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ne 9 - No. 2967 Yazı işleri telefonu: 20203 SALI- ı İKİNCİTEŞRİN 1938 

Bulgarlar hududlar1n1n 
tashih olunmas1n1 

lstemeğe başlamişiar! .. 

Bulgar meb'usan meclisi namına 
yapıldığı bildirilen beyanat 

Yugoslav 
Ni ş 

ve Bulgar Başvekilieri dün öğleden 
kaplıcalarında bulaşarak konuştular 

Nişte neşredilen resmi tebliğ 
Be~d 31 (~ r.=~~===;~====~~~~~~==~ 

~.) - Swyadino - -< 
~ç ve K& e İ vanof C 
kraısında ö~eden 
&onra Niş kaplıca • 
larında yapılan mli- ""'ıS-
~lkattan sonra a~a- 1 · · 
gıdaki tebliğ ncşre- S ~ 

dilrniştir: ll""'-
« 31 teşrinievvel 

•1938 tarihinde, Yu
güslav Başvekili ve 
liariciye Nazırı Dr. -< 
Mılan Stoyadino - ı.Z::ı.~~~~~~~g~~=!!J.~:=-~~§ru 
'"iç ile ıBulgar Ba~ • .,. 
Vekili ve Hariciye Nişi ve Bulgariatanla komşubnnın hududlannı 
Nazırı Köse İva - gösterir harita 

nor. Nişte mülaki olmuşlardır. 1 ---~ ........ .....,..~~~~~r.ow 
Bu senenfn 31 temınuzunda Selanik-

te akdedilen anlaşmadan sonra ilk mü-' 
la!{at olan bu dostane görüşme iki 
komşu ve kardeş memleketin mes'ul 
hükumet reisieri arasında bir noktai 
nazar teatisine vesile olmuştur. 

ingiliz ajans1n1n 
verdiği teyide 
muhtaç haber 

Londra 31 (Röyter bildiriyor) -
Bulgaristan Münih anlaşmasına esa~ 
ittihaz edlleıı etnik prensipiere isti
naden, loomşu memleketlerde bu
lunan Bulgar ekalliyet1~rinin vazi
yetHe alakadar olmağa başlamıştır. 

Bu alaka, Sobranye (meb'usan 
meclisi) narnma söz söyleme4e sa
lahiyettar bir zatın bugün verdiği 
beyanatile de h.•eyyüt etmektedir. 

Bu zat, ezcümle Buıgaristanın 

şimdiki bududiarının tashih edil • 
mesile Yugoslavyada, Romanyada 
ve Yunanistanda bulunnn Bulgar 
ekalliyetııerin anavatana Utihak
ları lüzumundan ibahsetmiştir. 

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

941ük ihtiyar 
kar1s1ndan 

boşanmak istiyor! 

J BugUn 16 yf~ 

ldare itleri telefonu: 10203 Fiab 1 kuruf 

Başvekil, Atatürkün 
yillık nutkunu bugün 

Mecliste okuyacak 
Parti Grupu dün toplandı 

Celal Bayarın riyasetinde yapılan içtiaaada MecHa 
Reisliği He Divanı Riyaset için namzedler aeçildl, 

namzedlerde eskiye niabetle değitiktik yok 

Celal Bcıya,. Meclis kürsüsünde 

Ankara 3 ı tHusuSIJ -Meclis yarın kuyacak, müteakıben Meclis Reili ve 
1 bugün) saat 14 te toplanacaktır. Bu Divanı Riyaset azalan seçimi yaplla
hplantıda Başvekil Celal Bayar, Rei- caktır. 
s. -:umhur Atatürkün yıllık nutkunu o- (Devamı 11 inci scıJifadtı) 

Türk düşmanı Fransız 
. müstemlekecileri gene 

sahneye çıktılar! 
Buna mukabil Fransız milJetinin hakiki hislerine tercü-- . . 
man olan matbuat · ıehimizde· geniş neşriyat yapıyor 

Bu münasebetle Yugoslav ve Bulgar 
JX)litikalan aıasında, 24 kimunusanİ 
19 3 7 de Belgradda imza edilmiş olan 
daimi dostluk paktının ruhu dahilinde 
tanı bir anlaşma ve tam bir tesanüd 
nıevcud olduğu müşahede ve tesbit e
dilmiştir. Keza, Yugoslavya ile Bul -
garistan arasında hiçbir suimfehhüm 
nıevcud olmadığı ve iki memleket a -
l'asında bu memleketleri biribi -

Asliye altıncı dıukuk mahkemesinde " . . . · " " .. 
dl' t 'h' d d tl b Şam 28 (Hususı ·muhabırımız yazı - da Fransa ayan meclısı basından Gus • 

(Devamı 3 ncü sayfada) Bay Stoyadinoviç ve Bay Köse l vanof 

Filistin de • son vazıyet 
-------------------Kudüaten sonra Yafada da askeri idare tesis edildi 

ve evlerde taharriyata ba,landı 

~- ıyı: arı ın J en er ras s:nk gan. yor:) - Suriye matbuatı Hatay rnesele- tave Gautherot (Güstav Gotero) nun 
ır lmşatnma (Dava:_u:ıınll .m. a efmdes)ı sinden bahis için yeni bir vesile buldu. Bu (Devamı Il inci sayfada) 

yapı ış ır. eva..... ıncı ıay a a ========~==-===· ===:==============---==-

Cumhuriyetin 15 inci 
y1ldönUmU Hatayda 

tezahüratla kutlulandt 
Antakya 31 (AA.) - Cumhuriyetin 

15 inci yıldönümü bayramı fevkaliıd~ 
parlak merasinıle kutlulamnı.ş, şehrin 

(Devamı 3 iincii sayfa® ) 

,-·························································~ : . \ 

! Atatürkon Istanbul 
~ valisine cevab1 
1 Başvekil va Dahiliye Vekili 
1 tarafindan bUyDk bayram. 
1 mUnasebetile çekilen telgraf-. 
J lara gönderilen cevablar 

1
: Büyük Şef Atatürk cumhuriyetin 
• on be§incl yıldiönümü münasebetile, 
1 İstanbul tefıri namına vaH, Muhid • 
1 din Üstündan tarafından ~kilen tel-

I .grafa şu cevabla rnukabele buyur • 
muşlardır: • 

i Muhfddin VstündGğ, 

1 
Vali ve beledi~ reisi 

1ıtanbul 

Tramvay . şirketi 290 bin lira tutan 
borcunu dün elektrik idaresine verdi 
Borcun ödeomeaile ihtilif zail olduğundan elektrik 

idaresi kestiği cereyanı yeniden temin etti 

C. Size de kutlu olsun. Elektrik idaresi binası 

kudüste bir Yahc.ıdi evinden cadetedeki Arab ctsilerine ateş açan Ingilir. kuvvetleri ı ~ATATÜRK i İstanbul Elektrik İdaresile Tramvay yüz doksan bin li~alık borcunu ödeme-
Londra 31 (Husus1) - Filistindeki ı galine başlamışlardır,. (Devamı 11 incı ıayfa.d4) j Şirketi arasında cereyan borcundan diği için Elektrik Idaresinin icraya mü-

İngiliz kuvvetleri bu,gül\ Yafanın il- (Devamı L3 üncü sayjao.a) '-··-····· .. ••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••• .. •" dolayı bir ihtilif çıktığını ve §irket iki (Devamı ll inci saufad4) 



---- -· .. - ---------IW·----,=..;::.~-----------~------~· - - ----- -

2 Sayfa 

Herıüa 
-····-

Türkiyede sanayi hareketi 
Ve nüfus meseleleri 

T 
Yuan: Mutttla ...... -

ürkiyede sanayileşme banke

ti sür'atle inkişaf ediyor. Ce. 

SON POSTA 

Makale: Resimli = Her göz gormez. --

1fil Bayarın, ci.ş hacmini aı;tırmalü husu
sunda memleketc karşı verdiği vadieri 
fazlasile tuttuğunu gösteren alAmetler
den olmak üzere Türkiyenin her tara
fında iş bo ll uğu göze çarpıyor. O kadar 
ki bugün iş piyasasında mevcud olan iş 
arzına mukabil, birçok yerlerde kafi de
recede iş talebi yoktur. Bu badise bizi 
pek çok memnun ederken bır taraftan da 
düşündürüyor. Mesela, yakın zanıanda 

şöyle bir mesele karşısında bulunacağız: 
· Türkiyenin lbugün çok mikdarda kö
müre ihtiyacı var. Zonguldak havzası bu
günkü ihtiyacı tam temin ediyor, dersek 
aldanırız, edemiyor. Halıbuki, pek yakın 
bir zamanda kömür ihtiyacımız; artacak- Meziyeti kendinden 'b~kasında, ıkusuru ise kendin • Nefsini her vakit haklı gören adam hep düşıniye mah • 

tır. Bir, nihayet iki seneye kadar Türki- ~d~e=:c.=-r=a=. =-===============:::ııı:::==:a:::=:===::::;k;;;u;m;;;d;;ur~. =====::::ıı::============== 

~W.§~~~~~~ 
lendirmek için son zamanıarda büyük te- M aden Ilayusuna ~ .................................................. - .. \ Felemenk veliabdinin 
şebbüslere ıgirişihniştir. Fakat, ne yapı- Baş aşağı inen =.:.= Hergün bl·r fikra ~-== Kızı 
lırsa yapılsın, Zonguldaktan fazla kömür 
istihsali için gittikçe fazla mikdarda a- Fedakar amele ~ · 9 aylı/ı oldu 
meleye i'htiyaç olacaktır. Halbuki daha : Boğa da anladı mı? 
bugünden, hatta dündenberi, Zonguldak- 1: Yerli filmlerden birinin bir sWıne· 
ta arnele sıkıntısı var. si çekilmek üzere idi. Bu. sahnedıı az-

Kömür vaziyeti böyle bir ihtiyaç kar- gın bir boğa, figüranlardan birini ko-
şısmda bulunurken öte tarafta Karabük valıyacaktı. Azgın boğayı güçlükle 
fabrikalan te~at devrinden istihsal dev- zaptedebiliyorlardı. 

rine geçrneğe hazırlanıyor. İlk hamlede RejisÖT, figürana rolünü anlattı: 
bu yeni tesisatın 3000 ameleye ihtiyacı - Siz koşmıya başlar başlamaz bo-
olacak. 3000 ameleye ihtiyacı yalnız ça- ğayı bırakacaklar. Boğa sizi koşar gö-
lışmak içindir; halbuki Karabük müd.hiş 1 rünce peşinizden gelecektir. Elli met-
bir kömür müstebliki olacaktır: Senede 1 re kadar koşacaksınız.. Fazla değil; 
dört veya beş yüz bin tıon! Zonguldağın 1 anladınız mı? 
verrneğe mecbur olduğu bu fazla kömür 1 
de ameleye muhtaçtır; ili halde, yakın 1 
.zamanda bir taraftan Zonguldak, bir ta
raftan da - ayni nüfus kesafeti dairesin
de - Karabük fazla ameleye muhtaç ola
caktır. 

* Bu, yalnız bir misaldir. Türkiyenin 
birçok yerlerinde, ayni kesafet derece
sinde olmamakla beraber, ayni mesel e 
mevcuddur. Zonguldakta, Karabük dala
yısile hasu olan bu vaziyet fevkalade ol
sa bile gene birçok yerlerde, işci azlığı 

derece derece bariz bir surette göze çar
pıyor. 

Burada dikkate almacak bir ikinci 
nokta şudur: Türkiyede kendisini sırf iş
ciliğe vakfetmi'§ nüfus kütlesi pek azdır. 

Bazı büyük şahirlerle §imaU Anadolunun 
ziraat bakımından fakir olan bazı mınıa
kaları istisna edilirse her tarafta sanayi 

smelesi ile köylü ayni ins<ı.nlarda topla
nırlar. Yani, bir köylü bazan çiftçi ve ba
zan arnele olarak çalışır. Bu hal, yeni 
b~lıyan sanayi hart::iketimizin inkişafına 
mani olacak, zaman zaman fabrikaları -
mızın ve maden1erimizin işci bulıranları
na uğrarnalarını icab edecek bir haldir. 
Şu halde bu gi'bi ahvale karşı sistema-

Bir İngiliz kömür madeninde çalışan 
Ernest Kent, bir maden kazası neti~ 
oesinde toprağın altında gömülü ka -
lan arkadaşını kurtarmak üzere, bel 
kalınlığında bir borudan başaşağı ol -
mak üzere içeri sarkıtılınıştır. 

Yalnız ayaklarından bağlı olan Er
nest, serbest kalan elleri sayesinde ma
den galerisini araştırmışsa da, ancak 
arkadaşının cesedini çıkarnıağa mu -
vaffak olmuştur. 

----------------
Amerikada otomobillerden 

sokakta bekleme kirası 
alınıyor 

tik surette tedbir almamız lazım geliyor. Amerikada, motörlü nakliye vasYta-
Acaıba bu tedbirler ne gibi şeylerdir? larının umumi .bahçe, park ve meydan-

Pigüran azgın 
baktı., düşündü. 

Rejisör sordu: 

boğaya korkuyla 

- Ne düşii.nüyorsunuz, anlamadınız 
m.tı? 

- Ben anladım amma, acaba bo -
ğa da eni metre koşttıktan sonra du
racağını anladı mı diye düşii.nüyo • 
rum. 

'-·······················································" 
Dünyanin en garib 

konferansi . 
Önümüzdeki çarşamba günü Londra 

radyosunda garib bir konferans veri -
lecektir. 

Kon:feransın hatibieri 12 papağan -
dır. Bu papağanlar yüzlerce hernems
leri arasından seçilmiştir. 

Seçim esnasında, papağanların tP. -
miz konuşmasına ve bilhassa küfür et
memelerine dikkat edilmiştir. 

Papağanlar umumiyetle küfürbaz 
olmaktadır. 

Eski gazetelerin kıt ası 
ne idi 

...JU sevimli yavru, Felemenk veliah

di Prenses Juliana'nın kızı Beatris'dir. 

Beatris henüz 9 ayına ba.şmıştır. 

Bu resim, babası Prens Bernar tara -
fından çekilmi.ştir. 

' 
{:içeklere bürünen 

kraliçesi 
g~zellik 

Amerikada pl!jlarınm güzelliji ile 
meşhur Coronado §ehrinde geçen ay bir 
güzellik müsabakası tertib edilmiştir. 

Müsabakaya iştirak edecek olan genç kız
larm jüri heyetinin önünden maya ile 
geçmeleri kararlaştırılmıştır. Müsabaka· 
ya dahil olan kızlar arasına Doris Rae 
Compton adında güzel bir kız da katıl -
mıştır. 

Dorisin mayosu herkesin fevkalade 
takdirini mucib olmuştur. 

Doris güzel vücudünü saran mayoyu 
278 aded çiçek ile vücude getirmi§, ne • 
tic ed e birinciliği kazanmıştır. Bu tedbirler cümlesinden olmak üzere larda dunnaları yasak edilmiştir. Alınanyada Achen §eıhrinde çok zen-

bizim hatırımıza en önce şu geliyor: Tür- Maahaza, bu emre riayet etmeyip gin bir gazete müzesi bulunmaktadır. Bu Bu esnada sıra denize atlamağa gel -
k . h rtıüzenin müessisi Os'kar von Forkelberk- · D · b · · d fak t çi k ıye, er sene muayyen bir mikdardo. yasak edilen yerlerde durmak istiyen- mış, orıs u ışı e yapmış, a çe -

uh · · B tir. Müzede kıt'a itilbarile en büyük A-m acır getirıyor. u muhacirleri iskan ler için de bir Imiaylık bulunmuştur. ler birer birer vücudünden aynlmışlar 
etmek ve onlan müstahsil hale getirmek Belediye tarafından meydan ve park- merikan gazetesini~ bir ~ıü~ası da m:v- ve denizde arkasından rengarenk bir iz 
iiılere Dahiliye Vekaleti mühim ve çok larda otomatik saatler tesis edil~iş - cUddur! 1859 senesrnde mtışar eden ılk bırakmışlardır. Halk bunu ç1Jgınca al • 

Sözün 

İkinciteşrin ı 

-~ 
Kı s ası 

Yılan hikayesi 

IL Talu 
Hani ya, tairin: 
cBir dokun, bin ah dinle kdsei fağfU.r .. 

dan!t 
Mısramda andığı ckasei fağfılr:. yoli 

mu? O meğer nıe imiş, biliyor musunuz? 
Otobüs meselesi! Bundan, takriben bir 
iki ay evvel bu mevzuda bir fıkra yaz
Inl§tım. O gün bugündür, okuyucularırr.· 
dan bu ayni derde taallılk eder hadsiz he .. 
sabsız şikayetnameler al'dım. Demek ki 
derd dökmek için bir gazetenin bu yara· 
ya dokunmasını bekliyorlarmış. 

Ben, bu lik~tki tevsik etmeden 
ortaya atmamış olayım diye, bizzat oto
büs seferlerine katlanchm, ve gördüm ki 
bana kadar yüıkselen şikayet avazelerin· 
de fazlalık yıok, ve hatta eksildik vardır. 

Bir kere tarife tefawtlerinden şikayet 
ediyorlar. Mesela, Sirkeciden Topkapıya 
6 kuruşa gidiliyurken, Beyazıddan Cer· 
rabpaşa hastanesine, otobüs 8 kuruş alı· 
yor. Halbuki Cerrahpaşaya gidenler ek· 
seriya hastalar, hem de fakit' hastalar
dır. Sonra Sirk~iden Harbiyeye, eğer 

Maçka otdbiis11e g~dlerseniz, bilet 12,5, 
Şişli - Fatih arabasilıe 10 kuruştur. 

İkinci şikayet, otıobüısleırin muayyen 
hareket saatleri olmadlğındandır. Mese. 
1~ Maçkada, aoeLe işi olup otı:ıbüs bckli .. 
yenler bazan yarım saat ve daha ziyade 
lı:ıtizara meo'bur oluyorlar. 
tİçüncü şikayet anahaların pisliğind~n

di.r. Açık renk elöisc ile bunlara binen .. 
lıer çok dıefa mutıazarnr olll.Lyorlar. Kon .. 
dıüktörler, arabanın bu k€'11di pisliği yet
miyormuş gilbi, yıağ ten"'kesi, çuval gibi 
kirli eşya taşıyan bakkal çıraklarına mü· 
samaha etmektıedirler. 
Müşteril€r şoförle konuşmaktan mem

nudurl:ar. Kazaya mani olmak için bu 
çok yerinde bir yasaktır. Gelgelelim, şo· 
för kondüktörle, arabanın- ekseriya kon
trol içiın gelJen - sahibi ile, veyahud kl 
herlıan.gi bir a!hlbaıbı ile mütem.adiyen 
kıonuşabilm~tedi.r. Bunlara yasak yok! 

Otobüsctiılüğün kadı bir iş olduğunda 
icm.aı ümmet vardır. Böyıle iken, hiçbit 
araba sahiıbi kondüktörieri~i temiz giy. 
diırmeyi ve binnetice müşterilerine karşı 
sayıgılı davranmayı aklına bile getirme. 
miştir. 

Bütün bu derdilerini sayıp döken halk 
soruyor: 

- Hani ya, otobüs işletmesini belediye 
eline alacaktı .. ne bekliyoır? 
Önünıüz kış .. karda, kıyamette, fstan

buıl hleılllŞerilerini bu bozuk düzen, in
santan kendi keyfine tabi tutan., tıngır a
raba azman1arma esir edecek miyiz?. 

Binlerce iş güç sahibi namına, beledi
yemizin mürüvvetine sı.ğınıyorum! 

................................................................ 
Turhalin yeni belediya reisi 

seçildi 
Tlll'ha1dan yauhyor: Çdk muntazam 

geçen ve 3 bayan azanın seçimile de ne· 
tice1encn belediye intihabatından sonra 
eski belediye reisi Sami Erk gene Turhal 
belediye reisl.iğine seçilmiş, fakat vaki o
lan istifaısı üzerine yerine Ali Galib İşeri 
getirilmiştir. 

musını- ·r bı"r faali t g·· t d·~· · · b ı· B 1 d d k · ı· r·· nUshası 24,000 aded ola-rak bası~r. ye os er ıgı ıçın u ır. ura ar a urma ıs ıyen şo or - , , .. , kışlamış, fakat kız fevkalade sıkılmıştır. Geml.ikte rüam mücadelesi 
nu .. fus eskı"sı· g'b' Tür" ki li t ··ı 1 ı· · · b' b :ı,,,, • .,, .. 1 k t Kıt asının eb adı 2 X 3 metre ıd ı.... Bu , ı ı yeyc ge P e o en er. saa m ıçme ır eş .n.o..u u.:ı u a a- . . A Çünkü çırılçıplak bir vaziyette kalmış - Gemlik ve haıvallsinde rüam müı:adelcsı 
ve harab olan b" k"'tle d ğil' ..ı:- y · k k b"l' d çık b'let' 1 k gazeteyi okumak için bır bıl.ardo masası ır u e uu. em ra mu a ı ın e an ı ı a aca ve . tır. Nihayet işin farkına varan jüri he - bltm~tir. Bütün mmta.kada. dört rü~mlı 
gelen muhacirler Türkiyede hem faydalı bir saat müddetle parkta durmaya hak Uzerine yaymak icab ederdi. yeti onu ·bu sıkınhdan kurtarmıştır. hayvana. rastıarunış ve bunlar da ltılif edile-
bir unsur olabiliyor, hem de huzur için- kazanacaktır. Müddet dolunca, saat En küçük gazete ise şimdi harabeye =============== 
de çalışma ve nisbi bir refaha doğru yü- üzerindeki kırmı.zı ampul bunu ihbar dönen İspanyada Guadalajara şehrinde idi... İlk çıktı~ günlerde 5.000 olarak 
rüme imkanlarını buluyor. Şu halde, edecektir. Bu takdirde ya tekrar beş 1887 senesinde basılmıştı. Kıt' ası: 2 X 3 basmakta i.dt Sonraları 12600 e kadar 
bundan böyle getirilecek muhacir nüfus- kuruş vermek, yahud oradan uzaklaş- santiin idi! SayfaJannın adedi gününe çıkmıştır, fakat bilatıare hükUmet tara-
larını, Zonguldak gibi, Karabük gibi mak lazım gelecektir. gör~ dıeğişiyordu. İlanları hayli zengin fından seddediln:ı.i§tir. 

mühim maden ve endüstri sahalarına ya- ~=====~::~~===::=:::;::;::;:::==~~~~~====~~====:::::::;::;:::::====~ 
kın yerlerde iskfuı imkanlarını aramak 
çok lazım ve faydalı bir iş olabilır. 

İşte, ilk hatıra gelen başlıca müessir 
tedbir budur. 

* Muhacir nüfusu ek:seriyetle köylü nü-
fusudur. Bununla beraber, bunlar çalış
maya alışmış, az çok iş hayatları inkişaf 
eden bir memlekette yaşamış bulunduk
lan lçln hem tarlada, hem de fabrika ve 
madende çalışmaya kendisini kolay alış
tırabilecek olan lbir kütledir. Şu halde, 
gerek Zonguldak, gerek Kal'abük havza-

(Devamı S ncü sayfada) 

. 
1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER INA NMA! 

Bir arkc.daş anlattı: 
- Ötcaenberi Emlnönünde tereyağı ve peynir gibi şeyl€r 

satan kü~:ik bir dükkanm müşterisiyrli.ın, iyi de malı vardı, 
Eminöni.ı. gc!li§iet.nirken dükkan yıkılınca adamın taşındığı 
yc>ri aranuya koyu!dum, arka yoldan yı,kılan sahanın öbür 
taıafına geçtim, adamın adı da hatırımda kalmamış, rast 
gddiğime: cCanım kısa boylu, şişrnanca, Bakwköyde otu
run deyip ciuruyordum, derken omuzuma bir el değdi, bak
tım, adıun.ı~ oğlu, o önde, ben arkada bir hayli yürüdükten 

iSTER INA N. 

sonra bir ardiyeye geldik, ıneğer adam yer bulamamıi, bu
raya .sığınınış, beni görünce .derd yannuya !başladı: 

- GecikUk, hata ettik, deyip dmuyordu. 
O zaman hatırladım ki beş altı ay e-vvel bu adama Emin

önünün istim1ruti işleri ileriediği için yeni bir yer bulup 
bulmad'ığını sormuştum. , ı 

Gülmüş: 

- Bizde ~ 20 senede çıkar, ber hlllıfu o günleri ben gör
mem, dem.i§ti. 

ISTER INANMAl 

rek hastalık sirayetinin önüne geçilmiştir. 
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ı İldnclteşriıı 

ankayşek: "Mücadeleyel 
idevam edeceğim , diyor 

Japonlar ri c' at yollar1n1 ttkayarak 400.000. 
kişilik Çin kuvvetini çember içine almtşlar 

Almanlar japonlarla mevcud komintern aleyhindeki 
paktın takviye olunacağı haberini tekzib ediyorlar 

Çunking 31 (A.A.) - Central News ajan 
sm dan: 
, Mareşal Şan-Kay-Şek Çin milletine ht
taben bir beyanname neşrederek nihat za. 
{ere kadar Japonyaya karşı mukavemote 
karar vermiş olduğunu beyan etmiştir. 

Hankeunun tahliyesinden bahseden 
rııareşal bu tahliyenin uzun müddetten -
ılıeri Çın kumandanlı~ tarafından ha • 
2ırlarımış olan planlar mucibince yapıl -
mış olduğunu izah etmektedir. Fiiliakika 
~inlilerin tu bi yesi, Japon lan, galibiyet • 
lerine medar olacak faik silıihlara malik 
bulundukları dar sahil romtakalarmda on 
!arla muharobe edecek yeTde memleke
tin dahilindeki genış sahalara çekilmek
ten ibarettir. 

llarb vaziyeti 

Tokyo 31 __. Hanyanga girmış olan Ja
pon müfrezeleri, Hann nehr! boyunca 
~lerle~ler V<' 40 kilametre ilerde kdin 
lian'kuanı işgal etmi§lerdir. 
Başka bir telgraf, Japonların şim al 

Ce'bhesindcn garba d~ru ı;ekilmekte O· 

lan Çinlileri, 300 kilometreden fazla nı -
llf kutru alan bir çember içine alma~a 
tnuvaffak olmuş olduklannı bildirmek -
ledir. 

Bu suretle ihata dilıniş olan Çin kuv -
\l'etlerinfn en az 300 ilA 400 bin ki§iden 

mürekkeb ~O fırka olduğu söylenmekte· 
dir. 

Japonlar, bu kuvvetleri gitgide daralan 
bir mengene içinde ~ırmakta ve bü
tün rlc'at yollarını kapatmaktadırlnr. 

Çunking 31 (A.A.) - Yungyum'dan 
Central News Çin ajansına bildirildiğine 
ı,IÖre Japon tayyareteri dün Kuangtung e
yaletinde kD.in Yungyumu bombardıman 
etmişlerdir. 

Hepsi de sivil olmak üzere 700 ölü vt> 

yaralı vardır. 

Almaniann bir tekzibi 
Berlin 31 (A.A.) - Havas ajansının 

muhabiri 'bildiriym: 
Japonlar tarafından işaa edilen ha -

berierin hilMına olarak Alnıanya ko • 
mintern aleyhindeki paktın takviyesini 
derplf etmemektedir. Bu paktın hedefi, 
isminden de anlaşıldıtma göre, kornin -
ternin nüfuzuna karşı mücadele et.m.ek -
ten i-barettir. Paktın siyasi bir gayesi 
yoktur. İyi haber alan A11man mahfelle
rine ıgöre, bu paktın Almanya ile Japon
ya arasında askeri bir ittifak mahiyeti 
alacak tarzda değiştirileceğine dair yapı
lan tahminler yalnı.ştır. 

Berlindeki Japon mahfeller1, Japon· -
Çin ihtilifının halli için yapılacak bir 
müdahale veya tavassutun vukuunu §Üb
he He karşıl~maktadırlar. 

Mareşal Çakmağtn ve 1 Cumhuriyetin 15 inci 
Hariciye Vekilinin yiidönümü Hatayda 

teşekkürleri tezahüratla kutlulandt 
Ankara 31 (A.A) - Genelkurmay 

f3a~kanı Mareşal Fevzi Çakmak, mu
kaddes Cumhuriyetimizin on' beşinci 
~ıldönümü delayısile her taraftan al
<lığı tebriklere teşekkürlerinin ibl~ğı
l'la Anadolu Ajansını memur etmiş • 
lerdir. 

Ankara 31 (AA.) - Hariciye Ve -
kili Dr. Tevfik Rüştü Aras, Cumhuri
yetin on beşinci yıldönümü bayramı 

ınünasebetile kendilerine gelen tebrik-
1ere teşekkürlerinin bildirilmesine A
lladolu Ajansını memur e~lerdir. 

Alman büyük erkAnt 
harbiye reisi 

lekaüde sevkedildi 
Berlin 31 (Husus!) - Alman büyük 

erkanıharbiye reisi General Bek ve 
birinci ordu kumandanı General Runş
ted, kendi talebleri üzerine tekaüde 
sevkedilmişlerdir. 

Çekoslovaky.a bu'hr.anı esnasında, 
askeri karekata muhalif olduğunu söy
liyen General Bek ile Hitler arasında 
ihtilaf ~ıktığı şayi olmuştu. Maahaza, 
bu şayia bilahare tekzib edilmişti. 

General Bek'in istifasını kabul eden 
Hitler, kendisine bir teşekkür ve tak
'dir mektubu yazmıştır. 
Diğer taraftan Sildet partisi de fesih 

Ve Nazi partisine kalbedilmiştiT. Hen
layn, partinin mıntaka şefi tayin olun
muştur. 

Çek - Macar ihtiiAft 
Berlin 31 (A.A.) - Alman istihbarat 

bürosu tarafından n~redilen resmi bir 
teb1iğdc Alman ve İtalyan hükümetleri· 
nin Macar - Çekoslovak ihtilfıfında ha -
kemlik işini deruhde ettikleri b:Idıril -
ınektedir. 

Von Ribentrop ile Kont Ciano bu mak
sadıa 2 sonteşrinde çarşamöa günü, Vi
yanada buhışacaklardır. Macaristan ve 
Çekosrovakya hariciye nazırıarı ayni ta -
rihtc Viyanada bukınmağa davet edU -
ınişlerdir. 

(BQ.§ tarafı 1 inci sayfamızda) 

her tarafı Türk ve Hatay bayraklarile 
sü.slenmiştL Saat 9 da Devlet Reisi ek
selans Tayfur Sökmen, Millet Meclisi 
binasındaki husus! salonda bir resmi 
kabul yapmışlardır. İlk olarak Türki
ye fevkal~de mura.hhası B. Cevad A
çıka~ın. Türk askerf mümessili Şükrü 
Kanadlı ile beraber Devlet Reisini zi· 
yaret etmişlerdir. Devlet Reisi de 9,20 
de iadei ziyaret etmiştir. Sonra sıra 
ile bayrama iştirak etmek üzere An
karada bulunan Meclis Reisi y~r!ne 
birinci reis vekili Vedi Karabayı, Baş
vekil Abdürrahman Meleği, delege 
kolonel Kole'yi, Türkiye başkonsolosu 
Fethi Denliği, İskenderun Türk kon -
solosu Ahmedi, VekNier Heyetini, 
meb'uslan, yüksek mahkeme reisi ve 
'başmüddeiuınuınislni, müsteşarları, 

adiiye erkAnmı, mildiri umumilcri, 
Antakya kaza heyetin!, esnaf teşekkül
leri reisierini kabul etmişlerdir. FP.v· 
kalade murahhas Cevad Açıkalın da 
Turizm otelinde bir resmi kabul yap
mış. protokola dahil zevatı yukarıdaki 
sıraya göre kabul etmiştir. Saat ll de 
lise QlamhdJa a~eıi bir ıgeçid resmi 
yapılmuıt:ır. Tribünde dev'.let reisi, 
Türkiye fevkalade murahhası, Başve
kil ve vc>killer, rneb'uslar, kolonel Ko
le yer almışlardır. Geçid resmine ilk 
olarak Fransız askeri kıtaatı, müteakı
ben Türk askerleri, izciler, mektebli
ler, esnaf teşekkülleri iştirak etmişler
dir. Geçid resmi fevkalade parlak ol -
muş, 1 O binlerce halk askerlerimizi 
siddetle alkışlamıştır. Tribün ·Tilrk ve 
Hatay bayraklarile süslenmiştir. Mek· 
tebliler, Tilrk ve Hatay bayraklan ta
şıvorlardı. Caddelerde büyük taklar 
kuru'lmuştu. FevkalAde murahhas Ce
vad Açıkalın saat t 7 den 19 a kadar 
devam eden bir çay ziyafeti vermiş, 
de·Jlet erkanı, meb'uslar, Hafpy ileri 
gelenleri ve memurlar davetli l)larak 
hazır bulunmuşlardır. Devlet reisi ek
sel-Ans Sökmen, Harbiyedeki devlet e
vinde saat 20 de bir akşam yemeği ver
misler, devlet erkAnı ve rneb'uslar ye· 
mekte bulunmuş1aroır. 
İskenderun 31 (A.A)- Cumhuriyet 

SON POSTh 

Fransada yeni 
seçim mi yapilacak? 
Daladye kabinesinin 

dünkü m übim toplantısı 

Paris 3 1 (Hususi) - Bu akşam Baş
vekil Daladye'nin riyasetinde toplan
mış olan kabine, bilhassa hükiıme!in 
alacağı yeni mali tedbirler hakkında 
müzakerelerde bulunmuştur. 

Bu tedbirlerin mahiyeti tamamen 
gizli tutulmaktadır. Bunların hafta 
sonunda ilan edileceği söylenmektedir. 
Maahazrı gazeteler muhtelif tahminler 
ileri sürerek, yeni vergiler ilidas olu
nacağından bahsetmektedirler. 
Başvekil Daladye ve Maliye Nazı -

rı Marşando, alınacak tedbirler hak -
kında tamamen mutabık kalmışlar -
dır. 

Kabine toplantısında, mali mesele -
lerden b~şka umumi vaziyet de gözden 
geçirilmiştir. ı Bu meyanda partilerin 
vaziyeti nazarı itibara alınmıştır. 

Radikal kongresinin, komünist par
tisile teşriki mesai etmemek hususun
da verdiği karardan sonra. sosyalistle
rin hükümete karşı ne gibi bir hattı 

hareket takib edecekleri henüz belli 
dev·ildir. 

Gazetelere nazaran, meb'usan mec -
lisinde e-kseriyetini kaybedecek olan 
büklımetin yeni seçime tevessül ~:tme
si muhtemeldir. 

Kabine, yarın tekrar fup1anacak ~ 
tır. 

Almanlarla Lehler 
arasında ihtilaf 

Yahudi meselesinden çıkan 
dava için konuşmalara 

başlanıyor 
Londra 31 (Hususi) - Almanyadaki 

Polonyalı Yahudilerin vaziyetini tesbit 
etmek üzere, yarın Varşovadq Alman ve 
Polonya mümessilleri arasında müzake -
re'!ere başlanacaktır. 
Varşova hükfuneti, Polonyalı Yahudi

lerin Almanyadan hudud harici edilme-
sine mukalıele hilmisil olmak üzere ken
di topraklarında yaşıyan Almanlar! hu
dud harici etmeğe karar vermışti. 

Bunun üzerine Almanya, Yahndı hicre
tini durdurm~ ve müzakereye talib ol -
muştur. 

Maahaza şimdiye kadar 7000 Polonyalı 
Yahudinin budud haricine çıkarıldığı, 

6000 kişinin de kendi masraflarile tek • 
rar hududdan Ahnanyaya döndükleri ve 
diğer bir kaç bin kişinin de hudud ının-
takasında kaldıklan anlaşılmaktadır. 

Malite tedkik heyeti Azalrgı 
Ankara 31 (Hususi) - Maliye tcdkik 

heyeti azalığına ikinci sınıf müfettiş 
Hakkı Hamid Beşe tayin edilmiştir. 

bayramı emsalsiz bir surette kutlulan
mıştır. Şehir fevkalade bir surette süs
lenmiş~ir. Öğ)leden sonra Halkevinde 
Devlet Reisi ekselans Sökmen tarafın
dan bir resmi kabul yapılmıştır. 
Kırıkhan 31 (AA.) - Cumhuriyet 

bavramı büyük törenle kutlulanmış -
tır. Şehir, baştanbaşa Türk ve Hatay 
ba~·raklarile slislenmiştir. 

Beylan 31 (A.A.) - Cumhuriyet 
bayramı parlak bir şekile ve halkın 

coşkun fienliklerile kutlulanmıştır. 
Maliye V ekiJetinin bir tebliği 

Antakya 31 (AA.) - Maliye Ve -
kaleti bir tebli~ neşrederek Suriyeden 
gelecek eşyalann gümrüğe tabi tutu -
lacağını, bu hususta lazım gelen bütün 
kanuni formalitelerin yapılacağını, an
cak şimdilik gümrük :resminin tahsil 
edilmiyeceğini ilan etmiştir. 

Hatay Posta İdaresi 
Antakya 31 (A.A.) - Berut gaze· 

teleri, yüksek komiserliğin Hatay Pos· 
ta İdaresinin 1 teşrinisaniden tibaren 
Suriye posta umumi müfettişliğinden 
ayrılarak tamamen müstakil bir mahi
yet alacağı hakkında bir karar neşrc -
deceğini yazmaktadırlar. 

Bulgarlar hududlar1n1n 
tashih olunmas1n1 

isterneğe başlamişlar! 
(Baş tarafı 1 inci ıayfamızda) 

rine bağlıyan ve huzur dahilinde in
kişafları için bir garanti olan değiş -
memi§ ve değişmez dostluk esası da
hilinde samimf teşriki mesainin daha 
zi.)•ade inkişaf ve devamı arzusunun 
mevcud olduğu memnun'iyetle müşa
hede ve tesbit edilmiştir. 

Ayni zamanda iki memleket arasın
daki ekonomik münasebetlerin derin
leştirUmesine tevessül edilmek sureti
le iki kardeş milletin daima daha bü -
yük bir terakki ve refahına imkan ve
rilmesi için mutabık kalunmıştır.:ı. 

Bulgar Başvekili Köse İvanof, Sto
yadinoviç tarafından şerefine verilen 
a'k~aın ziyafetinde hazır bulunduktan 
sonra, gece yarısına doğru Sofyaya ha· 
reket etmiştir. 

Hergün : 1Urkiyede sanayi 
hareketi ve nlifus meseleleri 

{Bastarafı 2 inci sayfada) 
ları içinde veyahud buralara yakın ve ci
var yerlerde bunlar için köyler tesis edi
lecek olursa, hem bu nüfus, kendisi için 
Türkiyede bol iş ve iyi bir hayat temin 
eder. bem de etraftaki madeniere ve fab
rikalara işci verir. 
Vakıa köylü nüfusu, gerek madenler 

ve gerek fabrikalar için o kadar elverişli 
bir nüfus değildir. Çünkü bunlar, ne o
caklarda, ne de fabrikalarda daimt su -
rette çalışmazlar. Bununla beraber her 
hangi bir iş ınıntakasında hiç olmazsa bu 
nüfus kesif bir varlık sahibi bulunursa 
orada işci ihtiyacını karşılıyan daimi bir 
depo vazifesini görebilir. Zaten Türkiye 
için, gerek maden ve gerek fabrika işle
rinde daimi ameleyi daimi arnele cinsin
den temin etmek için uzun zamana imkfm 
yoktur. 

* Bütün bu mülMıazalara şunları da ila
ve edebiliriz. Mesela, Karabük tesisatı 

gibi, Türkiye için çok büyük ehemmiyeti 
haiz olan bir teşebbüs, kendi arnele ihti
yacını temin için etrafındaki muhıtte 

modern çiftçi ve arnele köyleri tesisı İ§i
ni dahi üzerine alınayı düşünmclte mec
burdur. Nasıl büyük fabdkala: ve ma
dcnler, kullandıkları ameleyi iskan için 
bir takım evler, kazinolar, hastaneler in
~&sına mecbur olurlarsa Karabük gibi 
büyük tesisler de daha ileri gidip etraf
ıarında işci depolan vücude getirecek 
bir nüfus siyaseti gütmeji vazife bilmek 
nruretindedirler. Bundan dolay~. Kara
bük tesis edilirken, bu işin tesisi serma
yesi arasına, her sene, etrafta birkaç bin 
rnuhacir iskanını temin edecek bir mas
raf ta ilave olunabilir. Bu suretle, Tür
kiyede muhacir iskaru meselesinin bir kı
sım mali yükü ~lsun Karabük demir ma
liyetinin üstüne Uave edilmi~ olur. Ka
rabükün demir mabsulü maliyeti. bizim 
memleket için ehven sayılabilir bir ma
liyet olacağını zannediyoruz. Şu halde bn 
navi masraflar, bu maliye~ zammedilir
sc bem memlekete fazla nüfus getirH
mek, hem bu nüfusu iyi iskan ve ona iş 
temin edilmek, hem de büdcenin yükü 
hafifletilmek bakımından birçok fayda
lar husule gelir. 

Mu1ıitt~n Birgen 

Sal:ahtan aabaha: 

e Almanya, iktisadi 
taarruzunu ilerletigor 

Yazan: Selim Rarıp Em~ 

n iberal ticaret aleminin kayıd
Ib lanndan kurtulmak istiyen 

Almanya, nasıl ki cenub Avrupası is
mi verilen Balkan devletlerile ve bu 
arada bizimle mübadele esasına müs
tenid bir ticaret anlaşması yaptı ise, 
şimdiye kadar tamamen liberal bir ti· 
caret sistemi takib eden İsviçre ile de 
ayni suretle bir anlaşma yapınağa te
şebbüs etmiştir. İsviçrenin şimdiye 
kadar buna tamamen zıd olan bir ik
tısadi sisteme bağlı bulunması ve İs -
viçre iktısadiyat.ıpun Alınanya gibi 
mutlak bir devlet kontrolüne tabi bu
lunmaması, bu hususta bir takım reak
siyonların tezahürüne vesile vermek
tedir. İsviçrenin bu ihtirazı, iktısadi 
olmaktan daha ziyade siyasidir. Çi.in
kü Almanyanın, kendi kendinin ihtiya
cına kafi gelecek bir iktısadi bütünlük 
yaratma teşebbüsleri arifesinde İsviç
reyi de bu bütünlüğe dahil olmuş gör
mek istemesi, Alman iktısadiyatının a
zameti karşısında İsviçre için hem teh
likeli görünüyor, hem de İsviçrenin 
şimdiye kadar takib edegeldiği ve bü
tün dünyanın tasdik ettiği bitaraflığa 
arkın sayılıyor. Her ne kadar bu te -
Iakkinin isabetli olup olmadığı ~abili 

münakaşa ise de, ortada duran haki • 
kat, İsviçrenin, böyle bir Alman teşeb
büsü karşısında duyduğu endişedir ki 
bunu da izhar etmekten çekinmiyor. 
İsviçrenin, bilhassa, noktai nazarını 
müdafaa sadedinde ileri sürdüğü ve 
haklı göründüğü nokta, Alman iktısa
diyatının, aynt mübadeleye müstenid 
kurduğu sistemin vüs'atidir ve Al
manyanın, bu mübadele işine kafi ge
lebilecek mübadele kaynaklarına ma
lik bulunmadığı kanaatinde olmasıdır. 
Çünkü yalnız Zürich klering hesacın
dan Annanyanın İsviçreye olan borcu 
elyevın 61 milyon İsviçre frangına ba
liğ olmaktadır. Şayed Almanya, gele
cek hakkında gösterdiği garantiyi geç
mişe aid hesabiara da teşmil ederek 
karşısındakileri temin edebilirse o va
kit i~in rengi değişir. Fakat bugünkü 
vaziyette İsviçrenin Almanya ile aynt 
mübadele esasına müstenid bir anla~
ma yapabilmesi bir parça değil, bir 
hayli güç görünüyor. 

Selim Ragıp Emeç 

Filistinde son vaziyat 
(Baş tarafı 1 inci sayfamızda) 

Son zamanlarda Kudüste sıkışmış o
lan Arab asileri, Yafayı hareket mer
kezi ittihaz etmişlerdi. 

İngiliz kuvvetleri şimdi bu şehri d• 
askeri işgal altına alacaklardır. 

Bu sabah Yafada askeri idare ilAn e
dilmiş ve evlerin taharriyatına başlan
mıştır. Yüz kadar Arab tevkü edil -
miştir. Asiler hiçbir mukavemet gös· 
termemektedirler. Yalnız, İngiliz as -
kerlerinin şehre girdikleri sırada dört 
bomba atılmıştır. 

Adam olmak 
Geçen bir fıkramda cAsri olmak n e demektir :ı. suatine Büyük Şefi n verdilh 
- Adaım ohnaktır! 

Cc'·abından bahsetmişti m. Bu cev abm içinde ne manalar olduğunu anlat
ırnak lazun geke her ~ey'den evvel bir (B.dabı muaşeret) kit~ı yazmak za
rureti hasu olur. 

Asri olmak ~er sad~e şapka giy ip dansetmek o~aydı medeni hayata in
tiıbak etımek hiç te güç olmazdı. Fa kat sokakta yürümesini biknekten, yere 
tükürmenin, stadyomda küfretmenin ayıp olduğtmu ~nmete kadar mede
ni cem~ hayatının o kadar llizuınlu vazileleri vardl.r ki bunları hazmedip 
insiyakt şekil'de tatıbik etmedikçe asri olmanın, yani aklarn olmanın ımkAnı 
yoktur. 

ttiraf etmeliyiz ki biz bu noktalarda henüz laübali .ohnaktan kurtulamadık. 
Devletin kanun, nimm yaparak bizi yakarnıman tutup adam etmek için ça
lL~masını bek1iyemeyiz ve bu doğru da değildir. Fakat siyasi teşkilatımızdan 
bütün devlet müesseselerimize ve umumi kalkınmamı.zdakf yeniliklere kadar 
vardığımız m.edent erişkinli~e cemi ;ı; et ve muaşeret seviyemizi de yaklaştır
dığımızı iddia edecsek gaflet etmiş oluruz. Dünün itiyadlarma saplanıp kal
mış eski nesli mazur görsek bile bugünün cemi~ti içinde yeti§enlıerin en 
basit cemiyet terbiyesine blgane kalmalarını affedeme)iiz. Bdllnemek ayıb 

değildir. Fakat Qğrenmemek kabahattir. En modem vesait.le mücehhez bir kUt
Ienin miill gururu medcnt scviyesile ifade edilir. Bu noktadaki zafımızı tak
dir etımeliyi.z w Büyük Şefin (asri olmak) tf'birini terciime eden kestirme 
cümlesine uymak içln çalışmalıyız. Bürhan Cahid 
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Şehir Meclisi bugün ilk j 
· toplantısını yapacak 

Haliçte gario 
bir vak'a 

Bugünkü içtimada riyaset divanı intihabı yapılıp 
daimi encümen ve ihtisas encümenleri seçildikten 

sonra ruznameye geçilecek 

İstanbul umumi meclisi :içüncü intihab 1 na dair yapılan talimatnamenin tedkiki 
devresinin birinci yılı ikinciteşrin içtima ve tasdiki, belediye zabıtası talimatna -
devresinin ilk toplantısını bugün saat on mesinin küçük deniz nakil vasıtalarını 

dörtte yapacaktır. Riyaset divanı intihabı aHikadar eden 210 uncu maddesine bazı 
yapıldıktan, daimi encümen ile diğer ih- kayıdların ilavesi. manda ve keçi eti sa
tisas encümenlerinin seçimi bitirildikten tan kasabiarın ebu d'iikktmda keçi ve 
sonra riyaset makamının teklifleri mü • manda eti satıh.r,. diye ıbir levha asmaları 
zakere olunacaktır. medburiyeti hakkında bellediye zabıtası 

Göztepede Zihni Paşa mahallesinde 219 talimatnamesine lbir fıkra ilavesi, Bakır
numaralı tarlanın ifraz haritası, Ankara köy kazasına tabi Mahmudbey ve Yeşil
caddesindeki yaya kaldırımına zarar ver- köy nahiyelerine lbağlı muhtelif köy ve 
diğinden dolayı Novil gaz şirketi aleyhine çiftliklerden ıbazılarmm isimlerinin de -
ikame edilen davanın terkini, ücretle me- ğiştirilmesi, Şitede salı günleri kurul -
mur ve müstahdem iken vazifesinden aY- makta olan pazarın pazar gününe tah • 
rılanlara ücretlerinden yardım sand1ğı. vili, belediye zabıtası talimatnamesinin 
aidatı olarak kesilen paraların sureti ia· ahırlar kısmına ila~i istenen maddeler 
desi, hayvan laşelerinin gömülme tarzı- hakkındaki teklifi~ görüşülecektir. 

istanbulda zirai Amerika ' ı lar 10 milyon 
hastahklar mücadelesi liralık tütün alacaklar 

938 senesi ilkbaharından itibaren İs -
tanbul wlayetine bağlı bütün kazalar da
h itinde hububata ve meyva ağaçlarına a
rız muzır hayvanlar ve hastahklarla mü
temadiyen mücadele yapılmış, çok müs -
bet ve faydalı neticeler elde edilmiştir. 
Bu meyanda, bütün kazalarda yapılan 

mücadelede 971 domuz öldürülınüştür. 

Beykoz, Üsküdar, Kartal, Yalova b · 
zalannda zirai hastalıklarm önünü al -
mak için 28 bin anmud, elma, ayva, erix 
ağacı aşılanmıştır. 

Çatalca, Silivri, Bakırköy ve 'Yalova 
kazlarmda çekirge mücadelesi yapılmış
tır. Buralarda 18,500 ki1o süfre öldürül -
m'Ü§tür. Bakırköyde çekirge çok mahdud 
bir sahaya inhisar etmiş, ve geçen yıllarP 
nisbetle yüzde 85-90 nisbetinde azalm~ -
tır. 

Yarovada ll köyde 60 Mktarlık sahada 
yapılan mücadel~ neticesinde 7 köy ka
milen Qekirgeden kurtarıhnış ve dört köy 
de 7,5 hektarlık sahada metre murabbaın
da 3-4 aderline kadar inmiştir. 

Bir müddettenberi Türkiye ve Amerika 
ticaret heyetieri arasında müzakereleri 
devam etmekte olan yeni tıcaret anlaş
masının pek yakında ikmal ve imza olu
nacağı tahmin olunmaktadır. 

Haber aldığımıza göre Amerika bir le
ş ik hi1kfunetl~ri karşı']!ı.ldı döviz esası 

dahilinde bir anılaşma yapmak isternek • 
tedir. Y.eni anlaşma i!lti memleket ara -
sında ticari münasebatta mühim inki -
şaflar temin edecektir. 
Diğer taraftan Amerikan fırmalan 

meml~ketimizden 937, 938 ve 939 yılları 

mahsulünden 10 milyon Türk liralık tü -
tün ve 2 milyon liralık ta muhtelif mal 
almağa karar vermiş ve bu hususta Türk 
tacirlerile temasa geçm~lerdır · 

Milleferrlk: 

Bir sandalcı müşterisi 
tarafından denize atıldı 

Evvelki a~am Halicin Eminönüne ya
kın bir mahallinden: 

- Y etişin can kurtaran y~k mu, beni 
boğuyorlar. 

Feryadı yükselmiş ve feryrıdı duyanlar 
sahi!e toplanmağa, sandalcılar kürekle -
rine asıJıp istimdad sadalarının geld'iği 

tarafa doğru ilerlemeğe başlamışlardır. 

Fakat tam bu sırada ağır bir cismin de -
nize düşmesinden mütevellid bir gürültü 
duyulmuş ve bir adamın pek az yüzrnek 
bilmesine rağmen canla başla kurtulma • 
ğa ve sahile çıkmağa çalıştığı görülmüş
tür. Biraz sonra kollarında ve bacakla
rındaıki kuvveti tüıkenen bu adam tam 
kendisini mukadder akibetine terkede -
ceği sırada sandalcılar tarafından kur • 
tarılarak sahile çıkarılmıştır. 

Çok su yutan ve yarı baygın bir hal
de bulunan bu adamı sandalcılar tanımış
lar ve onun her gün beraber çalıştıkları 
sandalcı Dursun olduğunu görmüşlerdır. 
Zabıta tarafından ilk müdavatr yaptın -
lan Dursun, yavaş yava? kendıne gelmiş 
ve başından geçenleri aniatmağa başla • 
mıştır. 

- Eminönünde müşteri bckliyordum. 
Refakatincre genç ve güzel bir kadın bu
lunan bir adam sahile geltli. Ve bir saat 
kadar sandaHa denizde dolaşmak iste -
diklerini söyledi. 70 kuruşa pazarlık et
tik ve sandala binip yan yana oturdular. 
Sahilden henüz iki sandal boyu ayrıl • 
mıştık ki, erkek durmamı söyledi. Pek 
tabii olarak ıben de bu emre itaat ettim. 
O zaman 'bana: 

- Sen sahile çıksan da biz kendi ken
dimize dolaşsak olınaz mı? dedi. Hayli 
sarhoş olan bu adamın kadın la yalnız kal• 
mak istemesindeki maksadı anlıyarak ra
zı dlmadım. Böy]e olmasa bile, bilmedi
ğim, tanımadığım bir adama nasıl sandal 
teslim edebilirdim? Onun için red ce -
vabı verdim. Fakat o ısrar ediyor, her 
halde sahile çıkmamı istiyord'u. Çıkardın, 
çıkmazdın derken, bu adam sürüne sü -
rüne yanıma yaklaşmağa başladı. Gözleri 
müdhiş bir surette par lıyord.u. 

c- Madem ki bana itaat etmiyorsun; 
ben de -seni burada ihoğacağını~ diyerek, 
kuvvetli kolları ile beni kucakladı,, işte 
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Türk - halyan ticaret anlaşmasının 
tatbikına bugünden itibaren başlandı 
Anlaşma hükümlerine göre lehimize O/o 20 bir fark 
k~bul edildiğinden halyaya oİan ihracatımız artacak 
Türkiye ile İtalya arasında 15 ilkteşrin j vanların bedeli yeni anlaşma hükümleri· 

tarihinde Ankarada imrzalanan yeni tica
ret ve tediye anlaşmaları bngünden iti
baren mer'iyet mevki·ine girmektedir. 

Yeni anlaşma hükümlerine göre Tür • 
kiye ve İtalya mahsul ve malları, müte
kabilen ihraç edilecE@ giıbi, ayrıca genel 
idhalat rejimi kararnamesine göre de 
Türkiyeden ihracat yapılacaktır. Anlaş
mada id!halatımızla ihracatımız arasında 
lehimize yüzde 20 fark kaydı da vardır, 
yani mahsulılerimizden İtalyaya yapıla • 
cak ihracatta yüzd€ 20 fazla kabul edi
lecektir. İtalya ınel'liŞe'li malJar hakkında 
.da m.er'i 2-7005 sayılı genel idhalat reji
mi kararnamesinin iıkinci roadnesi hü • 
kümleri tatbik olunacaktır. Evvelce kon
tenjana tabi olarak İtallyadan gelen bilu
mum mallar bundan sonra hiç bir tahdid 
ve takyide trubi: obnadan memleketimize 
girecektir. İtalya ve T\iı1kiyı:!~n ihraç e
dilecek mallara salihiyeıli makamlarca 
verilmiş birer menşe şahadetnamesi ter
fik edilecektir. Bu şa:hadletnamelerin ikm
ci nüshaları alakadar idhalatçı gümrük 
tarafından damgaland'lktan sonra Mer -
kez Bankasına, yahud İtalyan klering ens 
titüsüne tevdi olunacaktır. Anlaşmıya 
bağlı listelerde yazıılı kontenjanlar altı 
aylık olaraık yarı yarıya tıevzi edilecek • 
tir. Mevsimlik mallar ayrı bir taksime 
tabi tutulacak, birinci altı ayda kulla -
nılmıyan kontenjanlar ikinci altı aylık 

listeye ilave olunacaktır. 

İdhal edil~n mallbed~l1eri, tarih sıra • 
sile ve klering yolile ödenecektir. Borçlu 
idhalatçı, ancak alıakarlar ihracatçı pa • 
ra.!ınıı. tahsil ettiği anda borcundan kur
t ulabilecek, ıbu müddet zarfında vukua 
ge1'ecek kur tahavvüllerinden mütevellid 
farklar idlhalıatçııya aid olacaktır. Mal 
mübayaa etmek üzıerıe avans suretile kle
ring hesablarına, ancak alakadar iki kle
r ing müessesesinin muvafakatile para 
yatırılabilecektir. Memleketimizden on 
iki ada ile ve TraMus ve Bingaziye ih -
ıaç edilecek senetiık loontenjanları mu • 
ayyen Türk m~ siıgala ya~r, pirina 
kuru üzüm, fasulye, mercimek, nohut ve 
diğer kuru sebzeler, canılı ve kesilmi§ hay-

ne göre ödenecektir. Ayni suretle Türki
yeye ihraç edilecek On iki ada ile Trablus 
ve Bingazi menşeli bilıfunum malların 

bed~li de bu anlaşma hükümlerine göre 
verilecektir. 

Yeni anlaşmada İtalyaya ihraç edileeeli 
Türkiye menşeli mallar için yükseık kon: 
tıenjanl~r temin olunmuştur. Memlcke ~ 

timizden İtalyaya bilhassa yumurta, taze 
balık, pamuk, huıbubat, kuru ve yaş seb
zelerle tütün ehemmiyetli mikdarda ih
raç olunacaktır. Anlaşmatar 30 h:1z\ran 
1940 tarihine kadar mer'i 'k:\lacak, üç ay 
evvel fesihleri ihlbar edil:mediği takdirde 
senelik devreler kendilikl~rinden t~m • 
.did edilmiş olacaklardır. 

İtalyadaki bloke paralar 
Yeni ticaret ve tediye anlaşmasından 

sonra Türk tacirlerinin evvelce İtalyada 
kalmış olan i)loke paralarının devlet he
sabına defaten kendilerine tediyesi ka · 
rarlaştırılmı:ş ve bu hususta Cumhuriyet 
Merkez Bankasına .emir verilmişti. Ban
ka tarafından bu paraların terliyesine bu
günden iti'baren ibaşlanacaktır. 

Bu:garistana da bah k ihracına 
başlandi 

Son günlerde sahill'erimizde külliyetli 
mikdarcia torik ve palamut balıkları tu
tulmakta ve ihraç edilmektedir. Yuna • 
nistan ve İtalyadan sonra Bulıgaristan an 
memleketimizden taze balık alınağa baş
l~tır. Dün piyasada 20 kuruştan 20 bin 
çift torik ve 5-7 kuruştan 170 bin çift pa
lamut satılmı.ş, Yunan ve İtalyan vapur
larına yüıklener.ek ihraç olunmuşt•ır. 

Çile yUn ihtikarımn önüne 
geçilecek 

Son zamanlarda piyasada satılan yün 
çilelerinin gramlarının düşürülerek faz
la fiatlarla satılması üzerine Ticaret ve 
Sanayi Odası, piyasada tedkikler yapmı§ 

ve bu hususta bir rapor hazırlıyarak İk • 
tısad Vekaletine göndermiştir. Vekalet 
bu ihtikarın önüne geçmek için icab eden 
tedbirleri alacntır. 

Bu mücadelelerdeki masraflar tama -

men vilayetin lbüdcesinden yapılmıştır. 

Eminönü Halkevi jimnastik 
salonunun inşaaına başlanacak 

Eminönü Halkevinin yanına yapılacak 
jimnast~k salonunun kazıkları çakılmış
tır. Bir iki güne kadar inşaata başlana -
cak, 23 nisana kadar altmış bin liralık 

kısım inşa edilmiş olacaktır. Salonun ta
mamen inşasına yüz bin lira harcanacak. 
tır. 

bu~Nda~n&bağı~i~imdade~ğe ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
başladım. Faıkat ıbu fcryadım onu kor • 

Bunlardan maada Yalovada 171,517, 

K artalda da 22,500 ze.ytin ağacı ilaçlan -

mıştır. 

Şehir Işleri: 

Damad F eridin yahu istim) Ak 
edilecek 

:Bebek ile İstin~ arasmda yapılmakta 

olan yol üzerindeki Baltalimanı civarın -

da bulunan damad Fer!d yalısı m:i.ştemi

l'Atının istimlakine karar verilmiş ve 
lstimlAk muamelelerine başlanmıştır. Bu-

r anm istimlak bedeli üç bin iki yüz lira 

olarak tesbit edilmiştir. 

Bebek, İstinye yolu 4800 metre uzun

luğundadlr. Mühim bir kısmı 1938 sene

ai içinde tamamlanacaktır. 

Pqabahçe • Bey koz yolunun 
projesi hazırlandı 

Otuz dokuz bin liralık bedeli keşfi olan 
Paşabahçe ile Beykoz arasmdakı yola aid 

proje, İstanbul nafia müdürl'üğü tarafın • 
dan hazı.rlanmı~ ~ t asdik edilmek üzere 

Nafia Vek!letine gönderilmiştir. Projt> 

t asdikten geldikten sonra ~aata başla -
nacaktır. 

Gilmrüklerde: 

latanbul gilnırilkler başmüdürü 
Ankaraya gitti 

İstanbul gümrü1der b~ müdürü Mus
tafa Nuri Anıl, dün Ankaraya hareket et
miitir. Gü.mıiikkr baş müdürü Ankarada 
bir kaç gün kalacak ve İstanbul gümrü
fllne aid işler hakkında Vekaletle te -
maslarda bulunacaktır. 

Şişli telefon sa n tr alının inıaab 
ilerliyor 

Şişlideki telefon santralı inşaatı iler -
lemektedir. Nafia Vekaleti santral binası 
ile cadde arasmda bulunan arsa ve binayı 
istimlake karar vermiştir. Bu suretle san
tral binası caddeden görülebilecektir. 

Fatih Halkevinde biçld ve dikit 
dersleri gösterilecek 

Fatih Halkevi bu yıl biçki, dikiş, nakış 
ve beyaz iş dersleri açmağa karar ver
miştir. Bu derslere her istiyen bayan de. 
vam edsbilecektir. Derslere bu hafta 
içinde başlanmış olacaktır. 

Harf inkılabına aid pullar 
satışa çıkarılacak 

İsviçrede bastırı~ olan harf inkıla • 
bına aid 100,000 pul, yarından itibaren 
ı,atışa çıkarılacaktır. 

Türkkutu talebesi Ankaradan 
döndüler 

Cumhuriyet ıbayramındaki törene iş • 
tirak etmek üzere 57 si İstanbul ve 27 sr 
Edirnedn olmak ü~e 64 Türkkuşu tale
besi ·bu sabah.ki t renle şehrimize gelmiş
lerdir. 

Kontrol dairesi liman hanına tqındı 
İktısad Veka.Ieti İstanbul kontrol dai • 

resi dün dördüncü Vakıf hamndan Li ~ 
man hanına taşınmıştır. İdare burada bü
yük bir l'Aboratuvar tesis edecektir. 
······························································ 

Turan Tiyatrosu 
Halk aan'atkirı Nqid olna. 

yucu s . miba Mi ,.ı var
yeteli birlikte 

TAYYAR ZAD8 
Komedi !1 P. 

Daııa Solo Düet 

kutmaktan ziyade cür'etini arttırdı ve be
ni kaldırıp denize attı. 

Sandalcı Dursunun bu ifadesi üzerine 
faaliyete geçen zabıta bir kaç d'akika son
ra yanındaki kadınla denizd~ dolaşmak
ta olan adamı yakalıyarak karakola gö
türmüştür. Yapılan tahkikat neticesinde 
suçlunun Unkapanında oturan mavnacı 

Mehmed ve kadının da o civarda mukim 
Atiye olduğu anlaşılmıştır. Tahkikata de
vam edilmektedir. ................... N··r·ş·A·i\i ................. . 

Memleketçe iyi tanınm~ ve herke-see se
vHmLş olan Köksal allesinden tüccar ve ga
zetemizin bayii Vehbi Kö'ksalın ye~eni Faika. 
Köklsalla münevver gençlerimizden meyva 
nümune fidanlı~ı fen memuru Halid A.salın 
nişan törenleri yapılmıştır. Törene dör -
düncü umum müfettişi, vali ve daire reisie
rlle birçok zevat iştirak etmişlerdir. Tara
feynl tebrik ederiz. 

Yann 
ak tam SCM~ Sinemasında .. 

( DEANNA DURBIN ) in billur sesin
den sonra SCALA de MİLAN'ın en 

büyük tenoru a}tın sesli 

T i TO S C H 1 P PA ' yi 

YASAYALlM 
Filminde dinleyeceksiniz. Bu filmdeki musiki ve 
şarkılar her tarafta . parlak muvaffakıyet kazan
maktadır. Yerlerin evvelden aldırılması rica olu~ur. · 

S. b . ' ınemamızın u mevsım ıçın kazırladığı harika · 
Filmlerinden birincisi ve bef bUyük yıldızın 
beraberce çevirdiği Metro Goldwyn Mayer 

Film Şirketinin en büytik Şahe1eri : 

ARIZONA 
B 1 L 

Ba1 Rollerde: W ALLA CE BEERY -
VIRGINIA BRUCE - JOSEPH CAL
LEIA • LEWIS STONE - BURUCE 

CA BOT 
V A R 1 N Matinelerden itibaren 

Sinemasında Başlıgor. 
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Vizedeki kazılardan iyi 
neticeler elde edildi 

C Yardda 15 inci gıl bagramı _l 
Çömlekcitepede büyük bir mabedin toprak altında 
bulunduğu tabmin ediliyor. Bu tepede önümüzdeki 

vıl içinde esaslı hafriyat yapılacak 

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

ftı' . . ": 'tı."".l.;P:, . ..... ~".4)' . . . .. ... ·~ 
~ ' . 

- 1 .. ~ .. 

)olda yukarıda Vizede meydana çıkanlan mabedin revak kemerlerinden biri, 
ultta A höyüğünde kral me::.o.nnın taş oda sı, sağda Kırklarelinde meydana çıkarılan 

mezar odası 

Izmirde cumhurıyetın 15 inci yıldon üm ü bayıamı coşkun .bir şek.i.Ide kutlulandı. Büyük bir geçid resmi yapıldı, nutuklar 
~X>yledi, gece fener alayiları tertib edildi. Yukarıdaki resimler bu heyecanlı merasime aid birkaç intl'badır. 

Edirne, (Hususi) - Türk Tarih Kuru- deki mczarla sıkı bir alakası olduğu an
llıtınun bu yıl Trakyanın Vize ve Kırkla- laşılan mezardaki Trak kadınının da bu 
rc:li höyüklerinde yaptırdığı kazılarda kı-al ailesinden biri olduğu anlaşılmıştır. 
~ok mi.ıhim eserler bulunduğunu yazmış- Gene A ve B höyüklcri yanındaki ü-
tım. çüncü C höyüğünde cat. mezarının da 

Geçen ve evvelki yıllar Alpullu ve Lü- A ve B höyüklerile alakast anlaşılmıştır. 
lebuı·gaz höyüklcrinde yapıla!1 kazılara Bunun için bugün Vize kasabasının ce
nisbeten daha enteresan neticeler veren nubunda ve Hasboğa ve Düzova köyleri 
l.ıu hnfriyat, Trakyanın muhtel<f şehirle - ..ırasına seq~ilrniş <1lan ve sayısı otuzu 
rindeki kültür ve tarih izl~rini ve taba- bulan büyük ve küçıük höyüklerin her
kalarını arnştırmak ve bu suretle yeni halde Vizedeki Trak krallarını veya ku
. i lım membalarını ortaya çıkarmak nokta- mandanlarına ai d 'birer mezan sakladığı 
sından da buyük bir kıvmet ta~ıyor. şü}jlıesiz görülmüştür. 

Geçen seneki Lüleburgaz hafriyatile Bunun için Trakya hafriyat heyeti bu 
bu seneki Vıze hafriyatı arasında her ne yıl bu höyüklerden yalnız dördünde kazı 
kadar periyot itibarile fark)·ok gibidir. yapmış ve bu höyüklercie çıkan kıymetli 
Ancak elde edilen kültUr esyalarının eserlerden dolayı diğer höyüklerde de a
(:ins ve mahiyeti ve höyüklerd; bulunan r<ıştırma yapılmasına karar vermiştir. 
ınezarlann konstruksiyoıı ve arkeoloji Ancak mevsim sonu hasebile bu kazılan 
bakımından farkları itibarile son Vize gelecek yıla bırakmıştır. 
krızısı Lüleburgaz kazasınciarı daha ehem Vize kasabası içerisinde, Çömlekçitepe 
nıiyl'tli göriil.müştür. B ıl hassa A höyü- ve Hisaraltı civarında yapı lan sondajlar
ğünde bulunan taş mezar odası ve bu o- da da ve arkeoloji bakımından gene mü
da iQ<.'risindeki lahid ve bunların muhte- him ncticeleı alınmıştır. 
vıyatı Trakyada 2000 yıldır kapalı kalmıs Çömlekçitepedeki kazıda miladdan 
bir tarihi canlandırmış Vı:! küıt:.ir tarihi: sonra üçüncü ve dördüncü asırlara Gid 
rnıze yeni ve zengin mcvzular vermiştir. büyük bir sarayın tem2llerine ve kale e-

Esasen VizE> kasabası eski Trak kabile- teklerinde yapılan rkazıda da gen~ büyük 
lerinin en mülıimlerinden olan üst kabi- bir mabedin revaklarından bırine rast
ll'lerinin merkezi olmakla Trakların. lanmıştır. 
sonra Romalıların ve B:rızansların ve ni- Kale eteklerinde buluncın bu mabed 
hayct Osmanlı Türklerinin zengin kül- revakı etrafında ve üzerlerind.~ Roma 
tür ve medeniyet eserterını sinesinde va- mimarisinde işlenmiş rnermerlerden ga
~atınış ve tcplamıştır. ·· yet büyük bir ve arşitraıvlar bulunmuş-

Son kazıda A höyüğünde, çıkan mezar {ur. 
d · b Müteaddid taş ayaklar ve revaklardan . a I!Şte u Trak krallarmaan birine aid 
hiı ··ı·· .. b ı ;baret olduğu anlaşılan ve bugün toprak ' o umın u unması bıze tarih ve ar-
keoloji bakunından çok kıymeti. bir iz ıltında gömülü duran bu büyük mabe -
Vermiştir. Trakya hafrivatlnrı müdürü din meydana çıkarılması ameliyatına ge
doçent arkeoloğ Arif !vliifid bu kralın ııe mevsim dalayısile devam edilememiş
tacını, kılıcını, zırhlı elbisel~rı. gümüş tir. Gelecek yıl Vize höyüklcrinde yapı
Ve altın kakmalı miğfer Ye maskesi ve lacak kazılar arasında buralarda da ay
Üz · d . nca bir kol halinde çalışılacak ve mabed 

erııı c mmyatür resimle.: bulunan al-
tı ·· ·· ı 1 tamamen ortya çıkarıbcaktır. n yuzu { eri ve yanındaki dioer esvaları 
üıerind,e ilmi tedkiklerinı y~pmal;tarlır Vizedeki bu büyük mabedin şimdiye 

!.:adar hie,ıbir tarih kitabının kaydetmedi
Bu tedkikler bitince bu yıl Trakva hö- • f k b .. k J ri a ·at enzeri ancak Bergama, Efez gi-

~·u ·lerinde bulunan kral mezarların ır. b . b"" ··k h b 1 ı uyu ara clerde rastlanan b:i\'i.ik 
:ime aid oldoğu tamamen nnlıısılacaktır. mabedierin bir eşi olduğı.ı tahmin ;dil-

B höyüğünde bulunan ve A höyüğün- ıı.ektedir. 

lzmitin yeni 
Doktorları 
İzmit, (Hususi) - Memleket hastane· 

sinde açık olan dahiliye mütehassıslığına 
doktor İhscm Ekin, n:isaiye mütehassıslı
ğma da Ankara Nümune hastanesinden 
doktor Bayan Zaıhid'e tayin edilmişlerdir. 
Açık olan b m.it balediyesi dloktorluğuna 
cla mütekaid miralay daktıor N atık tayin 
olunmuştur • 

Gemliğin eski 
Müddeiumumisi 
Vefat etti 
Gemlik, (Husu· 

si) - Eskı müdı 
deiumnmimiz ve 
Gönen ceza haki· 
ml Ekrem K öksa· 
Im böbreğinder. 

ya,pılan bir ameli
yat n~ticesinde İs· 
tanbul Gureba has 
tanesinde vefat 
ettiğini teessürle 
haber ald1k. Mer
hum özü, sözü 
doğru, kıymetta r 

ve çok değerli b!r 
adliy~dmizdi. Ke.. Ekrem Köksal 
disini yakından ve çok iyi tanıyan halkı
ınız çok müteessir olmuştur. 

Boyabattan maliye işleri 
Boyabat (Hususi} - Başta kaymakam 

Hikmet Gövenç olduğu halde malmüdü
rü Hakkı Özalp senenin beş ayı içinde 
maliye varidatının tahsihitının yüzde 89 
unu tahsil ettiıımiştir. Bund~r. başka üç 
ay ıçinde maliyeye aid olup şimdiye ka
dar takibatsızlık yüzünden meydana çı

karılamıyan 10,000 lira kıymetinde Du -
ragan köy,lerinde arazii mahluleyi mey
dana çı~arılarak .maliye. narnma tapuya 
ı aptettirilmiştir. Idarei hususiye tahsila· 
tma da ehemmiyet verilmektedir:Bu tah
siFat ta yüzete 60 ı bulmuştur. 

Pazar Ola Hasan Bev Divor ki: 

- Hasan Bey bb:im çocuğa 
birkaç zamandır hir şeyler 
oldu .. 

... görsen, eski d ":l ne terbi
yeli, ne uysal, ne sessiz ço
cuktu.. 

... şimdi, kavgacı, her ön u
ne gelene tekme. yumrıtj{ 

sal:lıyan bir haylaz oldu!. 

Hasan Bey - l<~vet işittim, 
on beş gündenberi futbol oy
namaya başlamı ş! .. 

1 Bursadaki bayram da çok g üzel oldu 

güzel olan geçicJleri seyr~i.lmiştir. Onu 
ınüteaki!b akşama kadar eğlenceler de -

vam, gece fişekler atıl'mı§. fenı::r a -
layları terti.b edilmiştir. Resimler tören~ 
aid iki intıbadır. 

Çorluda 

Bursa, (Hususi) -: Cumhuriyetin on 
beşinci yıldönümü, şehr1mizde fevkalade 
parlak bir surette tes'id edilmiştir. 28 ilk
teşrin cuma günü öğleden sonra, Ata
türk heykeli önüne resmi, hususi bütün 
ınüesseselerle bilcüml'e teşekküller, rnek
tdhler taraf.ından çelenkler konuılmuş, 
askeri lise banıdoounun çalfdı~ İstiklal Çorlu, (Hususi) - Burada Cumhu-
raarşı, Cumhuriyet meydanında topla- dyet bayramı coşkun bir şekilde kutlu
nan mektebli ve halk tarafından söyle- )anmıştır. Sabah orta ~ul karşısındaki 
nerek bayrama başlanmıŞtır. mey,danda söylevler \'erilmi~. kol•wdu O· 
Şehrin birçok yer~rinde~ bundan ev- nünde de askerlerimizin, mekteblih,rin, 

velki senellerde yapılanlara hiç te benze- spor klüpleri mensublarmm ve esnaf ce
miyen güzel taklar kurulhı.uş, boydan miyetleri azalannm iştirakile büyük b r 
boya elektrik ve bayraklada her taraf restmi ~çid ~·apı,Jmı~tır. Geceleyin ise 
stislenmiştir. büyük bir fener alayı He cadde ve ma-

29 ilk~rin cumartesi günü saat 9,5 da halleler dolaşılarak tezahürat yapılmış
vilayette tebrik merasimi yapılmış. Cum- tır. Bu arada yü21başı Hasan Baysalın 4 
huriyetin feyizlerini tebarüz ettiren nu- yaşındaki kızı (Ayferin) Atatürklin bii
tuklar verilmiş, on binlerce halk ve rnek- yük kıt'adaki bir fotografisi:ni sevinçle 
tahlilerin bayramları tebrik edilmiştir. kucaklaması halkı çok mülPhassis et-

Bundan sonra asker ve mekteblcrin çok , miştir . 

Orhangazili ler doktor, dispanser Kozan Cumhurir ·t mU( d ';um u .. 
va eczane ~stiiorlar misi vefat etti 

Orhan,eli, (Hususi) - Kazanm. ıki na
hiyesi 170 köyü olan 45 bin nüfuslu bir 
kasabadır. Civar kazalada hiçbir ilgisi 
yoktur. En uzak köyü 18 saattir. Bursa
ya olan mesafesi 69. Km. dir. 
Kazamızda iki sene evveline kadar fa-

Kozan (Hususi) - Kozan ağırceza 

mahkemesi cumhuriyet miiddeiumumist 
Emin Oral bir sene önce tutulduğu kalh 
hastalığından kurtula:mıyRrak A-::lanada 
tedavi esnasında Yclat etmiıtir. 

Vefat haberi Kozan ·d tcess;.ir 
fal biır frengi dispanseri ve b;r hükumet d uyan ırmış. cenazesi Adanadan g~tirıle . 
doktoru ile iki sıhlhiye memuru vardı. rek mcrasimle ebedi istirahntg~hın:ı. gö ~ 
Bu vaziy-ette hiçbir yurdd.aş sıhhatinc!cn türülmüştür. Cenaze merasimindr k v -
şikayet etmeııdi. İki sene evvel dispan- makam Avni Duru, adliyeciler, askeri ve 
ser kapatılmLş, her i!ki doktor ve sıhhiyc mülki memurlar, Parti ve beledive tıza -
memuru alınmlş, bir müddet sonra da 4:> ları ve yüzlerce halk bulunr.ıuşlur. 
bin nüftıSun ihtİ)"acına cevah veren be- ............. ... .. ..... ........ ......... ......................... . 

~~i;ee ::;:~::!ış~~. bir daha açılmamak ,( Kliçük Memleket Haber;erj) 
Bu vaziyet karşısında birço!{ yurddaş- Bigada tayinler, tahviller 

lar bilhassa hamite kadlınlar Bursaya ı .1\!~ünhal b_uıun~n Blga orta oku~ biçki ve 
d.okt ·d k t b"ld dıkıs mu::ıllımlığıne b:ıyıın Kadrıye Tabıı, 

. ora. gı er en ° omo ı e can ver- yabancı d!l öğretmenliğine fenni mezbıh:ı. 
ınışlerdir. baytan Celfıl Ba~buğ vekaleten ve asker.ık 

10-18 saatlik köylerden b;n :niişkülatl.ı dersleri ınuallimliğine de askerlik şubrsı yr
kasabaya gelen köylüler tek b:r muaye- ni brışkanı yarbay İbrahim Karayel • ...ıvin 
ne için ellerindeki paralarını da otomo- edilmiştir. 

Biga eski ev!(af memuru Şrvlı:d de A} v ı-
billere veriyorlar. cık evkaf memurluğuna tah·viı ettlrilıni~ ve 

Körlcştiği zannedilen muhittekı frengi yenı vazifesine gitmi~tir. 
tekrar kendini göstenmek üzeredir. Mu- Gemlik yıldırım tehiike<ıinden U7.ak kalılı 

hittc birçok cerh vak'aları ol•ıyor, yara Gemlikte son günlerde askerilk şubrslla 
hafif te olsa doktorsuzluk ve ilaçsızlıl" sun'i lpek fabrikasına konulan paratöne:- -

lerle kasaba içerisine yıldırım düsmesi ib • 
yüzünden birçok yaralı Öl!rnPkledir. tımali ortadan kaldırılmıştır. · 



·~-
l_ Htdiaeler Karttamda 1 
VAN SOKAKLAR 

B ayan Neclanın misafir kabul! miştim. Hizmetçi, lbayarun sokağ~ ç_~ı.
ettiği salona bayılırdım. Her- tığrm, birkaç dakika beldemeını soy

. . liyerek bem saiTona ıalmı.ştı. Salonelli 
şey munta~, lher§ey y:rdliyeı:dndbe.bdlu- yalnızdım. Bir siıgara yakacaktım. A
rurdu. Mobılya ann, çeşı çeşı ı o- w 1 w k drm asıl oldu bilmem· 
1ann .. rinde t k t t . g" k gı.z ıgımı çı ar ' n ' 
ümk~ze d w.ld'e oz anesı orme ağızlığım elimden kaydı. Oturduğum 

m un Ne~ A ı. 1 • . ıkt koltuğun altına gitti Onu almak için 
V Baya~ 1 ec a.n~n d sa .onu, ~.np ç klı- eğildim, koltuğun altına baktım. Aman 
~ sab' on ar . ıl~~~ e mb' ele t ' !~ zev A e, yara bb im, neler yoktu. Toz, pislik, 
titiz ır tenıız ıgın ır eş ıgı yegane sünrüntü, kirli çorap'I.ar, ktillanılmı. 
salondu. ya~k kadar eskimiş bir terlik teki. 

.. .... ·· ... ............ · ........ " ·· .... .. .. .. .. Merak ettim. Öteki koltuklaruı, diva-
Bayan Neclaya bakarken, onun bir nın altlanna da teker teker baktım. 

eşini daha tanımadığımı kendi kendi- Ne kadar süprüntü, ne kadar çerçöp 
me itir:a( eder, ve her mecliste; sırasJ mevcudsa, bunlann hepsi bir araya 
gelince: gelmi.şler, divanın, koltuklarm altla-

- Kadın dediğin Bayan Necla gtbi nna taksim edilmişierdi 
olmalıdır. 

- Ben ondan üstün ev kadını tanı- * 
m adım. 

- Bütün kadınlar !Bayan Necladan 
örnek almalıdır. 
Tarzında sözler söylerdim. 
....... ..........................•••.••..•...••• 
Bir gün Bayan Neclayı ziyarete git-

O günden sonra bir daha Bayan Nccw 
Ianın evine adını atmadım. Fakat te -
miz bir caddeden bir yan sokağa sapa
cak olsam, Bayan Nedlarun salonunu 
hatırlarım. 

İSMET HULUsi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Kamerdeki dağlarm yDksekliği 
Karnerde mü§a

:oode ediler. en u
f.ak dağın dahi yük 
sekliği 7000 metre
den az tahmin e
dilmemektediİ-. Bu 
tahmin ancak u
zun yılların yonı
cu çabşmalan ve 
tedki~ri ile kabil olmuştur. 

* . 
Dünyanm yaş1, insanhğm 

yaş• degildir 
'Meşhur ilim 

'(James Jcans) a 
göre, dünyanın ya
§1 Pariste zaft'r 
meydatunda ırı..!V

oud meşhur Mısır
dan getirilmiş sü
tunun yüksekliği 
olarak kabul edi
lecek olsa, beşeriyetin yaşı bu sütunu n 
üzerine konacak ma~i bir frangın ka
lınlıtı ile ancak ifade edir ibilir. Yani 
be~rin hayıatı, dünyanın mevcudiyetine 
göre o kadar gençtir. Medenıyetın tarihi 
tse, bu madeni frangın üzerine yapıştırı
lacak bir posta pulunun kalınlığı kadar 
~idir. 

DOnyanın en vahşi insanlara 
[)enilebilir ıki 

dünyanın en vah
şi kabilesi Afri
ka sahillerinde 
kain Monbassa a
dasındaki Vabo ... 
ni kabilesidir. Bu 
kab'ilıe halkı ta .. 
rnamen zenciler • 
den mürekkeb • 
dir. Bereket ver -
sin ki mikdarları 
mahduddur. Hemen hemen 30 kadar 
kulübeden müteşekkildir. İnsana deh
şet verecek · kadar çirkin olan Vabo
ni'ler ayni zam;ında yamyamdır. Be -
yaz insan etine pek düşkündürler. Ev
lenecek bir Vabonl müstakbel karısını 
iki tarafın rızasile elde etmez. Meta
zori ile alır ve bu hadise, çok defa, ay
ni kadın taliblerl arasmda ve kabile 
halkının gözüönünde yalın bıçakla dü
ello yapılmasını intaç eder ve buna, 
kabilenin şeyhi riyaset eder. Kim ha -
sımlarını yaralayarak yere sererse, 

davanın galibidir ve kadını kolundan 
tutup kulübesine götürür. · \ 

* · 
Güneşin bugünkü vaziyeti 

* Güneşm fezada- \ ] ; · 1 Fazla yaşamanın bir imkAni ki şimdiki vaziye- "\\ 10 
Otuz ya§lndan yukan her lnsan tabü ti şudur: -- o :::::::-

sıkletinden ne derece hafif olursa fazla Saniyede (25) - ~ 

yaşama ihtimali o nisbette artmış bulu- kilometre liir'atle ~ .. ~ 
nur. Yeter ki bu :fark gayri tabif bır had- Veğa yıldızına doi '1j J l \\\ 
de baliğ olmasın. ru koşmak. -· .. -·········-··············-··················· .. ··--············-................................................... . 

Okllgucularıma 
Cevabiarım 
.Karabük. te Bay .O. A.-: 
- Bulduğunuz iıal şeklini makul 

gördüm. İki taraflı bir anlaşma sa
adeti temin eder. Suatinizin cevabı
na gelince: 

Atalar sözüdür, dağ dağ üstünde 
durur, ev ev üstünde durmaz der
ler, doğrudur. Fakat sizin vaziyeti
nizde iki evi bir çatı altmda kur
makta mahzur bulmuyorum. Bir dev 
fa tecrübe ediniz, farzımuhal fena 
bir netice verirse deği§tirmek .aüq 
.ieğildir. 

* Nazillide Bayan •B. D.:. a : 
- Kadının giyinmesi şekli erkek 

üzerinde muhakkak ki tesir ya!)cır, 

büyük tesir yapar. Fakat bu tesırin 
mahiyeti erkeğin bilgisine ve görgü-
süne göre değişir. Eğer erkek gör
memiş, hissi kaba, zevkten mahrum 
tse gözüne hoş gelecek manzara 
cşatafab tır, ccicibici• liktir. Aksi 

halde erkek basit, fakat zevke uy • 
gun, ince bir kadın ruhundan çık -
mış, sade elblseyi tercih eder. Ya
şadığınız aile muhitini bilmiyorum, 
fakat tavsiyem şu: Ne olursa olsun 
basitlikten ve incelikten ayrılmayı
nız. 

* «Zeyrek• te Bay Bahaya: 
O, bir şarkıdır. İki gönül bir o

lunca samanlık ancak masalda sey-
ran olur, hakikatte iki gönül bir de 
olsa ilk dakikaların ateşi geçtikten 
sonra hayat pek yeknasak, pek sı • 
kıntılı görünrneğe başlar. Anlayo -
rum: Kanaat bitip tükenmez bir 
hazinedir, sözü de sadece bir dar
bımese-ldir. Kıymetini inkAr etmem. 
Fakat zararlı dlduğu zamanlar da 
vardn. 

* 
Su1tanahmedde Bayan B. ye: 
- Mek~ubu bana gönderiniz, gö

rüp fikrimi söyliyeyim. 
TEYZE 

----·.,...~~· .... 

SON POSTA 

~ 
Cep modası 

Farzedelim ki: Gençsiniz, incesiniz, 
sadelikten hoşlanıyorsunuz. 

Yahud: Pek 
genç değilsiniz 

amma mütenasib 
bir vücudünüz1 bi
raz da süse mey .. 
liniz var. 

Yahud: Ne genç, 
ne mütenasibsi -.. 
niz. Fakat her 
yaşta zarif kal .. 

maya pek haklı o. 

larak ahdet:miş bu
lunuyorsunuz. 

Bu üç tipin 
hangisinden olur -
sanız olunuz, yeni 
yaptıracağınız tay-
yörün~, robunu-
za, hatta mantonuza - amma he • 
pini.zin- çok yaraşııcak bir '>iis söyliye -
yim mi? Ceb koyun uz... eBu da bir ye -
nilik mj, yıllardır cebden çok ne gör -
·dük• diyeceksiniz muhakkak ... Fakat ya
nılıyorsunuz. Bu söyliyece~m ceblerin, 
şimdiye kadar gördüklerinize hiç bir 
benzerliği yok. Evet iri, ufak, düz, süs
lü türlü ceb gördünüz, yçtırdmız hatta 
biraz da bıktınız. 

Elbiselerinizin diki§ yerlerinde bırak
tığmız ufacık yırtmaçları ceb gibi kul -
lanmadınız ya... İşte yeni modanın yeni 
cepleri bunlardır. Mesela: Göğsünün iki 
yanında kupları olan bir robun sağ Jru. 
punun ceb hizası küçük bir ceb büyük -
lüğünde açık bırakılıyor. Ve buraya rob
la tezad renkte ufacık bir mendii iliş -
tiriliyor. HattA bazan da bu diki§in iki 
yanıanna robun mesela düğmelerinin, 

sentür, yahud yakasının renginde bir 
band geçirili~r. 

Yalnız göğüste değil, ayni şeyi, etek
lerde de yapabilirsiniz. Eski cebleri ete
~n neresine koyuyorsak tam oradan ge
çen bir kup varsa göğüsteki gibi ufacık 
bir açıklık, kenarına da bir kup verirsi
niz. Oldu size yeni bir ceb. 

Bu kup uzunluğuna olabilir. enine ve
ya verev olabilir. Hatta yuvarlak olabi
lir. Ehemmiyeti yok. Cep kadar yeri a -
çık bırakıldı mı bir ceb yapılmış demek
tir. İsteyen kenarına biye yerlne pikür 
geçirir, dilimli lbir parça çeker. Üstüne 
bir marka i.şletir. Artık elbiseye ne uyu
yorsa o yapılır. Maksad düz bır elbiseye 
biraz renk katmaktır. 

Laciverd üstüne mavi, kahve rengiye 
yeşil, koyu portakal rengine koyu mavi, 
yeşile beyaz bir ceb kenan (daha doğ -
rusu bir yırtmaç kenan) üstüne bir mar
ka, dikiş arasına sıkıştırılmış kar gibi 
bir mendil elbiseye az da gençlik güzel
lik katar. 

Bu süsü yapmak için ne boylu, ne in
ce, ne de genç olmaya lüzuın vardır. Genç 
orta yaş herkes, her tipde kadın elbise -
sinin bir kupunu aralıyarak bir, hatta i
ki yeni ceb yapabilir. Böy1.elikle de hem 
giydiğini, hem de kendini daha genç, 
daha güzel gösterebilir. Bilirsiniz k! şık
lık ne parada, ne de emektedir. Bu ince 
buluşlardadır. 

Her Iracim bilmeliclir: 

Soğan acısmdan gözleri nasıl 
korumalı? 

Çok basit, Ç()k sade bir tedbirle soğan 
doğrarken ağlamaktan kurtulursunuz. 
Soğanı musluğun altına tutarak ve ü
zerine sonuna kadar su akltarak doğ -
rayınız. 

tıdnciteşria 1 

21 kişinin ölümile neticelenen Hisar 
vapuru facias1 Ağircezaya verildi 

Çürük vapurun sağlam olduğu hakkında rapor ver di ği 
iddia olunan makine mühendisi faciaya fırtınanın 

sebeb olduğunu söyledi 

İrva civarında, E§ek adası kayalık
larına çarparak batan ve 21 kişinin 
feci ıbir surette ölümile neticelenen 
Hisar faciasının muhakemesine asliye 
ikinci ceza ma!ikemesinde devam e -
dilmiştir. 

Hisar vaplD'U hakkında, sefere çık
madan önce hilA.fı fen rapor vermek 
iddiasile tahb muhakemeye alınan İs
tanbul ılfmanı: :ten beyeti memurlann
dan makine miilıendisi Haydann va -
zifesi İzmil'e nakledilmiş olmasından, 
geçen celsede bulunama.mış, celbl ve 
sorgusu için, mubakeme tatU edilmiş
tl. 

Haydar, bu defa mahkemede bizzat 
bulunarak, yapılan sorgusunda, vapu
run sağlam, verilen raporun da yerin
de o1duğunu sl5yl~: 

-Fakat fırtınalı bir havada o mev-, 
kide ve o vaziyette iıangi vapur olsa, 
mutlaka parçalanırdı, demiştir. 

Müddeiumumf Necati de, mütalea -
sını serdedetek, suçlularm ma'hkemew 
ye 383 üncü maddenin son fıkrasına 
tevfikan sevkedildiklerini, bu madde
ye temas eden suçun ise, Ağırcezanın 
vazifesi dahilinde olduğunu beyan et
m~tir. 

Mahkeme, suçlulann Ağırceza mah
kemesine sevkine kaTar vemıiştir. 

Katil çobanm muhakemesine 
yeniden bak1ld1 

Çatr\lcaıda, J®yun yüztünden çıkan 

bir kavga sırasında çoban Hüseyini öl
düren çoban İbrahimin Ağırcezada 
nakzen rUyet edilen muhakemesine 
dün devam edilmiştir. 

Temyiz mahkemesi, vücudünün 12 
yerinden yaralanarak öldürillen Hü
seyinin karnındaki yaradan mı, yoksa 
diğer yaraların da tesirile mi öldüğü -
nün kat'i olarak tesbiti için, karan 
nakzetmişti. 

Dünkü celsede ebli vükuf ve zabıt 
olarak dinlenilen Adiiye doktoru En
ver Karan, yaralının karnındaki yara -
nın tesirile, dahili ve barid neziften 
öldüğünü söylemiştir. 

Dava, karara kalmıştır. 

Zi m metin e Uç bin lira geçiren 
memur muhakeme edildi 

3 bin lirayı zimmetine geçinnek id
diasile, Ağırcezada tahtı muhakeme -
ye alınan balıkhane memmlanndan 
Safietin duruşmasına devam edilmiş
tir. 

Fakat bazı şahidier gelmediğinden 
bunlann celbl için duruşma talik e -
dilmiştir. 

Meçhul bir otomobil bir kaza 
çarparak yaralada 

Müddeiumınnllik faili ortada olma
yan bir otomobil kazası etrafında tah
kikat yapmakta ve zabıta bu meçhul 
otomobil1e, şoförünü her tarafta araw 
maktadır . 

Evvelki gün 12 yaşlannda Fatma 
isminde bir kız çocuğu, Ş~li ile Pan -
gallı arasındaki caddeden yürüdüğü 

sırada, birdenbire üzerine gelen bir 

otomobille karşılaşmıştır. Numara!", 
tesbit edilen bu hususi araba, çocuği 
çarparak, vücudünün muhtelif yerle'\ 
rinden ağır suret~ yaraladığı h:ıl~ 
durmaksızın geçip gitmiştir. Yaralı 
çocuk, derhal Şişli Etf~ hasiGnesine 
kaldırı!larak, tedavi altına alınmış, va· 
ziyetten Müddeiumumilik haberdar e'" 
dilerek, nöbetçi Müddeiumumi mua " 
vini tahkikata el koymuştur. İki gün 
evvel vukubulan bu kazanın tahkikn~ 
tı dün ikmal edildiği ve otomobilil'l 
numarası tesbit olunduğu halde, henü~ 
ne otomobil, ne de sahibi bulunama ~ 
mıştır. 

Müddeiumumilik, otomobilin numa~ 
rasını, seyrüsefere bildirerek mah1ma' 
istemiş ve tahkikatı derinleştirmiştlrt 
Otomobil, her tarafta aranmaktadır. 

Pollate: 

TramYaya atlıyan bir· çoc~k 
düşüp yaralandı 

Kocamustaıfapaşada otur::m kanta~ 
memuru Cemrlin 9 yaşındaki oğl~ 
Mustafa, dün Sirkeci - Yedikule hat .J 
tında i~1iyen vatman Muhiddinin ida~ 
resindeki tramvaya atlarken düşmüfi 
tiir. Başından ağırca yaralanan çocuk) 
hastaneye kaldınlmıştır. 

3 yatında bir çocuk 4 metre 
yüksekten düşüp yaralandı 

Ortaköyde Fıstıklıköy sokağında ~ 
turan Zerahi'nin kızı 3 yaşında Minas, 
evlerinin yanındaki sed üzerinde oyııo 
narken 4 metre irtifadan aşağı düşcre~ 
vücudünün muhtelif yerlerinden ağır-. 
ca yaralanmıştır. Yaralı çocuk, can 1 
kurtaranla Şi~i hruf.,anesi'ne kaldırd~ 
mıştır. 

Bir otomobil bir çocuğa çarpıp 
hacağından yaraladı 

Muhiddinin idaresindeki 1811 numw 
ralı otomobil, İstiklal caddesinden geı 
çerken cadde-nin bir tarafından rUğe~ 
tarafına geçmek istiyen 1 O yaşın d~ 
Vitaliye çarparak hacağından yarala~ 
mıştır. Yaralı Şişli Çocuk hastanesine 
kaldırılmış, şoför yakalanmıştır.. 

Bir kaçakçı yakalanınca esrar 
ve eroin paketlerini yuttu 

Galatada oturan Salahaddin ile ar
kadaşı Nadidenin eroin sattıklan~ 

haber alan ikinci şUbe memurlan, 
suıçlu1arı cünnüıneŞhud balinde ya •, 
kalamışlardır. Fakat bunlardan S:ıla ı 
haddin yakalanacağını anlayınca eli~ 
deki esrar ve eroin paketlerini ağzınaj 
atmış ve bir anda yutmuştur. SalA "'ı 
haddin memurlar tarafından Beyoğl\.Jı 
hastanesine götürülmüş ve midesin -ı 
deki zehirler çıkanlarak her iki suçlır 
da mahkemeye teslim edilmi§lerdir. 

Bir bayrak bırazı yakalandı 

Beykozda oturan boyacı Demir Ö2tıı 
evvelki gece şübheli vaziyette dolaşll""' 
ken devriye memurlan taratından çe\"'" 
rilmiş, üzerinde yapılan aramada ikj 
tane bayrak bulunmuştur. Mehmeoı 
bunlan manav Yavuzla, köfteci Fetta .. 
bın dükkanıarından çaldığmı itinf e~ 
miş ve mahkemeye verilmiştir. 

Bacaks1z1n maskaraliklan : Sökülen çiviler 1 

1 



Sa kal 
Erkeğin sakalı vardı: 
- Neye salcal bıraktın~ 
Dediler. 
- Kan.mın zevksizliği yüzün-

41etıı 
- ????? 

. - Boyunbağ'larunı hep o alır 
da .. 

Parasız1ıktan 
- Benim bir dOstum vardı, 

saçları simsioyahken birkıç gün 
iQinde bembeyaz oluvermişti. 

- Teessürdcn mı? 
- Hayn- parasızlıklan, s:.ç 

boyası alacak para bulamamıştı. 
'----------------------

v_ Biraz gecikmişiz galiba .. elini çrıbuk tut. 

[ : Hoş sözler ::J 
utabık 

Mahkemede işi olan avukat avukat 
dolaşmıştı. 

-Ne haber? 
- Avukatıarın he.psi ayni §E'yde muta-

bıklar. 
- Davanın şekli bedekında mı? 
- Hayır, davayı takib etmek için bin 

lira istiyorlar. 

* Niçin 
Dilenci avucunu açtı: 
- Bir sadaka! 
- Niçin çalışmıyorsun? 
- Ne vakit çalış:lyım. Sabahtan akşa-

tıa kadar dileniyorum.. çalışacak vakit 
kalıyor mu ki! 

* lskelede 
- Kadıköyden İstaııbula son vapur 

kaçtadır? 
- Kadıköyden İstanbula son vapur 

YoktLır. 

-O ne demek! 

- K!§ tarifesinde son vapuru kaldır-
dılar. 

Yeni zengin - (Katibine) Bir haf
tadanberi gelen, yüzlerce imzasız 
mektubun hiçbmn.e cevab yaztha.
?n.l§sın, bu ne tembellik! 

BeZeşçi - Bu'l}un sayesinde hiç kb>ı
se farkına varmadan konsere bedava 
girebıliyoro.m. 

······························································ 
Siz~ b !Idi··or 

Akıllı ile akıllıca doktorun bekleme 
salonunda oturuyorlardı. Akıllıca hasta 
bakıcilc haber gönderdi: 

- Eğer doktor beş dakikaya kadar be
ni muayene odasına almnzsa öleceğim. 

Beş dakika geçti. Doktor akıllıcayı mu
ayene odasına almamıştı. Akıllı da hasta 
bakıcile haber göndermişti: 

- Eğer d'oktor, beş dakikaya kadar be
ni muayene odasına almazsa, iyi olup gi
..-..~~im. 

Bir dakika sonra hasta bakıcı döndü. 
Amcınıya: 

- Buyurun. d'eld.i, doktor sizi bekliyor. 

* 
Kaldırırnda 

Sarhoş kalıdırunda smnıştı. Ayık gör
dü: 

- Arkad'aş kalk, evin yok mu, oraya 
git. 
Sarhoş gözlerini açtı: 

- Ben de şimdi rüyamda bir evim ol
du~unu görmüştüm. Adresini soracak bi
rini arıyordum. Siz biliyorsanız adresi 
söyleyin, gideyim. 

* Ses 
Bir şarkıcı şarkı söylediktE:n sonra ya

ııındakilere döndü: 
- Sesim nasıl, bütün salonu dolduru

yor değil mi? 

- Hakkın var .. hatta o karlar dolduru
y.or ki, sese biraz daha fazla yer kalsın 
diye, salondakilerden b!t' çoğu dışarı çık
mak meoburiyetinde kaldılar. 

* Hoş tarafı 
Bekir sordu: 
- Evlilik hayatınm en hoş tarafı han

gisidir. 
Evli cevab verdi: 
- Benim bilinediğim bir tarafı olacak. 

Bir daha 
D:>e odanın kapisını açtı. Bir 

erkek oturduju knltuktan fırla
dı: 

- N asıl doğurdu mu? 
- Doğurdu, müjde .. üç oğlu-

Tarihi tedkikler: 

Osmanlı imparatorluğunda asker 
maaşlarından yapılan hırsızlıklar ... 

.. * * 
Peçevt cNakkq Paşa Buıuda yirmi dört yük akçe dağıt.mış, on iki yük mükerrer 
çı.kmıştı. Davud Pqanm Kütahyada dattttılı kırk sekiz yük akçıenın on beş 
yükünün mükerrer olduğu anlaşılmıştı. Benim mükerrerim ise yd. bln akçeden 

nuz birden old'u. ı 

Erkekduşun"-du: L---------------~~--~~~--~~--------------------· Y cuma: Kadirctut Kallı - Yanlış sa~ olmıyasınız, 

ibaretti,. diyor 

bir daha sayın! 

Belli 
Budala söyledi: 
- Ben budalalardan nıç naz

zet:mem. 
Akıllı da söyledi: 
- Kendini beğenmiş insan

lardan olmadığınız esasen be:lli! 

Güzel fıkralar :J 
Ne ho~ 

İki yaşındaki çocuğu gö~rdiler: 
- Ne hoş çocuk değil mi; burun, ba

basının burnu, ağız, annf-sinin ağzı. 
Yakından tanıyan sözlin arkasım ge

tirdi: 
- Arkasındaki bluz, annesinin eski 

bluzu. Bacaklanndaki pantalon babası
rm eski pantalonu. 

* Neden 
- Karım bugün sabahtan ı:ıksama ka-

dar ağladı. 
- Acaba niçin ağlıyordu'! 
- ~bahini sormadım. 

-Neden? 
- Pahalıya malolur di~e. 

* 
fe ... aber 

- Nereye gidi~rsun? 

-Nereye gittiğimi ben biliyor muywn. 

- Ben de öyle .. 
- Öyle ise beraıber gidelim! 

- Size ol4n elli bin lira. borcumu me
telik ol4rcık ödiyeceğim .. bunun bÖ!I
le olmasınd4 ıizin için hiçbir mahzur 
yoktur değil mi1 

Hırsız.uK, cemiyeuel"lll en kotü gördü-ı aırırıardı. Bazılal'l ise daha açıkgaz Ç!· 
ğü huylardan biridir. En basit olanından karlar, asıl maaşlarını ald'ıktan sonra bır 
en yüksek dereceye gelmiş bulunanına daha gelirler, ahnam~ görünerek tekrar 
kadar her cemiyette bu kötülüğü yapan- alırlardı. • 
Inr ayıblanır, ceza görürler. Her maaşın dağılışından sonra malum 

Hırsızlık deyince ilk olarak aklımıza ınevouda göre fazla para harcand~ğı an
gelen şudur: Gece, içıinde herkesin uyu- laşılırdı. Faka: mtı'h:akka~ olan bır şey 
duğu yahud tesadüfen kimsenin bulun- varsa o da mukerrer tedıyeye yalnız. ~
madığıı bir eve girmek, oradakı ufak veya çıkgöz askerlerin sebeb olma~ı~ları •.~ı. 

büyük eşyadan bir veya bir kaçını alıp Paraları dağıtanların hırsızlık. ışınde g~:

götürmek... Güpegündüz açık kapıdan dükleri rol cümıesinden ilcrıde ve bu
dalarak vestiy~n palto veyn şapka a- yüktü. Ötedenberi t:azıa tcdıye vukuu 
şıranlar, sokakta veya tramvayda başka- adot yerıf.i buır:ıu~u iç~n dağıtım k~tiblcr 
lurının ceblerine ellerini sokarak cüzdan l yahud onl~rın amır~erı ~ar~l.ann bır kıs
çekenler. hatta bu işi yapmak maksadile mı~ı kendı .k~erın~ ınd~rırJer, askere 
ceketı dışarıdan jiletle kes<mler oluyor. dagıtılmı.ş .gıbı gosterırlerdt. 

Böylece ufak ~a bü~..ik; değerı. veya Pcçevi Ihrahim e!en~i .Be!gradda a~ 
değersiz şeyleri çalanlar derece derece kerlere nasıl maaş dagıtıldıgını mealen 
ceza görüyorlar, hapiste yatıyorlar. Bu:ı- şöyle yazar: 
ların büyük bir kısmı şübhesiz bir daha cBelgrada gelindiği zaman yeniçeri n
yapmıyorlar voe uslaruyorlar. Fakat bır ğasına ve hep bölük ağalarma izin ve
ki6lllı da aldırmıyorlar ve hırsızlığı nd~- rildi. Birkaç gün sonra da (mevacıp :-: 
ta meslek haline getiriyorlar. maaş) zamanı gelerek iki taksit verilmesi 

Fakat hırsızlar yalruz bunlardan mı 
ibarettir? Bugün için bu sorguya rvr.!t di
yebiliriz. Çünkü Cumhuriyet kanunları 
diğer olgun devletlerde oldu;u gibi hır
sızlığın her çeşidi için şiddetli cc zalar 
koymuştur. Devlet kuvvetleri bu kötü
lüğe karşı her zaman uyanıkllr Vt' müm
kün olduğu kadar önle~ektcdir. Fakat 
eskiden böyle olmacb,ğına şübhe yoktur. 
Hırsızlığın asıl en müdhiş ve fenası, dev
let malını çalmaktır. Çünkü o mal millet 
malı demektir ve bütün milletin onda 
hnkkı vardır. Devlet maiını çalmak o 
devleti kuran milletin milyonlarca fe::-
dinin mallarından birer parçasını aşır
r.ıaktan başka bir şey dcğilcHr. 

icab etti. 
O taraflarda olan bölük halkı yani as

kerler Belgradda toplandılar. 
Mevacip dağıtılması için altı bölüğe 

altı ağa, altı katib bir de nazır tayini i
detti. Bu işi yapmak üzere her taraftan 
müracaatlar oldu. 

O sırada ben süvıari ve piyade muka
belesinin ller ikisine de marnur bulunu. 
yordıum. Ayni zamanda sadaret divanın· 
daki işlerle de uğraşıyordum. 

Bir gün: 
- Seni sadrazam çağırıym· ! 
Dediler. Hemen topadandım ve huzu

ra çıktım. 
Defterdar Baki Paşa beni severdi. İ

şim<len hoşnuddu ve her fırsatta bu his
Malı çalınan, memurları hırsız ol~.ı lerini anlatmaktan çekinmezdi. Başkala-

bir devletin çökmesi yakındır. Belki şöy- rına da tavsiye ederdi. Bu sefer de sad
lt bir şey sormak ta mümkündür: Hırsız- razama: 
lık ço~alan devlet mi .çöker, yoksa çö"k- _ Şimdi altı bölü~e mevacip dağıtıl
uıeye mahkum olan devlette mi hırsızlıkımasına on 9Ckiz adam lazım. Bunlar ne 
çoğalır? Bu biraz da tavuk mu yumurta- oldukları belirsiz adamlatdır. On sekiz 
dan çıkar, yoksa yumurta mı tavukta:ı, hıl'Sızdır. Halbuki on s&lz hırsıza bizim 
sorgusunn benzediği için üzerinde durmı- hazinemiz yetmez! İbrahim efendi iki 

yacağız. kaleme birden mukabelecidir. Bütün me-
imparatorluk devrini göımüş olanları- vacibi o dağıtsın! Ne havale, ne nazır, 

nuz o devrin devlet malı hırsızlıklarından cümlesi Jren.disi olsun. Hemmı Tann ile 
belki bir ikisine fahid ohnuşlardır. Bız canı diyelim!. 
burada bundan üç yürz sene ev\oı?1 Osman- Dedi. 

lı imparatorluğunda olan hırsıziıkıardan Böyle bir iş kiınseye havaic edilmiş de-
bir iki örnek vereceğiz. ğildi: 

İki cild tarih yazmış olan Peçevi İbra- - Ay sultanım, bu m:.inıkün müdür? 
him efendi 1604 senesinde piyade muka- Sipahi ulufe alıncıya kadar silahdar bek
belecisi yani defteri dairesinı:ı kalemle- ı~r mi? 
rinden birinin reisi idi. Macarİstanda Dedim. 
Gran kalesinin zaptım müj<lelemek üze
re İstanbula gönderibniş, bahşişı olmak 
üzere kendisi ayni zamanda süvari mu
kabelecisi yapılmıştı. 

- Beklerler! 
Dedi. 
İster istemez işe başladım. Gayet dik

katle iş yaptım. Asker pek kalabalıktı. O 
zamana kadar böyle altı lıölüğe birden 
ınevacip dağıtıldı,ğ'ı olmam~tı. Sipahıler 

üç binden çoktu. Yüz elli yük akçe dağıt· 
tık. Ne bir kangaşalık oDdu, ne de kim~s 
şikayet etti. Herkes hakkını alıruş, ır.üş
külü başarmıştrk. 

Dalgın - Demin giydiğim biraz boldu. bir numara ~ü
iiünü veriniz. 
llyakkabıcı - Ayakkabı mı olsıın1 yolcsa etemin gi11diğini.ı 
Uibi ayakkabı kutusu mu? 

Hizmetçi - ( Mutfakta) Bayla bayanın canları var da be
nim yok mu, pinkponk mudur, nedir. O oyunu, onlar sa
londa ournırla.rsa.. ban <M bura.da ouna. nm. 

Yeniçerilere ve sipahilere eskiden üç 
ayda bir maaş verilirdi Bu mikdar mü
him b'ir yekUn tutardı. Fakat asıl mühim 
tarafı aSkerlerin hakild sayılarını tayin 
etmek mcselesiydi. Bunlar maaşların ve
rileceği sırada pek çok artarlar; aylJklar 
dağıldıktan sonra ise azalırlardı. Birinci 
Selim ve Kanuni Sü?ıeyman devirlerin
deki intizam kalma.ml{Jtı. Yeniçeri ve sİ
pahiler kendi ahbab veya akrabalarını 

da bir kolayını bularak yahucl ıabitlere 
veya 8ğalara paralar vererek asker yaz-

Ntıkkaş Paşa Bursada yirmı dört yük 
nkçe dağıim~, on iki yük mükerrer çık
nll{ltı. Davud Paşanın Kütalıyada dagıt
lığı kırk sekiz yük akçenin on beş yükü
nün mükerrer olduğu anla~ılmıştı. Be· 

(Devamı 15 inci sat!fada) 
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Cumhuriyetin 15 inci yddönümünde 

Türk kad1n1 ve spor 
Yazan : Beden terbiyesi öğretmeni MUbeccel Argun 

SON 
4 

Haftanın 
ai d 

POSTA 
* if 

hadiselerine 
resimler 

Deniz ve_ denizcilik: 

Denizlerdeki 
• • 

yarışının mazısı 

İkineit.-~ı-in ı 

silah 
~e hali 

Bugün Avrupada biri abluka etmeğe diğeri ablukadan 
kurtolmağa çalı,an iki zümre vardır. Denizlere hakinı 
olan taraf bittabi bu mücadeleyi de kazanmış olacaktır 

İ.;panyacUın geri çekilen Italyarı. kuvvet
Zerinin romaya dönü§lerinden biı· intıba 

Kızllırımız idm 
Cumhuriyet hükfunetimizin bu on 

beş sene içinde Türk kadınma balışet
tiği mazhariyetlerin bir tarihçesini ya
pacak değilim. Yalnız spor bakımından 
dün hiç bir hakkı hayatı olmıyan Türk 
kadınının ·bugün nelere, ne kıymetli, 
ne irişilmez gibi görünen haklara ka -
vu~tuğunu anlatmak isterim. 

On ~ sene evvel kalın kafeslerin, 
siyah peçelerin zulınetinden kurtulup 
da güne~e, nura Çlkan Türk kadını ö
nünde kendisine açılan gen~ ufuklarda 
istrdadını, bilgisini, görgüsünü de ge
nişletmek için bir an bile tereddüd et
medi. Zekasını, kudrefi.ni, kuvvetini 
yalnız bunun için kullandı ve muvaf
fak oldu. 

an şenliklerinde 

mekle kalmadı, kendi geniş kanadları 
altında diğer bir çok cesur Türk kızla
rının da yükselmesine ön ayak oldu ve 
onlara (İnönü kampında) çalışmak im
kanı bahşedildi. 

Cumhuriyet hükfunetimizin bu on 
beıı sene içinde Türk kızına verdiği en 
büyük, en ~refli vazifelerden biri de 
askerlilk olmuştur. Türk kızı da birinci 
vazHesinin ( Türk istiklalini, Ttirk 
cumhuriyetini muhafaza ve müdafaa 
etmek) olduğunu idrak etmiş, kendisi
ne tevdi edilen bu çok yüksek ve kı)''· 
metli vazifeyi onun büyüklüğüne, onun 
azametine layık bir şekilde başarmak 
için bütün !kudretini sarfetmeği bir 
borç bilmiştir. 

Büyük harbden sonra Ingilizl-erin rehin olarak aldıkları Alman firo.~1.nun kendi 
kendisini batınşından bir i·tıtıba: Hindenbıı1·g muharebe krııvazô1'ü 

sulara gömülürken 

Çekoskwak - Alman davasının çetin su İnıgilizlerin (Sikapafilo) liınar· na ~~ ·• 
buhranlarmı atlattıktan sonra dahi bü- bin olarak götürüıldü. Fakat !rıg(.i • !W\' 

yük doev'letlerin, si:lahlanma yarı§ına ni- hi şöyle bir gözden geçiril~k olursa btı 
hayıet vemıoediklerini görüyoruz. Son devletin harbsiz oTarak zaptettiği pek 
günlerde teıbari1z ettd.r:iılen anlaşma ve çok filolar bulunduğu görülü~. i'şte Na~ 
sulh isteklerine ı-ağ)m.en milletler, 1936 varin ... Hi~bir harb olınadan imha edi~ 
da başlanan yar~, daha büyük bir hız len Türk filosu ... 

Türk kızının spor yapmasını u zak ve 
irişilmez bir istikbal •glıbi görürken 
cumhuriyet hükfunetimiz bunu da, bu 
rüyayı da bir hakikat yaptı. İlk spor 
hareketi (denizcilik) ve kısmen (atle
tizm) ile başladı. Kızlanm.ız kürek 
çekiyorlar ve müsabakalara iştirak edi
y<>rlardı. Diğer taraftan koşular tertib 
edilmi12ti. Bu ilk hamlenin, heyecanını, 
hametini bu ko~uya i§tirak eden kız

larımızla bunu tertib ve seyredenler 
yakmen bilirler. Türk kızı bu tatlı ve 
yüksek heyecandan aldığı hızla bu ~-a
hada kendisine verilen imkanlar dahi
linde yürürneğe başladı. O sene fede -
rasyon tertib ettiği resmi bir atle
tizm müsabakasında kızlarımıza da 
(50) metrelik bir koşu hazırlıyarak 

Türk kızının spor ıhayatına girdiğini 
resmen de kabul etmiş göründü. 

Türk kadını yalnız kalemi, iğneyi de
ğil, icab ettiği zaman silahı da ayni 
emniyetle, ayni itimadla kullanmıya 
ahdetmiştir. Damarlannda akan asll 
kanı son dam1asına kadar Atatürkün 
emanet ettiği cumhuriyet uğruna fe -
daya hazırlanmıştır. kendi elile hu -
dudlara göndereceği kocasının, karde -
şinin, oğlunun yarasını da gene kendi 
elile saracak Ulu Önderin balışettiği 
bu yüksek vazifenin yüksek heyecanmı 
kalbinin en derin ·bir kö~sinde, en kııy
metli bir emanet olarak ilelebed muha
faza edecektir. 

_llmanların Ren boyunda Majino hattının 
karşısında yaptıkları istihkamlardan 

bir görünüş 

vererek, devam etmektedirler. Bu yarı- İngilizler ellerine düşen bu fırsattan 
şın en göre görünen saDhasını denizler ve istifade edip daha tedibirli davransalardı, 
deniz silahl.anndaki artma teşkil eder. yani Al:manların su;k~co~·.,o. daha doğr 
Milletler, gere'k inşası ve gerekse talim su filonun intiharırr~ ıııe:ydan ;rcrmesey~ 
ve teııbiyesi en büyüık masrafiaı·a muh- diler bugün muazzam bir kuV\•ete malik 
taç olan bu silaıh.a, bütün mevcudiyetle- olurlardı. Bu hatanın bugünkü müvazc
rini bağlıyarak, ehemmiyet vermektedir- nesizliğe tesiri çok büyüktür. 

926 senesi bize bir de (beden terbi~ 
yesi kursu) kazandırdı. Orası memle -
kette ilk toplu ve usulü dairesinde ya
pılan spor faaliyetlerinin bir kaynağı 

ı olmuştu. Oranın ilk talebeleri sık sık 

yaptıklan uzun gösterilerle Türk kadı
nının bu sahada da ne kadar müstaid 
ve ne kudrette olduğunu ispat etti. 

92 7 senesinde yüzlerce Türk kızının 
iştirakile İstanbulda ilk jimnastik bay
ramı kutlulandı. Bunu müteakip sene
lerde bu bayram bütün Türkiyeye te§
mil edildi ve bu yüzler, binlere çıktl. 

Nihayet kıymetli Atatürküroüzün 
Samsuna ayak bastıkları günü gençlik 
kendine hakiki bir bayram !bilerek ( 19) 
mayısı bu senliğin tes'idi günü olarak 
kabul etti. 

Ankarada açılan ( Beden terhivesi 
mektebi) de memleketin bu ihtiya~ına 
tekabül edecek elemanlar yeti~tinneğe 
başladı. Mekteblerimizde jimnastiğin 
tedrisine daha ziyade ehemmiyet ve -
rildi. Jimnastik dersi de diğer dersler 
le hem ayar tutuldu ve öteki ders!er 
gibi icab ettiği zaman ondan da sınırta 
kalmak mümkün oldu. 

Türk kadını bu on beş senede bir ta
raftan ilim, fen, san'at sahasında iler
]erken, diğer taraftan spor sahasında 
da hergün yeni heyecanlara, yeni mu
vaffakiyetlere doğru ilerlemeğe baş -
ladı. Di.in kafes arkasında oturarak her 
şeye bi;gane, her yeniliğe seyirci kalan 
soluk benizli Türk kadını bugün at ya
rışlarında kazanmıya, otomobil yarış
larında erkeklerle boy ölçüşmeğe baş
ladı. Ok atrnayı. avcılığı öğrendi, k~r 
koşuları yaptı, atletizm ve eskrim mü -
sahakaları tertib etti. 

Türk kadını göklere de yükseldi. 
Atatürk kızı Sabiha Gökçen kendi mu
vaffakiyetik~ bütün dünyaya Türk ka
dınının cesaretini, kudretini ispat et -

Mübeccel Argun ............................................................... 
Bir sarhoş arkadaşını sandalye 

ile yaratadı 
Büyükdere caddesinde 3 71 numaralı 

dükkanda rakı içmekte olm Murad 
Yalçın ile, ayni dükkanda oturan An -
don arasında sarhoşluk yüzünden bir 
kavga çıkmış, Murad, Andonu sandal
ye ile b~ından yaralamıştır. Suçlu 
yakalanarak tahkikata başlanmıştır. 
Bir adam arkadapnın elbiselerini 

alıp kaçb 
Üsküdarda Kaptanpaşa sokağında o

turan Fatma isminde bir kadın, zahı
taya müracaat ederek tanıdıklarından 
Tepeselviler caddesinde oturan Büse
yinin eve gelerek kocası Mustafanın 
istediğinden bahisle elbiselerini alıp 
kaçtığını iddia et~tir. Suçlu yakala
narak taıhkikata başlanmıştır. 

14 yafında bir çocuk arkadatım 
yaraladı 

Fatihte Vatandaş sokağında oturan 
Faikin oğlu 14 yaşında Muzaffer ile j 
arkadaşı 14 yaşında Mehmed oyun oy
narken ka\~gaya başlamışlardır. Meh
rned, Muzaiferi çakı ile elinden ve aya
ğından hafifçe yaralamış, yaralı teda
vi altına alınmış, suçlu çocuk yakala
narak teıhkikata başlanmıştır. 
Yenikapıda bir yangın duvarı yıkıldı 

Evvelki akşam saat 2 1 den sonra 
Yenikap~da sahil gazinıolanna bitişik 
ve çoktanberi çatlak bir yangın duva
rı yıkılarak bir gazinenun ·kahve oca
ğını ve kışlık kısmını harab etmiştir. 

Civar evlerdeki halk, gü._ ... ültüden te
hişa düşmüş ve yıkılan du~~a istinad 
eden iki ahşab evdeki aileler sokağa 
fırlamışlardır. Bu iki ev dün sabah 
tahliye edilmiştir. 

Mantar yiyen bir adanı zehirlendi 
Fatihte Huydar caddesinde oturan 

Besim, kırlardan toplayıp yediği man
tardan ~ehirlenme al.aimi göstermiş ve 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmı.j -
tır. 

Filistindeki vaziyette-n bir intı1ıa: .Kııdü.
sün eski mahallesinde sıırların arkasında 

Arablarla çarpı§an Ingiliz kuvvetleri 

Afmanyada hava hilcumlarına karşı halkı 
korumak üzere tedbirler alınmaktadır. 
Resim bu meya.nda çelik miğferler 
da!}ıtılan kadınlardan ikisini gösteriyor 

ler. Bunun yegane sebelbi denizlere ha- İngiliz deniz kuvvetlerini dört senE! 
kimiyetin ve deniz kurvvıetlerinin memle- büyük bir dirayet He :iıdare erlen amirr.l 
ketlerin iktı:sadiyatında ne büyük yer (Celiko), harbi umumiyi müteakib, Ja· 
aldığiının gittikçe daha iyi anlaşılmış ol- ı--on sularına tedkikata gitti. Bu tedkika
masıdır. Meınlleketlerin mukadderatı de- tın neticesi olarak burası için hususi bir 
nizlerdedir. Den)ze en çok ehemmiyet fil"Onun lazım olduğunu söyledi. LakitJ 
veren millet, hepsinden fazla kazana- bu filo, bir iki gemiden ~baret değil,· a• 
caktır. Nitelriım İtalya, Habeşistam mu- şağı yukarı ana filo kadar muazzam.dı. 
eızzam bir deniz kuvveti vlicude getir- İşte rehin olarak alınan Alman fılosu 
dikten sonra kazanıruş, hanko da, an- hüsnü suretle idare edilmi§ olsaydı bu~ 
cak denizlere hakim olduktan sonra, mü- gün muazzam bir İngiliz Uzakşark filc~ 
cadelesinde muv-affak olmağa başlamış- su görmüş olacaktık. Herhalde böyle bir 
tır. filonun bugünkü dünya miivazenesine 

Eski yarış ve eski anlaşmalar tesiri pe& fazla olurdu. 
Yelken d'evrindıe gemilerin tahtadan İkinci hata 

ve büyü•k bir sür'atl:e yapılmast dolayı- Şöyle bir umumi dünya haritasına gö2 
Bile milletler arasındaki muazzam silah- gezdirecek olursak İngilterenin denizler· 
)anma yarı.p pek göze çarpmazdı. Büyük le ilgi,si en fazla bir devlet otdu~unu gö~ 
filıolar vikude getirmenin miişkülatı yal- rüruz. Onun bu entere~i, kenöisinden · 
nız personel meselesine inhisar ederdi. sonra gelen deniz devletinden, aşağı yu· 
Muha~ pensonelini kaybetmiş bir karı üç, dört misli fazladır. Hususile o· 
donanma yalnız yeni personel bulmakta nun menfaat~, kendine aid sahilleri bu 
sı'k.ııntı 9clterdi. Bu yüooen sil8.hlanma lunmı.yan denizlerde bile, mevzuub;ths· 
için büyük yarışlar ol!madı. tir. İşte Akdeniz ... 

Deniz silMılar:ıının artırılması yolunda Şu halde İngilterenin, düny~ ınü 1aze· 
en muazzam yarış büyük narbe takad- ı:esinde hakim rol sahibi olması için, d~
düm eden senelerde oLmuştur. o zama- ğer muazzam devietierin üç misli donan• 
na kadar dünyanın en muazzam filosuna maya malik olması lazımdır. Ru nisbet 
malik olan İng1l'tere, dritnot t;pi gemile- azakhkça onun sözünün kuvveti de aza~ 
rin icadı dolayısille, üstünlük derecesini lır ..• Halbuki İngiltere bu nı~eti kendi 
kaybetmiş ve lbu suretıle A1tman _ İngiliz elile azaltmıştır. 
deniz kuvvetleri arasında yarış başla- Vaşington anlaşması 
m.ııştır. Bu yarış ıdaima İngiliz'lerin üs- Dünyaya ebedi sulh imkanları getir· 
tünlüğü il'e devam etmiştir. Fakat bu üs- diği zannedilen 1922 Vaşington an1a§m•t4 

tünlük;, eskiden olduğu g1bi ehemmiyetli smın da bugünkü müvazenesizlikt~ ne 
bir dereoeyi bulmamıştır. Nitekim bu- kadar mühim rol oynadığı anlaşılmıiÔtır. 
günkü müvazenesiıJliğin menşei olarak Bu anlaşmanın esasını (1,75: 1,75: 3. 5: 5) 
ta, büyük ha:rbden evvelki 0 yarış ileri diye bir muadele teşkil ediyordu. Bunul1 
sürülebilir. manası şudur. İngiliz ve Arnerikalılarııı 

Çünkü Almanlar yaptıkları muazzam büyük gemileri beşer tane olursa, J apoJ1• 
tilolan daha in§a etmeden eV\•ei cBizim yanın üç, Fransa ve İtalyanın da 1,75 ~et 
yapacağı.nnz filo İngilizleri mağlCıb et- olacak. Böylelikle Amerika Japonyadallı 
lllEk için değil, onların denizler üzerin- fngiTtere katolik devletıerden, katolıl• 
deki muhakkak hatkıimiyetıini sarsmak devletler de Japonyadan üstün olac ıl~· 
içindir!» diyıe ilan etmişle:rıdir. Büyük a- la:ıxiı. .. Dikkat :edilirse hesabd.a Almaı il 

miral (T.irpiç) in riske dlonanması diye yoktur. 
yaptığı Alman donanmasının kuruluş Fakat bugün Almanyanın da muazz< ı1 

maksa<b budur. bir kuvvet olarak tekrar meydana r 1· 

Nihayet bu iki donanma harbetti bo- mesi Vaşington hesabiarını altüst etı ~ 
w ı d ğuştu ve Ahnanların arzusu tahakkuk ve ünya denizcilerini bir çıkmaza•... • 
etti, fakat nasıl? tırmıştır. 

İngilizlerin iki mühim hatası Bugün deYletrer, gözü bağlı olanık, ' ı: 
Büyük harıbin döııt çetin senesi içinde uçuruma gidiy-orlar. Gidilen ba uçu 

denizlerde bir imha muharebesi olmadı. tam çıplaklığı ile muazzam bir harb 1 :. 
Bu dcvrin en mühim muharebesi adde- Netice 
dilen İskaja.ra:kta her ikıi taıafm kayıp _ Şimdi umumi vaziyeti şöyle bir giiı· 
lan al'adoaki kuvvet nisbetini değiştire- den geçirelim: 
cek l>ir durum göstermiyordu. Bu harbin İtalya ve Almanyanın coğrafi vaziyct~ 
en mühim vak'ası, 1918 senesinde Alman leri tedkiık edilirse bunların her ikisiniıl 
dıonanmamnm İnıgi.llizlerin elleri~e düş- de denizlerde İngilizlerin malıkumu ol· 
mesi idi. Gerçi bu muazzam Alman filo- ( Devamı 15 inci sayfada ) 
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Bir çocuk nas11 doğar, 
bilir misiniz 7 

- (Solda) yeni doğan bir çocuk göz 
IICZ§lan ve üya~r 1uıykıTıJlarile 
henüz görmek i.rtemediği dünya~ 
•el4mlıyM, 

J - Göbek ihtimamla kuUip hallanıyor ve Jletıi adamın 
sikleti tesbit ecUUflor, 

J 

il- (Yıık4nda aoldA) hemftra, Jlav
nmun tcneff«ı f(Oilannt ıemtrn. 
flot', 

1- Yukand4 aold4) çocuk ıanhyor ... 

1- (Y11kanda BağdQ.) çocuğa ayak· 

lannı da muh4faz4 ecleceft uzun 
bir don giydiriliyoı. 

J 

ı - (Yukarıda ıCJ4da) henaı friikldlinl 
btdm.Uf olan vacuditn metabolfz. 
mtnl tem etmek için oJmjen 1ıe .. 
ri lt ıtO". 

• - r avrunun g~zlerim n~.....,meı 1ıaa
tahklorc:uın mau.n bulundmmaJI 
tçm, tedbir alınıJior. 

U - Bütün bu arneliyeZerden sorıra 
yeni adam ilk uykusunu uyumak 

9 - Kafa tası ölçülilyor. 10 - YaVTunun ismini taşıı,ıan bir etiket, elbisesi üzerine ili§tiriliyor. fçin yatağa konuyor. 

IF::!!. enıç kadın ilk çocuğunu do-1 bir vaziyettedir. Gözlerini hayata aça-1 odada endişe ile bekleyen babaya teb-1 f~i olabiıfucü . Doktor muayenesini ih-j Hamileliğin seyrini takib eden dok
~ ğuracaktır. On iki saattenberi cak olan yavru da işte görünüyor. şir ederken, genç anne de artık ayılmış mal etmiyen hamile kadınlar, bu gibi j tor, genç kadını her ay muntazaman 

doirum ağrıi<!'ı çekiyor. Ağrılar gittik- Doktor, 'Vazifesi başın/ladtr. Lazım bulunuyor. Çocuk ise tk banyosunu muhtemel zorluk ve tehlikelerin önü- tartıyor ve bu sayede çıkması muh•a-
r c t ~k4- t b ı kt d olan aletler her ihtimale karşı hazır yapmaktadır. ne geçmiş olurlar. mel olan güç1ükler hakkında fikir edi .. ~e ar mc.ı ı.c.ı, ız ıra ı ço~a ma a ır. b 1 , b 1 h' b' . . . G d h h '1 Id .. B d b k d kt ta . . ü . d LoJ . d d .. 1 . u unuyorsa aa, un arın ıç msının enç nnne, a a arnı e o ugu sı • un an aş a, o orun ıvsıyesı - nıyor u . 

ıusanın un. a arayan goz en, istimaline lüzum kalmıyor. Tabiatin rada, çok akıllı hareket etmi§ ve do- zerine genç anne, son aylarda diyet de Şuııu itimf etmeliyiz ki, muasır ka· 
hastabakıcı .h:ınşıreye. saplanıyor. Ar- en muhteşem harikası vukubuluyor ve ğurndan evvel icab eden bütün tedhir- yapmı§tı. Et ve ağır yemeklerden ta- dın doğum hususunda iptidai ka:lın -
tık tam vakıttır. He~ıre, narkozu has- küçük yavru, ba§ı önde olmak üzere leri aldıktan başka, muntazam fası1a- mamen sarfınazar ederek bol süt, seb- dan çok geri kalmış ve analık kabiii -
taya koklatıyor ve: doğuyor. lar]a doktora muayene olmağı da ih· ze, balık, tereyağı, meyva ve salata yetini nisbeten kaybetmiştir. 

- Daha derin nefes alınız, korkma- Bir ağlama, ve sonu gelmiyen hıç· mal eylememiştir. yemişti. Hiçbir gii.çlük çekmiyerek çocıığu -
Yınız. Biraz daha, Tekrar ... Tekrar ... kırmalar yavrunun mevcudiyetini is- Baştan gelmiş olan çocuğun, ayakla- Bu diyet sayesinde yalnız ken- nu doğuran iptidai kadınla rı:edenJ 
diyor. bat ediyor. rından gelmesi de muhtemeldi. Bu di sıhhat ve hayatını değil, yavrusu - hemcinsleri arasındaki bu ıezad bil " 

Genç ana, artık kendisinden rıeçmiş Doktor.~ bu mes'ud hidiseyi yandaki takdirde doiutn .ook t@lJ.!te!i ve h~Jta nun da mblıatini korumut lMılunuyorclu. husa byde 1ayandır. 
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Tndime etleıt: llelmıre SGml 

Elbe adasında 

Napolyon, Mari Valevskrı ve konterin görümeeri 

Ortada eski gitrülWlü kalabalık 1 sı llzıındı. Anlıyordu. .. Amma yüregı 
demler düşünüldüğü vakit büsbütün sızlıya sızlıya düşünüyordu da. . . Bir 
gamı artan, acılaşan bir ıssızlık vardı.. yanda Napolyon, Arşidüşesi koluna ta-

Mari bu uzun yürüyüŞ'Ün yorgunlu- kıp, Luvr galerisinde kurulacak m:h
ğunu, hissetmeğe başlam~tı. Soğukca raba doğru götürürken, o da yabancı 
rüzgara rağmen, y;anaklan so1gundu. bir memlekette kim bilir ne yalnız ve 
Şeklendirilerek biçilm~ şi:mşirden bir bedbaht olacaktı. 
oyuğun koynundaki mermer bir srra- YüzWıü utanctan kızartan, yenil-
ya oturdular. mez, gizli, müdhiş bir kıskançlık içini 
Güneş nihayet sisten kurtulmuş, ıiık kaplıyor, gönlünü kanatıyordu. 

örtiisünü yaymı.ştı. Bu ıztırabla bocalarken aklına yeni 
Napolyon yavaşca Marinin kolunu, bir fikir geldi: 

kolilc sıktı. Ona şüphesiz yeni b ir acı - Şayed sizce bir mahzuru yoksa, 
veıecek olan, fakat artık geciktirmeğe Walcwiceye gitsem daha iyi olu:du. 
imkan göremediği bir haberi söylemek Annemi de vaktim yaklaşınca yanırna 
için, he!"halde bu anı beklemiş ve ha - çağırırdırn. 
zırlanmılj olacaktı. Bir an duraladı: 

- Mari, dedi. Bir kaç hafta, belki ele - Hem çocuğum Polonyada do.~muş 
bir iki ay için .. . Birbirimizden, ayrıl- olurdu ... dedi. 
mnmız lazım gelecek... - istediğini yap yavrucuğum. Peki 

- Aynlmamız mı?. Walcwiceye git. Oğlumun o toprakhır-
Kapkaranlık mahzene sokulan bir da doğnıası hiç te fena olmaz. Değil 

çocuğun korkmuş gözlerile, ona baktı. mi ki, bir gün Polonyalılarm hüküm
Ne kadar mütevekkil de olsa böyle bir da rı olacak ... 
ihtimali asla aklına getimıemişti! İşte Ve tekrar Mariyi kucakladı. Kadın
kırılan hülyaları, üstelik bir de çiğne- cağız ona mah.zun malızun bakarak 
niliyordu sanki... gülümsed i. 

- Biribirimizden aynimak mı? Evet, muhakkak ki Napolyon onu 
_ Manbkla muhakeme etmek lazım ~viyor, f aadetini istiyordu, amma, bu 

biriciğim. Arşidüşes, yakında gelecek. ülkeler fatihi bütün kudretine rağmen 
Onun Parise ayak bastığı sırada, sen onu haval kırılışlarına nice ıztırablara 
burada bulunursan, ~ötü niyetler - ki karşı sanki koruyabilir mi idi ki? ... 
bil")orsun etrafımızda bt12lardan ne Birkaç ay evvel hayatı nur içinde 
ço~ •ar _ evet dediğim gibi, bizi çeke- görürkcn, şimdi böyle barikulade bir 
mİ\ e~ler hemen kendisine seninle olan ıvadin kar~ısında bile, neden dünya 
münasebetimi haber vereceklerdir. üs- gö1.üne zindan gibi ve her şey bu ka
te'lik gebesin de ... Tecrübesiz, toy bir da~ dondurucu .geliyordu .~na! . 
kızm izzeti nefsini incitmiyecek ~ey~er Imparator bır şey soylcmı?.·o.:du. 
hep bunlar ... Öyle değil mi? Düşün bir ~endi ş~~alı yolunda rahatça yuru~:e-
k ·mparator Franl'nis'in kızı için, bılmek ıçın yanından uzaklaştırmaga 

ere. ı . ..,~ d - b - 1 b t t . 
d .. rr "' .. .. ertesi sabahında böyle bir mecbur ol ugu u guze . u er em ız, 
~U~Mn • . • 

· ı · .. - k e demek olur? Dün bu her arzusu na boyun egmış, uguruna 
vazıve ı ogrenme , n · . · k d k 
yad; bir daha affetmez beni. Halbuki ~:ı-. şeytnı feb~a etmıhş a tınkınal d arşı 
b·ı ki b · d' · • ak ıçını sonsuz ır mer ame ap a ı. 

ı iyorsun u ız ıvac, sıyası m - K d' k d' 
dı ı 1 ı.lk dakikadan ara en ı en ıne: 

sa ara yapı ıyor. .. - f t d '" d be · k ı· · b'"t "' 
b .. ı b' • kl • k m c ş e unya a, nı e ırnenın u un 

mıza ov e ır sogu ugu so arsa . . ~ k d 1 d' 
t tt - · lTk da arara uğrar . .. manasıle sevrmş, yegctne a ın.• ıye u ugum po ı ı a z d.. .. d .. 
anlıyorsun değil mi Mari? WlUn u. 

( Arka.n va!') 
Zavallı kadın, yüzünün sonsuz yei· ..... --··············-······-···-················-····· 

sini. gözlerinin nasıl yaşardığını gös -
termernek için, başını çevirdi: 

- Neye karar verirseniz, öyle yapa
nın Napolyonum ... diye mırıldandı. 

- Bak ben şöyle düşündüm. Bir kaç 
gün içinde hazırlanır, yanına görüm
cenle kardesini alır, su tedavileri ya
pılan şehirlerimizden birine, mesela: 
Plombit~res'e ya Aix'e yahud da Bode'a 
gidersin ... 

Nereyi seçersen tabii... Doğurma 
vak tine kadar orada kalırsın ve bana 
nur topu gibi b ir oğlan verdikten sonra 
- dıkkat et h a! Bak oğlan isterim! - Pa 
r b dönersin, seni Houssaye sokağın
daki evden çok <laha iyi ve rahat bir 
yere verl~ti "rim . .. Bir kadının dili -
y t><'e -rı her se) senin olsun isterim ... 

Mari acı acı gülüm edi: 
- Ben siz"n vanınızda olduktan son

ra. başka se ııe ehemmiyet bile ver
m em .. dedi. S ustu. 

E\·et, bilha sa bu halile. uzakla~ma-

ilan i~arifemiz 
Tek dtun aantlml 

Mlaile 
.Jaile 
acıhile 

DördünciJ uıhile 
/ç aahileler 
Son •a'l,ile 

400 
2SO 
200 
100 
60 
40 

• • • • 
• 

Muayyen bit müddu zar!ınd.l 

fazlaca mıkdar~ illıı yapbracak. 
l&r aynca tenzililli tarüemizde4 
istüııde edeceklerdir. 'lam, yanın 
ve çeyrek sayfa ilinJar için ayn 
bir ıarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilAıliarına 

ald i~ler için §U adrese müracaa, 
e aılrJ. eli dir: 

tıioeıhk EoUektu Şlrtuı&a 
Kahramanzade Baıa 

Anka.ra caddNJ 

SON POSTA lkiııciteşria 1 

Mliflis Dimitri Cumu iflü maauı sıra defteridir: 

DALGA UZUNLUGU l 
16,39 m . 183 KX:s. 120 Kw. 

T .A2. 19/74 m, 15195 Kal. 20 K w. r;.Q. 31,10 m. .... Kes. 20 Kw. 

1-11-131 SALI 

12,30: Bli7fik bir Ti.rtliözün pllkları, 13: 
Saat lJ&n ft haberler, 13,10: Konutm:ı., 
13,25-U: Masıt (koro-Pl), 18,30: Mnzut (Çi
can mtısllt-PU, 19: Konuşma: 19,15: Saat 
Ayan ve tıaberler, 19,25: Müzik (küçük or -
kestra) : Der gratv von Luxenburgo opere
tinden. Potpurl (F. Lebar>. Çarda' Fürstln 
operetlnden. Potouri (Emerlch Kalmsn), 
20: Müzik (Tarihte Türk eserleri>: Takdim 
eden <Mes'ud Cemm . İtri. Bekir A~a. Kas
samza de, Tab'l, Mustafa, Kadri Efendi ko
ro, 21,10: Müzik (Büyük bir operetin tn -
mamı), 22,25 ~lenceli monolot (Unutkan 
adam). Yazan: (Trlstıın Bernard). Adspte 
eden: (Ekrem Reşld) , 22,45: Müzik (operct 
selek.slyonuı, 23,45 - 24 :. Son· baberler ve 
yarınkJ program. 

2-11-938 ÇARŞAMBA 
12,30: Müzik (koro), 12,45: Konuşma. 13: 

Saat Ayarı ve haberler, 13,10: Güzel se ler 
(Pl), 13,30 - 14: Müzik (küçük orkeo;tr:ı.l, 

Hungarla - Macar şarkı ve dansları (Leo -
poldl, İtnlynn sereruı. dı (Schebekl, Es 
War'mal eln zigenner. Çigan entermezo (E
rich elneg), Emine MLSır sere na dı (Paul 
Llnke), 18,30: Müzik (dans saati - Pl), 19,15 
saat Ayarı ve haberler, 20: Müzik <radyo 
orkestrası: Şef: Hasan FerJd Alnar). Yarn"a 
operetlnden - uvertür - (Yohann Strau'"oıl, 
Slav dansları (Anton Dvorakl, Casse nol
sette - balet CT.sohaflrowskll, Orphel! ııux 

enfers operetfnden. u vertür (Offenbach). 21: 
Araben söylev, 21,10: Müzlk !Halk türkiil "r!. 
şark Rumellsl ve Orta Anadolul, 21,40: Ko
nuşma, 21,55: Müzik (sinema sesil , 23 : Mü
zik (küçük orkestra - Viyana melodllPrll . 
Traumldeal - vats (Julyus Fuefk), Ewlg~>r 

Frülıllng-melodl (Ludw1g Siedel, O Schöner 
Mal - vats (Yohann Strauss). Zun Let.,ten 
mal .sag'lch zn dir, Lfch llb dJch - vals fHn.s 
May), Lamentosa - eerenad (Humphrl~>sl, 

Oynarniden - vats (J. Straussl, 23,45 - 24: 
Son haberler ve yannld program. 

3-11-938 PERŞEMBE 

ı2.30: Müzik (Negro Sprltuıı.lsl, 13: ~at 
§.yarı ve 'haberler, 13.10: Müzik !Halk tiir
külerl ve şarkıları - Pll, 13.30 - 14 : Müzik 
IRiynsctlcumhur bandosu: Şef İhsan Kün
çer). Regina Marş CErnest Urt>ahl, Ame"et
ten Relgen - vals (J . Fuclk), Le callfe dö 
Ba~dad - uvertür (Boleldleul, Le Pays du 
sourlre - tantezi (F. Lehar). 18.30: M!izlk 
(B<!ethoven'ln eserlerinden - PH. 19,15: ~:ı.at 

dyan ve haberler, 19,25: ()peret, 19 40: Müzil( 
(nlvano solo - Cemal Reşidl . Beş danıla 

(Ulvl Cemal Erkin). Altır Zeybek (Celt\al 
Rl'cıid\, Yürük ~vbek (Cemal R~ld). 20: 
Müzik (Oda müzl{til. 1 Inci keman CWink -
lerı, 2 nci keman <Enver Kapelmanl. vivo-
la (İzzet Albayrakl, Çello (David Zlrkln), 
Yaylı sazlar lçin kuatuor (Ulvi Cemal E~ -
ldn), Yaylı aazlar icin kuatuor (Cemal Re-
şldl, '21: Ara.bca söylev, 21.10: Müzik Cşarkı 

• 

:; : "i 
3 B .. . ., <'i • ·-

1 - Hasan Ecza ~ Ha-
san vekili M. Hal5d 

2 - Tanaş Karvelis Harbiye 
Bursa Bakkıali~ sahibi 

3 - Vitol ve şürekbı vekili 
M. Halid 

4 - Krepel ve şürekam ve-

kili M. Halid 
5 - Liyon Mem>a Şirketi ve-

kili M. Halid 

6 - Etnopulo blrad'.eıler ve-
kili M. Halid 

7 - Yoııgi D.eEi~ncioğlu 

vekili M. Halid 

8 - Mina CanbazoğLu Ba
lıkpazar 

9 - Liğor Trelidis ve mah-
dum1an Balıkpazar No. 
53. 

lO\- Garufalid'is ~raltı 
caddesi 46 

ll - İskonto ve ticaret Ş. ve

kili M. İşmil 

12 - J ak Pisalti 
13 - Necnıcddin Musul ili han 

15 - Milli ve Yılıdız Konser
ve fabrikası Beyoğlu 

Yen;şahir 59/ 88 

16 - İdeal K.onserve fabrika
sı Topane Aii,paşa De-

ğirmen ooka k No. 20/22 

17/75 Yahni ve Şü. sı tC'V'hit 

18 - Bohor Filiba 

19 - İstavropulo ve mahdum-

duroları Haraççı Sok 
20- Ester 
21 - Jak Zahna Erzurum han 

22 - İliya Kalderon 

23 - Ermis ve Ş. sı Ayvan-
saray 

24 - Kalaroni ve Ş. M. İ.şmil 
25 - fstronğilo vekili Şemsi 
26 - Kadri Çelik iş vekili Na-

ci Mühürdarzade han 

türkü, ve aaz eserlerll. Leman Rahmi, De- • 
nlzo~lu, tanburt Zekl Mehmed Abl. ~: 27 - Namık Amaç vekili Ce-
Dünya edebiyatı (küçük blk§.yel, 22,15: Mü- lcll Feyazi 
zilı: C küçük orkestra). Lahme opera•nndan 
seleksyon <Leo Delibes), Manon operasın -
dan seleksyon CJ. Massenet), La Bohem o
perasından seleksyon (C. Pueçlnil, 23: Caz
band, 23,45 - 24: Son haberler ve yarınki 
program. 

4-11-938 CU:\IA 

12,30: Müzik (türkçe eserler), 13: Saat l
yarı ve haberler. 13,ıO: Konufffia, moda 
bak.kında), 13.25 - 14: Müzik (küçük orkes
tra - ~Id operetıerl. Romantik uvertür <Ke-
1er Bela), La fllle de Mm. Angot operetln -
den, Potpurl (Ch. Lecooctl. Dl BaJardere o
pt'retjnd~n Po1ıpurl (Emmerlh Klılman), 

18.30: Müzik (ne~·eıı - Pl), 19,15 Saat ~yarı 
ve haberler, 19,25 Mlizlk (deniz tü.rküleri). 
19,40: Konu~JDa, 19,50: Müzik (dait türküle
rll. 20: Müzik (Rlyasetlcumhor tllA.rmonik 
orkeatra.sı eel: Praetorlus). Egmon - ııver

tür (Beetlhoven), Benfont (Cezar Franetı. 

Caprlıç.çlo Espagnol CRI.m8kl Korsakow), 21: 

Arabea söy1eY, 21,10: lıılüzik CŞan tonserll, 
Lleder (aoliat Kurullah Şevket), 21.30: Ko -
nufllla (Koea Sinanın birkaç eseri önün -
de); Yazan ve IÖyliyen {Ekrem ııe.ı.a ı, ~! ,45 
Müzik (Binanın duydutu natmeler (Beyld 
Nuh İtrll, 22.05: Sinanın duydotu 4f,lrler -
den), 22,10: Müzik (17 nci asır), 22,45: Blr 
operanın tamamı, 23,45 - 24: Son haberler 
ve yanoki program. 

5-11-131 CUMARTESi 

13,30: Konufllla (yann pazar, ne yapa -
lım), 13,45: Müzik (güzel sealer - Pl), 14<: Sa
at §.yarı ve haberler, 14,10: Müzik (bir kaç 
şarkı>, 14,40 - 15,30: Cazb:ınd (Pl), 18,30: 
Müzik (daıu aaatl), 19: Cazband (Pl), 18,30: 
Ian (Perde arkasında), yazan: (Ekrem Re
şld), söyllyen (Avnl Dllllgll), 19,30: Müzik 
(lncesaz faslı), 20: Saat A.yarı ve haberler, 
20,10: Müzik Cfolkler), 21: Arabca söylev, 
21,10: Müzik (küçük orkestra>. Çigan dansı 
(L. Camlnat.i), Eutennezo (Struzzen, İch 
hab'elnen Scbrups - Viyana melodlsl <W. 
Giblsh) , Hazin melodl (0. Brusso) , Die saga 
vop Tyrm - seleksiyon (Hartmann) , La 01-
oconda operasından danza della or <Pon
clllelm, Trantelln Napoutana (B. Derksen l, 
22: Haftalık posta kutusu, 22,15: Müzik <es
ki dans bavalanl, 22,30: Konuşma, 22,45: 
Müzl.k (yenı dans havaları, 23,46 - 24: Son 
haberler ve yannkl program. 

28 - Pol Denasuda vekili 
Şe kip 

29 - Fuad Muradoğlu vekili 
Celfll Feyaz. 

30 - Yani Alevropulo Galata 
Gümrük S. 

31 - Şekip Adut 

32 - Ahmed· Gü.ı1can 
33 - Istanbul Belediyeili 

34 - Margarit Kir.lror vekili 
Kalodi 

35 - Kiryako Bek~lu K. 
Pazar Ayazma kapı 

36 - Marko Trema İsıtiklal 
Cad. No. 358 

37 - Rafael Kandioti Taşçı-
lar No. 23 

38 - Kostantın Hristi 
39 - Nüzhet A~ 
40 - Eıımis fabrikası vekili 

Lazaroğlu 

41 - ;l:şpinker Amoo. vek;ll 
Daniyel Bdıar 

42 - Yuvan İstavridis vekili 
Evyenidi3 

43 - Kızılay Cemiyeü 

• .!. .. i·~ 1~ ;ıs 

i 1 ] ~ il • 
f-o.!! :J..! 
L. K. 
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ler bedelaiz ol ~ 
dujunclan ve 
mübrizi de ıskon 
to ışile meşgul 

olmadılından 

Mübrizi is
~on to işi le. meş-
gul olmadılı gi• 

bi senetler de 
bedelsiz oldu -
ğundan 

Vesika i.braz e -

di1mediltn~n 

Mübrizi iskonto 
işilıe meşgul ol • 
madılı gibi se -
ııet.ler de bedel -
siz oldulundan 

Şahsi alacalı ol
duluna dair ve
saik ibraz edil .. 
medilin den. 

Borç olmadıtın
dan 

Vesaik ibraz e • 
dilmedilinden 

3000,00 
107,50 

3000,00 6 
107,50 6 

( Devamı 15 inci sayfada ) 



ı İkinciteşrin 80~ POSTA Sayfa 1 ı 

Türk düşmam Fransız. müstemlekecilerl ! ramvay şirketi ıso bin 

h kt 1 hra tutan borcunu dün "Zevcim, gözlerine 
inanmak istemiyor, gene Sa neye ÇI 1 ar elektrik idaresine verdi 

(B~tarafı 1 inci sayfada) zatın bir istizahı ile Frans.anm o kadar 
Fransa hariciye nazırına göndermiş ol • büyük kıymet verd~ Türk dostluğu si
duğu bir istizah mektubudur. Ayan mec- yasetinden vazgeçeceğille ihtimal verile
lisinde Loire (Luvar) vilayetini temsil e- miycoeğini söyQ.iyenler ekserıycti teşkil 
~ .bu zat, Suriyenin Fransa mandası .al- ediyor. za•ten §U sıralarda burada Hatay 
hna yeni konulduğu tarih:lerde Suriye • meselesini düşünrneğe imkan ıda yok. 
aelti işgal ordusunda bul\ınmuş, Berutta Çünkü daha büyük ga.ITeler çıktı. Şimdi 
çıkan Orient €azetesinin ~ebl muhar - herkes Eloezire mese!esile meşgul ve da
rirliğini, sonra da başrnuharrirli~ini yap- ha doğrusu eSutiyenin ikibeti endişesi 
lllıştır. Bundan dolayı Fransada Suriye diğer bütün meselelere ve dü~üncelere 
i§leri mütehassısı olarak geçinir \"e öte - hakim bir mahiyet aldı. 
denberi Fransanın Suriye hakkında en Fransız gazetelerinin neşriyatı 
llıüfrit müstemleke fikirlerini temsil ey- Paris 31 (A.A.) -Journal de Debas ga-
ler. Kendisi, Fransa Qyan meclisinde Su- zetesi, Türkiye cumhuriyeti on beş ya -
riye dostları grupunun reisidir. şında başlığile Türkiye cumhuriyetinin 
Bu zat, Fransa harici ye nazırına gön - yıldönümüne tahsis etti~i makalesinde ez
derdiği bir istizah mektubunda Hatay an- cümle diyor ki: 
laşması aleyhinde gayet şiddetli bır dil Türk milleti, cumhuriyetin ilanının on 
kullanıyor ve Bay Bonnet (Bone) ye a- beşinci yıldönümünü tes'it etmektedir. 
deta çıkışıyor. İşe fazla bir de reklam l teşinisani 1936 da Atatürk Büyük 
ilave etmek maksadlle olsa gerektir ki bu Millet Meclisinde nutkunu söylerken, Tür 
ıat, mektubunu ayni zamanda gazete - kiye ile Fransa arasındaki an'ancv! dast
ler}e ncşretmeği ihmal eylememiş. Şim- luğun tekrar teessüsüne engel olan ye -
di Suriye gazeteleri ibu ımektubdan bah- gane şeyin İskenderun Sancağı meselesi 
Sedip duruyarlar. olduğunu bildirmi§tir. 4 temmuz 1938 ta-

Bu müteassıb Fransız müstemlekecisi rihindenberi bu mB.ni artık mevcud de -
llıclrtubunda gayet şiddetli ve Türkiyeye ğild.ir. 
kal'§l dostlu~a muhalif bir dil de kullan- Ankara ve Paris hükılmetleri, hakka -
mıştır. Bir kaç cümlesini nakledeyim: niyetli bir sureti tesviye ile, iki memle -

c Uzun aylardanberi Sancakta cereyan ket .arasında zuhur eden ihtilafa nihayet 
~en şeyleri bi]memenize imkan yoktur. verdiler ve lbu suretle barış arzularını ve 
En iyi dostlarımız muhal'iflerimize feda bir kaç defa asırlık olan bir an'anenin 
edilmiştir. Şimdi dostlarımız içm Kilikya bağlarını tekrar <f'uğü.mlemek daha doğ
kanalı veyahud yeni bir takını hadiseler rusu sıklaştırmırk bakkındaki müşterek 
gibi, korkulacak bir çok şeyler vardır.~ arzularını birlikte gösterdiler. 

c •.. Meşru hakimiyetin timsali olan Su- Ankarada aldedilen dostluk muahede-
riye bayrağı, nüfusun ekseriyetme, rnua- si birinci derecede eıhemmiyeti haiz bir 
hedelerc, Suriyeye karşı vazifeleriınize politik vesik.adır. Fakat biz bu muahede
rağınen, Sancalı kendisine ilhak etmek de iki cumhuriyetin birbirine karşı olan 
İstiyen bir ecndbi devletin bayrağı kar- muhah'betli ve itimad verici hisl.erin üa-
§ısında, ortadan kaybolmuştur.:. desini de görmek istiyoruz. 

c ... Bay nazır, ıgazetıerer sizi:ı yakmda Fransız ofkarı umumiyesi, yeni Tür • 
Ankaraya gidip orada yeni paktı teyid kiye tarafından Yaratıcısının ve Şefinin 
edeoeğiniti yazıyorlar. Bu haber, insanın yüksek ilbarnı altında başardığı terakki
aklını yerinden oynatıyor. Çünkü içinde leri takdir ve hayranlıkla takib etti. 
bulunduğumuz buhran, bizim Asya ve Fransa, Kemal Atatürkün ibdakar icraa
Afrikaıun kapılarında, şarki Akdenizdeki tının mülhem olduğu prensip ve emel:ler
mevkilerimiıti sımsıkı eilimizde tutmarnı- de kendisi için ıızi.z olan prensip ve e -
zı iktiza ettinnektedir.ı~ nıelleri bulmaktadır. Zira Fransanın iti -

Bir kaç cümlesini naklettiğim bu Jsti - ltısını ve prestijini de bu prensıp ve ernei
zahname burada hayli tefsirlere yol açtı. ler kurmuştur. 
Fransa efkannda yeni bir hareket hasıl Fransız milleti, bı.l:g~n kendi temenni -
olduğundan, hatta bu istizah üzerine Fran lerini Türk mi~tinin genç cumhuriye -
aa hariciyc nazırının Ankara seyahatin - tin refahı ve onun ~n ve şerefile Başka
den vazgeçrneğe .mecburiyet hissettiğin- nınm saadeti için olan temennilerile bir -
dan bile bahsedihii. Bununla beraber, lc.ştinnek için bu müşterek ideali mun -
kendisini Fransada Suriye ve şark işleri zam bir sebeb olarOOt telakki etm-ekta -
kahramanı olarak göstermek istiyen bir dir. 

Başveki~ Atatürkün 
Yıllık nutkunu bugiln 
Mecliste okuyacak 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Bundan sonra encümenler seçimi i

~n çalışmalara bir hafta fasıla veri -
lecektir. Encümenlerde esaslı bir deği
liklik olmıyacaktır. 

Atatürkon istanbul 
valisine cevab1 

(BCl§tarafı 1 inci aayfadcı) 
Başvekilimizin eevablan 

Ba~ekil CelAl Bayar da çekilen telgra
fa şu cevabı vesnllitir: 

Muhiddin Üstünda~ 
• Vali, Belediye Reisi ve Oıunhuriyet 

Halk Partisi başkanı 
İstanbul 

Parti grupunun bugünkü toplantı -
sında Meclis Reisliğine ve xeislik di
\Tanına gösterilecek namzedler tesbit 
edilmiştir. Cumhuriyetimizin on befinci yıldlmü-

Eskisine nisbetle bir değişiklik yok- mü münasebetile vuku bulan tebrikleri -
tur. Yalnız katib olarak Bursa meb'u- nize teşekkür eder, büyüi milli bayra -
SU Sadi Konuk yeniden namzed reçil- mımmn size de kuU~ aziz milletimiz 
llliştir. için refah ve saadet dolu o!m.asını dile -

Parti Meclis grupu reis vekllleri ile rim. 
grup idare heyeti aı.alıın tekrar seçil Ba§vekil CelAl Bayar 

DahUiye VeJdlhı.iıa cıewUian 
Parlinin tebliği Dahiliye Veldfl ve C. H. P. genel sek-

Ankara 3 J (AA) - Cmnhurjyet reteri Şükrü Kayanın cenıln da fUdar: 

zn~Jerdir. 

Halk Partisi Kamutay grupunun umu- Muhiddin tktündaJ 
ını heyeti bugün saat J 6 da sayın Baş- Vali, Beledi~ Reisi ve C. H. P. başkanı 
Vekilimiz ve Kamutay grupu Reisi Ce- . İstanbul 
lAI Bavarın başkanlıg~ ında top~andı: Türk inkıl!bı ~ 1stiklA1inbı ve bütün 

J başaniann yar t B'' -k Şefin ··k 
Bu içtimaın ruznamesini yalnız B. . . a ~ . ~yu yu -

M. Meclisinin yarın açılacak dördüncü sek ıdaresı. altında lbmbırı ardı sıra 1~ yıl-
içiima devresindekı' rl'yaset di lık suTh, ınşa, hamle ve refah .devresini 

vanının 'd k ed ib-...;ı.k Tü ~- · · i-ı· bab e K ta . ı ra en ' uJ... rol\. milletının !i yık 
'"" ı v amu y ~punun reıs 

Vekilliklerile idare heyetinin seçimi . oldu~ ve y.aratt$ cumhuriyet bayra -

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
racaat ettiğini ve icra tarafından ve -
rilen ()n günlük mühletin dün bitmiş 
olacağım önce yazmıştık. 

Tramvay Şirketi, bundan bir müddet 
evvel Elektrik İdaresinin alacağını js
temesi üzerine Nafıa Vekiletine mü -
racaat ederek bu borcun Üsküdar ve · 
Kadıköy tramvayları §irketindeki ala
cağına veya Tramvay Şirketinin hü
kUmet tarafından satın alınması mu -
tasavver bulunduğuna göre ~irket sa
tın alındıktan sonra verilecek taksit
lere .mahsub edilmesini teklif etmiş; 
bu iki teklif de yerinde görülmiyerek 
kabul edilmeınŞi. Elektrik İdaresi 
bundan sonra Noter vasıtasile Traın
vay kumpanyasına bir protesto gön -
dermiş ve paranın defaten tediyesini 
istemişti. Buna rağmen Tramvay Şir -
keti, gene, borcunu • veım.ediği için, 
Elektrik İd<!r:esi icraya mürncaat etmiş, 
icra on üç gün evvel şirkete bir ödeme 
emri göndennişti. Elektırik müdütıü~ 
ğü icraya müracaat etmekle beraber 
tramvayların işlemesi için yalnız hat~ 

/şte, Fransada Sen Şehrinde Montereuil hasa
basında Emil Zola sokağında 17 No. da Bayan 

Wagner, Böyle diyor ve ilave ediyor: 

" O, Bana; Sen 10 Y &f Gençleşmişsin Diyerek 
Hayretini Izhardan Kendini Alamıyor. , 

larda cereyan bırakarak Tramvay Şir- Ba;yaıı Wqı:aer'in BioceW Bayan Wagııer'in birkaç hafta 
ketine aid bijtün binalann elektrik ce- ~ ,.eni cild UDAII'UJIU kul· ıarfmda kazandığı pyanı hay· 
reyanmı da .kesmişli. Di~ 'taraftan lenmazdan evvelkj ret güzellik tebeddülünü 
Tramvay Şirketi icradan gelen ödeme fotocrafı cösteren fotoıraf 
emri karşısında, :borcunu esas itiba!"i- . 
le kabul etmekle beraber VekB.let üc- cZevcim Jorj, bu A.deta bir mucize- hem de son derece memnun kaldılar.• 
reti ve masraf kısımlanna itiraz etmiş dir, diyor. Filh:ki~ i~ ay J:adar ev - Her ~am yatmazd~n. evvel pem~ 
ve on gün zarfında mal bey.anında bu- vel, alrumda, gozlerımın ve agzıının et- renktekı Tokalon kremını kullanım%~ 
lurunadığı iakdirde kanunen müdürle- rafında b~ru~klu!l.~r ve çizgilerim Te::O_binde, Viyana Üniv:rsitesi :ro .. , 
ri hapis cezasile tazyik edileceğinden vardı. Bugun ıse butun arkada,.şlanm fesoru doktor STEJSKAL ın keşfı olup' 
bayramdan evvel icraya mal beyamn- bu şayanı ha~et teb_eddü~e şaşıyorlar. tıpkı insanın tabii ve hayati cild unsu-~ 
da bulunmuştur. ~nlara yaptıgunı soyledlın. Yegane runun ayni olan ve genç hayvanlannı 

Nihayet icra tarafından verilen müd- cıld unsuru olan pembe renkteki Bio - cild hüceyrelerinden istihsal edilen:: 
detin hitamı sonunda .paranın ~irket cem Tokal.on ~emini k~llanmaıa:ını ~~ocell gençlik cevhe~ vardır. Gündüzj 
emvaline haciz konmak suretne tahsil tavmye ettıın. Bırçoklan bızzat tecrube ıçın de beyaz renkteki Tokalon krenıi-• 
edileceğini anlayan Tramvay kum _ e~er7k şayanı ha~ret semeres~i gö - ni kullanınız,. cildinizi yumuşat~p be ~~ 
panyası, araya Cumhuriyet bayramı _ rune1ye kadar benımle alay :ttıler .. Fa- yazlatır v~ sıyah noktalan eritıp açili; 
nın girmesile kendiliğinden dün ak~a- kat sonra bana hem teşekkur ettıler, mesamelen sıklaşhrır. 

ma kadar uzayan müddetin bitamın ~ 
dan evvel elektrik idaresine müracaat 
ederek borcunu verecei\ini bildinn~ 
ve iki yüz doksan bin liralık borcunu 
defaten tediye etmiştir. 

Borcun ödenmesi üzerine aradaki ih
tilfU hallolunmuş -ve Elektrik İdaresi 
evvelce kesilen cereyanı yeniden ver
miştir. 

----------------------
941Uk ihtiyar kar1s1ndan 

boşanmak istiyor 1 
(BC!§ tarafı 1 inci sayfa.mızda) 

94 yaşmda Ferid isminde bir müte
kaid, iddiaya göre onuncu kansı olan 
40 yaşındaki Hayriyeden ayrılmak is
temektedir. 94 yaşındaki erkek, mah
kemede, bu ayrılma teşebbüsünün se
beblerini de şöyle anlatmı.ştır: 

UYKUSUZLUK 
• SINIR ACRILARI 

• • 
ASA B 1 ÖKSÜRÜKLER 

• 
BAŞ DÖNMESI 

• BAY GINLIK 
ve 

SINIRDEN İLERI GELEN 
Bntnn Rahatsızlıkları 

IYI EDER 

- Bana hakaret ediyor, hiçbir sö -
zümü dinlemiyor. Sonra da.. bir ka
nkocanm aynlınalan için, iki türlü 
hüküm vardır. Biri dini, öteki mede - -----------------------------
ni... Ben bu kadını taliiki selase ile 
99 defa boşadım. Artık, birleşemcm. 
Medeni kanunun vereceği hükmü bek
liyorum. 

Hayriye ise, kocasının hakkındaki 
iddialanna itiraz ettikten sonra: 

-Dünyada ~anmam. Ne diye bo
şanacakmı.şıın? Ona bunca hizmetim 
var. Malı mülkü başkasına mı kal sm? 
demiştir. 

Kadının iddiasına göre, Feridin bu 
boşanma talebinin sebebi, bir başka 
kadınla evlenmek isteyişindendir. 
Çüııkil, Ferid kadınlara fazla zMı olan 
bir adamdır. Bir kadınla iktifa etmek 
istemez. . 

Mahkeme, H:ayriyeye evvelce sulh 
hukuk mahkemesince bağlanan nafa -
kanın devamına, yaşlı kocanın boşan
ma talebinin de, reddine karar vermiş
tir. 

Siyasal Bilgiler Okuluna alınacak doçent ve 
asistanların seçme şartlan. 

Siyasal Bilgiler Okuluna üç doçent, üç asistan almacaktır. Doçentlerin maap 
baremin al'tmeı deracıesi olan yetmiş liraya kadardır. Asistanlara baremin onun
cu derecesi olan otıuz beş lira üzerinden ma~ verlleıcekü. Doçentler qağıdakli 
iltm br'anşlan için ahnacaktır. · 

1 - Amme hukukıu. 
2 - Huımal hukuk. 

3 - İktısad ve maliye. 
Asistanlar aşağıdaki ilim br antlan içi u ~nacattır. 
ı - &:.,ıoJoji. 
2- Tarih ve Coğrafya. 
3 - İktısad ve maliye. 
Doçent o1m.ak için aşağıdaki §artları haiz olmak »zı.md.x-: · 
a - Siyasal Bilgiler .ok ulundan ve 'O niversite Fakültelerinden veya ecneb~ ' 

memleketlerde bunlara muadil bir müesseseden mezun olmak. 
b - Doçent tayin olunacak branşa ai d bir ese!'i bulunmak. eBu eser basıhm( 

veya basıhnamış olabilir.~ 
c - Bir eonooi dilini çok iyl bildi~i tcı.hsH vesikalarından anlaşı)mak w,ya 

okulda yapı.la<:ak imtihanla sabit olmak. 
teşkil ediyordu. en mını candan lrutlular, §E'Wk.Ierımi .riına _ 

nm (Antalya) ittüakla intilıab olunmuş -

ı Kamutay reisliğine namzed gösteri- · Dahill'ye Ve'-!li ......,. c H p ,ı:uo 1 lardır. 

d - Talimatname:ii dairesınd.e yapıla cak habilitasYQn imtihanını baş~ 
Bu şartlar dairesinde doçentli~e talib olanlarm ikinciOOşrinin sanuna kadan 

bal terciimelerJni gögtBir birer i&tid.a i~ direktörlüğe müracaatları lAzım~' 
Haıbllitasyon iıntihanı birincikAnunun ilk haftasında yapllacalat.ır. Asistan olabU" 
mek içkı 8§8J'ı<ia yazılı prtlar lhımdır: 

en Çanlon meb'usu Mustafa Abdül - kret,.ıu Y'Ç • • ·o-ne halilc R d . . . se erl Ştıkrtl X.aya Grup idare beyeti için yapılan inti -
. . ~n. ~ ve nyaset divanı reıs ve- bab neticesı..ııde Aziz Akyürek (Erzu-

kılhklerı ıçın narnzed g&terilen Refet (Beyuıd), Dr. Saim Uze (Manisa) ve rum}, Şükrü K'oçak (Erzurum), Ali 
Canıtez (Bursa), Tevfik Fikret Sılay kitibliklere Nqid mu~ (Kütahya) A- Kılıç (Gazi Anteb) Harndi Yalman 
~Kon!a) ve Hi~.i uı:~m (~~han) u- li (Çoruh}, Ziya Gevber Etlli (Ça - (Ordu), Gl. Jtısan s3mıen (Giresun), 

1 
urm heyet.çe muttefıkan mtihab o - nakkale), Cavld Ural (Niğde), Dr. Rasim Başara (Sıvas), Rasih Kaplan 

unmuşlardır. Sadi Konuk (Bursa), Kemal Ünal (İs- (Antalya), Damar Ankoğlu (Seyhan) 
.. t~ar.e ~i~li~leri ve ri~a~t divanı parta) seçilmişlerdir. Abdülhak Fırat (Erzincan), üye ola: 

kat~blıkle.rı ıçın y.apılan . ıntihab ne'tf- Partinin Kamutay grupu reis Ye _ rak seçilmişler ve saat 18,30 a doğru 
~sınde, ıdare amırllklerıne İrfan Fe- killikleri :için namzed g&terilen Hasan umumt heyet içtiınaına nihayet veril-
rıd Alpay.a (Mardin), HaUd Bayrak Saka (Trabzon), Dr. Cemal Tunca m~tir. -

a - Siyasal Bilgiler okulundan ve U niversite Fakültelerinden veya ecncbf ı 
memleketııenıe buna muadil müesseseler den mezun o!mak ve ccnebi dillerinden 
birini ıayıld:.e bilmek. . 

b - Talimatnamesi dairesinde açılacak imtihan da muvaffak nlm&k clmtiha-. 
nın icra şeklini talibler müesseseden ö~ enebilir1er.~ 

imtihan birincikanunun beşincı, altıncı, yedinci günlerinde yapılacaktıı. !'a~ 
liblerin hal tercümelerini gösterir bir istida ile ikindteşrin sonuna kadar okul 
direktörlüğüne müracaatları )azımdır. ·4545~ c7936:. 



l~ ~ayfa 
SON POSTA İkindtcşrin 1 

p.r "Son Pt!sta, nın Hikayesi 

ESi 
Almanca mütlırcimi aranıyor 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: A FERiHA 1 
Muazzez Tahsin Berkand ..... ~~~ .. --IIIIRIIIII..,._. Yazan: 

Almancadan Tünkçeyc ve Türkçeden Almancaya mükemmelcn tercümeye 
muktedir bir mütercim alınacaktır. Almanca ile beraber Fransızcayı da ayni 
derecede bilenler tercih olunaraktır. 

İsteklilerin şartları öğrenmek üzere birer istida ile Umum Miidürlüğc rnüra· 

Soğuk bir kış akşamı ... ~ağmurla ka-ı -Küçük harum .. şey ... Bu mektubu a
rışık sulu kar, sokakları bır balçık de - lınız ... 
nizi haline getirmişti. Sert esen rüzgar, - Mektub mu? 
k&rla ıslanan yüzleri gorerek yakıyor, - Evet, beyefendi verdi. Gelir gelmez 
ayaklar kaypak çamurlar iç;nde sende - okusun dedi. . 
liyerck yürüyordu. Genç kız basamakları tekra" ınerek 

Ferihn yazrhaneden geç çıkmıştı. beslemenin elindeki zarfı aldı ve ne dü -
Yagmurluğunun yakasım sıkı sıkı kapa- c:oündüğünü, ne yaptığını anlamadan ye • 
ınış ellerini ceblcrine sokmuş, yarı ay -1 rnek odasına girerek şapkasını, yağmur
dmlık yollarda alclacele yürüyerek evi- luğunu sandalyanın üzerine fırlatıp zarfı 
ne donuyordu. Bütün gtin makine ba - açtı. 
s.n a çalışıp yorulmuş, tuten sobanın ve cBen gidiyorum. Onunla bir olup ba
içilcn sigaraların dumanlarilc başı a • na düşman kesilclin sen de ... Bundan böy-
ırla.mıştı. Gecenin rütuoctli havası bir le beni arasanız da bulamıyacaksınız. 

d nbıre göğsüne ve başına bır hafiflik Yalnız gitmeden evvel şunu sana ha • 
\'erdi omuzları üzerindeki yük kalktı. bcr vermek borcumdur. O kadın senin 

Sabahtan akşama kadar nefes ve du- sahici anan değildir... AnnPn, sen bir 
manla agırlaşan kapalı bir odada otur - y~ında iken öldü.• 
duktan sonra dısarının temiz havasını Ferihanın elindeki kağıd d!iştü. Göz-
ciğerlerine doldurmak ne büyük bir sa- leri hayretle açıldı: 
~ detti! -Bu ne demek? Yoksa oabam bu sa-

Fakat genç kızın bu menınunjyeti ço'k tırlan yazarken g~ne sarhoş mu idi? 
tıiirmedi. Eve yaklaştıkça adımları bill- Fakat... 
ihtiyar ağırlaşıyor, başının içine fena dü- Bir saniye içinde genç kızın beynin-
sünceler doluyordu. de müdhiş bir f1rtına koptu VP en büyük 
~ Ktm bilir gene annemle babamı na- kasırgaları durultan birkaç damla yağ-

sıl bulacağım? Son ihaftalar kavgaları 1 mur gibi, gözlerinden yanaklarınn akan 
tah mmül edilmez bir hal aldı. Her sa - yaşlar, bu fırtınayı derllal yatıştırdı. 
b.ıh patırdı, her gece kavg:ı, giırültu, - Hakkı var ... Annem benim sahici 
tehdıd. Zavallı anncığım... anam değil... Şimdi çocukluf!ıımdan beı i 

Sokagın başına geldigi zaman bir - anlayamadığım bir çok imah kelimelcri. 
denbire durarak evin pencerelerine bak-ı tehdidleri:. hakaretleri a~lıyo~u~n; .. şiın~i 
tı. Aşağıda yemek odasının zayıf ışığın- babamın ofkc arasında soylcıi•ğı sozkrın 
dan l:ia,.ka geniş evin cobhrsıni aydın - manasını kavrıy!Qrum. 
latan bir ziya görünmi.iyordu. Zavallı anacı€ım. 

- Acaba annemle babam yattılar mı? Feriha ölen anasına değil. yukarıda 
Bu saatte buna imkan yok? O hnlde o • yatan ve ona, bir yaşında bir bebek ol -
tunna odasının ışığı, neden sönmi.i5? duğu zamandanberi tam bir anne şefka-

Bir felaket illaberi a'bnaktnn korka • tile bakan kadına acıyordu. 
rak adımlarını sıklaştırdı ve yer y<'r su Kim bilir, huysu~. sarhos bobasının 
birıkıntileri ile dolu çukurlara dalarak bu sırrı kendisine bildirmemesini tcmi.r. 
bir saniyede evin zilini çaldı. için, biçare fedakar kadın ne kadar iş -

_ Kim o? kencclere ve acılara tahammül etmişti 

- Benim, çabuk aç Zelhrıa. - Zehra, annem ne zaman yattı? 
Kuçük beslemenin yüzü sapsarı - Beyefendi eşyalarını alıp gittik -

-Ne var Zehra?.. ten sonra küçük hanım. 
- Hiç küçük hanım... - Saat kaçtı? 
- Annem, babam nererleler? - Bilmiyorum, daha lfunbayı yakma-
- Hanımefendi yatı~ .. heyefendı ... mıştık. 
- Söylesene kız! G€nç kız ağır adımlarla yııkarı kata 
- Şey... çıktı, ayaklarının altında eski tahta mer 
Feriha beklemeden merdivene koştu. divenin basamakları gıcırdıyordu. Gü _ 

Jmdad kuvvetlerinin görünmesile ce
saret bulan, Gurabi efendi nihayet 

rültü yapmamağa çalışarak annesinin 
yatak odasının kapt.sını aralıkladt ... İçe
ride yanan .gece kandili. odaya belirsiz 
bir ışık veriyor, eşyalar karanlık bir du 
man içinde ancak farkediliyordu. 

Ferihanın gürültüsile Güzide hanım 
yatağının Jçinde doğrulanuş, O"!l! bekli -
yormuş gibi başını kapıya çcvirrn işti. 

İki kadın bir saniye bakıştılar. İki \ift 
göz bebeğinde, bu bir saniye iı;inde kor
ku, nefret, şefkat,, memamet. ve derin 
bir sevgi yandı, söndü. Genç ktz, dilınin 
ucuna kadar ,gelen bir kelimeyi söyle -
memek için yutkundu. Güzıde hanım, 

onun kendisine canne» damemek için 
çabaladığım anlıyarak derın bir acı ile 
titredi. Fakat bu duygusun.ı yenerek 
lıer zamanki gibi onu. çağırdı. 

- Gel kızım ... 
Fakat Fıeriha yaklaşınndan kapının 

di'bindo duruyordu. O zaman Güzide 
hanım yatağının içinde biraz daha 
doğrularnk ona baktı: 

- Gelsene Fcriha ... 
Genç kız rÜ.} ada g'bi ağır a

dımlaıla yaklaştı ve b;rdcnhire kuv -
veti kesilerek kendisim yatağ'ın üze -
rine attı. Bir şey söyliyecck, bir keli -
me talciffuz edecek hali kalmamıştı. 

Akşamdanberi kocasının ginerkcıı kı

zına bir mektub bıraktığını gördüğü da
kikadan beri uzun uzun düşünmüş o -
lan Güzide hanım elini Ferihanın hala 
ıslak olan saçıarına uzattı. 

- Sana .elimden geldigi kadar ana
sızlığını bildirmerneğe çalıştım, seni ca 
nundan kopmuş yavrwn gibi scvdi:n 
Fcriha... Ölürken bu sırrı kendimle be
raber mezara götürmek istiy(}rdum .. Hep 
senin için... Senin saadetini bozmamak 
için ... 

Bir hıçkırık sesini boğazına tıka::Iı: 

Şimdi Fcriha kendi~i toplamı~, başını 

kaldırnnıştı. Yüzünde büy:ik bir süku -
ı.et, gözlerinde kat'i bir ifade vardı. 

- Söyle bana ... Anlat .. ner şeyi an -
I at... 

Onun hala kendisine canııc• diye -
mediğini gören Güzide hanım, biraz kı
nk ve kesi·k bir sesle söyledi: 

- Annenle çok samimi ıki arkadaş -
tık. Benim, kırılan bir ümid yüzünden 

caatları. c8030• 

ile A AH, öG E ve AKŞAM 
Her yemekten soilra muntaz::tman dişierinizi fırçalayınız. 

İstanbul Orman baş mühendis muavinliğinden: 
ı - Orman Uınum müdürlüğü hesabına malzemesi İstanbul orman başınü • 

hendisliği tarafından \'erilmek ~a rtilc nümune ve şartnamesı veçhile 4865 
lira bedeli muhamm\n ile 80 kalem evrakı matbuanın tab ve tcclidi açık 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartname ve nümuneler bedelsiz olarak İstanbul Orman başmühendısli • 
ğindc görı.ilebilir. 

3 - Ek'Siltme İkinciteşrinin 4 üncü Cuma günü saat 15 de Vilayet konağında 
Orman başmühendis muavinliği dairesinde müteşekkil komısyonda icra 

olunacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 364 lira 88 ku ruştur. 
Teminatlar İstanbul Orman mes'ul muhasiblikten alınacak makbuz ilc Zi· 
raat Bankasina yatırılacaktır. 

5 - Eksiltıneye gircceklcrın şimdiye kadar 5000 liralık bu gibi işleri rap
mış olmaları ve ehliyetlerile ilk teminat makbuzlarilc birlikte belli gün 
ve saatte sözü geçen komisyona gelmeleri. (7681) 

hiç cvlenmeMiğ'imi ''.e ovlenmlyeceği .- çektiğin işkenceler.i ve yaptığın sonsu2 
mi bildiği için seni lbana emanet etti. fedakarlıkları unuttwmak için yanın 
Babanın daldan dala konan bir kuş ol - da ben varım anne... İki:niz başba§a 
duğunu biliyor, seni üvey ana eline bı- ı ~anyana yaşay~ra~ ~aadete vkavuşaca 
rakmak istemiyordu. Fakat baban sen- gı:t. anne ... Benım ıçın yaptıgın feda 
den ayrılmadı, bunun üzerine ben de, karlıkları ömrümün sonuna kadar u 
ölen arkadaşıırnın vasiyetini yerine ge- nutamıyncağun. 
tirrnek ve aı-t k sevrneğe başlaclı~ım Gü .. ide hanımın kolları Ferihanın sa· 
senden ayrı1mamnk için onunla evlen- rışın başını sev.gile dolad'ı; gözlerinder, 
rneğe razı. oldum. İşte bu kadar kızım... düşen bir tek daml~. yanaklanndan 
Babanla geçen hayatımı sen de benim yuvarlanc'\ı. BuJ senelerdenben ilk de· 
kadar bild'iğin için bunlardan tekrar fa düşen bir sevinç damlasıydı. 
bahsetmeğc lüzum yok de~il mi? 

Ferihanın göz bebeklerinde boğuk 
bir ışık yandı .. donmuş, titrek elleri u
zanarak Güzide hamnun sıcak ellerini 
tuttu. 

- Bundan böyle seni mes'ud etmek, 

f ARood M'681U"'ZDA: 

Ağzınızı k=-paym 
Çeviren: İsmet Huhl.<ri 
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diri diri boğulurdu. 

Bir aralık, yanından biri geçti. Bunu, 
ayak sesinden ve kapkara bir gölgen;n, 
kesif duman tabakası arasından :;üzü · 
lüşünden farketti. 

, YAZAN: Ercümend Ekrem Talu 

- Baksana, müsü! Sinyor!. Çelebi! 
dedi, işittiremedi. 

davrandı, baktı. 

Gemiciler de tam 
bu esnada kova -
ladıklarını, filika
ların dibinde kıs~ 
tırmış'lardı. Onu 
döve döve mey -
dana çıkardılar. 

Mechul şahıs rla
yak yedikçe vah
şi sesler çıkarı -

indi. Lakin orada leri ne idi? Gurabi 

Kendi kendine Uınet ediyordu. Yola 
besınelesiz çıkmamıştı. Öyle iken, Ga
lata rıhtımında Romanya vapuruna a· 
yak basalıdanberi başına gelmedik fe
laket kalmamıştı. Acaba her seyahat 
eden böyle bin türlü eziyet mi çekerdi? 
E::ı ufak arızalar karşısında acizlerini 
hissedenlerin kaffesi gibi öfkesini ba5· 
kalarmdan, ve tercihan zuafadan al 
mağa aneyleden Gurabi efendi §:mdi 
de karısına kızıyor, onu her şeye mii -
sebbib tutuyordu. 

)Ordu. Gürültüye kaptan da yetişti. 
Asağıdan Takvorla Torik de duymuş -
lar, güvertcye fırlamı.şlardı. 

Mesele kolayca anlaşıldı. La Feuille 
de Rose, Rotterdamdan bir kaç sandık 
fclemcn.l{ peyniri yüklemişti. Akşam -
dan güvertenin bir kıyısında gizlenen 
Sepi bunlan nasılsa keşfetmiş, oyna -
mak hevesine düşmüş, Gurabi efendi
nin de gelip hamağa uzandığını görün
ce uyumasını bekledikten sonra onu 
topa tutmuştu. 

Biçare maymun bu yararnazlığının 
cezasını gördü. Bir hayli dövüldi.ikten 
sonra, bir gemiciye tcsHmen ambara, 
zincire vurulmağa gönderildi. Müteaki
ben. kaptan da başta olmak üzere, ha
di eye muttali olanlar zavallı Gurabi 
efendi ile. güle güle alay ettiler. 

Kaplan Lögalek, onun geçirmiş oldu
ğu korkuyu düşünerek, sordu: 

- Na~ıl, mösyö Gurabi.. bir şey ister 
mi::.iniz? Size ne getirsinler? 

Gurabi efendi, bitıkin bir tavırla, ve 
bü+ün "aflığile cevab verdi: 

- Temiz bir dizlik.. kaptan hey! 
B i ka bir l:iey istemi •orum. 

Torik: 
Tuh! Allah belanı versin!. diye 

b ;ı v,ırdı. 
Bu csnaaa da Takvorla kaptan katıla 

kat • la gü lüyorlardı. 
Maymunun artık zarar verıniyecek 

bir hale getirilmiş olmasına rağmen, 
Gurabi efendi açık havada uyumak 
se,·dasmdan vaz rtecerek karnarasma 

kendisini bir türlü efendi yatağından 
uyku tutmuyordu. aşağı kendini ,,oyu-
Vapurun her tarafı verdi. Entar:isini çı-
tertemiz bir man • karıp, elbisesini giy-
zara arzettiği halde, di. Ayağında şıp ş:p 
ihtimal eskiliğinden terliklerile kamara-
dolayı hamam bö • dan dışanya çıktı. 
cekleri dolu idi. Koridor tenha ıdL 
Fazla olarak, bir Merdivenlere doğ -
gün evvel Takvor da ru yürüdü, üstkata, 
bir sıçan gördüğü - güverteye tırmandı. 
nü ağzından kaçı!' - Fakat oradan öteye 
mıştı. İhtiyann da iki adım atması ka-
bu hayvancıklada bil olamadı. Gözgö-
kat'iyen başı hoş de- c::ü görrnüyordu. Ka-
ğildi. Hatta bizzat İın bir sis tabakası 
anlattığına göre, ev- etrafı kaplamıştı. 
kafta iken, kendi - Güvertenin tahta -
sine teklif edilen larını bile seçmeğe 
evrak müdür mua - imkan yoktu. Bir 
vinliğini sırf fare korkusundan reddet-ı ta sıl çalınan bir çan ortada fevkalade ı ?,akikada, üstü başı sırsıklam kesıldi. 
mişti. bir hadisenin cereyan etmekte olduğu- Omrü billah tarak yüzü görmemis 
İ~e asıl bu sebebden dolayıdır ki, nu gösteriyordu. saçları çirişe batmış gibi şakakların~ 

kaınaras:nda l§ığı bir türlü söndürmü - İhtiyar kulak verdi.:. Rüya görme - yapışıyor, bıyıklarının her telinden bir 
yor, halbuki aydınlıkta da gözüne uy- diğini anlayınca eğildi, altınd~ki yata- çiğ damlası sarkLyordu. Buğulanan 
ku girmiyordu. ğa baktı. Karısı orada yoktu. Içine bir gözlükleri, nazarlarmın bu keşafeti 

Karısınınkinin üstüne tesadüf eden şüphe girdi: yarmasına büsbütün mani oluyordu. 
yatağında bağd~ kurmuş sigaranın - Acaba batıyar muyuz? Olduğu yerde mıhlandı, kaldı. Bir si-
birini yakıp birini söndürüyordu. Böy- Etraf bıraz daha dikkatlice dinledi: gara yakıp da öyle beklemek istedi; bu-
lece, ortalık ağarı-ncaya kadar bckledi. Kaptanın sert sert kwnanda veren sesi na da muvaffak olamadı. Eline alma -
Nihayet, arkasındaki lumbozdan içeri- duyuluyordu. Durmadan çan çalıyor, sile nemlenen kibrit ateş alınıyordu. 
ye, doğan günün çiy aydın'lığı sızınağa düdük ötüyordu. - Yahu!. Necmi!. Takvar efendi!. 
başlayınca, o da perdeleri çekti, geri- - Karaya mı oturduk? Diye seslendi. Canavar düdüğünün 
ne.rek, yatağa uzanıdı.. Lakin makinenin rnuttarid uğultusu. keskin sadası. onun sesint bastırdı. Ge. 

Tekrar uyandığı zaman, dışarıda bir geminin hareket halinde bulunduğunu risin geriye dönmek istedi, korktu. 
telciş olduğunu hissetti. Gü·;ertede ko- ispat ediyordu. Başka bir vapurla çnr - Aşağıda kendinden başka kimse yoktu. 
şuşan ayak sesleri, yarım dakikada b;r pıtmı.ş olsalar sarsıntıyı duyacaktı. O Ya maazallah bu siste vapur bir kazaya 
acı acı öten vanurun düdüm ve mut- halde. bu teli§ ve bu çanla düdük ses- uğnyacak olSa, karnaranın içinde kalır, 

- O şıllık kan da ne cehennemde! 
Kartalaz hali·nc bakmıyor da gemici -
]erin pesinde dolaşıyor galiba?. İnsar. 
böyle vazi ·etlerd'e ehlinin yanından 
ayrılır mı? Kabahat bende! Adam sıra· 
sına koydum da Avrupa ya seyahate çt· 
kardım. O seyahate değil, çatıya çıka -
racak matalı değildir. Benim gözleri · 
min iyic~ görmediğini biliyor da! Bu · 
rada on dakika daha kalırsam ka~katı 
kesileceğim. Romatizmalarım deprc · 
şec('k, rütubet ciğergahıma i.şledi 

Mel'un! Hınzır acuze! Hele bir e1ime 
geçireyim: Alimallah döveccğim! Şart 
olsun ki döverim! Hap .. şuh! Hay Allah 
la 7iğini versin!. İ te nevazili yakala -
dık. Daha 'bakalım ne vakte kadar siir-
tecek şn fıntı! ... Yelloz! .. Rczil!. So~ak 
süpürgP"i, azgın cadı!. 

- Kimmiş o? Sövle bakayım!. Şir -
fıntı rezil. yelloz, azgın cadı derli i in 
kin1? . 

Ta ense kökünde birdenbire cırl:vnr. 
bu sesi işitir işitmez Gurabi efendi 
sıfırı tüketti. Döndü. baktı: Karı!-.tnın 

simasını hayal meyal seçebikli. Kcırı 
küm edip. sözlerini tevil edecek oldu; 
meydan bulamadı. Ba.-ıına asabi b;t 
yumruk indi. 

(Arlcaa wr) 



Yazan: ~iya Şakir. 

Gece 1 şmalari 
~ 1~ister Havs bu mektubu, komi -1 

k nın adarnma teslim eder etmez, 
~Ur'atıe Selfuıiğe avdet etmiş; ve der -
aı harekete geçmişti. 
En evvel, mensub olduğu misyoner 

~}etine çok mücssir bir telgraf çeke
rek, Mis Estonun kurtulması için la
Zım olan paranın bir an evvel toplan
Inasını rica etmişti. 

Bu telgraf o kadar müessir idi k i; A
l'ııerikanın en kuytu köşelerine kadar 
~0kulın~ olan bu heyetin bütün aza
dart faaliyete geçmişleır; matbualtan 
tn~ha kuvvetli bir tesir husule getir-

lŞlerdi. 
!araf taraf iane defterleri açılmış; 

~ühirn mikdarda para toplanmaya 
aşlanmıştı . 
Fakat bu esnada, 'Bulgaristanda 

:ah~us bulunan M~ Estomm kalbin
e bır takım garib hısler uyanmıştı. 

* t Mis Estonun yanında bulunan Sara-
bo!, Mister Havstan gelecek 'cevabı 
ekıemiş ve iYukandaki cevab gelir 

gelınez, derhal Sofyaya avdet etmişti. 

Petrı gene her zamanKı gıbi, duvarın dibine oturmuştu 

nn dibine oturmuş .. sırtını duvara da-l - Havır, matmazel.. müsterih ola -

yamı§ .. kitabına dalmıştı. bilirsiniz. 

Mis Eston; Petrinin .gözlerini kendine 
çekmek istemişti. Hemen oradaki bar
dağa su doldurara'k, gfıya bardağı yı
kamak istiyormuş gibi e .... -vela bir kaç 
kere çalkamış. Sonra avluya serpmi~ti. 

Pevrinin gözleri knabdan kayımş, 
Mis E stonun penceresine yükselmişti. 

Diye ce\·;.~· • vermişti. 
Avlu, tamamile tenha idi. Mis Eston, 

bu fırsatı kaçırmamak istemişt i. Kolla
rını pencerenin kenarına dayıyarak 
eğilmiş.. yüzüne fettan bir tebessüm 
v.ererek sözüne devam etmi!?ti : 

- Okumayı çok seviyorsunuz?.· 

~arafofun beş gün devam eden bu 
~ısafirliği, Mis Estona bazı mühim ha
t'ıkatıer öğretımiştl Sarafolfun aYde
Ll~r:len sonra, bu hakikatler karş ısında 
~lan Mis Eston, başını avuçlarının i
Çine almış, dirsekierini masaya daya
:ış; ciddi bir düşünce ve muhakeme- O zaman M is Eston, sesine büyük bir 

en sonra: tatlılık vererek: 

- Çok severim. matmazel. 
- Ne okuyorsunuz? 
- Manon Lesko .. rahib Provun ese-

- Artık, aklımı başıma toplama1ı- - Pardon, m ösyö .. . Sizin orada otur-
r~nı ... Ellerine düştü.ğüm adamlar, bü- duğunuzu görmemiştim. Acaba üzeri
un insaniyet ve merhamet damarlan- nizi kirJettim mi?. 

ri. 
- Ah.. ne güzel romandır... Aşkın 

fedakarlığını o kadar hazin bir lisanla 
anlatır ki ... ~ koparıp atmış olan mahluklardır... Petri. derhal yerinden fırlamış, ol-

ele Sarafof; bir taş, bir kaya parça- dukca düzgün b ir Fran!'ızca ile: (Arkası t:al') 
~ndan bqka b~ ~ey de~ldi~ Bu ada- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
l'ııın göğsünde, çarpan bir kalb ara
~k. budalaca bir cinnettir. Onun iç;n 
öirtık bu abdaleasma maceraya nihay<>t 
'-'errnelid:ir. Çünkil; tıerbmgi b ir se
bebıe, bu paranın gelmesi uzıvacak o
lursa, zavallı hayatım, lbu adamlann 
elinde sönüp gidecektir. • 
k Diye bir hüküm vermiye mecbur 
a1rnı§tı. 

Fakat.. ne yapacaktı? .. Düştüğü bu 
~raniık çukurdan kendisini nasıl kur
aracaktı? ... 

.. Mis Eston, iki gün iki gece bütün 
~U~üncelerini bu noktaya hasretmişti. 
. lnerikalılara mahsus olan hayal, g?ne 
tırıdadına yetişmişti. 
Aklına, romantik bir çare gelmişti 

\ıe derhal zihninde bir plan tasarl:va-
tak bun~ tatbikine girişmişt; • 

* ~n günlerde, muhafızlar değiştıril-
:ış, bunlann yerlerine on sekiz kişi
!3 en rnürekk.eb bir müfreze getirilm;şti. 

U müfrezenin efradı da, diğerleri gibi, 
saçıarı sakallanna kanşmış, sert ve 
~ahşi bakışlı bir takım kaba adamlar
an rnürekkebdi. 
\7 alnız içlerinde, henüz yirmi bEş 

~~larında kadar tahmin edilen (Petri) 
~inde bir adam vardı ki; bu, diğerle
linden bazı farklar göstermekte idi. 

\i Mesela bu adam, çok zamanlar öte-
lerden ayrılıyor; Mis Estonun odası

~n karşısına tesadüf eden duvann di
) ıne oturuyor .. sırtım duvara day ı -
or .. saatlerce kitab okuyordu. 

Gözleri, bir kaç defa Mis Estonun 
~nceresine il~L§ti. Mis Eston, bu 
rzlerde. henüz nasırJanmamış bir 
s aıbden taşan yumuşak bir hassasiyet 
ezrnişti. Ve iki giln evvel de, Petri ge
~ Mis Estonun pencereleri altında sa
~ ah nöbetini beklerken; henüz ya ta -
t ln~n kalkın~ olan Mis Eston pence
t esıni açmış.. onu gören Petri, saf bir 
ebessilmle kendisine başile selam ver
QıiM' 'i•l .. 

b~is Eston, o zaman bu seltunı büyük 
~ kayıdsı2fiıltla k~ştı. Fakat 
lt lndi, son kararını verdi~i zaman, bu 
~~a baş selamının, kendisine bUyük bir 
la atnet kapısı açmak ihtimalini hatır
g0tntş.. ve pencereden ~nı uzatarak 

;erne (Petri)yi aranuya başlam\ştı. 
etti, gene iler zamanki fibi, duva • 

afıa V ekiletinden: 
Bksiltmeye konulan .iş: 
1 - Ankara Devlet mahallesinde yapılacak sulama işleri işletm'? merkez bma

sı keşif bedeli c219 337:ı lira c4h kuruştur. 

2 - Eksiitme 9/11/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat cl5• de Nafıa 
Vekfıleti Sular Umum M1dı.irlüğü Su eksiitme komisyonu odasında kapalı zari 
usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiitme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fenni şartname ve projeleri clO• lira c97, kuruş mukabilinde Sular 
Umum Mlidürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksıltmeye girebilmek için isteklilerin cl2 217, liralık muvakkat teminat 
vermesi ve eksiitmenin yapılacağı gitnden en az sekiz gün e\ovel ellerinde bu
lunan bütün vesiknlarla birlikte bir istida ile Vekalete müracaat ederek bu işe 

mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikaları ibraz etme!eri şarttır. Bu 
müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltıneye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev
veline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri la
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c4258 t c7367ıt 

U evlet Dem ryo.ları va t.man. 'i rı . ş a ~ıns . Um J.n ı 
Muhammen bedeli 18;375 lira olan 120 ton tt>lgraf teli ile 2.5 ton bağ te!: 

9/12/1938 Cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada Nafıa Vekaleti 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 137f.:,1:3 liralık. muvakkat teminat tle kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve teklillerini ayni gün saat 14 e kadar İdaremiz Malzeme dal
resindeki komisyon reisiiğıne Yermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daircsinden, Haydarpa§ada 

Tesellüm ve sevk şefli~inden dağıtılacaktır. (7839) 
~ 

Muhammen bedellerile mikdar ve evsafı aşağıda yazılı iki grup malzeme her 
grup ayrı ayrı ihale edilmek şartıle 16/11/938 Çarşamba günü saat 10,30 da 
Haydarpaşada gar binası İçındeki satın<ılma komisyonu tarafından açık eksilt
ıoe usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesailk ve her grupa aid hiza
larında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiitme günü saatine kaıdar ko
misyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından 

parasız olarak dağıtılmaktadır. · 

1 - 400 metre yolcu vagonlar:.. için perdelik muşamba muhammen bedeli 
1700 lira muvakkat teminatı 127 lira 50 kuruştur. 

2 - 5000 kilo beyaz üstüpii muhammen bedeli 1700 lira muvakkat teminatı 

127 lira 50 kuruştur. ('7969) 

Muhanunen bedeli 7790,76 lira olan A!yon gan rnefruşatı 10/11/1938 Perşembe 
günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isti~nlerin 584,31 liralık muva'kkat teminat ile kanunun tayin 

ettiği vesikaları ve bu gibi işleri yaptığına dair nafia ehliyet vesikası ve teklifle
rini ayni gün saat 14 de kadar komisyon Reisiiline verımeleri lAzımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Maberne dairemnden, Haydarpafa,da Te-

sellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (7838) 

Büyük MUsabaka, da 
Hediye Kazananlar 

- 29 Birinciteşrin Cumartesinden mabad. 

Son Posta hatırah murekkebli 
kazananlar kalem 

4 - KAnlll Can o~lu Memduh Can, Sallh
llde; 5 - Suna Şekerleme evinde Aklf Türk
sever, Park kar§ısı Samsun; 6 - All Türkay, 
İstanbul erkek llsesi 724; 7 - Şahlka ve Ra-
1ka Görkey kardeşler, Sakarya mahallesi 
Dolamaç sokak 19, Cebecl, Ankara; 8 - Tu
ran Özdemir, sınıf 5, No. 47, Eyüb 37 'ncl llk 
okul talebesinden; 9 - Beypazarı mahkeme 
başkfltibl Azmi Erman kızı Canev Erman; 
10 - Osman Alsancak, Işık llsesi 8 lncl sınıf 
talebesinden 344 numara; ll - Edirnede Kı
yak Tophane bayırında 114 No. da Zehra 
Tunca; 12 - Sirkeclde 9 uncu işletme yol 
başmüfettişll~ slcil memuru Bay Cemal oıı
ıu Nuri Ölmezo~lu; 13 - Davudp~a orta o -
kul 1-A da 85 numaralı Abdurrahman Öneş. 

Son Posta hatlrah albUm 
kazananlar 

14 - Küçük Yozgadda barut fabrikaları 
muhaslbi Necati oğlu Nurhan Delikan; 15 -
Samsunda Gazi llk: okulu 5 inci sınıfta 335 
numaralı Fahreddin Çellka~; 16 - Dörtyol 
Meteoroloji Istasyonu memuru Kô.zım kızı 
sevgi Okan; 17 - Kastamonu, Ziraat Banka
sı memurlarından Mustafa o~lu İlhan Küıı-
bü: 18 - Üskudarda Ahmedçelebi mahalle
sinde tahrlrlye arka sokakta 5 No. da Akşam 
Kız San'at okulundan Nuriye Üresin; 19 -
İzmir OlU ilk okulu talebesinden 456 Tonton 
Ak.günlü; 20 - İzmir memleket hastanesi ar
kasında AUnb camU 2 'nci çıkmazında No. 
24 de Rüveyde Şengünler; 21 - Kadıköy bi
rinci ortl\ okul 7 nci sınıftan Sacld; 22 -
Turgudlu HilAl okulu IV-A dan NigAr nu -
lur; 23 - Bursa santral şen Rıza kızı Ser
met Kesin. 

Son Posta hat-ra11 kokulu sabun 
24 - Lüleburgaz 2 nci sÜ\'ari tümeni 3 ün

cü şube gcdlkll ba§çavuşu Reşad kızı Hayri
ye ; 25-Beyo~lu ı inci ilkokul V-B den 171 nu
maralı Bedla İyem; 26 - Lc;tanbul 6 ncı ilk 
okul sınıf 4 den 37 numaralı Güler Onat; 
27 - Şişli Cocuk hastanesi idare memuru Os
man kızı Saime Uygur ; 28 - Ankara Ulus Uk 
okuhı II-A dan 197 numaralı Yıldız A!tçın; 
29 - Fatih Oelenbevt orta okulu sınıf ı D 
den 437 numaralı Kemal Küçük Aksoy; 30 -
İstanbul eı;kek llse.;l sınıf 4 L den 591 Ömer 
Yalnızo~lu ; 31 - Denizli Ali Küçüka torunu 
Türkan Mertsoy; 32 - Boyacıköy Mehmed 

taş erkek llsesi 247 Hüsnü; 49 - İzmır eski 
Foça me.,.kez okulu sınıf 5 den 7 numaralı 

Cavldan Arıkanlı; 50 - Konya mülkiye mü
fettişi Nuri Atay o~lu Turhan Atay· 51 - Te
kirda~ polis M. İbrahim ÇileU o~lu ö zcan 
ÇileU; 52 - Akşehtr Tokbakkal Yunus Ünlü 
o~lu Mehmed Ünlü; 53 - Ankara, askeri fab
rikalar ttifek kundald1anesl ustabaşısı All 
Rıza o~lu eeladet Soydanscs; 54 - Haydar
paşa llsesi 4. K dan 2.255 Falz Sarlar; 55 -
Kasımpaşa Bostan sokak No. 24 de Sednd; 
56 - Fatıh Atpazarı Turşucu sokak No. H do 
Nezahet Togan; 57 - Bandırma birincı Ilk 
okulu II ncı sınıftan 665 Melfihnt Cnn: 5!! -
Akşehjr orta okul 1-B den 285 Said Bozk.ırd; 
59 - Beyazıd Vezneellerde Zeynebkft.mil so
kak No. 27 de Semih Zeybek; 60 - Taksirnde 
Elmas apartımanında No. 10 da Galatasaray 
tnlebes1nden 703 Hadl Çorgun; 61 - Anka
rada Ahlyakub mahallesinde Barlns soka
~ında No. 5 de Baysal Dinler; 62 - Samsun 
lG mayıs mahallesi Muradlye sokak No. 50 
de İsmail Erbil. 

Diş macunu kazananlar 
63 - İstanbul Ca~alo~lunda Zekl bey a

partımanı No. 10 da Ayten Tarzı; 64 - Bafra 
lnhtsarlar eksperl İsmail kızı Naciye; G5 ~ 
Biga orta okulu sınıf 1 den Cemal İl çin; G6 -
Beyo~lu 19 uncu Uk okulu sınıf 5 de Hatice: 
67 - Çanakkale Yalı caddesi berber Veli o~
lu Hasan; 68 - Ankara Yenişehirde Konut 
sokak No. 15 de A. Türkan Oktay; 69 - Edir-
ne hudud Tugay muhabere başçavuşu Adil 
o~lu Erdo~an; 70 - Anadoluhlsar Yemma
halle No. 81 de Güzin Erson; 71 - Mudanya 
köy bürosunda Salih elUe İhsan; 72 - Tok:ıd, 
Cumhuriyet Uk okulu sınıf 2 de 49 numa-
ralı Mekfn Gönenç; 73 - Turgudlu ziraat 
mualllml Haydar o~lu Kemal; 7.f - An -
kara Kavaklıdere Alman sefaretl arka -
sında 196 da Selçuk Özant; "15 - Kemaliye 
Cumhuriyet müddeiumwntsı Asaf Günaç oğ
lu Talat Günaç: 76 - İzmir İnönü caddesi 
652 Suad Tezeren; 77 - Keşan Gelibolu cad
desi fırıncı Sefer kızı Müzeyyen Altınok ; '78-
İstanbul Vefa erkek llsesi 4. C de 386 Kadri 
Turna o~lu; 79 - Adapazarı Sablha ilk okulu 
sınıf 4 de 370 Salm Karasu: 80 - Zonguldak 
Gazi Mustafakemal ilk okulu 564 İsmet 'fel
ya.ka; 81 - Bursa bölge spor eıtltmeni Rasim 
oıtıu Yılmaz Yı~dırım; 82 - Taraklı okulu sı
nıf 5 te No. 222 Müjgln Tezer: 83 - Balıkc

sir demıryolları muhasebe memuru Fahri e
lile Ahmed Ayönür. 

Kitab kaza1anlar 
Zeki evinde Şükran; 33 - Ankara Mamak 84 - zue ıstasyÖn kahveeisi Arlt o~lu Ke
ma.c;kel fabrikası muhasebe şefi Eınln kııı mal özö~retmen; 85 _ İstanbul 29 uncu ilk 
Necla Şomer; 34 - İstanbul telgraf memur- okul sınıf s den 488 Müzeyyen Yorulmaz; 
larından Faik kızı Hamdiye; 35 - İstanbul 86 _ Düzce orta okul 1-C de 247 İrfan özüm-
44 üncü ilk okuldan 360 Haydar; 36 - Ban- can; 87 - 11sküdar Sel~msız caddesi Cam
dırma orta okul sınıf ll-B den 282 Sabahııt bazall sokak No. 4 de Sevım Alsırt; 88 - Çan
Kükrer; 37 - Şlşll HalAskilrgazl caddesi Asr! kırı devlet demiryollan hareket mürcttl§l 
apnrtıman No. 285 de Bayan Hrlpslme Ave- Asaf sargın o~lu Semlh Sargın; 89 - Eten
dikyan: 38 - Vczl~~öprü Gazi llk okulu sınıf köy kız llsesi 6 ncı sınıftan TürUn Torun; 
n de 171 Necdet Onal; 39 - Ankara Gazi ll- 90 _ Yoz:gad jandarma okulu hesab memuru 
sesi orta kısım n-B de 1372 All Dizdar; 40- Rashr o~u Muzaffer; 91 - Ankara Atatürk 
Beyazıd maliye şubesi tahakkuk şefl Galib çift11~1 P. T. T. §efl Niyazi o~lu Özcan Yesa; 
kızı Lamla Aytok: 41 - Ka.sımp~a Yahya- 92 - Zonguldak Denizbank kömür heyeti re
kôhya mahallesinde Aşıklar caddesinde No. ısı Halid kızı Nerınln Erez; 93 - Çorlu orta o
ı de Nlhad; 42 - Ankara Gazi kız Ilk okulu kul sınıf 3 den 88 Avnl Kasar; 94 - Bo~az1ç1 
sınıf ı den 72 numaralı Ayfer Yürü; 43 - llsesinden 199 Şehlm Haşlm o~lu; 95 - sı
Akşehlr ziraat mualliml Şahab Batur tızı vas - Malatya hattı Hasançelebiistasyon §e-
Reznn Batur. f1 Osman karde.şl Maver Acar; 96 - Adapa-

SO Po ta hat al d' f zarı orman mmlseri o~lu Süreyya Oral; 97 -
n s Ir 1 IŞ ı rçasl Ankara, Uluçanlar Cumhuriyet ilk okulu be-

44 - K,ue Cumhuriyet okulunda 24 nunıa- şlnci sınıftan 10 numaralı Vehbi Bilgi; ;)8 -

ralı Nahld Erdemli; 45 - Beşiktaş 20 ncı ilk Fa'tih ll inci ilkokul sınıf 5-A da 20 numa
mekteb sınıf 4 den 209 Türkan Özak; 46 - ralı Ali Kaan; 99 - Ankara Öksüzce malıal
Tophane Örtmealtı sokaıtı No. ı de Memdu- lesi Yenişar caddesi No. 37 Sedad Yi.iksel; 
ha Temi7.~oy; 47 - Samsun, Duınlupınar ilk 100 - Teklrda~ şarap fabrlka.cıı Şevket kar
okulu sınır 5 de 329 Güzln Esin; 48 - Kaba- deşi Mediha Tolunay. 

Nafıa Vekiletinden: 
17/Birincikanun/93~ Cumartesi günü saat 12 .de Ankarada Nafıa VekAleti bina~ 

sında Malzeme Müdürruğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme Karnısyonunca 
1615 lira muhamınen bedelıli 5800 aded 2 No. lu tıelgraf findanmın açık eksiltme 
usulile eksiltıneSi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 121.13 liradır. 

Eksiktme şartnamesi ve taferrüatı .Ankarada Nafıa VekAleti Malzeme Müdür
lüğünden parasız Ôlarak alınabılir. 

İstekliler muvakkat teminat ve şarmamesinde yazih vesikalarla birlikte ayni 
gün ve ayni saatte lromis:yonunıuzda. hazır bulunmaları Ibıı:ndır. c4588:t c8029» 

Istanbul Jandarma sabn alma komisyonundan: 
Mik!darı Cinsi Bir t*mu İlk temlnatı 

lruru.v Lira Kr. 

1.000-1.500 Ta!kıım kelepçe ve killt 2615 298 18 

1 - Jandarma birlikleri için cinai, mikdarı, tahmin fiatı ve ilk teminatı yu
kanda yazılı (1000-11500) takım zincir ile iki kilitten ibarettir. 

2 - !>ksiltme 12/11/938 oum.artes.i aaat ll de İstanbul ~adaki .Jandar
ma satın alana kbrnıisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname, ewaf ve nUmune hel' gün adl geçen komisyond:a glSrt1lebilir, 
veya §81"tnameai paruı:a aldırılabil ir. 

4 - İ8te!klilerin ıı:.ııı gün ve ..ıte t•9o .sayıh kanuna göre ibrazı icab eden ve-
sika ve ilk teminat.laile satın aha komisyonumuZ'da bUlunmaları. (7937) 
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Yazan: Eski Dahiliye Naz1r1 ve eski meb'us Ebubekir Haz1m 

Londra Mektubları 

Ingiltere - Avrupa maçı 
nasıl cereyan etti? 

Mu s ula i~i _.saat yolu~uz kal~ıştı. Dicle ve Fırat n ehirleri yaz aylarında biraz 
durulur gıbı olurlar, dığer me\'stmlerde bulanık akarlardı ve sesleri ta uzaklardan 

duyulurdu. Sabahın yan aydınlığında biz giHikçe Musula yaklaşıyorduk 
Küçük bir tepe üzerine, dört taraf -

tan açılır, güzol bir çadır kurulmuş, 
mükemmel yemekler hazırlanmıştı. 

Çadın, ıgöz al:rbildiği kadar yalnız 
sarı ve iyi kokulu bir ç içek ile örtülü 
olan bu te.pe üstünde kurdurmuş ol -
m.asından dolayı, reis efendinin bedii 
zevkini takdir ve teşekkür ettim. 

Bu- derece ço.k ve müstevli sarı çi -
çekleri ilk defa bu mevkid e gördüğüm 
ıçin gün< . ..oş altında göz kamaştıran man 
zaraları ve t dığırnız iyi kokulardan 
hiç bırine benzemiyen rayihalan hoşu
ma gitti. Fakat onunla meşbu olan kız
gın havayı tE:neffüs etmeğe yarım sa -
atten ziyade tahammül edem iyerek 
yemeği yanda bıraktık. Oradan m üm ,. 
kün olan sür'atle uzaklaşmağa m ecbur 
:kaldık. 

Çadırın gölgesinde santigrad 31 de
tecede sıcaklık yapan güneş altında 
sarı çiçek lerin rnıntakasından bayıi -
madan çıkabilmek adeta bir mu,;affa
kiyet idi. 
Güneş, altın gibi kızıl ve altlan yal

Çızlı bulutların arkasından iniyordu. 
Bulutların akislerile, Dicle, gerçekten 
lbir kızıl ımıağa dönmüştü. Böylece 
Paduş köyünün önündeki düz sahaya, 
fbizim için orada kurulan çadırıara 

g el d ik. 
İlk defa burada gördüğüm Dicle, 

,guya pek hızlı akmasından dolayı İb
rani, Latin, Fransız, Yunan dillerinde 
kendisine (Kaplan) adı verilmiş olma
sına rağmen, b u rada akıntısı belli ol -
mıvacak kadar yavaştı. 

Musulun 40 Bene evvelki kahvehane leri ve köp-rünü.n dubalı kıımı 

beynime yazıyormuş gibi pek elim bir 1 üstüne yığılmış küçük kapılı, iOkak -
ıztırab duyuyorum. lara, hiç penceresi olmıyan yüksek 
İlk defa orada valilik ettiğimden duvarlı evlerile, pek dar ve eğribüğrü 

dolayı değil, sayınakla tükenıniyecek sokaklarile; ağaçtan, ottan, hülAsa ye
derecede ve en kıymetli servet vası1a şii renkli herşeyden mahrumiyetHe in

ve membaları ile emsali bulunmaz bir sana kasrvet veren bu şehre c·) petrol
vilayetin merkezi olduğu için Musu lu lar diyarının idare merkezi olmasına 
pek severim. rağmen bu fakir ve sefalet anasına 

O zaman, yani kırk sene kadar ev _ (İki bahar anası- Ümmürrebiayn) ve 
vel, umumiyetle toprak renkli, ckse- (Yeşillik anası - Ümmülhadra) gibi 
riyetle yeknasak ve biribirlerini hava- ünvanlar verilmiştir. (Arkan var) 

dan, ziyadan mahrum etmek için kas- <•> Bu Jsimler Musulun tarlhl ilnvanları-
den öyle yapılmıştır ki yekdiğerlerinin dır. 

1 ~~cü golden •onra Avrupalılarda ı.kalar, birbirine akıl öğretmeler, 
ıtırcular ve çelmeler bap gö•terdi. Belki de hep•i kendi dilile küliit 
ediyordu. Son dakikalarda Avrupa takımı hem ıÔ gol, hem d• dayalı 

yemiı bir mahalle takımına benziyordu 

M usula iki saat yolumuz kalmıştı. ~ 

D icle ve Fırat nehirleri yalnız (Hı - ·;t Bir doktorun günlük 
notlarindan 

ltalyan kaleci Olivieri'nin kurtarışlarından bir ~ 
Londra ('flusust muhabtrl.mlzden) - Ga

zeteler kaç gündür İngiltere - Avrupa ma -
çından bahsediyorlar. Futbolü sevenler, bu 
fırsatı kaçırmamak için haftalarca evvel 
yerlerini tedaiik etmişler. Gazetelerin yaz
dığına ııöz gezdlrecek, adım başında kula
~ınıza çalınan münakaplara kulak kabar
tacak olursanız herhalde İn8lltere kazanc.
cak. 

ger (Macar) 2 defa enternasyonal, D .... cı.u~• 

(Norveç), Kupter (Almanya) ı defa 
nasyonal, Andreolo (İtalya) ı defa •nt•"" ... y al) denilen zamanlannda, yani en a- 4""~""""""""""'""'""'""'.__....__....__..."""-.J 

zaldıkları yaz aylannda bi raz durulur • 
gfui olurlar; diğer m evs im lerde bula -
nık akarlar. 

Sevimli b ir zat olan Belediye Reisi 
Kasım Ağazade Said Efendi, yarınki 
yolumuzun pek kısa olduğunu ve er -
aten lkalkmağa iüzum görmememizi 
söyledi. 

Ben, gene gün doğmadan evvel u -
yandı m. 

H erkes, her~ey uyuyor, hatta Dicle 
b ile kenarına vanlmayınca iş'itilmiyen 
pek hafif bir mırıltı ile uyuyor gibi a
kı-yordu. 
Yalnız ufuklar biraz solgun, donuk 

idi. Gök, baştanbaşa koyu ma\ri, koyu 
yeşil bir zemin üstüne geriliyordu. Die
Renin mem'balanndan sularla beraber 
çıkıyor gibi, o taraftan biraz nemli ve 
serin bir yel, yavaş yavaş esiyordu. A
ğarmağa başlayan tanyerinde doğacak 
güneşin güzergahına serllecek bir yol 
halısı gibi, kirli beyaz bir bulüt, batı -
ya doğru uzanıyordu. 

Saat dört buçukta, Musulun kena -
rında ötedenberi mutad olan karşıla
ma ve uğurlama mevkiine vardık. 

Lakin, .birdenbire yağınağa başlayan 
yağmur yüzünden istikbal yerinde 
t oplana n karsı1ayıcılarla uzun boylu 
görüşerneden hükfunet konağına gel
d im. 
Yağmur başlayınca, oradaki (Arazii 

Seniye ) komisyonu reisi olan Ziya Pa
sa, bütün vilaye* umumi Ye çok se
vinçli bir b ayram yapılacağını söyle
di. 

Ben. vilayet odasında ziyaret kabul 
ederken, yağmur, şiddetle yağıyordu. 

Bundan pek coşkun bir ' derecede sevi
nen ahali, yeşil bayraklar ve davullar
la şehirde dolaşarak tıkaraya helva 
ye dir ilmek üzere para top1uyor1ardı. . . 
Kafile. kafile hükfunet konağı önüne 
gelerek: 

- Allahu yansur valina diye bağırı
şıyorlardı. 
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MUSUL ŞEHRİ .•• 

İki buçuk yıl kadar valilik ederek 
acı. tatlı birçok intıbalannı bil~ mu -
h afaza et mekt e bulunduğum bu şehrin 

adını yazmak için kalemlm kağıd üs
tünd<' hareket ederken, sanki kızgnı 

bir iğne de ayni hareketlerle bu ismi 
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Solclan Sata: 
ı- Bir nota. 

• i--• • - -• • • 
1 - Alık - rabıt edatı. 
S - Arzusu - vUlyet. 

• • • • !! • • • 
4 - Müsterih - bir nota. 
6 - Nefi llhlta.sı. 

ı• • • • • • 
- -

- - -

ı-

1 - Denizde mesafe ölçilsü - bir hastalık
lntlkam hlssl. 

7 - Gözü görmlyen-sonunda bir cH• o
lursa yol- gözü görmlyen. 

8 - Tahmin-kusuruno batışlamak-stn. 

9 - Beraber - mazll fllhudl müfred ü -
çüncü talm llhitaaı-yuksek. 

ıo - Zaman - berrak. 
Yüal'ıdan &f&lı: 
ı - Geemiş zaman. 
1 - Ba§ - fabrlka.syon. 
3 - Gözleri gönnlyen - yuva. 
4 - Aleyhln zıddı. 

5 - Salamuraya konolınuf. 

8- İki yanın 
8 - Plsllk-kaymak mastanndan Ismi !aU. 
9 - Beraber-aruzda kısa heeeyt uzun o-

kumak. 
10 - Meşhur bir tulilat komlğlml:ı:. 
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Evvelki bulmaccınm h41ledilmif ı•kll .............................................................. 
ERTUÖRUL SAD! 1'EK 

tiyatrosu 
Tabirnde Bu rece 

(BABA) 
lbiadbe~ia methur piyeai 
s perde ve o.,ırtor Haybe

- vodvil 1 perde 

Lumbago=== 
Beltutuk/uğu 

Ekserlyetıe eskidenberi rumatlzan olan 
yani romatizmaya mübtell bulunan kim
selerde Lumbago yani bel ag-rısı ve tu -
tuklu~u görülür. Hasta; birdenbire her
hangi bir hareketı müteakıb beline lde
ta bJr kama saplanmış gibi olur ve öy
lece kalır. Doğrulamaz, büyük mUşkülat
la yatağına nakledlllr. Hareketsiz bulu
nulduğu dakikalarda o kadar ıztırab ver
mez, fakat en ufak bir hareketi mütea
krp şiddetli bir sancı ba~lar ve hastayı 
g-ünlerce muztarih eder. İşte buna Lum
bago derler. 

Lumbago dediğimiz gibi romatlzmalı 

larda veyahud romatlzmaya müsta!d 
olanlarda görÜlür. Tedavisini yalnız 
mevzll de~U umuml olarak düşünmek a
zımdır. Romatlzma perhizi YaPmak, rü
tubeUl yerlerde bulunmamak, gün~ te
davuıl tatbik etmek. muayyen zamanlar
da kaplıcalarda kilr yapmak tedavisinin 
esasını teşk.U eder. Lumbagonun şidde tlı 
zamanlannda ağrı olan yer üzedne sıcak 
şeyler ta.tbik etmek, bazan haeamat 
yapmak çok fayda verir, dahllen aspi
rin ve buna mümasll llA.çlar vermek a
zımdır. 

eena. .... ,... olnlnun&l&nlllazıa ..... 

1 , ... fOiialll&l&nDI rloa ederla. ADI tak· 
.... ~ m.llbbel•bı lr&IUWr \.. . 

- 1 .............................................................. 

Nöbetci eczaneler 
Bq'ece nöbetcf olan eczaneler IUnlar· 

dır: 

İstanbat cihetfndeldler: 
Aksarayda: (Şeref), Alemda.rda: (Ab -

dülkadir), Beyazıdda: (Haydar), Samat
ya~a : <Teofllos), Eminonünde: (Hüseyin 
Husnü), Eyü.bde: Qilkınet Atlamaz), Fe
nerde: (Emllyadi) , ~hremlnlnde: (Ham
dJ), Şebzadeba§ında: Cİ Hakkı), Ka • 
ragüınrükte : ( Ar lt ) , Küçükpazarda: 
(Neea.tl Ahmed), Bakırköyüncle: (Mer _ 
kez>. 

& yollu cihetindeklle.r: 
İstiklAJ caddesinde: (Della.suda), Ga -

latada: (Hüseyin Hüsnü), TaJtslmde: 
(Llmonclyan), Pangaltıda: (Narglleel _ 
yan) , Beşlktaşta: (Süleyman Receb). 
~taziçJ, ~lköy n Ada.lanlakUer: 
Üsküdar: <Ittiha.d), Sarıyerde : (Oa _ 

m.~n), Kadıköyünde: < Büyük, tt çler ) , 
Buyükadada: (Şinasi Rıza), He:Ybe111e: 
<Tanat>. 

~, _______________ J 

Fakat Avrupa takımını tertib eden ve Av
rupanın futbol dlktatörü olan Sinyar Pozzo 
bu flkirde de~U. Yedi llsan konuşan, başını 
kaşıyacak vakit bularnıyan bu beyaz saçlı 
dlktatör, gazeteellere izalhat veriyor: 

cÇekoslovakyadan hayır yoktu. Son va
ziyetıer maltlm; oradan eli boş döndüm. Av
rupanın birçok yerlerinde, ayni tarihe isa
bet eden hazırlanm1.4 mUU maçlar önüme 
çıktı. Avrupadan istediilm cibl iyi bir ta
kım seçemedim. Ancak altı mllletin en iyi
lerini alablldim. Bu altı mllietln çocukları, 
kendi dllierinden b~ka bir dU konu~u -
yorlar. Futbolda yalnız el !4aretlle anlaşıta
mıyaeatmı blllrl.m. Bunları, bir defa olsun 
yaıtyana QYDatmak tm'klnını bulamadım. 
Bütün bunlar, tertib ettitim takımın aley
hine haller. Fakat ben netleeden emin\m. 
Oyundan herba1de galib çıkaca~ız.• 

*" 

yonaı, Kıttınger (Almanya) :U defa 
nasyonal, Fonl (İtalya), Ra va (İtalya) 
defa enternasyonal, Ollveri <İtalya). 

Saha, Arsenal klübünün sahası. Avrıl 
pa takımının kaptanı Belçikalı Bralne. İll 
&1lteren1nki Hapgood. 

Bu maç, İılgUlz Footboll Associatıon 
75 Inci yılını tes'id için tertlb 
Şimdiye kadar İnglliz 
kendi topraklarında yaptıkları rollll maÇ 
lar ve netleeleri tunlardır: 

ı93I İspanya 7-1, 1932 Avusturya 4-3, 
Fransa 4-1, 1934 İtalya 3-2, ı935 ,_ __ ~ .. •• 
3-0, ı936 Macaristan 6-2, ı937 ce:tosıova~ 

5-4. Hepsinde de İngiltere gallb. 
Fakat bu şekilde, yani Avrupanın 

yıldızlarmdan mürekkeb bir takımı 
üstadlarla karşılaştırmak fikri Uk defa 
yan seçlci Pozzo'ya alddir ve bu maç, 
bol tarihinde Uk defa vlkl olmut ve 
bir daha tekran ı!a mümkün olmıyacaıc 
spor hareketidir. Buna ratmen seyirci aclt' 
di 4ı,ooo . Arsenalin oynadı~ herhangi rtl 
lig maçındakinden daha az. Fiatların yDJ" 
sek oluşunun bunda bir tesiri bulunabUJ'' 
Fakat asıl sebeb, zannedersem maçın çat • 
tamba tünü ol114u Te bo .saatte, dünyaya ııt• 
kim İngiltere 14 hayatının faaliyet s••" 
bulunuşudur. 

İld e1lndenberi Londra, kalın bir sl.s ta
bakaSı altında... Gö?ıgöziJ görmUUor. Her -
keste bir endite: Ya. oyun oynanamazsa di
ye. İtalyanların lı:endllerini bekliyen mWt bir * 1 maçları var. Hel"halde geri dönmek mecbu- Saat tam 3 te oyun, İngilterenin akırıl1 
riyetlndeler. Yann ya maç oynanacak veya başladı. Top, uzun paslarla birkaç defa ~ 
bir daha hiç oynana.mıyacak. Birkaç gün leden kaleye gtttl. İlk daklkalar, maçın ~ 
geri bırakmak ihtimali yok.. heyecanlı olacalı hissini veriyor. İlk t>eşll1 

Bereket bu sabah, parlak bir güneşle o - dakikada, İngUtere sıkı bir IJÜtle talibini ~ 
yandık. End.i~ler da~ıldı. Maç saatını he- nedl. Fakat top kaleye 1aabet etmedi. "" 
yecanla beklemete başladık.. dakika sonra İnglllz kaleclsi Woodley'e fl' 

Sa.at Qçe on kal& takımlar, ranyana saha- rllen fena bir ııeri paslle epey tehllke geÇır;; 
y& çıktılar. Avrupanın forması açık mavi tı. Bu heyecan arkasından biri Bralne, b 
fanlll, İngUtereninkl beyaz gömlek. Onlar- sol açık Brustad aya~lle çekUen ve tn~ 
dan bir dakika sonra Düu of Kent sah:ıya kalesi tçln ikisi de tehlikeli olan lld kuvl'f~ 
geldi. P. A. reLst tarafından oyuncular birer ll şüt görüyoruz. Böylece on beflncl daıcl 
birer kendisine takdim edildL Ellerini sıkıı.- kayı bulduk. Bundan sonra artık tngnur;; 
rak hepsine iyi temenn1lerde bulundu. Oyu- nın vaziyete h~lm oldulu görülüyordU·t-' 
nu anlatma~a b8.4la.madan önce, ben de sı- ncı dakikada, !talyan bek Ra.va'yı aua , 
ze oyuncuları tanıtayım ve biraz malftmat sa~ açık, sol iç Hall'e pa..s verdi. Hall bu P',. 
daha vereyim: sı durdurmadan dehşetli blr şüt attı. J(s.l, 

İNGİLTERE ei Ollvieri cambaz hareketlerlle sıçradı. t' 
Kaleel Woodley (Chelsea- 7 de!a enter -

nasyonal, Hapgood (Arsenal) ıs defa. en -
ternasyonal, Sproston (Totten'ham) 4 defa 
enternasyonal, Ooppill8 (Arsenal) 10 defa 
enternasyonal, Cullis (Wolıverhampton> ı 
defa enterna.syonal, WllUngham (Hudders
fleldl Franaaya karoı seçlldt~i halde sakat 
oldutu için oynıyamam1.4tı. 4 defa enternas
yonal, Boyes (Evertxm) ı defa enternasyrı.
nal, OOulden (West Ham U.) 6 defa enter -
nasyonal, Lawton (Everton> Bir buçuk se
nellk profesyonel ı defa enternasyonal, Hall 
(Tottenham) 2 defa enternasyonal, Matt -
haW8 (Stoke Clty) 5 defa enternasyonal. 

AVRUPA 
As ton (Fransa) 2 de.ft. enternasyonal, 

Braine (Belçika) 50 defa enternMyonal, 
P1ola (İtalya> 2 defa entemuyonaı, t.eneu-

kat top sol yukarı za.vlyeden fllelere tarif 
b. ~ 

Hall, bir dakika sonra ayni tutulmaz ttl , 
tekrarladı. Bu sefer, Avrupa takımının ıııı O' 
dadına kale dlre~i yetişti. Artık İnJIIIZ ts , 
cumu, Avrupa kalesine nefes aldırmaz ~ 
du. O kadar ki, hafbekler blle dunn• , 
4Ut yatdırıyorlar. Bu arada sol haf Co9 , 
plng'in mükemmel bir şütllnü, OUvterl • 11 J 
cak kornere atmak suretlle kurtardı ve ~ 
alkışlandı. , 

Otuzuncu dakikada, gene bu tuyikler :'ır 
rasında, Boyes'ten aldılı bir pası, plAse 
vuruşla Lawton gole çeıvtrdl. ıtf 

Bu golden sonra Avrupalıların her b 
biraz da.ha çalışmak Ister gibi oldu . .A~ 
palıların her blri diyorum, çünk11 ııcıaw 
bir araya gelerek ve anlatarak birteY 1-" 

(Devamı 15 inci sayfcıda) 



ı İkinciteşria 

iYi Bi 
İyi bir hazım, sıhhat ve 
neş'e demektir. MIDE ve 

bazmınız muntazaman MEYVA TUZU 

Sayfn 1& 

almakla dOzeıtilir. MlDE ve BARSAKLAI\1 boşaltı r. HAZIMSIZLIK ve EKŞ!Llöl 
giderlr, vücuda faralılık vEırir. Alınması gayet ıaur, tesir i tabii, kolay, zararsız 

ve knt 'Jdir. IIAZON isim HOROZ markasına dikkat. 

l'ı"iiflio Dimitri Cumas iflAs Masası sıra defteridir: 

A A KOKU ( Baş tarafı 10 uncu aayfada) 
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Ankara Memurlar Kooperatİf Şirketi tarafından getirilen en iyi 

ALMAN KOKU 
44 - Hayik ve saire vekili 

Edvart Nurnan 150,00 . 150,00 İmtiyazlı olarak Depoda teslim 

45 - Minoyan biraaer.ı,b -
metalipaşa han 50 

46 - Aleksandr Yusufid'is ve-
363,01. 

ocili Kalodi 457,00 
47 - Gabril Kuto vekili Ben-

siyon 2255,70 

48- Vasil Karakaşoğlu Hav-
yar han 79 300,00 

49- Yıldırım Bakkaliye 181,75 
5() - Yenipazar mağazası Hn-

analbaşı 10/12 1334,10 
51 - Mustafa Çulha Eminö-

nü Se.'h2ıeciler No. 110 44,38 
52 - Osmanlı Bankası. vekili 

Refet 3783,93 
53- Murad Furtun vekili 

Şükrü 1252,61 
54- Kleanti Leondiyadis 

BuMaz mekteb sokak 7000,00 

65- Va1samis Sultanhamam 
Servi1i han 5u,OO 

56- Nestle şirketi vekili İ-
zak Hazan 455,45 

57 - Şarkı knrib Ticaret ban-
SS kası vekili Kal:odi 696,00 

- Radyolin vekili İsmail 

(maAazada mev· 
cud emval bed:e-
li üzennden) 

363,01 6 

292,00 175 • 
2255,70 6 

300,00 8 
181,75 es 

1334,10 6 

4~38 6 

3783,93 6 

1252,61 6 

3000,00 6 
4000.00 İpotekl\ gayrı 

menkul bedelin-
den iınüyazlı o-
larak 

50,00 6 

455,45 6 

696,00 6 

6 

Tonu 25 Liradir. 
Kurşun mühürlü çuvallar içinde evl~re kadar da teslim edilir. 

MUracaat yeri: 

Ankara Memurlar Kooperatif Şirketi istanbul irtibat Bürosu 
Sirkecide, Yalıköşkü caddesınde, Liman Hanı karşısında Mühürdar zade 

hanında No. 32 Telefon 23074 

Kuruçeşmeda altm Çapada 2 No. lu Kooperatif Deposu telefon 35/69 

Son keşidede: Piyango biletinden: 

200,000 lira kazanan Küçük Bayan Sofia söylüyor 
<Ba~~z~~d~r~~nkbi1:~veu TE K K 0 LL U C E M A L se~t~0~e ;::;~f.) 

Son keşidede: Piyango biletinden: 

15,000 lira kazanan Muğlada piyade alayında Yüzbaşı Bay Hilmi söylüyor: 
(Bana bu bUyOk serveti 

kazandıran bileti TEK KOLLU CEMAl kendi elile seçt ı ve 
bana posta ile gönderdi) 

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

E KOLLU. CEMAL gişes· 
~Qh 

59 - Bivas ve Ş. si vekili Al-
898,43 898,43 

Sahibi CEMAL GÜVEN şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etti. lşte bu sebebden : Piyango bileti denilince 
evvelemirde TEK KOLLU CEMAL hatıra geliyor. Ve herkes barb meydanlannda bir eşini bırakan TEK 
lCOLlJ ile iktısaJ sahasında çalışan bu maltll mntekaid snbayın gişesine koşuyor. 

Yeni tertib edilen bileller tllkenmek nzeredlr, acele ediniz. Taşra siparişleri sOr'at ve intizamla gönderilir. 
ikivyadi 

60 - Artin Kundakçıoğlu 
Şişli Tayyareci Cemal 
sokak No. 1/2 

Sl- Dikr K ily k " an apr an ve 1-

li Alkivyadis 
62- Haygaz Vartanyan veki-

li Alki vya<}is 
63 - İş Bankası vekili Fefui 

64- Yani Zindankapı No. 
71/73 

8S - Selnnik Bankası 
66 - M. Nuri Çapa :&ışiktaş 

Kılıçali 
67 

- Kasteni Z<!vrudaki Bü-

448,00 448,00 

295,06 295,06 

210,00 210,00 

690,00 690,00 
2219.10 1974,10 

247,00 247,00 
506,19 506,19 

52,30 52,30 

24~ 

6 

• 
V • d d•kk t istimlQk dolayıslle gfşemiz ayni cadde üzerinde BahQeka· eni 8 rese 1 8 : pıya dc~ru Emiilk BanKası karşısında 57 No. ya nakleyledi. 

Hiç biryerdeşubesi yoktur. Telgrafvekısa mektub adresi: 
Istanbul, Eminönü Tek Ko!lu CEMAL Gişesi sahibi CEMAL GÜVEN 

: Vesaik: ibraz~ -~'H c BEK• R Kurabiyesile Lokumlan ve Fondanlannın, 
dilinediğinden A 1 1 . Şeker, Akide, Badem ve F ıshk ezmelerinin, 

6 
Tahin Helvasile Karamelalannın 

6 girdiği ev. e ne ş' e, .sıhhat ve kuvvet de beraber girer. 

o ALl MUBiDDIN BACI BBKIB 
yük Yenlhan 3931,00 3931,00 

68 - Niko Galimidis Galata 
6 Bahçekapı - Beyoğlu - Karaköy - Kadıköy 

' 

• Midilli çıkmazıı 

69 - Anastas Basınacıoğlu 
Galata Midilli çıikmazi 

7o- Evantiya Bahkpazar 
Maksudiye han No. 3 

71 - Hanri Şuttc Tabtakale 
Uzunçarşı No. 7 

72 - Mxlürrahnn ~ Şakir 
Süngercil<!r 83 

~3 - Hazine vekili Rıza Nur 
4 - Emlak Bankası Musta

fa Uğuz 

f5- Yahni ve ŞiWekası Hav
yar Han 

~ - S. Toledo vekili Oja:rvo 
- Nesim Ergns Kalten ve 

ortağı 

'18- Türk Ticaret Bankası 

890,00 

1500,00 

150,00 

381.39 

350,24 

300,00 590 

1500 

150,00 

385,00 

381,39 

350,24 

6 Vesika ibraz e 

dilinediğinden Londra Mektubları 1 Tari hi ledkikler 

8 

6 

6 

Hakkı talebi kct1 ( Baştarafı 14 nncO sayfada ) 1 tün, hatta diycbUirlm ki ezici bir oyun oy- (Bo., tarafı 7 inci sayjacla} 

mamış oldu ~ un- tıkları görillmüyor. Çalışmak Ister glbl di- nadılar. nim mü.kerrer!m ise yedi bin akç.: d<!ıı 
g yorum. Çünkü, Bralne'in direkten geri ge- Avrupalllara gelince, hiçbirinde ne yU'!t -

daıı len çok kuvvetli bir ~tü müste.ma. hJçbl- sek bir oyun, ne ta~da anlaşma ~ar. Hat- ibaretti. 
rının çalışuklnrına delfılet edecek esaslı bir- ta Içlerinde bir Rebil, bir Fl.kret goremedlm Bu hali cEkmekç.izade», iadra?.am :-ı 

t ki k İngilis üç orta forvetl dersem saı:nlıntyetimden emin olunuz. Bu _ . S d k h . 
şey yap ı an yo . - - bize futbolün on ibir ~l tarafından oy - soylemış. a razamın pe O§Una gıtm ~ 
tlnln blrlblrtnl takib eden 'utleri arıısında • . ~ ve· 
Uk hafta bltU. nandıtını, on bır klşl anlaşamaz.sa. 'ahıs- . 

Vesaik ibraz e - İnglllz :-etlerlne muhalif olarak hattaym ların alllk kalmaı:ta mahküm olduklarını ı- - İbrahim efendiye ~ hil'at giydi~ 
di!mediğmden on dört dakika sürdü. Biz de Arsenal orkes- ytce lsbaı etml§ oldu. Avrupa talrunının en rin! 

trasının çaldıltı güzel havaları dlnledlk. tyt oyunculan Belçlknlı Bratne, l"rnmu: 113- Dem· • 

İkinci hattaymda uraıne, \akımına i.mıek ~?..:.~.~-~~-~-~:.~.~~ .............. ~ .. ~ .. ~... Halb~kl yalnız tür tane giydirdiler.~ 
olmak istiyor. Daha Uk da.klkalarda iki k.uv- Deniz ve denizcilik 
veuı şüt savurdu. Birlnl Woodley güçlUkle . . Peçevinln anlattıkları huradn bitiyc.ı , 
yumruklıyabUdl. Fakat bu gayret de ça - (Ba§t~r~J~. 8 ın:ı s~yfada) 

62821~7 İpotek senedi w faiz besa.bı carlsi bi\. ~ buk söndn. İngllizler gene mlsaflrlerlnln ka.- dukları çabuk gorulü.r. Çünkil Almanya Bundan anlaşılıyor ki 0 da mükerrer •ıcr-
futkik tn.ayylin edecek n:ııeblağın gayri lesinl çember Içine aldılar. Santrfor Plole. pmal denizinde, İtalya d:ı Altdenizde de- rnekten kurtulamaınt§. 
menkul bedeli ü:zıerlnde imtiyazlı olmak bUe, penaıtı çlzglsl l.çln~e kurtarışlar yap - niz~rin ablukasın.a uğra~ardır. fngi. Görülüyor ki Bursada dağıtılan aylık-
.. kabulü k .--:1' ·..+· makla meşgul. Ollvterl §ut.lerln peşinde, ten- liz v.ııva İngiliz" taraftarlarının denizler- ların yansı ÇalıniD.lf. Kütahyadil dağıtıl-
uzere ne arar Vç:ıumı:il.ır. dlnl yerden yere atıyor, deflbela kabninden ·-J d·"" .. t :ı~ 1 d li te b" . 

Nih t ,...~uı.o.~ 20 deki kuvveti arttıkça tabit olan bu ablu- "ö' gas er.w::n para ann a 9 ırır.e 

1559,00 1559,00 
196~90 196,90 

465,00 465,00 

3596,76 3596,76 

108146,61 62165,35 
6282,47 

108146,61 68447,82 

39698,79 

39698,7? 

6 
6 

6 

6 

'kurtanşlar r.apıyar. aye I'UV uc:n, 0 

yardadan daha uzaktan tutulmaz bir ~t kanın şiddeti de bilfiil artınuş olacaktır. yakm mikdan hırsızYara gltmi.ş. 
dayandı ve nıtettm, kaleelnin sıçramıwna Bahusus Almanya w İtaLya gibi muaz- Daha neler neler •.• Teve'kkeli halk .u a-
ra~'1llen tutulmadı. zam ordulara malik olup hariçten idha- .sına iC>yle sözl€r yayılmamı§tı: 

Uçüncü golden sonra, Avrupalılarda ıska- l~t . d · •~-· rd:ı. hta 
lar, blrlbirlne akıl ö!Iretmeıer, itırazlar ve tl. n, yanı enızı.=:ın ya mın.l mu ç cÇald'nnsa da devl<!t malı çaldım .• 
çelineler başgösterdi. Belki de hepsi, kendi mıllcller bu nokta etrafında durm~k cDcvletin malı deniz yeırJyen t' ' · 
dlJlle kfifür ediyordu. Bu hercümerç içinde meoburiyetindedi'rl'er. ' 
daha fazla gol yememelerlnt, 'büyük taılh - O halde bugün için biri abluka etme - muz! ... ~ 

EmlAk Ean'liaSi _ lerine borçludurlar. Çünkü Avrupa takımı- itc çalışan, ~eri de ablukadan kurtul- Hey gidi koca imparatorluk, eğer t • 
nın hall, aon daklkalarda, hem on gol, hem k ist" "ki zümr d kt" B melin Türk ını"lleti olmasaydı sen bu k~ 

nın alacağı olup de dayak yemiş bir mahalle takımına ben- ma ıyen ı A e va; erne ır. u --
zlyordu. iki zümrenin siyası, askerı, ıktısadi faali- dar zaman bile yaşıyabilir mlydin? 

faizi tedkik ve Tn kımlar sahadan çıkarken halk, İtaı - yeti h~ bu abluka meselesi etrafındadır. • ............................................................ . 

neticede ilive <!- yan kaleclyl alkışladı. Fakat bu alkışiann Bu mücadelenin galibi kim olacaktır? 'l l 
dilmek üzere 74 ~amlmt olduiiunu zannetmlyonun. Altında, Galibin §U veya bu alacaEtm şimdiden 1 

1.-.~ .. _, A IngUlz slnslllfi ve istihza.sı olduğu sezill - 1......-..:~k k bil de~·~:- LAl..: Baker mağazalarında 'l!Cis .ıoare zalarıı: Avukat M. Halid · sıradaki kayıd' yor. Auoı.ı.uua: a gıı.uır. tlıun şurası 

ı. Alkivyııdi veçbil'e kabul o- * inknr edihnez bir hakikattir ki kim ev- ~ 
ı · velA d~nizlere hakim olursa mticadelenin Erkek ve Kız çocuklarına 

~ M. şmil lıunan Inglllz rutbolcülerl unıumiyet itibarlle mahsus elbise daireleri tevsi 
.,_, - b ""-•-- İf1 1 .. mütevazl, aeaaiz, göaterlşsls, fa.!tat çok üs- nıüstakbel galibi o olacaktır. A. T. 
uuın ul J.KIIlei is Memur ugnı.-- edllmittir. Her yerdt•.ı ıııQaaid 

"l İ.stanbul Asliye Birinci Ticaret mahkemesince :lflAsma llarar Wlilen Galatada reddedilenlerin tarihi :il'lndan itibaren be~ fÜll zarfında lfl.ls kararını veren malı- şoralt ve iyi tıatlar.ıR 6ııuıalslz 
~a caddesindie 9 No. da ticaretle m~ Dimitri Cumasın masasına gelen kemeye dava açmak hakları vardır. :Alacaklılar ikinci toplanması 21/11/938 pa- ve zengin çeşiUe: bu1acaksınız. 
~aklılann tahtiki düyunu bitmiş ve fdareee taıWm editen ma oedwU CJal,. zntS günü aat ll de yapılacaiJndaıı alacaklan kabul tıdileıı1erln tmhi ma-
te~e bırakıılnuftır. Mü.flis alacaklılarma konkurdato teldtf etınlftir. Alacakları kOrda da~ bazır .buhınmaları ilAn olunur. (11648) 




