya- yarın buraya gelecek .. eğer bu müddet Ş Ç dak hastane idare memuru Hl1ml kızı Fe .. 
ıııır · · · ' f J f d b · (Son Posta hatıralı) rlhan, Diyarbakır Akıncılar sokağı n numa• nına üç dört atlı alacak.. amma, az a zar ın a ır muvaffakiyet gösteremez- Hayrebolu posta telgraf şefl otıu H. Erol, rada Faruk Akıncı. Trabzon Gazipaşa cad • 

değil haaa .. üç dört atlı.. bu atlıları~ sek:. senin de, benim de şu omuzlanmız- İstanbul Ha11biye Çayır 110kak 101 numaralı desl Tiyatro sokak ı numarada Ayhan, ö • 
doğruca Durak'a üç saat. mesafedeki dakı sırma~an söküverirler. Ondan son- Nlhal, İstanbul Üsküdar İhsaniye Çatmacılar demiş Belediye caddesi 15 numarada Ramıı 
Akkaya köyüne gidecek; hır kurnazlık- ra yapa~agım.ız iş~ keçi çobanlığından .sokak tl numarada Erdoğan, Tektrda~ polis Şengül, Balıkesir tapu sicll muhafız mua .. 

la Ta·tar ag-ayı oraya celbedecek. başka bır şey değildir. (Arkası var) memuru Hüseyin otlu Baml Tufan, İ.!tan - v1n1 Hayri kızı Sacide, İstanbul kız ııse .. 
bul Boğaziçi llse.st:nden 199 Kemal Şehlm. sinden 59 Bedia Başkut, Samsun tütün mer-

: '~ ~ 1 T A DİŞ MACUNU kezinde H~eyin Mutuş oflu Cavid. 

~ ~! I M ~fi;]f;~g~~~~r~ ~;:~~~:~;t;~::~i=:~~ 
B kü am kumt 1ene 26 Arabi aeııe oğlu Nuruosmanlye caddesi 58 numarada bukçu sokağı 24 numarada Celfll, Samsun ugun progr 1364 

1367 Mehmed, Ankara İltekin okulu rnuf 3-A da tütün merkezlnde TalM Çelik oğlu Rlfat çe ... 
E;iQİ R.m - - Fahlnlan Türker. llk, Turgudlu İsttklll mahallesinde Altıntaı 1 S T A N B U L 13 19 :ı) ~:~ ALOMİNYOM BARDAK sokak 26 numarada Adll, Konya bükiimet (j .. 

28 Eytfil 1931 Pazartesi PAZARTES (Son Posta hatıralı) nünde bakkal Salim kızı Fatma, Çanakka • 
18. Konferans: Altıncı Türk Dll Bayramı: İstanbul Eyüb orta olrulundan 263 saım, le postahane sırasında 4f1 numarada Necmı 

Türk Dil Kurumu adına. 19: Türk musikisi GÜNEŞ İ.!tanbuı Fatih Haydar Hamam aokak :> nu- Karaca, Tekirda~ belediye parkı karşısında 
(Plak). 19.25 : Konferans: Prof Salih Murad Şaban IM.SAı( marada Şevki, İstanbul 44 üncü llk okuldan 18 numarada tut teğmen Şevki kardeşi Mür· 
Fen müsahabelerD. 19.55: Bonıa haberleri. .... u. .S: \ ıJ1~ 227 Aysel, İııtanbul OOztepe Kayışdağı cad- vet, Konya devlet demlryolları şube mü -

2(0. Saat lyarı. Haınlyet Yücese.1 ve ahrka
1
- li 49 İ .. " de.si 125 numara.da H. Levent, İstanbul er _ hendlsi M. Emin oğlu Necdet, Uzunköprü İs-

da~ları tarafından Türk mua11r:lsl ve a k 
11 

46 ıo 09 kek lise.sinden 476 CelAleddln. ta.syonu komisyoncusu İsmail oğlu ŞerU! 
2040 . Ajans haberleri. 20.47: Ömer O~e lkindi Aq KOKULU SABUN Sönmez, Çorlu nüfus dairesinde Recep Uslu, 

ıa.rkıl~ı.ğ uİ tarafından ara.bel. söylev. 21: am Yata İstanbul Beyoğlu dördüncü okul sınıf 
4 

Bursa vll~yet idare heyeti klitlbl Saim oğlu 
Rıza 0 

r tr 21 30 · Da.rftttallm mu- S. D. S. D. S. D s o d s bib.a . Sabih Yiğit, İsparta Mimarsinan caddesi &2 
Saat lyan. Orkes a. · · l t & ıııı 06 U 28 18 o] · ' e a Muhiddin, Istanbul Kızıltoprak numarada Mehmed Çimendere, Adap!\zari Sıkı h eyeti: Fahri Kopuz ve ark2a2d3a_ş Karı a- • 

6 03 
.... 

2
" ... 19 33 ŞehlrUhyası sokağı 29 numarada Sedad, İ.s-

2 eman Z ., ., uı ı sı Yahyalar caddesi Emekçi sokağı 6 numara• rafından. 22.20: Hava raporu. · 
00
• 

22 55
. · tanbul Beylerbeyi Çamlıca caddesi 58 nu -

od Sa da As1m, Balıkesir lise sınıf 5 de 33 numa • i · Liko Ame.r, pl:Jan a · · · marada Badlye, Büyiik Ayasofya ao~·k"eş - · 
ksoonsn ebraberıer n ertesi günün proıramı. 23: ········--········· .. ••••••• .. ······----······-·····•••• me yokuşu 105 de Muhidctln, İiıtanb~ blrln- ralı Tahsin Oilleç, L'ltanbul Bakırköy orta 

okul sınıf 2-A da 51 Sabite, Biga M. Kemal 
saat Ayan, İstiklal marşı. • el mekteb 88 Neziye Erkal. paşa caddesi 54 numarada Huriye, Eski Foça ilan T arifemı·z ALB"OM ilk okul talebesinden 310 Şehabeddin, Ku -

Nöbetci eczaneler 
__... .. -

no"'betçi olan ecza.neler tanlar • Bu rece 
dır: 
İstanbul cihetindekiler: 

d . (Şeren Alemdarda: <Ab -
Aksaray a. ' CC mil) aamat -
d"'lkadlr> Beyazıdda: e . ' 

u . . 'omos), Emlnönünde: (Hlkmet 
y~a~a~fe Fenerde: (Vltali), Şehreminin
A a ' d1l Şebzadebaşında: (Asaf)' 
de : CE_~am ükte. (Arif), Küçükpazarda: 
Karagumr · B kırköyünde: CMer • 
(Necati Ahmed)' a 
kez). • 

x.ı cibetlndekHer • 
Bcyoı; u d . (Matkoviç), Yütseltkal -
Tilnelbaşın ~· u1 > Galatada: (Mer -
dırımda : (Vıngop o ' ş1~11 

ıcsimde : <Kemal, Rebul), ~ -
kez>. Ta B ikta.şta. (Süleyman Re-
de : (Pertev), ~ · 

ceb). . Kadıköy, Adalardakiler: 
Boğaziçı, · ~•"'nd) Sarıyerde: (OS -
,. k"d rda· crt~ • 
Us u a Kadıköyünde: <Moda, Merkez)' 
ma~_> • . cşınasl Rıza.), Heybelide: 
süyukadada . 
(Tanaş). 

Tek sfltun santtmı 

.ahile 400 
.ahile 250 ,, 

Oçüncü aahile 200 » 
Dördüncll aahile 100 » 
iç ıahileler 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müddes zarfıncı.. 

fazlaca mikdarda ilAn yaptıracak .. 
Jar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, Yarım 

ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiftir. 

Son Posta'nın ticart ilaruarma 
aid ~ler için 111 adreae müracaat 
edilmelidir: 

'1lncılık Koıllektll Şirketi 
Kahraınamacıe Ban 

.&.Dkara caddesi 

istan bul Defterdarlığından : 
Cios n mevkii Muhammen bedeli 

Lira KU111§ 

H ı· ultatı nıahallesinin Löküncüler ıokağında es
Karagümrükte a ıces nuınarataja göre 143 kapı 61 ada, 543 harita 
ki 67, yeni 14l5 ve ıyilon zü bulunan 117,5 metre murabbaındeki Ka
N o. 1ı 7 ,80 metre 

beher metre murabbaı: 1 
rakol arsası ki Tatavla yeni Kurtuluş mahallesinin Çeşme • 
Beyoğlunda e~ .... d ki 46 yeni -t4 No. Iı 22,5 metre murabbaı Ka-
meydanı soka5...... a es , O 

00 

'10 k 1 arsası beher metre murabbaı: 
ra 

0 
• mevkileri yazılı arsalar hizalarındaki muhammen bedeller 

Yukarıda cms ve ulil W k 
. · verilmek §artile açık arttırma us e ayrı ayrı sa aca -

üzerınden pa:as;.:~şın7 5 pey akçelerile 3/10/938 Pazartesi günü saat on dörtte 
tır. İstekliler~~ .. d""z l~ ıH;nde toplanan Komisyona müracaatları. .(M.) (6533) 
Milli Em18k .w.ı.U ur Uew 

(Son Posta hatıralı) tabya Selvi mahallesi 90 numarada Derviş 
Edirne bölge san'at olrulu 1hzart aınıf 2 de Buluk, Beylerbeyi llk okul talebesinden 149 

68 numaralı Mehmed Dönmez. İstanbul Ve- Jale, İstanbul Mahmudpaşa Bezcller SIJkak 
fa erkek 11.sesi sınıf 11 de Muzaffer Ataç, Ka- 27 _numarada Esad, Uşak .emniyet bakkallye
ragfunrük Karabaş Melekhaci caddesi No. si Ismall oğlu Muzaffer, Istanbul erkek ııse-
43 de Yahya El.basan, İstanbul Beyoıtlu :n ln- sinden 1313 Hilmi Dlnç, Eskişehir cumh u • 
el ilk okuldan 205 Mustafa Şengüler, Bur - riyet mahallesi Tutuş sokak 9 numarad ::ı. Tu· 
dur Hastane caddesi 4 numarada Beyhan. ran, Eyüb orta okulunda 639 Raşid. 

Nafıa Vekaletinden: 
d Açık bulunan r~s~~~ i.?in Ankar ada Sular umum müdürHğü rnerkezjn
. eve İstanbul nafia mudurluğünde 28/9/938 tarihine rastlayan çarşamba günil 
ımtihan yapılacaktır. 

Talihlerin imtihanlara iştirak etmek üzere vesikalarile beraber vekalete mü-
racaatları ilan olunur. c3855> c6690> 

IZMİR PAMUK MENSUCATI 
T. A. S. TARAFINDAN 

Ötedenberi sağlamlığile tanınmış• ve halkımızın rağbetini 
kazanmış olan mamulatımız 

K A B O T B EZ L E R 1 N iN 
fstlhlak vergisinin tenzili nisbetinde ucuzlattınlmış olan yeni satış fiyatları 

qağıda gösterilmiştir: 

4 No. Tip Atlı 85 S. En 86 Metrelik . 655 Kr. 
4 :t • > 75 • • :t > 595 > 

6 > > Değirmenli 90 > > > > 7~9 > 

G :t > > 85 :t > > > 726 > 

8 > :t Geyikli 85 :t > > :t 731 > 
B :t • > 75 :t :t > > 665 > 
9 > > Tayyarell 85 > > > > 675 > 
o :t :t :t '15 :t > :t > 615 :t 

11 :t :t Köpekli 85 > :t > :t 6~ > 

1 - Satışımız İzmirde fabrikada teslim ve peşindir. 2 - Yukarıdaki ı.atı§ 
fiyatlarımız asgarl bir balya içindir. Ambalaj masarifi müşteriye aiddir. 
3 - Yukarıdaki satış fiyatlanna % 2 zam edilmek suretile fabrikada teslim 
asgart olarak bir top satış yapılır. 4 - İstanbul satış mahalli: Fincancılarda 

~--•••••Mahmudiye hanında 12 numaradadır.••••••ı•-



Lehlerle Çekler dün çarpiştılar 
(Baştara.fı l inci sa.yfada) 

dır. Bu müsade.m.eler daha şimdiden ha
kiki bir çete harbi mahiyetini almıştır. 

Henüz keşfedilemiyen gizli bir telsiz 
istasronu Polonyalılara seferberlik emri
ne icabet etmemelerini tavsiye etmekte
dir. 
Polonyalı çeteler, karabina, mitralyöz 

Ye el bombaları ile mücehhez bulunuyo:-

riayet etmekte bulunduğunu bildirmek
tedir. 

Ecnebiter ve gazete muhabirleri 
Çekoslovakyayı terkediyorlar 

Cieszyn, 25 (A.A.) - Çekoslovakyayı 

teketmek emrini alan Prag'daki İngiliz 
kolonisi bu sabah hususi hır vagonla Ci
ezsynte gelmiş ve köprüden yaya yürü -
mek suretile geçmiştir. Koloni Stokholm 

Jar. yolu ile İngiltereye dönecektir. Londra 
Macarlar yedi ,ilibi tevkif ettiler ve Paris ile muhabere temin edemiyen 
Budapeşte, 25 (A.A.) - D. N. B. ajans~ birçok ecnebi gazete muhabirleri Çekos

bildiriyor: Tuna üzerinde Ma~arlaı· . yedi ıovakyayı ayni şekilde terketmişlerdir. 
şilebi tevkif ve müsadere etmışl~rdır. . Diğer cihetten Alman radyosu Prag'da 

Beyanname mucibince bu~ şileple~ın 1 bulunan Almanlara bir mesaj neşrederek 
muhteviyatı bu.ğ~ay .. olmak lazım gelır- · bugün saat 22.40 da Eger'e gitmek üzere 
ken. hakikatte ılti yu~ vagonluk tayyare Prag'dan hususi bir trenin kalkacağını 
edevatı ve topçu muhı~a~ı ~ld~ğu ya- bildirmiştir. .. 
pılan araştırmada tesbıt edılmiştır. Bu~- Çek iiniformasile yaklllanıuıak Sudel 
ıar. Sovyetlerden Çekoslovakyaya gelı- gönüllüleri a..'lılac•k 
vordu. Prag 25 (A.A.) - Prag radyosu yaptıtı 
• Dresde, 25 (A.A.) _ Çekoslovak sefer- bir tebliğde üzerlerinde Çekoslovak ünUor -

maslle yakalanacak Südet gönüllü müfreze
berliği üzeıine dün Çekoslovakyadan Al- si efradının hemen yakalandıkları yerde a-
manyaya 30 bin erkek geçmiştir. sılaeaklarını bUdirmektedir. 

Prag, 25 (A.A.) - Reisicumhu: Beneş Südetleriıı bir baskını 
«Devletin müdafaa vaziyetine konulması. Belgrad 25 (AA.) - Prag radyosu, silah-

. t' ıı bir Slidet müfrezesinin Bpicak askeri ka. -h;;lkkındaki kararnameyi inıza etm1ş ır. rakoluna karşt bir baskın hareketine teşeb-
Bu kararname ile mecburi iş .hizmeti tat- büs ettiğini ve· fakat bu postadaki Çek as -
bik mevkiine konulmaktadır. 17 yaşından kerlerlnln bu milfrezeyi tardettlğlnl bildir -
60 yaşına kadar kadın erkek bütün vatan- mektedlr. 
daslar bu hizmete tAbi tutulnıaktadırJar. Bertin inanD111or 

Berlin 25 (A.A.> - Çekoslovak set~rber -
llğinin İngiliz ve Fransız telkinatı üzerine 
yapıldığına dair Prağın verdiği haber1ere 
Berllnde kat'iyen tnanılm1yor .. Berlin meha
fill, bu Çek iddia.sının resmi Inglliz meha -
flllnce tavzihini beklemektedir. 

Prag. 25 (AA.) - Çekoslovak radyo
sunun bir tebliği, nasyonalist Alman hal
kının Henlayn'in mükerrer davetlerinin 
tesirine kendini kaptırmamakta olduğunu, 
büyük bir ekseriyetin seferherlik emrine 

15. yaşında bir çocuk 2 polis ve3 bekciyi uğraştırdı 
(Başta.rafı 1 inci sayfada) 

kücüklüğüne rağmen vücudca çok kuv
vet,li ve çelik gibi adalelere malik bir ço
cuktur. Ve bunun için arkada~ları onu 
eRıfat pehlivan• diye çağırmaktadırlar. 

Vaktin geç olması hasebile tramvay 
bulamıyan ve bir otomobile binmek için 
mali vaziyetleri müsaid olınıyan dört ar
kadas evlerine yaya olarak dönmeğe ka
rar \:ermişlerdir. Fakat Dolmahahçe sa
rayı önüne geldikleri zaman bu kararla
rından vazgeçmişler ve Gümüşsuyu ta
rikile Beyoğluna çıkarak biraz da orada 
dolaştıktan sonra havanın aydmlan~ca
ğını, tramvaylar işlemeğe başlLyacagım 

düşünmüşler ve Taksime doğru ç~kan yo
kusu tırmanmağa başlamışlardır. Bu sı

rada yolun uzunluğu canlarını sıkmış, Rı
fat birkaç adım ileri .geçerek arkadaşla
rına şarkı söylemelerini emretmiştir. On
lar da Rıfatın yaman kuvvetinden kork
tuklarından itiraz edememişler ve yük
sek sesle şarkı söyleyip ara sıra ca n&ra
lar atarak ilerlemeğe başlamışlardır. Ka
file yavaş yavaş Ayaspaşaya yaklaşmağa 
basladıkca civardaki apartımanlarda uy
kuda bulunanlar uyanmağa IJ:ışlamışlar 
ve herkes derin bir merak içinde pen
cerelerden başlarını uzatarak gürültünün 
ne olduğunu öğrenmek merakına düş

müştiit·. 

Çocuklar tam Parkotelin öni1ne geldik
leri sırada bir bekci önlerine çıkmış ve 
gürültü yapmamalarını söylemiştir. Bu 
ihtar üzerine birdenbire hiddetlenen Rı
fat yumruklarını sıkarak Osman ismin· 
deki bekcinin üzerine hücum etmi~ ve 
adamcağızm kulağına vurduğu kuvvetli 
bir yumrukla onu yere serdikten sonra 
arkadaşlarına cDevam ediniz!» emrini 
vermistir. 

Bir;z ileride nokta bekliyen polis me
muru Adil bekciye yapılan muameleyi 
görerek onun imdadına koşmuş Ye kafile 
önüne çıkarak onları yakalamak iste
miştir. Fakat Rıfat bekciye attı~ı yum
ruktan iki tane de memura savurmuş ise 
de polis Adil darbeleri defettikten sonra 
onu kucaklamıştır. Fakat mukavemetini 
gittikce artıran Rıfat polisle alıalta, üst
üste gelmeğe başlamıştır. Bu sırada yat
tığı yerden kalkan bekci Osman işin fe
naya sardığını görerek istimdad düdük
leri çalmıya başlamış ve ayni zaman<ia 
da polis Adilin imdadına koşmuştur. 

Rıfat gih bekciye ve gah poJlse saldı
rırken arada bir arkadaşlarına dönerek 
şunları söylemiştir: 

- Görüyor musunuz, hepsini de tuş 

yapıyorum. Benim nasıl bir pehlivan ol
duğumu anladınız ya! 

Çok geçmeden düdük sesleriııe Fjruz
ağa polis karakolu mürettebatından po
lis Mehmed ve iki mahalle bekcisi yetiş
mişler ve Rıfatın üzerine hücum etmiş
leı•d i ı·. Bu sırada bütün mahalle halkı ev
Ieıfoden dışarı dökülmüş, cadde büyük 
bir seyirci kalabalığı ile hınc<ıhmç dol
muştur. Rıfat bir aralık tutularak elleri 

bir kayışla bağlanmış ise de bu ~ok devam 
etmemii, bir silkinişte kayışı koparmış, 
ve gene kudurmuş gibi memurların üze
rine hücum etmiştir. 5 kişiye karşı koyan 
bu çocukla bu boğuşma bir saatten fazla 
devam etmiştir. Nihayet Rıfatm elleri, a
yakları bağlanmış ve bir otomobile atıla-
rak karakola götürülmüştür. · 

Dün arkadaşları ile beraber cürmü 
meşhud mahkemesine sevkedilen füfat 
suçunu itiraf etmiş ve kendisini bilemi
yecek derecede sarhoş olduğundan bunla
rı bilmiyerek yaptığını söylemiştir. Ya
pılan duruşma ve dinlenen şahidlerden 
sonra Rıfatın suçu sabit görülmüş ve yaşı 
henüz 15 olduğundan bekci ve polisleri 
dövmek ve sövmek suçundan dolıtyı 16 
gün hapsine ve 29 lira para cezası ödet
tirilmesine karar verilmiştir. Rıfatm di· 
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1 - Geni.ş - Renk. 
:l - Saha - Aileler. 
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S - Bir nevi tahta - Keşide. 

• - indirilmiş - Taannüd. 
T - Sert - Mümanaat eden. 
8 - Öd - En a?.:. 
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'-• • ,_ • • 

9 - Deniz ken11nndaki köşk - Bir fslm. 
10 - Yürümete yarayan uzuv - Hattr -

layan. 
YlJKARDAN AŞA.Öl: 

1 - İlbay - T~. 
a - Saha - Falih Rllk.ının sınadı. 
B - ~ki daiıtan - Ter:illerin yakalara 

kıoydukla.rı sert bez. 
41 - Süt veren bir hayvan - Aydınlık. 
'l - Bekası olan - Üzerinde yemek: ye -

nilen. 
8 - Lua.b - Akmak masdarından ismi fail. 
8 - Ceriha - Sarhoşun attığı. 

10 - Aletler - Afiş. 
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Evvelk& bıdmacamn hal~edılm~ ~ekli 

Tarihi ted~ikler 
(Baştarafı 6 ncı sayfada) 

olmuştu. Bizitn ondan haberimiz bile 
yoktu. Mesela tarihler1mizdı:: Fatih Sul
tan Mehmed zamanınd,l. Vene9ikJilerle o
lan deniz harblerimlz hakkında seksen 
satır ·bulmak mümkün olmaz; fakat bir 
kaç sene evvel Sahaflar çarşısında o dev
rin harbleri hakkında yazılmış sekiz yüz 
sayfalık italyanca bir esere rastlamış, bir 
müddet sonra da bu eserin Tarih Kuru
mu tarafından alındığını memnuniyetle 
öğrenmiştik. Bilhassa denizcilik tarihi -
mizi hep düşmanlarımız yazmışlardır ve 
kendi zaferlerimizle kahramanl:ı nnuzı 

ancak onlar vasıtasile daha iyi tanıyaca
ğız. 

Gelelim asıl m2seleye: İbrahim Hakki 
Konyalının da saydıgı yerli tarihlerin he
men hemen hepsı Preveze harbinin C'2 -
maziyelevvelin başında olduğunda bfr -
leşiyorlar. Hammeri tercüme eden Meh -
med Ata beşinci cildin 36'? inci sayfasın
da Kanuni devrinin hicri senelcrile mi
lidi senelerinin karşılaştıklan aylara aıd 
bir cedvel yapmıştır. Gerek bu cedvele 
ve gerek ayni cildin 347 inci sayfasında 
Kanuni Süleymanın 1536 de Buğda!1 üze
rine yaptığı sefet hakkında tutturduğu 
(Ruznamei Süleyma.ni) ye göre cenazi • 
yelevvel ayı eylül ayınm sonlarına t~sa -
düf etmektedir. Eicıreriyet cemaziyelev • 
vel üzerinde birleşince eylülün son gün
leri üzerinde birleşmiş demektir. 

Garb ve şark kaynaklarına ayni ehem
miyeti vererek ıtyni derecede istifade et
miş olan Hammer, 27 eylüldr: harboldu • 
ğunu, 28 eylfilde tekrar ikı tarafın çar -
pıştığını ve harhi;.1 o akşam nihayet bul
duğunu yazar. 

Garb ve şark eserlerini tedkik ederek 
bize Barbaros \fe ?revez.e harbi hakkında 
hemen hemen en çok malfunat veren Fev
zi Kurdoğlu da eBarbaros Hayreddin Pa
şa. adındaki eseri::ı 310 uncu sayfasında 
kat'i zafer gününü 28 eylill olarak gös • 
terir. 

cTürk Tarih Kurumu.. nmı. dört ciltlik 
tarihinin üçüncü cildinin 39 uncu ~ayfa
sında Preveze muharebesinden pek kısa 
olarak bahsedilmiş, bu harbin yaplldığı 
ay ve gün şöyle dursun senesi bile yazıl
mamıştır. Buna sebeb olarak bütün Os
manlı tarihini 153 sayfaya sıkıştffmak 
me<:buriyetini kabul edebili.riz. 

Fakat cEsfarı Bahriyei Osmaniye)> ile 
cMuharebatı Bahriyeı Osmaniye> adın
daki eserlerde harbin eylUlde ve bu ayın 
sonlarında olduğu yazıltdır. Hiç bir eser 
birinci teşrinin ~onlaı:ından bahsetmez. 
Bu itibarla Preveze harbinin yıldönüm'..i 
olarak bu senenin cumhuriyet bayramını 
kabul im.kanını göremedik. Esasen do -
nanmada henüz o-kürek• in hakim oldu
ğu ve deniz tarihinde ck:ürek devri» de -
diğimiz o zamanlarda gemiler baharda se
fere çıkar, sonbaharda dönerlerdi. Bazı 
kotsan harbleri müstesnn olmak üzere de
niz seferlerimizin heme:ı hemen hepsi de 
nisan ve mayıs aylarında başlamış, eyIO.l 
sonunda veya birinciteşrinin ortalarında 
bitmiştir. Zira Akdeniz kışın pek dalgah 
ve fırtınalı olur; o zamanın denize fazla 
dayanamıyan donanmalarınm böyle fır -
tınalarda parçalanarak battığı çoktur. En 
meşhuru da İspanya kralı Filipin İngil -
tere adaları üzer1ne gönderdiğı cYenil • 
mez Armada. drr. 

Bu vaziyet karşısında harbin yıldönü
mü olarak (27 eylıll) ü kabul etmek, za -
ferin yıldönümü oiar.ak ta (28 eylu) ü al
mak lazım geliyor. Bununla beraber biz
ce ihtifalin 27 veya 28 eylüld-e yapılması 
arasında büyük bir farlc olmadığı gibi bu 
fark üzerin'Cle uzun uzadıy:ı durarak mü
nakaşalara girınek te pek lüzumlu değil
dir. 

Kadfrc:rm Kaflı --------------
Dersimde tedip muvaffakiyetla 

sona erdi 
(Ba.ştarafı 1 in.el sayfada} 

huriyet kanunları hakim olmağa baş -
lam ıştır. · 

Emniyet ve asayişe kavuşan bu 
mıntakayı Cumhuriyet idaresi en kısa 
bir zamanda imar ve ihya edecektir. ..................................... _. ......................... . 

KARTAL ~--
Çocuk Esirgeme Kurumu 

Menfaatine 

Pendikte Madalya Bahçesinde 
Teşriııievvelin 2 nci Pazar g!\nil 

Pehlivan GUretlerl 
Yapılacak ve Başa 60, Hüyllk or
taya RO, Krıçllk ortaya t:> ve des-
teye 7,5 lira mllka.fııt verilectıktir. 

- .. ! .................. ., 

Avrupa endişeli bir hafta geçiriyor 
(Baştaraf ı 1 inci sayfada) 

İngiliz kabinesi sabah 10.30 da ve öğ
leden sonra saat 15 de olmak ~Jzere iki 
mühim toplantı yapmış. takib edilecek 
hattı hareket etrafında müzakerelerde 
bulunmuştur. 

Çembedayn öğle yemeğını kral ile bir
likte yemiştir. 

Diğer taraftan Çemberlayn tarafından 
Londraya davet edilen Fransız Başvekili 
Daladye ise hareketinden evvel bazı te
maslarda bulunmuş ve öğleden sonra sa
at 14.30 da toplanan kabineye riyaset et
miştir. Daladye toplantıda arkadaşlarına 
İngiliz kabinesinin niyet ve tasavvurları 
hakkında izahat vermiştir. Toplantı saat 
16.30 rda nihayet bulmuş, Başvekıl Dalad
ye ve hariciye nazırı Bone derhal Burje 
tayyare meydanına gitmişler, saat 17.30 
da tayyare ile Londraya hareket etmiş
lerdir. 

Başvekil Daladye ve hariciye nazırı 

Bone saat 18.52 de Londraya varmışlar, 

Çemberlayn ve Halifaks taraimdan kar
şılanmışlardır. 

Londra, 25 (A.A.) - Fransız nazırları, 
Craydon tayyare meydanına inerken halk 
tarafından «Yaşasın Fransa, yaşasın Çe
koslovakya> avazelerile karşılanmışlar
dır. 

Gazetecilerin suallerine Daladye şu ce
vabı vermiştir. Avrupadıın 1ıenüz ümidi
mizi kesmedik. 

Daladye ve Bone, derhal Fransız elçi
liğinin otomobiline binerek İngiliz nazır
larına mülaki olmağa gitmişlerdir. 

Müzakereler ba.şladı 

Lonıdira, 25 (A.A.) - Fransız nazırları 

elçilikte bir müddet müzakerelerde bu
lunduktan sonra, saat 20.50 de başvekfile
te gitmişler ve tam saat 21.23 dP. de Fran
sız - İngiliz müzakereleri başlamıştır. 

Çekoslovakya cevabım bildirdi 
Londra, 25 (A.A.) - Çekoslovakya or~ 

ta elçisi Masarik, bu akşam saat 18.15 de 
Alman muhtırasına Prag hükumetinin 
cevabını Çemberlayn'e tevdi etmiştir. 

Londra, 25 (A.A.) - Çek cevabının 

muhteviyatı hakkında henüz hiçbir şey 
sızmamıştır. Bu cevabın ancak Fransız -
İngiliz mmakerelerinin hitamında neş-
redileceği bildirilmektedir. 

Cenevre, 25 (A.A.) - Cenevredeki res
mi Çekoslovak mehafili, Prag hükı'.iıneti
nin Londra konferansı münasebetile da
ha bugünden İngiliz ve Fransız nazırları
na Bi Hitlerin muhtırasında dermeyan e
d'ilmiş olan şartları bilhassa Almanya ta
rafından garanti gösterilmeksizin istih
kamların teslimine müteallik olan §artı 
kabul edemiyeceğini beyan etmektedir
ler. 
Belgrad, 25 (A.A.) - Yugoslavya başve

kili ve hariciye nazırı Stoyadinoviç ile 
Romanya ha:ıiıiye nazırı Komnen ara
sında bugün vuku bulan mülakata dair 
salahiyettar mehafilden beyan olunduğu
na göre, iki nazır kendi memleketlerinin 
Çek meselesindeki hattı hareketini bfr 
kere daha tedkik etmiştir. Filhakika kü
çük antanta mensub ol'l.n bu iki devletin 
hattı hareketlerini tesbit etmeleri, fevka
lade mühim bir keyfiyettir. hususile ki, 
Macaristan da Prag hükumetinden bir 
takım metalibatta bulunmaktadır. 

Alman muhtırasımn metni 
Bertin, 25 (A.A.) - D. N. B. ajansı bil-

diriyor: 

Prag hükumetine tevdi edilmek ricası 
ile Godesberg'de Hitle!.· tarafından Çem
berlayn'e verilen Alman muhtırasının 
metni aynen şudur: 

Alman Süd'et mmtakasına karşı yapı
lan tecavüzler ve hadiseler hakkında sık 

sık ve her saat gelen haberler, mezkılr 
mıntakada vaziyetin artık kat'iyen ta
hammül edilmez bir şcki.1 aldığını ve bi

naenaleyh Avrupa sulhü için bir tehlike 
teskil ettiğini göstermektedir. Çekoslovak 
hükumeti tarafından terkcdilmesi kabul 

sında mütevazin bir vaziyet ihdas edile
cektir. 

Merbut haritada gösterilen Alınan top· 
rakları, bu toprakların bu veya ötetara
fında plebisitin Çeklere ekseriyet verıp 
vermiyeceği nazarı itibara almmaksızm, 
Alman kıtaatı tarafındıuı işgal edilecek
tir. 

Diğer taraftan, Alman noktal nazarıua 

göre bir Alman ekseriyetinin elde edllmesl 
melhuz bulunan topraklar Çek kıtaatı ten· 
tından, bu topraklar içinde Alman dili ko -
nuşan kesif kütlelerin bulımabileceğl veya 
plebisitte sarin bir Alman ekseriyeti züh•ır 
edeceği nazarı itibara alınmaksızın .l§gal o -
lunacaktır. 

Alman hükiiınetı, Südet Almanlan mese
lesinin derhal ve kat'1 olarak hallini tabak
kuk ettirmek maksadlle aşatıdald teklifler
de bulunur: 

ı - Tahliye edilmek üzere işaret edileıı 
topraklardaki bütün Çek ordusu, polisi, Jan
darması, gümrük memurlan ve gazeteciler, 
ı Teşrinievvele kadar gerl alınaeaık ye mez
kflr tarihte Almanya.ya ·teslim edilecektir. 

2 - Tahliye edilecek arazi oldufu gibi 
Iahikada işaret edildiği üzere teslim oluna -
caktır. Alman hükümetl, tabliye tflnlo te -
ferrüatını tanzim için Çekoslovak hiitiime, 
ti ve ordusunun salahiyeti tammeslni bal21 
bir murahhasının Alman ordusu bqtaman
danhğı nezdine memur edllmesl hU!USund::ı 
mutabıktır. 

s - Çek hükumeti, bütün Çek ara'l'JIAtnde 
bulunan ordu ve pollsteld Sü.det Almanla. -
nnı derhal terhis edecek ve kendi memJe -
ketlerlne gönderecektir. 

4 - Çek hükQ.meti, siya.st sebeblerden do
layı hapse atılmış olan Alman kamndan bü· 
tün mevkunarı tahliye edecektir, 

5 - Alman hükfuneti, daha yakından 
tayin olunacak arazide nihayet 25 teşri
nisaniye kadar plebisit yapılmasında mu
tabıktır. Yeni hududların plebisit net•
cesinde yapılacak tahdidi bir Alman-Çek 
veya enternasyonal bir komisyon tarafın· 
dan ifa olunacaktır. 

Plebisite iştirak edecekler, 25 ilkteşrin 
1918 de mezkur topraklarda ikamet eden
lerle mezkı1r topraklard'a 28 ilkteşrin 

1918 tarihine kadar doğmuş olanlard:r. 
Mezkur arazi Almanyaya veya Çekosl.J
vaky aya reye hakları olan kadın ve er
keklerin alelade ekseriyet reyi ile ilhak 
olunacaktır. Plebisit sırasında her iki ta
raf kıtaatı plebisit yapılan topraklardan 
çekilecektir. Alman ve Çek hük.üıııetleri 
bu karşılıklı çekilmenin zamanım ve de
vamını tesbit edeceklerdir. 

6 - Alman hükfuneti, icab eden tefer
rüatı tanzim için salahiyettar bir AJ. 
man - Çek komisyonunun teşk\lıni tek
lif eder. 

SON VAZİYET 

Londra 25 (A.A.) - Fraruuz - İngiliz kon
feransı, saat 23,50 de, üçüncü defa. oıarait 

toplanan İngiliz kabinesinin müzakerelerde 
bulunmasına imkö.n vermek üzere kısa blr 
müddet lçln tatil edilmiştir. 

Londra, 25 (AA.) - Röyter ajansı, 

Alman muhtırasının metnini neşrettik

ten sonra, İngiliz - FranslZ planını da neş
retmiştir. 

Bu plan, yüzde elliden fazla Almanın 
bulunduğu Südet arazisinin plebisit ya4 

pılmaksızın Al.manyaya ilhakını, Çek ve 
Almanlar arasında ve JllUayyen bir müd
det zarfında halkın serbest arzusuna mlis
tenid mübadele yapılmasını ve ask:eri ve 
karşılıklı mahiyette mevcud muahede!~ 
rin yerine kaim olmak üzere Çekoslova ic
yanın yeni hududlarının her hangi bir 
taarruza karşı İngilterenin de dahil ola
cağı umumi ve enternasyonal garantisini 
tazammun eylemektedir. 

italya da hazırlanacak 
(Baştarafı 1 inci sayfcu.Uıl 

zin şehxinizde söz söylemekt.:n ictinab e
derdim. Benim bu nutuklarm. daha ziya
de milletin ruhu ile doğrudan doğruya bir 
temas tesisinden başka bir §ey değildir. 
Filhakika dündenberi Avrupanın - inti· 
zar - haftası başlamış denebilir. Bugür 
bütün cihan 1919 sulh muahedelerinde 
bir takım hatalar yapılmış l>lduğunu an
lamıştır. Ben bunu 1921 de anlamıştım. 
Bu hatalar karşısında ne yapmak lAzım. 
dır? Tamir etmek mi? 

edilen mezkur mıntakanın bi1fühmal ter- Halk, «Tamir etmek lazımdır. diye ba 
ki kat'iyen zaruret halini almıştır. ğırmıştır. 

Merbut haritada, Almanyaya doğru- Mussolini sözlerine şöyle devanı etmiş· 
dan doğruya terki icab eden Südet top- tir: 
rakları kırmızı çizgilerle ve plebisit ya- Bugüne kadar İtalya, askeri mahiyettE: 
pılrnası lazım gelen topraklar da yeşil denebilecek hiçbir tedbire tevessül etme
çizgilerle gösterilmiştir. Kat'J hu<lud bu mişiir. Ancak, diğerleri ihtiyatlarını top· 
mıntakalarda oturan halkm arzusuna uy- lamakta ve hududlarda tahşld etmekte 
gun olarak çizilmelidir. Halkın bu arzu- devam ederlerse, keza donanma tahşida· 
sunu tesbit için bir na:..:ırhk müddetine tı vuku bulursa, İtalya.11ın da ayni tedbir
ihtiyaç vardır. Bu devre i.f-'sbit edilecek ve lere tevessül etmesiı:ıe hiç kimse hayret 
bu müddet içinde her türlü karışıklıkla~ j et~emelidir. Dünya ltaly~ın karar ve az 
rın önüne geçilecektir. Her iki taraf ara- ınıne bundan evvel de şahıd olmuştur. 
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PALMOLIVE 

NlŞANT AŞINDA (Eski F eyı:iye} 

Yatılı •. ş 1 ~snd !:. !uad~ u~d~~ ~ .. ~ :~::: ~-
Memleketimizin en eski Hususi Lfsesi~ır. drisntına hususi ehemmıyet verılır. Yeni yapılan paviyon\a mekteb 

larile Fen ve Edebiyat koUarl vardır. Lısan te lebe için ayrı dairel ?t' vardır. Talebe kaydı için hergUn ondan on altıya 
asri bir şek.le ifrağ edilm4-t:r. Kız ve Erke~ .ta tarifname isteyiniz. Tel. 44039 
kadar müracaat edilebilir. Fazla malumat ıçın 

•• 'k" p uıuklu DokuL<ta ve Pamuk ipliği 
Tur ıye 8 Iarı A. ~irketinden: Fabrika ut bezıerının satış rıauerı aıa~da t0sterllm1vıır. 

Bnlurköy ve Kayseri Fabrikalarımız~ ve peşin tediye §artlle muteberdir. 
Bu tıatıar fabrikada tı§larda 11atıara yüzde 2 zammolunur. 

Blr balyadan eksikt ~AB R t K A 8 ı M A Mu ı; AT ı 
K .& Y 8 B B 75 santim bezin 36 metrelik topu 640 Krş, 

Tip : 14 Anahtar marka 85 santim bezin 36 metrelik topu 704 Krş. 
Tip : 14 Anahtar marka FA B R t K As 1 ~! A Mu LA T ı 

BAK ı R 'K ö Y55 antiın bezin 36 metrelik topu 675 Krş. 
Tip : 9 Kartal mar~a 90 ~antim bezin 36 metrelik topu 705 Krş. 

8. -.p bqia kulan• yii.ıl..t •• kadu 
tan .. 04 it.dar puldlrl., 1 R-ıaluıH 
ba.lrtttnmıd• • d•r~ ..... u:a kahr•ıDll ki 
Mleb tNlenaıa f'Bellıtıae f'plO odcrOIDIZ 

11 ...... ı. knbn. csldln11 cl.ı.i ..ı....lcl 
bd.r pul .t.bihr Y alaıı aaft!DJ•tı ile ıaal 
eclllaue oalono •bu..-- -PAUK>UVE-t 
bllaamun Ulldır -

K...ıa ıKdi ıı.tı.a .. ıaa indi .. ı.ıu be 
ktymrill tıe.n knlan• boyo tv .. letlen lçıo 
°'*1• DAFOE. PALMOUVE"ı iatllııap .t. 
bktu ennı oalannkındaa taba el.ha u oasik 
•lao -.ın cı1dıııh lçın de el•anıli olacatı 
• .,Urda . T-ıetıaısd. •• baay-..u 
PAL MOUVE'ı kullonıoıı Heıaen bupodftD 
psellik ınalzeıı, ..... tedarik edlııb. iiç PAL
MOUVE. •tm .ııan 

ıelle$tirı~i ba· 

usları ıle m•· 

ruldur . 

SAÇ BOVALARI JUVANTiN 
Kumral ve aiyah olarak aaçlara tabii aurette istenilen rengi verir. 

Sabittir, sıhhi ye zararsızdır. 

oüGüN 

lNGILtz KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu - latanbul 

YAPACAKLARA 
Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 

Vesaire mobilyalar 

FABRiKA FIAT.INA SATIL/YOR 
Asri Mobilya Mağazası: Ahmed Feyzi 

İstanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66, Tel. 23407 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Cinsi Mikdan 

\ 
J 

Tip : 9 Kartal m.ar a kl" e ücretleri müşteri ye aiddir. 4?1Elll:ll•ıımmm•ar::=ımz# 
~ı-m.;::ıam.?11tm:'!:·-~·,:ı;;;:J1a'.C!lm~- AmbaW.J ve na ıy ~ 

Muhammen be. Muvakkat te. Eksiltmenin 
beheri tutarı şekli saati 
L. K. L. K.. L . K. ... 

yol malzemesı 10/11/938 
Muhammen bedeli ve isimleri aşağıda yaz~ı 2 t~:alı zarf usulü ile Ankarada 

P be .. .. t 15 30 dan itibaren sıra ıle ve 
erşem gunu saa , 

idare binasında satın alınacaktır. 1 hizalarında yazılı muvakkat 
· t kl'f edilecek ma ın · t 14 30 a Bu işe girmek istiyenlerın e ı . t kliflerini ayni gün ıaa ' 

. tt·~· vcsıkaları ve e d teminat ile kanunun tayın e 1o1 . R . l'ğine vermeleri lAzım ır. 
1. d Komısyon eıs ı d d 

kadar her grup için ayrı zarf ha ın e M 1 e Dairesinden, Hay arpa§a a 
1 k Ankarada a zem 

Şartnameler parasız o ara. d (6807) 
tesellüm ve aevk şefliğinden dağıtılmak ta ır. M hamrneı7 Muvakkat 

Grup İsim ~edel Teminat 
Lira Lira 

1 Küçük yol malzemesi 
2 Bulonlar (Yerli 

(Ecncbl malı çift 

34.274.90 
49.817.54 
19.900.06 

2.570.60 
S.698111 
1.492.50 

#/il# 
t karpit 8/11/1938 Salı gUnü saat 

Muhammen bedeli 15000 lira olan 160 on b' asında satın alınacaktır. 
15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare :at teminat ile kanunun tayin 

Bu işe girmek istiyenlerln 1125 liralık muva 
0 

k dar Komisyon Reisliğine 
· gü saat 14,3 a 8 

ettiği vesikaları, tekliflerini aynı n 
vermeleri lazımdır. 

1 
e Dairesinden, Haydarpaşada 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Ma zem 6745• 
Tesellüm ve Sevk Şefliğinden da~ıtılmaktadır. • 

NftNiıl 

. t açık eksiltme usulile 7/10/ 
60 l . lan 120 ton çımen o ktı Muhammen bedeli 21 ıra o binasında satın almaca r. 

938 Cuma günü saat 10 da Sirkecide 9 işletme t kalarile komisyona müra-
- . d t . at ve kanun vesı 6704 İsteklilerin % 7.5 nisbetın e emın k k misyondan verilmektedır. • , 

caatları lazımdır. Şartnameler parasız olara 
0 

Devlet Hava yolları umum müdü~lüğünden 
Sıhhiye otomobili. 

1 
mahsus 

Yangın otomobili tayyare meydan arına 
Silindir ve traktör. 
Yolcu otobüsü alınacak. 1ı taların en modem sistemelri 

· · yııkarıda yazı vası 38 
Tayyare meydanlarımız ıçın t k. tekliflerini 20 birinclte&rin 9 

d l"k darlnrın bu husus a ı 
satın alınacağın an a a a _ 1 • ilan olunur. (6616) 
tarihine kadar idaremize gonderme erı 

Erkek kadın ve çocuklar için 

Trençkotlar, Renkotlar ve 
Waterproofs muşambalarmın 

Masn 
Sıra 

7 adet 
14 > 

264 

Elbise dolabı 10 > - 307 50 f2 86 Pazarlık 14 

671 50 

Her cinste zengin koleksl
fonlar1nı her rerde11 ucua 
flet ve mOsalt ,arılarla 
BeroGlunda BAKER mal•· 

Su tesisatı 60 00 Açık eksiltme 115 
malzemesi 12 kalem 800 61 75 Açık eksilme 16 

zalannda bulursunua. 

Fennt Sünnetçi 

Emin Fidan 
Kabine: Beşiktaş 
Erip apattıman 

Tel: 44896, ev Suadl· 
ye istasyon yanı 1f-

Son Posta 
Yevmi. S17asl. BavadJ.s n Balk ııueteal 

Yerebatan. Çatalçeşme 10kat. u 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıuu yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIA TLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TURK1YB TiüO 760 ı-400-ı-1-60--11 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 ':>00 

=:========b=;d:;''~ 
Abone bedeli peşindir. Acirea 

değiştirmek 25 kurugtu.r. 

Gelen eırrak ged oerilmez. 
llanlCJTdan me,,uliyet alınma:. 

Cevab için mektublara 10 kuru§lulC 
Pul ilAvesi lhımdır. ,. .............................. ·-············-

t Postcı kutusu : 741 İstanbw .. 
1 Telgraj : Son Posta 1 
l Telef on : 20203 J 
~ •.............................................. -~ 

Son Postu Matbaası 
································ 
Nefriyat; Müdüril: Selim Ragıp E~ 

S. Ragıp EMl!Ç 
SAHİPLEBb 4. EkTem U3AKLIGUI 

Sandık raptiyesl 600 kilo 1 13 690 ..... 
750.000 adet 

1 - Nümune, resim ve vartnamelerl m ucibin~ satın alınacak yukarıda cins 
ve mikdan yazılı 5 kalem muhtelif malzeme hizalnrında yazılı usullerle eksilt· 
meye konmuştur. 

ll - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalnnnda gösterilmiştir. 
m - Eksiltme 6"/X/938 tarihine rastlayan Perşembe günü yukarıda yazılı 

ıaatlerde Kabataşta levazım ve mübayant §Ubesindeki alım komisyonunda yapı• 
lacaktır. 

IV - Şartnameler her gün parasız olarak sözü geçen tubeden almabilecellf 
gı1>i resim ve nümuneleri de göriilebillr. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 :gQ.venmo 
paralarile birlikte adı ıeçen komisyona gelmeleri ilin olunur. c6682ı 

Clnıl 

Kalın msktııe 
k&gıdı 

Takrlrllk kAğıt 
Teskerellk 

,kAtıt 
Beyaz mektup
ltık 

Zarf No. 5 
Tampon stın
ger kAğıdı 
Siyah kurşun 
kalem 
Knçtık karbon 
kağıdı 

K~t zımba 
maldnesı 
masor 

Mlkdan Muhammen b. Muvakkat Eksiltmenin 
beheri tutan teminatı Şekli gQntı saatı 
L.K.S. L.K. L. K. 

2600 top 1.18.90 2972.00 

lMO • -.190.- 1850.-

760 • -. 75.- 662.60 

f00.000 adet 

20.000 tab. 
600 kilo 

20.000 adet 

2.500kutu-

500 adet

aooo • -

-.-.39 1660.-

1 · 97 893.96 
66. 66 

1. 1775 235.50 

90. - 2260.

so. - 160.-

62. - 1860.-

2'22.93 Açık Eks. 7·X-938 14.-

101.25 • • 

'2.19 • • 

117.- • • 

29.55 • • 

• • 14,~0 

• • 14,45 

• • ııs,

~ • 16,SJ 

17.66 Pazarlık • • 16 

168.76 Açık Eks.10-X-93814,-

ı 1.25 Pazarlık ,, • 14,80 

139.50 Açık eks. ,, :ı> 16,-

1 - Şartname ve nümunelerı mucibince satın nlınncak yukarıda cins ve mlJıc
dan yazılı 9 kalem kırtasiye levazımı hizalarında gösterilen usullerle ayn ayrı 
eksiltmeye konmuştur. 

ll - Muhammen bedcllcrile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
m - Eksiltme yukandl. yazılı gün ve saatlerde Kabataş Levazım ve Milba-

yaat Şubesindeki alım komisyonunda ynpıl caktır. t 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabileceği g1. l 
bi nfununeler de görillebilir. 

V - .tste~erin eksiltme için ~yin edilen gün ve saatlerde % 7.5 güvenme 
paralarıle birlikte adı ııeçen komısyona gelmeleri ilan olunur. c672h 
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Niçin 

Sabah, öğle ve akşam EN İYİ YOL ARKADAŞI 

RAD.YOLiN 
Çünkü mütemadiyen ve muntazaman temizlenmlyea 

di§ler çürümete malıkU.mdur. 

Di~ler mikrobların ve hastalıkların vücuda ilk hücum hattıdır. Biz • 
zat ağzın ifrazatı ve yemek artıkları da dişleri aşındırır, çürütür. 
Çünkü dişlerin, diş etlerindeki iltiha bların çıkardığı irinlerle ve müte -

af f in havaların ise, mide kanserinin de dahil olduğu bir çok hastalıklara 
yol açtığı sabit olmuştur. 
Bu sebeble medeni cemiyet içinde yaşıyan herke.. çocukluğundan ltiba· 

ren dişlerine azami itina göstermeğe ve hergün en az 3 defa dif macunile 
f ırcalamağa mecburdur. 

R y L • 
1 

ÖZU 
OlduOunu her tecrübell 
seyyah blllr, tasdik ve 
tavsiye eder. 

Sıhhatinizi garanti eden en müessir, en saf ve en ucuz diş macunudur. 
~ .. 

.... ' • . . ' . t 1 ' 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıklann mikrop
larını kökünden temizlemek için ( HE.LMOBLÖ) kullanınız. 

• 
Böbreklerin çalışmak kudretini artbnr, kadın, erkek idrar zorluktan• 
nı, eski ve yeni Belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, Blk ıık 
idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temio 

eder. Sıhhat V ckaletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur • . 
DiKKAT: HELMOBLO idrarımzı temizliyerek mavileştirir. 

1 , .. o •. ' ' • • ' ' • L • " 

BASUR Memelerini 1 

1 PATI iLE TEDAVi EDİNiZ. , ............................................... ~ 

Deniz tutmasına, tren ve otobüılerde gelen baıdönmeai Ta 
gönül bunalblarma karıı seyahate beraberinizde 

HASAN MEVV A ÖZÜ Almayı 
unutmayınız. 

FIATI : 29 - 40 - 60 - 100 kuruttur. 
. .. . .i -. . - • !·· 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden 
Kültür Bakanlığı tarafından neşredilen lise ders kitablarının basım işleri bftt

rilerek bugünden itibaren Çemberlitaşta cKültür Bakanlığı Yayınevinde• satışı

na başlanmış olduğu bildiriliı'. t 6832) 

.SONBAHAR GELiYOR! ... 
Grip - Nezle - Bronşit • Baş- Diş - Romatizma 

ve üşütmekten husule gelen ~ütün ağrılara karşı 

en kuvvetli ilaç 

Lüzumunda günde üç tane alınabilir. 

Mide ve kalbi yormaz, tesiri allidiı 
Taklidlerinden sakınınız. Israrla SEFALIN isteyiniz. 

1 lik ve 12 lik ambalajları vardır. 
SEF ALIN'i bir kere tecrübe eden onu ısrarla istemektedir. Siz de alınız. 


