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aris mülikat1n1n hedefi 
Herşeyden evvel yeni bir 
istikamet tesbit edilecek 

Roma, bir Akdeniz anlaşması flega 
geni bir dörtler misakı akdine dair 

şagialar mefJsimsizdir, diyor 
•.•..............................•••.•.. ._. ....... ·---·· 

Mareşal Göring yakında Hitler harb 
Londraya gidecekmiş arnillerine 

l b . 
l~giltere, Almanya ile Avrupanın cenubu şarkisindeki · C8V8 V8fly0r 

iktısadi ' menfaatler meselesini de görüşecek 
Alman devlet reisi 

Çörçüe de cevab verdi 

Devlet daireleri 
için iş talimatı 

Müfettişterin adedi 50 ye çikaniiyor 
Dairelerde kagıd, gazı ve dosya 

muameleleri birleştirilecek 
Yersiz istizanlarla iş sahibierinin işlerinin gecikmesine 

1ebebiyet verenler hakkında inzibati ceza verilecek 
Ankara 6 (Husust) - Dahiliye Ve

kAleU memurJan hakkın~a hazırladığı 
yeni bir kanun layi.ha.!mı BaşvekAlete 
takdim etmt,tir. Layiha hakkında al· 
dığım malfunata göre müfettişler sayısı 
elliye çıkanlacaktır. Bu suretle taU 
memurlann da gerek teftiş 1ı.ruında 
görülen ve gerek haber alınan auçların· 
dau dolayı tedkikat ve tahkikat netice
sinin fezleke ve rapora bailanması 
imkAnı elde edilmiş olacaktır. 

Bundan ba~ka tefti.f heyetinin her 
yıl başardıgı işler bilıl m'iSU artacak, 
memleketin teftiş, tedldk iflerl lAyiki 
veçhUe temin edilmiş o1acaktır. 

İt talimatı 

Weimar 6 (A.A.) -B. Hitler aat 15 Ankara 6 (Hususi) -Devlet daire ve 

Çemberlayn, DaladJII, Lord Halifakl t11 Bon. bi1' arada 

de 'Jlıuririge milU aosyalist kongreain.in müesseselerinde kırtasiyeciUiin önüne 
toplandılı büyük apor yerin• gelmiJtir. g~mek için hüktimetimiz esaslı karar -

Thuringe vallal Sauchei. bölgenin ae- lar almak üzeredir. Bürok.ruıyi kökün • 
lAmını heyecanlı ifadelerle B Hitlere bil den kaldırmak yolunda atılan adımların 
dirdikten aonra. tezahüratı açmıt ve aaat başmda kayıd, yazı ve dosya 
15.30 da B. Hitler söz almıştır. işlerinin tanrimi gelmektedir. Hüku-

(Devamı S inci laJifada) metlmiz bunun için, bütün Vekllet · ı Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek1-eteri 

Sovyet i~til~linin <Dev .... 

3 

~::::e feci bir k~:: Kaya 

21 inci YIIdönümü Dün fırtınadan tayfalarile 
Türk - Sovyet dostluğu 
hakkında Falih Rıfkı 

Atayın makalesi 
birlikte bir taka hattı 

Londra 6 (Hususl) - Başvekil Çem - ve tahminler deva~ etmektedir. Siyut Anka 7 H t .. 
:rlayn ve hariciye nazırı Lord Hall - mehafilde bu ziyaretin istihdaf ettili ı•· 1 rat . ( ~ / - Bugunkü cU-

Takanı n bat11ğ1 Harem iskelesi açıklarında 
yap1lan araştirmalar hiçbir netice vermedi ~Its·ın Parisi ziyaretleri etrafında tefstr (Devamı 5 inci ıayfada) bus•ı ~azeltesıda, cF sRt aAr~ ba~r~· 

--= aş ıgı a m . . tay ımzasıle bır 

Y ı B ı 
makale neşret~tir. Makalede ezcüm· - · · · 

k • • le denllı ki· <Denmı llncl rf . Dun fasılatarla devam eden fırtına Ha- muştur. HAdiseyı sahılden gören halkıD ugos a vya aşve ı ı ............. !.?.: ..... : ........................ ~ ... ~~~ ... rem iskelesi açıklarında feci bir kazaya polise haber vermesi üzerine takanın bat 

L
• 1 sebebiyet vermf§tir. tıfı mahalde zabıta tarafından yapılaD 

k ı ı • tl d b h tt e 1 g maç a r1 Henüz kime aid oldulu malfun olmı • araştırmalar hiç bir netice vermem~, ta· e a ıye er en a se ı yanıebze ~üklü bir taka Üsküdar Ha· kanın i~i~~e~ilerden ger:k _ölüsünü ve 
•• • • • A rem iskelesı açıklarından Haydarpa§a is- gerek d1rısını bulmak mumkun olmarnıt-

S . . . . . . ... Fen er Suleymanıyeyı, Hılal tiltametine doğru giderken ansızın gelen tır. Hadise eti'afında zabıta ve müddeiu • 
. toyadınovıç, ekallıyetlerın de memleketin chger kısmı Topkapıyı yendi, G. Saray büyük bir dalga ile kapaklanmıwr. Bi • murnilik denizdeki araştırmalara ve tah-

ıle hemahenk olarak yürümesi lüzumuna İlaret etti Vefa ile berabere kaldı raz sonra datakatamamen batıp kaybol- (Denmı 5 Inci sayfada) 

h B:Igrad 6 (A.A.) - ~· St~~adinoviç daş!arlh ayni. haklara malik oldukla • 
Ugun Petrovgrad'da soylediği nutuk· rını kaydetmış ve bunların kültürel in

~· ekalliyet meselesine temas ederek kişaflan için çalışacağını teyid eyle • 
tıgoslav ekalliyetlerinin diğer vatan- CDen.m.ı 5 ınci Ayfada) 

Yar1n 
So Posla 

sUlunlarmda 

(). 

" Biz böyie deniz 
romam okumadlk , 
Eseri tedkllı: eden bütün 
arkadaşlarımız ayni şeyl 
söylediler, sJzln vere
ce~nl,. hüküm de ayni 
olacaktır. 

Dünka maçıardan birincıe heyecanlı 
bir safh4 

<Yatmura ve çamuraratmen denm edeıı 
ılı maçlarının JUl n reslmleıiııl ı nci ..,.. 
lamazda olnıyaınu.) ..................................................... _. __ _ 

Casus avc1s1 
bir Tork k1z1 
? ? ? ? ? 

Başvekil Celal Bayar 
dün Ankar.aya döndü 

BcıpeJdl huıu ıf vagonunda 

Evvelki gün Ankaradan iehrimize ı ne bağlanan hususl vagonla Ankaraya 
gelen Başveki! CelAl Bayar, dün akşam dönmüştür. 

·"""-------------" aaat 19,10 da kalkan Ankara eklpreei· (Devamı 3 ncü sayfada) 



Z Sayfa 

Hergün 
Memleketci 
Gençlik 

,_ __ Yazana P. R. Atar __ , 

A nkaraya gelen izcilermuz, bu sc

~ ne, iç Anadoluya doğru üç gün· 

lük bir gezinüye çıktılar. Ba~lannda 93 
muallim ve müdür bulunan 2.150 genç, 
Kırıkkale ve Kayseride harb iabrikalaq
mızla dokuma korobinasını görd~ler. Kül 
tür Bakanlığının bu teşebbW.-i!nü ne ka
dar övsck yeridir.: HattA bunun bundan 
sonra Ankaraya gelen mekteh gençliğı 
için bir an'ane olmasını arzu ederiz. 

SON POSTA 

Resimli Makale: = Hind nasihat/eri... = 

Osmartlı gençlikleri bir, nihayet iki 
tehirde mahpus k~lardı. Tqrada 
mcktebe girmek demekt ana baba yur -
dundan kurtulma fırsatı elde etmek de
mekti; Bir defa. istanbul veya ona ben- Kendine kar~ı müstebid. ba~ltalanna karşı n•erhametli ve Konfuciüs'ün vazettiği 

di kendini affetmiyen 
bir sosyal kaidedtr: Ken

başkalanndan daima af gö-

İkinciteşrin 7 

Sözün Kısası 
--···-

Evlerimizin içi ' 

E. Talu 

~ iyadesi kendi emeği, birazı da 

.a=:. talibin yardımı ile zengin ol

mUJ bil' dostum var. Özene bezene wr ev 
ya.ptırdı. En meşhur mimar, en tecrübe
li ustalar, en iyi harcı ve malzemeyi kul· 
lanmak suretile bu evi e§Siz bir güzellik· 
te meydana çıkardılar. Allah sahibine sa• 
fayı hatır versin! 

zer bir kalabalı~ın içine atıldıktan son _ müsamahakar davran, hem kendi kendine, hem de başkasma 

rı:., bütün ömürlerinde .s ıla borcunu ö - z:=k=a=rı=ı =a=ld=ım=-=m=a=z=~ı::.ın=. -==-===-==============~===r=ÜJ'=.==========:::ı:o-===-====-====-==== 
diyenler bile ne kadar azdır. Biıyük şe-

Geçenlerde, dostum beni oraya dave\ 
etmek nezaketinde bulundu; gittim, onu, 
yazdan artmış güzel bir havada bahçesi
nin tanzimine nezarct ederken buldum. 
Avrupadan nadide ve yetişkm çamlar, 
gül fidanlan, bilmem hangı meşhur bah
~~en aşılı, aşısız meyva ağaçları getırt
nıiş, diktiriyordu. 

Bir müddet, birlikte, bahçıvanın malıi
rane çalışış tarzını seyrettikten sonra 
eve girdik. hirlerin ötesi, Osmanlı eliti için, menfa 

ve gurbet sayılmıştır. Bu elıt. memleke -
ti öğrenmiyerek, b:.Jmiyerek, onun hak • 
kındaki bütün yabancı telakkı ve telkin
leri gözü kapalı kabul ederek yetişti. Os
manlı devrinin ne idaresindP, ne poli -
tikasında, ne de edebiyatında memleket 
davası görülmez. 

Eğer hiç kimse saray ve Babıali e§ik
lerinden uzaklaşmak istemezse, eğer ze • 
kl ve kabniyetleri az çok işiiyen her 
Türk hazır şehirlerin hazır ze'lfkleri içi -
ne atılıp kalırsa, Anadoluya kim yapa -
caktı7 Yahud Anadolu kimin olacaktı? 

Büyük harbte ister istemez taşraya 
çıkanlar, her tarafta ç:ırşının, marnur 
mahallenin, i§ ve ticaretin h.~lere aid 
olduğunu gördükleri zaman, bu sunlle -
rin cevabı ne olduğunu anladılar. 

Ankara rejimi, Osmanlı devrinden 
kalma g-lzideleri, bir iki sahil şehrinin 
bağrından sökmek, hattA Anknaya ge -
tirebilmek için hayli müşkül~t çekmiş • 
tir. Meb'uslarımız kendilerıne gelen ta
vassut ve iltimas ricalannın yüzde dıJk
aanının bir tek 1arta, İstanbuldan ayrıl • 
mamak şartına bağh olduğunu hatırlaya
caklardır. 

Cümhuriyetin on beşinci yıldönümün-

Milyonlarca değeri 
Olan dünyanın 
En güzel aözler\ 

Bu gözleri tanıdınız mı?.. Yüzlerce 
yıldır, dünyanın en ıüzel gözleri iddıa 
edilen bu bir çüt göz, sahibine vaktile ne 
§'Öhret, ne de servet ıetirmiş değild•r. 
Fakat bugün, milyonlarca değeri vardır, 
ve zamanın en yüksek resim üstadının 

fırçasile ebediyete geçmiştir. 
Bu gözler, Monna Lisa'ya aiddir. 1 -

talyan ressamı Leonardo da Vırclye, §im 
di Pariste Luvr müzesinde bulunan m~
hur (Jokona) tablosunu ilham etmiştir. 

de vaziyet başkadır: Anadolu'lun en üc
ra yerlerinde Cümhuriyetin memleket -
çi gençliğinin her türlü iş kadrolarına ar-

tık hakim olduğunu görmekteyiz. Bu Karısından ayrılmak istegen 
gençlik, ilk zamanları, oldukça sert bir 
muhit mücadelesi yapmıştır ve kendin - adamın bu/dugu çare 
den sonra gelenlere daha ıyi imkanlar Avrupa şehirlerinden birinde yaşa· 
hazırlıyaark piyoniyelik ~erefini kazan • yan bir adam, karısından aynimak is· 
mıştır. Demiryollarının, şosel!!nn ve en- tiyonnuş. Fakat bunun için bir sebeb 
düstri yahud maden faaliyetlerinin u - icad etmek lazunmUj. Kansım bir ba
zaktan yakından dekunduğu her yerde, hane ile annesinin evine göndermiş ve 
fimdi, memleketçi Cümhuriy~ gençli - gramofon fabrika1a.rıırtlan birine mü
linin 1evk ve sayii göze çarpıyor; mazi racaat ederek; bir kan koca kavgası 
hasreti ile yıpranan Osmanlı g--ızidesi - plağı yaptmnış. Birkaç gün bu plağı 
nin yerini, istikbal rüyası içinde kP.ndi evinde çaldıktan sonra mahkemeye 
zahmetlerini unutan Atatürk gençliğ; tu- müracaat etmiş ve kansile geçinerne • 
tuyor. Eğer tabir sadece ileri gelenler diklerini, hergün evlerinde kavga et· 
meselesine alınırsa, eşraf artık onlardır; tik!erini ve komşularının da bu kav· 

( .................................................... _..,\ 

Hergün bir ftkra 
Bunlardan başka 
V stü ba§l yırtık bir adam b!r gün bir 

§ehrin valisinin yanına girmi§ti: 
-Vali bey, demi§ti, dört karım t:ar, 

on altı çocuğum var. Bir q btiyCJ1'tlm. 
V ali karşısındaki adamı tepeden 

tırnağa kadar ıüz.dii.kten ıonra sor • 
mU§tu: 

- Daha ba§ka ne i§ bilirsiniz, onu 
söyleyin! 

'····-... --·····-··--········--·········-.... / 
Sahibine senede 
60 bin Türk lirası 
Kazandıran eller 

Bu eller sahibine senede 60 bin Türk 

lirası kazandırır. Sahibi 36 yaşlarında. 
küçücük bir adamdır. İngilizlerin delisi 

olduklan at yarışlarmdaki atlan idnre 

eder. 

memıeket ve halkm kuvvet kaynakları gaıan duydu kı arını iddia etmiştir. Kuvvet il acı reklamı 
ile daA'nıdan doğruya onlar temastadır - Çağınlan komşular karı kocanın 
lar. kaYga ettiklerini işittiklerini söylemiş- güzünden bir artistin 

Ecnebiler Cümhuriyetin eserini tanı- Ierdir. Fakat bir tesadüfle meselenin başına gelenler 
mak için İstanbuldan uzakla~malı, der - hakikati an1aşılın~- Şimdi erkek 
ler. Göz5 görenler ve aklı anlıyanlar i - sahtekirlık cürmile hapistedir ve bu Fransada bir kuYvet H~cı Için film
çin Cümhuriyetin eseri lstanLulda dahi sefer kan.sı ayrılmak talebile mahke- le reklam )rapılınak istenmiş, rekUm 
bütün genişli~ ile görülebilir. VakıA o • meye müracaat etmiştir. filminin senaryosu şu imiş: 
rada harab mazi, henüz genç Türkiye -

ts 1 
cFilm alma makinesi çalışmaya baş -

nin uroran eserini perdeliyor. Fakat - n~ilterede içki yerine ça_n 
b ı · L k kl ':'1 laymca kadın artist kuvvet ilacı şişe-tan u un ış ve &.azanç ayna· arına, en- Yeni seçilecek olan Londra belediye 

Yüzlerimizin 
Sağ; solundan 
Başha türlüdill' 

er insarun yüzü iki kısımdan müte

'i"ıdtildir. Alından itibaren çeneye ka· 
dar )'Ukiuı.dan ~ğıya do~ bir çizgi 

çekecek olur w sağ, sol yüzü ikiye a
yırıp bakarsillll bu farklan görürsü • 
n üz. 

Daha kapıdan içeriye adım atarken u~
racbğım inkisari hayali tarif için kelime 
bulamam. O canım kaşane, o nefıs ve 
muhte§em konak Çadırcılardaki mahud 
koltukçu dükkanıarından farksız bir 
rr.anıara arzediyordu. 

Antrede, Nuhu nebide]l. kalma, ve yağ
h boya duvara çakılı çengel çivi lle tut· 
ı·ulmuş portmantodan 'utun da, yemek 
odasının karıkadim havaleli büfesine, bi
ribirlerinc düşman gibi sırıtan yerdeki 
halı ile duvar kağıdına, münasebetli mu
nasebetsiz oturtulmuş, kimi paha biçil
mez kıymette, kimi de zücaclye mağaza~ 
larının camekfınlarında teşbıı: olunan· ne· 
vinden biblolara, salonda duvar kıyıl:ı
rıııa asker gibi diziimiş yaldızlı kanapc 
takımına, holdek.i, limon küfü reng:nde 
keten döşeli nikel kübik koltuklara, ta
~anlardan sarkan patlak göz renginde'ki 
elektrik avizelerine kadar, her §ey nazar
larımı tırmaladı, içimi gıcıkladı. ve ev 
sahibinin hesabına hayıflandını. 

Belli icU ki bu evin dı§llla harcandıltı 

kadar, içine de para harcanmıştı. Fakat 
gene belli idi ki bin:ıyı kuran bir mütc
hı.ssıs, döşiyen ise, bu gibi hususlarda 
acemi olduğu için zevki henüz terbiye e-

MeselA meşhur Lloyd Core'un yüzü· dilmemiş olan dosturnun kendisi veyah~d 
ne dikkat ediniL Sağda gördüğünÜ% re- ki bayanı idi. 
sim, Loid Core'un yüzünün iki sol ta- Onlar, hasır ve keçe döşcli, basit eski 
rafından ~ edilmiJtir. Yani foto~- zaman konağından modern bir meskene 
raf a.meliyesile iki sol taraf Loid Corcu henüz intikal eden talrundandılar. Eğer, 
bu hale ko .. ..t. .... Soldaki resimde de b~r~ını, _dedelerinin, babalarının evi gi-

. . ym"'"'i~: _ . • bı dO§Cllll§ olsalardı gene güzel ola -
polıtikacının yil.zünun tki sag tarafın- caktı,. orijinal olacaktı belki!. 
dan teşekkül etmi.ş haltnl görüyorsu • Lakin evlerini Avrupai bir tarza sok-
nuz. mayı dilemişler, ve işte bunu becereme-

nıi~lerdi. Öyle ki, on bınlerce lıray~ 

Ç k ·b b • · t h ·ka • malolan bu nefis konak, içinin zevksizli
O garı lT saa l yesı ~i yüzünden, kıymetinden yarı yarıya 
Newcastle'de (İngiltere) çok garib bir kaybetmişti. 

hadise kaydedilmiştir. Ne yazık ki bu kusur yalnız mevzuu 
bahsolan dostuma has değildır. Ev leri

Şehrin yegAne saatçisi olan James bun- mizden ekserisinin içi, onun evindeki yü· 
dan bir müddet evvel ölmüş ve dükkAnı- rekler acısı manzarayı arzeaer. Bu hu-

sustaki bilgimiz maalesef kıt, göreneği· 

miz eksiktir. Bu ayıb değil. Ancak ba~ka 
gul iken, tanıınadı~ı bfr adam dükkina işlere verdiğintiz ehemmiyetı, evi.mize, 
gelerek tamir için bırakmiJ oldufu ıaati yuvamıza da vermek mecburiyetindeyiz. 

Adem eviadının yeryüzündeki cenneti, 

nın idaresi genç çocu~na kalmıştır. Genç 

saatçi geçen gün bir aaatin tamirile meş-

istemiştir. onun evi, bucağı, harimid!r. Bu hakikati 
Dükkancı genç, muhatabının yanıldığı- herkesten önce idrak etmiş bulunan İn• 

gilizler, evlerine, hiçbir lisana tercümesi 
kabil olmıyan bir ad vermişlerdir: Sweet 
Home .. Home .. derler. Ve onlar, evlerini 
herkeı;ten iyi döşer, rahatile, huzurile, 

nı söylemi§ ve kendisine böyle bir .aat 

bırakılmadıfını anlatmıştır. 

Yabancı mü~ri hfddetle: 
c- Canım, nuıl olur? Ben, 191:5 sene- göze munis görünen hususlyetlerile ger

sinde saatimi tamir için bu dü'kltlna bı- çekten bir cennete benzetirler. 
rakmıştım. Şimdi de ahnafa geldiDb de- Biz ki, modernizmde en sonra meyda-

na atılan k.imseleriz: Bu işde en müteka· 
mil olan İngilizleri geçemesek bile, ken-

mi~tir. 

Bu izahatı hayretle dinllyen geng dük- dilerine yaklaşmalıyız. 
kancı babasmm eski dulabmı karııtıra- Ev döşemek, tezyin etmek, bugün mi
rak hakikaten mevzuubahs saati bulmuş mart gibi, ressamlık gibı güzel san'atla.c 

düstri faaliyetlerinin rakamlarına, hu - reisi, memuriyette bulunaca~ müddetle, sinin kapağını açacak, bir kaŞlğa ilAç
susi inşalarına dikkat edilince, Cümhu • ff?refine verilecek olan ziyafetlerde, reı;- tan boşaltıp içecekmiş. Bu sahne birin
riyetin İstanbuldaki eserinin adı dahi, mi kabullerde ispirtolu içkiler kullanıl- cide muvaffak olmamış, ikincide ha -
sadece ve kısaca cİstanbulun kurtulu§U», mamasını tavsiye etmiş. aynı işin çay ve- keza .. Ve bu muvaffakiyetsizlik o ka -
Balkan harbindenberi devam eden yıldı- ya limonata ile yapılabileceAini söyle- dar devam etmişki, kadın artist tam 
nm hızlı sukut ve inhitatın yerine sü:r - mi~ir. bir .şişe kuvvet ilacı içmek mecburi • 
atli bir kalkınma kai.m olduğ~ anlaşıl • Londra belediye reisine verilen her yetinde kalmış. Ve bu yüzden on beş 
mamak imkinsızdır. Fakat bu eser, Cüm ziyafette 4 bin İngiliz lirası harcanır ve gün bir hastanede tedavi edilmek mec-
buriyetİn eseri, zihinlerde bomboş bir bu paranın yarısı lçkfye gider. buriyetinde kalmış. ve sahibine iade etrru§tir. 
harabeden başka hayali ve hatırası olmı- -=======-==:::::::.====ıı=ıı:ı==~===-====ı;========================ıı=== 

sırasma geçmiştir. Dekorasyon ve Amüb
lömandan bahis mccmualnr, eazeteler 
vıtr. Bunları dikkatle tak:b etmek, bunyan, Anadoluda en sathi bakışiarı dahi 

batareasma kendine çekiyor. Şark . Şi -
mal ve Cenup taraflarmdan Ankaraya 
dopu gelenler, umuınt bir memleket 

inşasının insicamlı manzara.sı.ııı görürler 
ve içlerinde milli kudret itikadı her tür
lü tereddüd ve zAflan kökünden giderir. 

Memleket! dolaş:ma.k, eskiden, ümid
sizlik, ve yeise düşürürdü; şimdı, ümid
&iz ve me'yus olanları tedavi ediyor. 
Parti ve KCltür Bakanlıtı, Tiirk eençli

ğini memlekette dolaştırmak için fırsat 
icad etmelidirler. Bize hnk vermek için, 
bugünlerde, Türkiyenin yüzlerce rnekte
binde 2150 gencin arkadaşlarıl'a anlattı-
~ı h!kAyeleri toplaymız! F. R. Atny 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER INANMAl 
~ larda göreceğimiz nefis enteriyör (eviçi)· 

leri kendi kendimize vücude getiremiyor 
isek mütehassıslarmı, zevk sahibi tanıdı· 
ğınıız aşinaları bulup onlara yııptınnak. 
hfç değilse f ikirlerini almak lAzımdır. 

Küçük çocuklarm arasında yeni bir kumarın dcmiyelun, 
talih oyununun salgın haline geldiğini ölreniyoruz. Bilirsi
niz ki bazı çikolata fabrikaları rağbeti celbetmek için alıcı
ları arasında bir mtıaabaka tertib ederler. Her paket çik(lla
tamn iç.lıı&ıde blr rulın, ve bu resmin üzerinde de birden baş
lıyarak bazan 12 ye, bazan da daha yüksek bir adcde kadar 
yükselen bil' numara vardır. Bu resimler ~ıra numarasile 
toplanıp fabdkaya yollanırsa yollıyana blr mükAfat verilir
fakat esas meselt burada değil. 

Küçük çocuklar, üç be§i bir yere ielerek birer paket çikv· 

lS TER INA N, 

lata alıyorlar, fonra paketleri ayni zamanda açarak hepsini 
birden en büyük numaralı resmi bulan arkad~larma verl
yorlarmış. 

Bir arkadaş bu oyunu kumar addediyor. Blzcc hüküm 
'11ÜbalaAalıdır, oisa olsa talih oyunu zevkini küçük kafalara 
yerle§tirecek bir ndım sayılabilir, fakat arkadaşımız bu fe
na başlangıcın hükUmet kuvvetile menini iatiyor ki, asıl 

mübala~ası bu noktadadır. Zira kendi hesabımıza bi:ı çocuk 
;izerinde hükı1met kuvvetinden ziyaete aile kuvvetinin m~
essir olduğuna inanıyoruz, fakat 8.7. okuyucu aent . · 

ISTER iNANMAl 

Güzel, şirin bir yuva müstakillen para 
işi değildir. Çok az para ile döşenmj~ ev· 
ler bilirim kl, zevk bakımından nice ka • 
şanelerc müreccahbr. 

Bayanlar! Kocalarıruzı evlerinize ba~· 
lamak için, siz de birer bom~ vücude ge· 
tiriniz. Zevksiz süslenml~. fena dı~enmlŞ 

bir ev. altm bir tasJa sunu!an lruyı... suyU 
gibidir! 

E. Ta lu 



7 İkindteşrin 

Frans1z sosyalistlerinin Daladye 
hükümetine karşi yeni vaziyeileri 
Toplantıda Blum: "Bu müzakerelerden bükumete 

bir ilanı har b çıkmaması icab ettiğini,, söyledi 

SON POSTA 

Macar kit' alari 
yeni topraklarda 
Bütün Tuna böl~esinin 
işgaline dün başlandı 

"Alın nya silahlı 
ve müteyakk z 

bulunmall" 
Rudolf He ss, A 1 manyanın 

diğer mi:Ietleri irr.ha etmek 
istemediğini söylüyor 

E 
e Işlerin tasfiyesine doğru 

Yazan: s~nm Ra~ıt Em~ 

otaliter devletlerle demokrat 

memleketlerin teşriki mesai 

Paris 6 (A.A.) - Sosyalist partisinin Bundan sonra parlamentoda ittihaz e-
lttl1lj meclisinde Monnet'den sonra söz a- dilecek olan tarzı hareketten bahseden 
lan sabık müsteşar Moch, sistematik bir Blum, eBu müzakerelerden bükuroete 
~kilde kararnameler aleyhinde bulun - karşı bir ilanıharb çılanamast icab etti • 
lntk istememekle beraber hükUmet tara- Ib kanaatini izhar etmiştir. 

Budapeşte 6 (A.A.) -Macar ajansı 
bi!diriyor: 

Reichenberg 6 (A.A.) - Sücctlcr par
tisinin nasyonal - sosyalist partisine il -
tihakı münasebetile tertib erli1en mera -
sim dün akşam saat 20 de Reıchenberg -
de başlaınıştır. 

zaruretini Ava m Kamarasmcıa izah eden 
Mister Çemberlaynin bugünlerde İspan
ya meselesinin tasfiyesine müteallik bir 
telkinini veya teklifini beklemek lazım 
geliyor. Bu arada İngiliz - İtalyan itHatı
nın tatbik mevkiine konmnsile teslihat 
meselesine verilecek şekle ve Alnıanya 
ilt! daha geniş mikyasta bir müzakere 
kapısının açılması Hizumu etrafında ken
dini gösteren temayüllere daır de fikrini 
izah etmesine intizar olunabilir. Büyük 
bir ekseriyetin kendisine müzaheret et. 
mesine rağmen Mister Çeınberlaynin li 
bcrallerle arnele partisinin büyük hl .. 
muhalefeti ile karşılaşması beklenıniyen 
bir ihtimal değildir. Maamafih bugünkü 
resmi İngilterenin saklamadığı açık ka
naat şudur ki İngiltere, Almanyanın Or
tıı. Avrupada faal ve hakim bir rol oyna
n.asına muhalif olmadığı gibi iktısadi ba
kımdan da Almanyanın çember içine a
lınması gibi bir ınanenayı da idare et
nıemektedir. Mister Çembel'iaynin bıl

hassa nutkunun bir noktasmd:ı sulha da-

fından ittihaz edilen hattı hareketin, ken Parlamento grupunun vasi salA.myet 
dıaine emniyet telkin etmedi~ini beyan ' hakkında bir karar vermesi icab etti~i 
etmiştir. takdirde kontrol lehinde rey verc~~ı 
U Sosyalist partisinin etrafında bir mil- §Übhesizdir. 
h toplantı vücude getirilmesi fikrine ba~ Grup, son halk cebhesi hük11metini~ 
}) ~aldığını beyan eden Rohnc meb'usu zihnfyetfne aykırı bir zihniyetle tanzim 
t hılips'den sonra Leon Blum söz alım~ - edilmiş olan maU plAnın da aleyhinde re 
ll'. yinl kullanacaktır. 

Blum, iktısadi ve maU sahada evvel - Blum, demiştir Id: 
Ce tasvib edilen planı partinın memleket- c Vaziyet o kadar vahimdir ki mem -
~ Yaptı~ propagandaya bir esas olarak leket bizden parlamento polt>mikleri ha-
abul ettiğini söylemiştir. rlcinde, başka bir sahada yer almaklı~ı-
lialkçılar toplantısı hakkında muına - mızı bekliyor .• 

llerh komünistler aleyhinde açılan mü -t-a ~lüstaldl radikal partisinin karan 
t eleye iştirak etmemelde meclisin müt 
tfik olduğunu beyan etmıştir. 

Sosyalist partisi de Radikaller ve ko
:u.rıistler aleyhinde uzun bir şikayet lls
b Si tanzim edebilir. Fakat p<ıı ti böyle 
t lt Şey yapmıyacaktır. Halkçılar toplan • 
laıtıın ihdasına amil olan sebebierin he

"lll ortadan kalkmadı~ı zannecHlmekte -
~·Bununla beraber radikaller çekildi~ 
d kdirde halk cebhesi mevcudiyetini i -

'Par\s, e (A.A.) - Mustakll Radikal partl.st 
lttltakla kabul ettltl nlhal dekllrıı.cıyonda., 
paı:tinln her tUriQ polltlk ve ekonomik dlk
tatörlüıte muhaUf olduRu btldtrtıınelüe ve 
memleketin sellmetl !çin blr tek ,art.ın mev
cut olduıtu taydedllmelttedlr politik ve eko
nomik plln dahUlnde nizarn ve 1nttzamlı 
bir mesai. · 

Pa.rtl her tnrın yeni devaluuyona ve 
kambiyonun kontroluna muhalefet ve ya -
bancı memleketlerden direktır alanlan tak
blh etmektedir. llne edemiyecektir. 

·~-----------------------------
müdafaası Ingilterenin 

-------------------- siyasetini 
bildirmiş 

Bir ihtilaf çıktığı takdirde Kanl\da 
Amerikanın siyasetine uyduracağını 

londra 6 ( A.A) - Pirow'un seya
bttinin sebebiyet verdiği §ayialardan 

bahseden Sunday Times gazetesi şöyle 
)'tııyor: 

«Pirow Londraya gelelidenberi İm· 
~atatQrJuğun müdafaasına ve Alman • 

)anJn müstemleke taleblerine ahi me
;:ıeler vahim bir safhaya girmiştir. 
esmi tekziblere rağmen 27 eylülde 

cenubi Afrika hü~metinin ingiltere 

hUkurnetine bitaraflık hakkından isti-

Fransanın 
tnüstemleke ordusu 

fade etmek istediğini bildirdiği bir ha

kikattir. 
Şimdi Londrada cereyan eden mü -

zakereler esnasınd:ı istikbalde bir ih • 
tilM çıktığı Uıkdirde böyle bir bitaraf
lığın nasıl mümkün olacağı keyfiyeti 
görüşüldüğüne şübbe yoktur. 
Diğer cihetten Kanada hükUmeti de 

İngiltere hükumetine bir ihtilaf çıktı
ğı takdirde ~iyasetini geniş mikyasta 
Amerikanın siyasetine uydurması la
zım geldiğini bildirmiştir.• 

()sloda bir binada 
2 4 kişi yan dt 

Oslo 6 (A.A.) - Oslo'da oL- bınada çı
kan yangında 24 kişi yanmıştır. 

Macar kıt'aları dün akşama kadar 
kendilerine bildirilen hatları işgal et -
mişlerdir. K~taat her tarafta tavsifi 
im:cansız bir şevk ve heyecanla karşı
lanmıştır. Bugün bütün Tuna bölgesi
nin işgali ba~lamıştır. 

BudapeŞ'te 6 (A.A.) - Macar tel -
graf ajansı blldiriyor: 

Meclic; tatilden sonra salı günü ilk 
toplantısını yapacaktır. Bu toplantı -
d:l Başvekil tarafından bir kanun 1ayi
ha3ı verilecek!ir. 
13u kanun mucibince, iade edilen top

raklar ahalis!nden evvellee parlamen
to azası seçilenler. şimdi Macar mec -
lislerinde aza oluyorlar. Kanun. hükU· 
mete bu isgale aid bütün tedbirleri al· 
mak için salahiyet vermektedir. 

Hüklımet. işgal hatırası olarak 2 
pC11gölük iki milyon madeni para bas
tırmağa mezun olacaktır. 

Amiral Horty yeni topraklarda 
Hudape~te 6 ( A.A.) - Naib Horty 

bu sabah kı~aat basında Komarom'a 
giımiş ve ha:k tarafından büyük bir 
sevk ve heveeanla alktslanmıştır. 
• Naib Ho;tv nutkunda Komarom'u 
sadakati bu•!Ün mülciHatını bulan yük
sek Macar :ıskeri an'ane şehri olarak 
selam lamıstır. 

.,Li nk,rada 
Dünkü 
At ~uorış1arı 
Ankara 6 (A.A.I - Sonbahar at y:ınşla

rının 6 ncı hafı.ası yarışları b•t!!:Ün ~ehir hi
podromunda yapılmıştır. Alınan neticeler 
tunlnrdır: 

Btr\ncl ko$u · · 
Üç yasındaki yerli yıırım kan İngll!z er-

kek' ve dişi tnylara nıahsustu. Mesafe 1800 
metre ldl 

Birinci: İbratıJm Nalçımn AlceylAnı. 
t~ıncl kQŞu: 
Üç ve daha yukarı yaştaki halis kan İngi

Hz ;ıt ve kısraklara mahsu.<s olup mesafesi 
2400 metre ldl. 

Birinci: Ahım•d Atmanın Özdemirl. 
tTçüncfi ko~ u· 
İki yaşındaki yerli halis kan İngiliz erkek 

ve di~l taylara ınahstı.'l ve mesafe.sl de 1200 
met.re ldL 

~ırlne1: A. A~manın KaranfU1. 
· Dördüncü kos u: 
Dört ve daha yukarı yaştaki yerli yarım 

kan İngitiz at ve kısraklara mahswı ohıp 
mesafesi de 2600 metre Idi. 

Birinci: Said Hallmin Sa~ana~. 
B~lncl ve son k~u: 

b 'Paris 6 (A.A) -:- Bugün B. Lebrun, 
~rbde Fransa cebhesinde ölm~ş ol~n 
\t ~nsıı batı Afrikasının umumı valısi 
bt rtrı Vollenhoven batirası için dikilen a
l denin açılma merasiminde hazır bu • 
~tıtnuştur. B. Mandel de açılışta bu1un
ıt~ ve bir nutuk söyliyerek Frans:mın 
tn ° lllilyonluk bir imparatorluk teşkil et-

eitte olduğunu kaydettikten sonra: 
le 'A.ı çok bir gayretle, Fransa rn.üstem-
0 llelerinden bir buçuk milyonluk faal b:r 
tdu çık.arabilecektir.• demıştlr .. 

Meclis bugün 
toplanıyor 

Ankara 6 (Husust) - Büyük Millet 
Meclisi bugün öğleden sonra toplanacak 
ve encümenler seçimi yapılacaktır. 

. 1600 metre mesafe üzerine yapılan, Oç ya
ı;ındakl yarım kan Arab ve halis kan 
Arab erkek ve dl,l taylara mahsustu. Mesa
fesi 1600 mttre ldl. 

Birinci:' Mehmed Atakın Ferhadı. 

Çek Hariciye Nezaretinde 
tahkikat yapı~ması 

isteniyor 

Ankarada 
Lig maçları 

Kısım şefi Frank ve Henlein'den son
ıa ticaret fuarının bolünde bir nutuk söy 
liyen Rudolf Hess, cSüdetlerin kurtul -
masınb intaç eden vakayii hatırlattık -
tan sonra, .di~cr dedctlerde bir dünya 
hıırbi çıkarınağa uğraşan» adamlara hü -
cum elmi~tir. 

Nasyonal - Sosyalist Almanyanın parl
manter memleketlerde üçüncü Rt>ichin 
düşmanları oldu~unu nazarı itibara al -
ınası lAzım geldiğini söyliyen ve meb'us 
Grenwood'un Avam Karnarasındaki be
yıınatına telmi'b eden Hess, Almanyanın 
ı;ilahh ve mütcyakkız'bulunması icab et
tiğini kaydetmiştir. 

HükUmet şekilleri kendisininkine uy- ir yaptığı şu orijinal işaretlc bu babdaki 
nıudı~ı için diğer milletleri ımha etmek kat'i karar ve azmini ifade etmiş oluyor: 
istc~iye~ Alm~nya kcndi~inin d~ mah -J Sulhü beklemek mu\·afık değildir. Onu 
ved•lmesıne musaade etmıyecektır. aramak ve bulmak )azımdır. Ta ki, düu-

Hess,. müttefik İtalyayı alktşladıktan i yayı büyuk bir badirenin kenarına kadar 
ve Hitlerin ı·olünden sitayişlı<> bahsettik- getiren bulıran tekerrür etmesin. 
ten sonra Sildet memleketlerınde yakm- Bunun içindir ki Miste:.- Çem-
da parlamento intihabatı yapılacağını berlayn doğrudan doğruya teması 

:.öylemiş ve şöyle demiştir: temin eden dörtler konferansı u-
cHitler, Reichstag'ın teşekkülünde Sü sulünü şimdilik idame etmek azminde 

det memleketinin Almanyanın mütem - olduğunu söylüyor ve gene kanaatı şu
ıııim bir .cüzü olduğunu isbat edebilmek- dur ki bu devletler arasında sulhün mu
liğiniz için sizi bir kere daha rcy verme- hafazası için hakiki ve hüsnii niyetli bir 
ğe davet ediyor... anlaşma yapılamazsa, birçok milletierin 

büdcelerini mahveden tahdidi teslihat 

Sana_qiin 
Konirolü 

meselesine bir şekil verilemez. Maama
fih bu meselenin arzettiği büyük mü~kü
lat, bugünden yarına bir karara varıla
mıyacağını da gösterir. Çıinkü dava bü
yük ve çok çetrefildir. Binaenaleyh o 

Ankara 6 (Hususi) - Sanayiın kon - nisbette ihtiyatlı hareket etmek lazımdır. 
tl'olü hakkında büktimetin hazırlamış ol- Demek oluyor ki Münih konferansı tnr 
d~ğu ~anun pr~je~i Kamuta~ iktısad ~~- nevi tasfiye p.evresine mebde olmuştur. 
cumenıne gclmıştır. Bu proJf', cher gun Ve işlerin ehemmi mühimmin~ takdim e
inktşaf eden sanayiimi~d.e en iyiyi en u- 1 dilrnek suretile tedricen hal yoluna gı
cuza maletmek• prensıbıyle hazırlan - rilmiştir. Fakat çok herbad bir maziden 
mıştır. sonra birdenbire aydınlıRa çıkmak müm· 

Q maddeden ibaret olan projenin esas· kün olamıyacağma göre göze batan be-
h hükümlerine göre, İktısad Veklleti, taeti çok görmemek muvafık olur. 
milli endüstri muafivetinin rasyonel i -

1 lerlernesi gayesite g~rek hususi sf'rma - Se im Ragıp Emeç 

yeli olan, gerek sermayesindP. kısmen ve 
ya tamamen devlet iştiraki bulunup bil· 
vasıta veya bilih•asıta kendisine ba~h o
Ian bütün müesseselerin işletme, idare 
ve. işleme şartlarını, ekonomik vaziyt>t -
lerini ve bu maksadla bunlars aid evrak 
\ 'C vesaiki tcdkike salahiyetlidır. 

Devlet daireleri için 
iş talimati 

fBflstarafı 1 inci 1011fada) 

Bu akşam ay 
tutuluyor 

Yugos~avvanın 

Yeni ataşemiliterleri 

6 
nelgrad 6 (A.A.) - Resmi cerid~, 

l:tıebi rnemleketlere yeni ata~emiliter -
tn~. tayinini na tık bir kararname ne~ret • 
~tir. 

Prag 6 (A.A.) - Pragski Neger gaze
tesi ile sa~ cenaha rnensub diğer bir çok 
fazetelere nazaran bugün Prag'a gelmiş 
olan Çekoslovakyanın Paris sefit: B. O -
suski, hariciye nezareti hizmetinde mes
ı.ıl bir mevki işgal etmekte olan büt:in 
~şhasın faaliyetleri hakkında inzibati bir 
anket yapılmasını isternek ıasavvurun -

Ankara, 6 ( A.A.) - Bugün !ig 
maçlarma devam edildi. Muhafızgücü
Harbiye maçt, 1 - 1 berabere bitti. 

ler ve devl~>t dairelerinde kayld, yan Ye do.'l
YI\ muamelelerının blrl~tlrllmestnl ve aynt 
e~a.'!lar daire.~lnde lş görülmesını temlne ça
lıs:naktadır. Ba maksadla bir ı~ talimatı ha
zırlanmıştır. 

Talimat bütitn Vekıllctıerde, vllAyeUer ve 
dtvlet dairelerinde mer'i olacak ve lhtlmam
la tatbik olunacaktır. Tallmatın tatbllı: olu
nnr.a~ makamlar, meslekt hususlyetlerlne 
ve teşktllitlarımn lca.blarına ttygun olmak 
veya tallmntnaınedeki maddeleri tavzlh ey
lemek üzere usu:~i taHmatnameler tanzim 
edeı>lleceklerdlr. Yalnız bu hükümler ana 
prensipleri IhlAl edemtyecektlr. 

Rasadhaneden aldığımız maltnııata 
göre, bu akşam tam ay tutulması ola .. 
cak ve bu hadise memleketimizin her 
tarafından görülecektir. Ay saat 18,<41 
de tutulmağa başlıyacak ve tam hüsuf 
saat 19,45 te:ı 22,26 ya kadar devam 
e:iecektir. Külll hüsuf vakti 21,07 ciir. 
Hüsuf başlamazdan bir saat evvel ay 
yarım gölgeyf" girecek ve bu esnada 
ayın ziynsı y~waş yavaş aıalacak, kur
tulma zamanından bir saat sonra da ya
rım gölgeden çıkarak tabii parlaklığını 
almış obcaktır. 

,ıa::ansa, ~lçika, İngiltere. İspanyaya 
ttı . tniliter olarak Kurmay Albay Dra
ll t~n Saviç gönderilecek ve mumaileyh 
lt ~rıste ikamet edecektir. Bulgaristana 
~,Utrnay Albay Jorj Düjitiç, Yunanistana 
ttı l<urmay Albay !van Ürkljan ve Ro • 
stnYaya da Kurmay yarbayı Fran 

ropnik gönderilecektir. 

r tansız - İtalyan f c ıreti 
lta~oına 6 (A.A.) - Muhtelit Fransız -
hit Yan ticaret komisyonunun rnesaısı, 
llli Protokol imzası suretile hitama er -

§tir. 

'te Bu ~omisyon, üç ayda bir toplanacak 
tatb~ -~ısan 1938 tarihli ticaret itiliıfının 

kı hususunu kontrol edecektir. 

hdl<o~isyon, Fransız kredilerinin İtal -
Old akı vaziyc.:tinde salah husule gelmiş 

llğunu müşahede etmiştir. 

dadır. . 
Mumaileyh, şimdi hata ve mes'uliyet. 

lerin meydana çıkarılması için rnüsbet 
tahkikat yapılmasını istemektedir. 

Varşovada siyasi tevkifler 
VarŞ0\'8 6 (A.A.) - Millt demokrat 

paılisine mensub 8 azanın dün akşam 
bu part;nin Poznan'da yaptığı bir top
lantı esnasında tevkif edildiği resmen 
bilrlirilmckted ir. 

Polis. parti binasında yaptığı araş -
tumada silah bulmuştur. 

Nakid işleri mUdUr muavini 
Ankara 6 (Husust) - Maliye nakid 

işleri mildür muavini Rüşdünün Eti -
bankta açık müfettltllklerden birine ta -
yini kararlaşmıştır. 

İkinci maç Ankaragücü, Gençlerbir -
liği maçı idi. Birinci devre 1 - 1 bera
bere bitti. İkinci devre Ankaragüçlü
ler bir gol daha çıkararak maçı 2 - 1 
ga~ib bitirdilcr. --------
Amerika ve 
Faşizm 
Vaşington, 6 (A.A.) - Bir yandan 

Lima'da bir Panamerikan konferans 
ce:cyan ederl~en bir yandan da 1 O ve 1 1 
İlkkanunda Vaşingtonda panamerikan 
dE:.mokrasi lehinde bir konferans top
lanarak faşizmin Arnerikaya nüfuzu 
meselesini görüşecektir. 

Sovyet bahriye komiseri 
Moskova, 6 ( A.A.) - Tass Ajansı 

bildiriyor: 
Sovyetler Birliği Yi!)tsek Sovyet 

Meclisi, B. Frnovski'yi Bahriye Komi
serli~iM tayin e~lr. 

Talimat pro1esl Başvek.Alet taratından 
tedkllt ve kabulünden sonra mer'lyete ıtlre
cek:tlr. Bundan sonra talimatta yenlllkler 
ve tadiller yapılabllmesı Başvektl.letln mU -
saadesine ba~h olacaktır. Bu takdirde Uç se
nede bir U:>planacak komisyon Icab eden ta
dilleri yapacaktır. 
Memurln1ın bUtün kudre4ler1le meveud 

vazlfeyl, keyflycte halel gelmekslztn, azamt 
süratle bltırmelerl, bu hu.<ıustn mes'ul olan 
t\mtrler tarafından ehemmlyeUe takib ve 
temln olunacaktır. Her memur teraslle mü
kellef oldu~u ı,i, derhal ve tstızansız olarak 
yapma~n mecburdur. Usulsüz istlzanlan 1tl
yad edinen memurlann bu hareketı acemı
Uk veya btlgl.slzllk sayılarak aleillerine geçl
rllmekle beraber haklarında memurln ka -
nunu hUldlınlert tatbik edUecektlr. Yersis la
ttzlnlarla ı., aııh1blerintn f.olertnin gecJiı:me
alne sebebiyet verenler hakkında &JTIC& ln
ztbatt ceza v8rllecekt1r. 

Başvekil CelAl Bayar 
don Ankaraya döndü 

(Ba§ta,afı 1 inci uıyfadtı} 

Başvekil diin a~am 18,30 da Acar 
motörile Dalınabahçeden ayrılmış ve 
Haydarpaşaya geçmiştir. Celal Bayar, 
Haydarpaşa istasyonunda Riyaseti -
cumhur Umumi Katibi Hasan Rıza 
Soyak, Seryaver Celal, Vali ve Bele -
dlyc Reisi Muhiddin Üstündağ, fstan -
bul Kumandanı General Halis Bıyık • 
tay, General Osman Tufan, şehrimizde 
bulunan say:avlar. Üniversite Rek • 
törü, Emniyet Direktörü. Denizbank 
Umum Müdür ii . Deniz Ticareti ve Ll
mnnlar Umum Müdürü, Vilayet, Bele
diye, Parti ve iktısadi müesseseler er
kAnı tarafından hararetle uğurlanmış
tır. Başvekile Hususi Kalem MüdürO 
Baki Sedes refakat etmektedir. 



SON POST..ı:t. 

~ ~~ . ~. 
Istanbul köylerinde koşulHatay hayeti bugün Zahıre bo~sa~ında bır 
hayvanları ıslah edilecek Antakyaya dönüyor ~!~b~~~~~=:z!:m~!~: ~~~~!!~: 

Birkaç gündenberi şehıimizde bu - b b •f • k v • • d • 1 Muhiddin Üstündakın reisliği altında teşekkül edecek 
olan bir heyet, ·bu hususta icab eden tedbirleri alacak 

ve köylüye mükafat tevzi olunacak 

lunmalrta olan Hatay Millet Meclisi olmamakla era er ti tı ve yapagı ıçın ış pıyaaa ara 
Reisi Abdülgani Türkinenin başkan - &atışlara devam ediliyor 
lığındaki Hatay heyeti, dün de lehri
mizin muhtelif semtlerinde gezintiler 
yapmı.şlar ve hususi ziyaretlerde bu -
lunmuşlardır. Hatayhlar dün, İstan -
bulda bulundtililan müddet zarfında 
kendilerini çok iyi bir şekilde ağırlı
yan V ali ve Belediye Rei.sile Emniyet 
Direktörüne veda etmişlerdir. 

VilAyet hududu dahilindeki koşu ran tekamül görülmüştür. 
hayvanlan nesli ıslah edilecekti~. Va- Gelect:k seneden itibaren at neslini 
li ve Belediye Reisi Muhiddin Ustün- ıslah için köylü arasında rekabet uyan
dağın reisliği altında te~ekkül edecek dınnak için her kazada at koşulan ya
bir heyet, at nesiini ıslah için icab eden pılacak, kazalardaki koşularda muvaf
tedbirleri alacaktır. Bu sene hayvan fakiyet kazanan hayvanlar, vilayet ko
neslini lslah maksadile on kazada bi- şusu namı altında yapılacak koşuya iş
rer hayvan sergisi açılmıştır. Sergi - tirak ettirilecekUr. İyi hayvan yetiş -
ler, köylüler arasında rekabet uyandır- tiren köylü himaye görecek ve mili • 
mıs ve her yeni sergide eskisine naza- fatlandırılacaktı.r. 

AlmanEmden 
Kruvazörü 

IJiev adlı yeni 
Vapurumıız diln geldi 

Birkaç gün evvel limanımızdan ge- Denizl:.ank tarafından Almanyaya ıs-
marlanan vapurlardan Ülev, dün öğ -

çerek Köstenceye giden Alınan ban - ledcn sonra ]imanımıza getirilmiştir. 
dıralı Emden kruvazörü bu ayın on i~ Bundan bir müddet evvel gelen ve 
ktsinde Karadenizde Varna limanını Haydarpaşa, Adalar, Yalova hattında 
ziyaret edecek ve ayın on beşinde li - sefcrlert~ başlıyan Suvat v.apurunun e>-

şi olan Ülev, bir haftaya kadar Köp
manımızcbn ieçerek Akldenize döne- ru - Haydarpaşa • Kadıköy hattında 
:ektir. işlerneğe başlıyacaktır. 

Polislll: 
Bir çocuk oyununun sebebiyet 

verdiği kaza 
Be~şta .J•ndarma mektebl soka~ında 

oturan Kemalln o~lu 16 yaşında Rıza lle 7 
ya.§lnda Rl!at, bir araba ile oynarlarken 
bunlardan Rıza yere düşerek başından a -
tırca yaralanmış, ŞlşU Çocuk hastanesine 
UJdmlmlJ}tır. 

Bir kadın vapur iskelesinden 

denize düştü 

MOleferrtlı : 

Şirketi Hayriyenin nç aylık 
karneleri 

Sirketi Hayriye, yüzde 40 - 50 tenzi
lAtlı üç aylık karneleri bu ayın on bi -
rinci gününden itibaren tekrar tatbik 
etmeğe ba~lıyacaktır. 

Sirketin Boğaziçi kış tarifesi de ö -
nti~üzdeki aybaşından itibaren mer'i -

Yet mevkiine konulacaktır. Kumkapıda Kuyu sokağında 3 numaralı bi 
evde oturan Arif klzı so yaşında seume, Ziraat Vekaleti memnrlar için r 
Kadıköy i.skele.iliıden vapura binerken bir- teavOn sandığı kuracak 
denbire müvazeneslni kaybedeTek denize Ziraat Vekaleti bütün memurlan i-
dil§m.üş ıse de etraftan yetl..şenler tarafın -

Kardeş Hataylılar, bugün Toros 
eksprespe Hataya avdet edeceklerdir. 

Madeni San' atlar 
Gerniyeti 

bir kooperatif kuruyor 
Madent San'atlar Cemiyetinin koo -

peratil kurmak için İktısad Vek!letine 
yapmış olduğu müracaat• müsbet re -
vab verilmiş, nizanıname taslağı tadil 
edilerek iade edi'Imiştdr. Kooperatif, 
demirci kalaycı, tesviyeci, tornacı ve 
em~ali esnafın ~·rak ettiği Madeni 
San'atlnr Ceıniyeti mensublarınm her 
türlü ihtiyaçlarına kar§ı1ık verecektir. 
İstanbul ve mülhakata mahsus olarak 
kurulacak kooperatifin aermay~i or -
takların hisse senedieri tutarından i -
barettir. Ortaklık hissesi tki taksitte 
öd~nm~k üzere beş liradır. Kocperatü
te bir ortaklık defteri tutulacak, bu 
defterin baş tarafına ortaklığın ana 
mukavelenamesi geçirilecek~ir. 

Kooperatif, Ş'irkette k.ayıdlı azasına 

lüzum gördüğü eşya üzerine satış ya • 
pacak, yeniden dükkAn açmak istiyen
lere yardımda bulunacaktır. 

Siimer Bank 
Fabrikalarından -"" 

• Bir kısmının 

BUGDAY: İstanbul piyasasına 10n bir j değişiklik olmamışsa da Almanyadan ~ 
hafta zarfında bu~day müvaredatı nor. lebler devam etmektedir. 
mal olmakla beraber fiatlar bir mikdar Amerika ve Fransa için de bazı .. atıJt 
deıha düşmüftllı'. Bu ıev§ek.litfn önü- lar yapılmıJtır. 
müzdt!ki hafta zarfmda da devam edece- Fiatlar 40-45 kuruş arasındadır. 
~i tahmin olunmaktadır. PİRİNÇ: Piyasaya muhtelif mıntaka" 

Hafta içind'e dış piyualara Ihracat ol- lardan fazla mikdarda mal gelmektedJr. 
mamıştır. İzmire büyük partiler balinde mal sevkİ 

Anadolu ve Trakya mallarmdan hafta de;am etmekte olduğundan ve ramazaıi 
zarfında piyuaya 2931 ton bulday gel- münasebetile istekli fazla bulunduğUll4 

miştir. dan fiatlar sağlaındır. 
Fiatlar 1-2 çavdarlı ekstra ebtra Po- Tosya malları 21, orta mallar 19-20 k:tfr 

latlı 5,38-6,07, 4-5 çavda.rlı Ankara, Yer· ruş arasındadır. 
köy 6,20-5,28, 9-10 çavdarlı Trakya 5,03- TİFTİK: Geçen hafta zarfında başlıya.D 
5,05 kuruştur. satışlar bu hafta içinde rle hararetle de• 

ARPA: Pi)-a.sada ihtiyaçtan fula mal vam etmiştir. Gerek Sovyetler ve gereklı 
olduğundan fiatlar düfkündür. Havala- se Alman firmalannın mübayaata d~ 
un müsaid Jitmesi de buna müeasir ol- vamları piyasayı hararetlendirmiş oımakc 
IDU§tur. Maamafih evvelce açıla satı~ la beraber bu mübayaatın muayyen fiafc 
yapmış olan tüccarlarm piyandan mü- lar üzerinden yapılmakta olması fiatı~ 
bayaatta bulunmalan fiatları tutmu1tur. üzerinde m~essir olmamıştır . .Maama:fil{ 

Hafta sonu piyasa lAkin olarak kapan- Fransız ve Ingilizler de mübayaata ba:' 
mıştır. Hafta iç~ 157 ton arpa gel- ladıkları takdirde fiatların yükselece~ 
miştir. . memuldür. . . 

Fiatlar Anadolu malları dökme Hay- Fiatlar; oğlak 130-137,30, Eskışehit• 

darpaşa teslimi 3,36-4, Marmara ve Trak- Yozgad, Kütahya malları 117-120, Anka" 
ya mallan çuvallı iskele teslimi ıi,05- ra, Polatlı, Beypazarı malları l15-116r 
4,08 dir. Konya ova malı, Sıvas ve Mardin aya!" 

SUSAM: Hafta içinde Romanya ve ları 100-105, çengelli 105-110 lruruştur. 
Rusyaya mühim mikdarda mal sevkedil- YAPAGI: Piyasada alıcıların !XlahduCJ 
mi§ ve bu ihracat fiatlan salla.mla§tır- oluşu fiatlar üzerinde müessir olmaınW 
mıştır. tır. Maamafih Anadolu ve Trakya mat" 
Dış piyasalara mal sevki devam ettiği ları için alıcılar vardır. Satışların devıt" 

takdirde fiatlarm bir mikdar yükJeleceği mı piyasayı sa~lamlaştırmıştır. AmerikS 
meınuldür. için kaba ve -dayak maliarına taleblef 

Yeni çift çuvallı iskele tealtmi mallar başlamıştır. 

17 20 17 30 .,·~·at Fiatlar: Bandırma., Bursa, Kar"cabe1. ' - ' .......... U9 ur. "" 
CEVİZ: Kabuklu ceviıı: meVIimi geç- ayarı mallar 60-64, İzmir, İz.mlt, Çanak' 

mekte oldulundan sipari.J olmadıkça ah- kale ayan mallar 57-60, Karahisar, Kil' 
cılar mal miibayaasl.DCbuı çeldnmekte- tahya ve havalisi 50-5~ Ankara, Polat1~ 
dirler. Fiatlar 16,20-17ı30 kunıJ arasın- Konya vesair orta mallar 48-49, deri vW 
dadır. malları 47-48, yıkanmış yün 70-71, kitli 
İç ceviz fiatlannda da hafta Içinde bir 50-51 kuruştur. 1 

dan kurtarılmıştır. Fazla miktarda su yu- çin bir teavün sandığı kurmağa karar 
tan Sellme, celbedllen sıhhl lmdad otomo- vermiş ve bu hususta faaliyete geç • 
bDlle Hayda.rp~a Nümune hastanesine kal- miştir. . 
dınlllllf, tedaTl aıtma alımnı§tır. Vekalet diğer taraftan Ankaradaki 

Erik ağacından düşen delikanlı memuril.ar'a ev yaPtırmak ü~re bir 
ttsküdarda tbsaniye mahallesinde 37 nu- kooperatit de tesis edecektir. 

Sermayesi artırılıyor ] 
Birkaç gündenberi şehrimizde bu - J İstanbul E elediyesi İlanla~ 

lurunakta olan Sümer Bank Umum 1.------------------------------maralı evde oturan İsmail oğlu Sadeddtn Ankara memurlanna yapılacak ev -
bahçedeki erit at;aemdan düşerek hafifçe B. 
yaralanm14, tedavi altına. alınmıştır. ler için arsalar temin edilmi..ştir. ma-

Bir tramvay kazası larm keşifleri bittikten sonra ~aata 
Kumkapıda Gerdan .rokak 15 nurnarada baş1ana_~_k_tır_. ----~-

oturan Artin, binmiş oldu~u tl"amvayla 
Divanyolundan geçerken vatmanın birden
bire tlren yapması neticesinde tramvayın 

Toplantılar: 

kırılan camlarlle bacağmdan yaralanmış, San'at mektebleri mezunlannın 
tedavi altına alınmıştır. 

Bir tramvay - otobüs çarpışması kongresi kaldı 
Türkiye San'at Mektebleri Mezunlan Ce-

Şoför Hüdalnln idaresindeki 3826 numa - mlyetinin yıllık kongresi dün Eminönft Hal-
ralı Kurtul~ - BeyazJd otobüsü, Dlvanyo- evinde yapılmak ıatenm~, fakat ekseriyet 
lımdan geçertoen bh'd'ıenblre direksiyonunil k - tehl 
Arız olan bir sakatlık neticesinde 663 numa- olmadığından kongre başka bir gune r 

Müdürü Nurtıllah Esad Sümer, dün 
akşamki ekspresle .Ankaııaya hareket 
etiJriştir. 

ralı tramvaya çarpınış, lldsl de hasara u~- ~~~~~-~!.::ı::· ...................................... --·· 

c--Ö··u:;·-~···--s· ~ Sabıkalı bir gece 

HamburıiJa mukim tüer.ardan Veli l~= Hırsızı ele geçirildl 

Haber aldığımıza göre, devlet ser -
mayesile çalışan müesseselerin mura • 
kabesi hakkındaki kannın hükümleri, 
Sümer Banka da te~mil edildikten son
ra bankaya bağlı Türkiye yünlü do -
kuına ve yün ipliği fabrikaları anonim 
~ketile, Yerli Mallar Pazarları ida -
resinin mütedav'il serınay~-erin.ln ar
tırılması kararlaştınlmıştır. Bu şekil -
de fazlala~acak olan sermaye ile Sü -
mer Banka bağlı müesseseler daha ge
niş mikyasta iş yapacaklardır. 

DervfJ Eren ve İstanbulda tüccardan r; DALGA UZUNLU(iU 1 İstanbulun muhtelif semtlerinde bir 
Mehmed Derviş Erenin anneleri Sela- 1639 m. 183 KC!. 120 ~· 1 çok gece hırsızlıklan yaptığı halde bir 
nikli Rasiha Hanım 6 teşrirusani 038 pa- .A..Q. 19,74 ın. 15195 KC!. 20 K'W. 1 türlü ele geçi!i.lemiyen sabıkalı hır -
zar günü vefat etmiştir. 7 Teşrinisani .AJ!. 31•70 m. 9465 KC!. 20 

Kw. , sız~ardan Asaf, dün Emniyet İkinci şu-
Pazartesi saat (14) on dörtte Şişlide Os- ı t rafı dan yaka1anmı~ 
manbeyde Rumeli caddesinde (55) nu - 1/11/931 PAZARTESt be memur an a n 'l -

12 30: Bityük bir v1rtllozun plA.klan, 13: tır. 
maralı hanesinden kaldınlarak namazı Saat A.yan ~ h&beder, 13,10 - 14: Müzik Asaf, Emniyet Müdürlüğünde yapı-
Teşvikiye camiinde kılındıktan sonra Üs- (halk tür.külerl}, 18,30: Müzik (varyete par- lan isticvabı neticesinde bütün suçla
küdarda aile kabristanma defnolunacak- çalan), li,l!S: saat A.yan ve haıberler, 19,25: nnı itiraf etmiş ve çaldığı eşyalan, sat-
tır. Allah rahmeti ralımana kavuştursun. Müzik (RI.yasetlcumbur orkestrası)· Sollst . 

saltsofoni.sl _ Nih&d x.,engln), Concerto ıte- tığı mahalleri birer bırer saymıştır . ............................................................ 

İlk okul ittihaz edilmek üzere umumt menfaatler namına istimlaki takarrüt 
eden Eminönünde Demirtaş mahallesinin Odunkapı caddesinde Müzeler esıd 
müdürü ve İstanbul saylavı HalU ve saireye aid konak ile müştemilAtına 32750 
lira k:ıymet takdir edilmil ve 1295 tarihli kararname mucibince mahalline ve E• 
minönü kaymakamlıfı ve Belediye Ş. b in ası kapısına ilannameler talik kılın• 
mış oldulundan alAkadarının keyfiyeti iı:ıtimlake ve mukadder k•ym.ete ıttıl~ 
hasılederek 8 iÜll muayycn müddet zarfında bir diyecekleri oldu~u t~dird~ 
dilekçe ile Belediye riyasetine müracaat eylemeleri ilan olunur. (İ.) .(81651 

!W'II/'II 

Bir metresinin -.._ 
hammen bedeli Sahası 

Fatih yangın yerinde Kumrulumescid 
mahallesinin Tekke aokağmda 80 inci 
ada 1,80 yüzlü arsa. 
Aksaray yangın yerinde Çakırala ma· 
hallesinin Sultan camii ve Bod.rum so
ka~nda 60 mm ada ve 1690 harita numa. 
ralı yüzsüz arsa. 

Fatih yangın yerinde Küçükmustafapaşa 
mahalle ve soka~nda eski 40 yeni 40-56' 
numaralı 4 ftncü adada 1,2~ metre ytlzlü 

8,65 

2,50 5B.!U) 

2 

1,60 / 

l0,57 

1 

arsa. ~ 

Yukar~ aeınti, sahası ve muhammen kıymetleri yazılı bulunan arsalar ayt1 
ayrı satılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazun Müd;lf" 
lüğünde görülebilir. İstekliler bizalarında gösterilen ilk teminat makbuz ve:/8 

mektubile beraber 18/11/938 Cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encümende btı• 
lunmalıdırlar. (B.) (8059) 

TAKViM m~wr u~c~ o~~). Va~ ure~e ED~udmbhb~ı~~adedtlerek ~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
(DomenUco Savıno), A. Southern ısketch (J. sahibierine iade edilmiş, kendisi de Büyük Edibimiz MUSAHISZADE CELAL'in ölmez eseri 
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Russel Robnson). Llewellyn <Rudy wıe - mevcuden Müddeiumumiliğe teslim o-
defts) • Ul,45: Konu§ma (haftalık spor ne - A y A o z 
ticele ri), '20: Müzik (Tarihte Türk müzl~), ~~~~~:.::~:: ............................................ . 
ı 7 n cl ve 111 inci a.m- bestekA.rlarının hayat A 1 s 1 
ve eserleri, 21: saat Ayarı ve Arabca ııöylev, 
21,10: Konu.şmıı (c!oktorun saati), 21,30: 
Müzik C küçük orkestl'a), Phedre - uyertür 
(Massenet>, Rus rapsodlsi (Borodln), Dlque 
dam u vertür (Suppe), Cappella - seleksiyon 
(Deli bes>, Euryantbe - uvertür (W eber), 
22,30: Konu~ma (sinema perdesi), 22,45: Si
nema seet, 23,45 - M: Son haberler ve :ra -
nnld protram. 
························-···-... ······•····················· 

lstrnbul Şebtr Tiyatrosu 
B. Ufam aut 20,SO da 

Kan Kardeşleri 
4 peTele lı omedi 
Y azu : Biq.bo 

Tirkpi F. Adil 

BEHZAT - t. GALİB - .EMİN BELLi • HALiDE - ŞEVKİYE • 
MAHMUD - MUAMMER - NECLA 

ve 

HAZI M VASFi 
Musiki kısmmı idare edenler: M. C. CEVDET KOZAN 

Önümüzdeki P E R Ş E M H E A K Ş A M I 

iP K ve SARAY 
Sinemalannda birden gös~erilecektir. 

Numaralı biletler bugünden itibaren satılmaktadır. 
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Akhisarda yeni binalarıni Balık~sir k~~ları~d~ . .. . d Beledıye re1s1 seç1m1 
açılma torenlerı yapıl ) Balıkesir (Husust)- Vil!yetimizin 

belediye teşkilltı olan her yerinde bele-

Akhisarda talebe adedi arbyor. Akhisar ortamekte
binde 425, ilkmekteblerinde ise 3.000 talebe okuyor 

Akhbar c:iGZi okU lu mucı1Uf71leri bır 4rGCIA 

~A~hisar, (Husust) - Doktor LO.tfil olmasıdır. Her adım başında bir radyo 
~ar merkez vilayette çalıştığı gibi mevcuddur. 

kaza merkez ve köylerinde de her a· Kazada bir de ortaokul mevcuddur. 
~nda faali~etine devam etmektedir. Talebe adedi 425 tir. İlkokullar talebe 
.u yıl Akhısar kazasında belediyeye adedi ise üç bine yakındır şu rakam· 

ltd eleh'irik santral binasının açıhş tö- lardan kazada okumağa k~.rşı büyük 
l'en.i, Halkevinin temelatma töreni bir alaka mevcud olduğu ~ 
lle yeniden inşa ettirilmiş olan İnönü • 
0kulu, merkez jandarma karakol bina· Pazar günü Manisa Sakaryaspor klü· 
sının açılış törenleri yapılmıştır. İstas- bü bt~rada Akhisar gençlerile yaptık· 
~on caddesini gösteren cadde nihaye- ları maçta, Sakaryalılar büyük bir 
linden, yani belediye önünden itibaren varlık göstermiş olduklan halde Akhi· 
asfalt yapılmağa başlanmıştır. Beledi· sar gençlerine 2 • 1 farkla mağlftb ol· 
Yeye aid olan park çok güzel bir hale muşlardır. 
~ağ edilmiştir. Yollar çok temizdir. Maç, çok nezih olmuştur. Kaza kay
~isann daha başka bir hususiyeti makamı Ri:lat Yenal, gençleri daima 
\Parsa da o da fazla radyosu ve kahvesi himayes! artmda bulundunnaktadır. 

Oegerli b:r adliyecimiz 
Edirnede vefat elli 

Edirne (Husust) - Uzun müddet 
hıüctdeiumumilik ve hakimliklerde bu • 
lunmak suretne Türk hakimleri muhi -
tinde temiz hatıralar bıraktıktan sonra 
tdırne aktrocza reisli~inde seneleı-ce sü
ren düzenli çalışmaları ile kendısini sev
dlrnıiş olan de~erli adliyecinıiz İbrahim 
l.apsekiU ve'fat etmiştir. 

Akşam tatilinden sonra vazifesinden 
e\'ine yaya olarak dönmekte olan mer • 
htuna rastlayan sevdiklerinden bazılan
na lllidesin-den muztarib bı1lunduğunu 
~ÖYle.miş ve sabahın sekizinde ebediyete 
avuşrnuştur. 

Trakyada hudud gumrUk 
memurlari evleri 

Edirne (Husust) - Hudud zümrük 
te§kilfıtmda çalı§an memurların ikame • 

tine mahsus olmak tlıere inşaı;ı kararla§

tınlan evlerin inşaatına yakında başla -

nılacaktır. 

Memur evlerine aid projeler mütehas

sıslar tarafmdan hazırlanmıştır. 

Yozgat alay1 manevralardan 
döndü 

Yozgat (Husust) - Yozgat alayı An
tep manevralanndan dönmü~tür. Alay 
manevralarda çok muvaffak olmuştur. 

Halk alayımızı hararetle karşılamıg ve 
kurbanlar kesilmiştir. 

diye meclisleri toplanarak ileledıye re -
isierini seçmişlerdir. Reisli~e seçilenler 
şunlardır: Balıkesir: Nacl Kodanaz, Ban
dırma: KAşif Acar, Erdek: Hamdı Yücel, 
Gönen: Hakkı Akçal, Susı~ırlık: Hüsn.tt 
Aykut, Sındırgı: Kemal Gökseydan, Ed
remid: Cevdet Denizer, Bürhaniye~ Mu • 
hiddin Taylı, Balya: Abdullah Eral .. 

Ayvalık, Dursunbey ve Manyasta be
lediye reisi intihabı henüz yapılmamış
tır. 

Belediye reisliklertne seçilenler, bir i
kisi haıiç olmak üzere diferlerl geçcnki 
intihab devresinde de bu vazıtede bulu
nan kiınaelerdlr. 

Muradh postanesi 
yenilendi 

Muradlı, (Husus!) - Muradlı postn
nesinin içi çok güzel bir ,ekilde boyıma
rak, tanzim edildiiJ gibi posta irsalatı 
için her köye aid muntazam kutulan h:ı
vi bir dolab yaptır:ılını.J ve ayni zamanda 
muhtelif yerlere posta kutuları yerle~i
rilmişür. Eskiye nazaran postanede ye
nililder vücude geüren şef U\tfi Ma
yato~lu halka her hususta yardım et
mekt.cn çekinmemektedir. Resim posta
neyi göstermektedir. 

Edirne izeileri döndü 
Edirne (Hususl) - Ankarada yapı -

lan Cumhuriyet §enliklerile geçid resmi
ne iştirak etmek üzere Ankaraya gıden 

Edirneli izellerden mürekkeb fl'UP bu sa
bah şchrimize ~önmüşlerdir. 

Ba~ta Umumi Müfetti~ General KA -
~ Dirik, başmüşavirimiz Sabri Üney, 
1 ali Niyazi Mergen, olduğu halde uınu -
hı! müfettişlik müşavirleri mUddeiumu • 
~~ Edib ve bütün adiiye ve devlet er -
~~ ve memur arkadaşlarının omuzia • 
;uıd~ ebedt istirahatgahına götürülen de 

1 
~li hakimintize rahmetler diler, mem-

( lpsalada Çocuk Esirgeme Kurumu çahş1yor ) 

eket adliyesine ve ailesi erkanma baş • 
ea~lığı ederiz. 

In_ ~erhumun kabrine umumi müfettiş -
~ vilayet, aoliye, baro narnma bil'er 
~:fnk konmuştur. 

Bursada bu y1l pirjnç 
bereketli oldu · 

- Bursa (Hususi) - Bursa çevresinde 
{eti~en bu seneki pirinç mahsuliı bere -
~li olmuştur. Bir çok yerlerde çeltik -
l n biçilmesi işi nihayetll•mniş olup, 
abrikalarda pirincin çıkanlmasına de -

~lUn edilmektedir. İlk parti pirinçler pi
l'asaya gelmiştir. Umumiyetle 18 - 22 ku
~asındn muamele görmf!ktedir. 

İpsala (IIususl) -
Kaznmızm müteva • 
si faknt çalışmak • 
tan yılınıyan Çocuk 
Eslrgeme Kurumu 
kolumuz_ yoksul ve 
kimsesiz olan yirtıU 

altı okul talebesinJ 
giydirmiş ve okul k.i4 
tablarını da temin 
etmek suretne yav • ·tıi-·ıt~'i>tf·:~~rnf 

v.a.. .•. -.,. 
rulan Cumhuriyet 
bayramında sevin -
dlrmiştir . .Resim se • 
vindirilen çocuklıır -
la kurum başkanı 
öğretmen Harndi Sa- ~,,_,.= 

yın ve çalışkan me -
sai ıırkadaşlannı gösteriyor. 

Pazar Ola Hasan Bev Dlvor ki: 

._Hasan Bey danya hey· 
~tşlnaslarının aöylcdıklcrine 
altılır sa.. 

... Gelecek sene arzımıza 
bir yıldız çarpacakınıf.. 

Hasan Bey - Ehemml .. 
7eW bir iCY de~il azizim .. 

- Neden Hasan Bey? 

Hasan Bey - Holivuc! 
daki yıldızlar dünyada.'l. her 
gün milyonlar çarpıyorlarl .. 

Sayfa S 

Hitler harb arnillerine cevab veriyor 
(Ba.ttarafı ı tncl ıayfado.J 

B. Hitler bugünkü Almanyanın yorul4 
mıyan bir nıesaiSinin müklfatı oldutu
nu kaydettikten sonra Alman ordUSUhu 
ınedih ve sena ederek: 

cPasifik bir adam sı1aUle, Alman or
dusu fçln, di~erlerinl d'e bart§ lüzumuna 
!kna edecek mahiyet~e olan bu orduyu 
yaratmağa çalıştım:., demiştir. 

Bundan sonra Almanların ~e olan 
hakkını kaydeden B. Hitler, sozletine fU 
suretle devam etmiştir: 

Bazı yabancı gazeteler cAlmanlar bü
tün bunları müzakere yolile de elde ede
bf1frlerdh diyorlar, çok iyi biliyoruz ki 
bizden evvel Alman imparatorluğu bun
dan başka bir teY yapmamıştır. Ben de 
müzakereye lmadeyim, fakat Alman hak 
kı müzakere edilemez. 

Otoriter devletlerde harbe teşvike cc
vaz yoktur, fakat demokraside buna im
kAn vardır. 

Çörçll' e cevab 
B. Hitler, B. Çörçil'in, Alman mu • 

hadrlerinden fstlfade ıuretU«! fimdiki 
rejimin ilgası mümkün oldu~u hakkın -
daki beyanatma temaa e~rek: 

B. Çörçil bu vatan hainlerlle daha az 
teınas etınl§ olsaydı. bıı iddianın 
nasıl bir delilik oldu~nu anlardı .• 

Demiş ve harb im.l.lletf hakkındaki 
tenkirline devam etmiştir. 

B. IIltler diter milletlerden tanuna esast
lerini de~~tlrmelertnl ı.atemde hakkı olma
dı~ını teslim etmekle beraber, B. Green
wood'un Avam Kamaruında söylediRi ve 
Almanya lle t~Rlyamn imha.sı temennlslne 

dair oıan nuttuııa l,faret ederek demi§tlr 
tl: 

cParlo.mento oyunlarına uygun olarak bu 
adamın bir veya 1k1 sene hüktlınet nzası 
olmasına ml.nl olamam, fakat Almtmyanm 
imha edllmeslne mAn! olaca~ım. 

Führer bundan sonra. Alman • 1talyan 
dostl~unu methederet deınlştlr kl: 

cİtalya Ue birlik nekadar sıkı oluru., biz 
de niza aramat anusu o tadtı.r ortadan kal· 
kacattır .• 

Silahianına meselesi 
B. Hitler, nasyonal - sosyalizmin en bü· 

yük: gururunun 1938 ı1e Almanyanııı çok da
ha bQyQk oıına.sı oldu~uno kaytd n Alman 
mlllctinln. harbe teovlk edenler daha evve. 
slldhlannı bırakmak §artUe, sUa.hlannı bı· 
rakma~ timade olduğunu Ibeyan ettikteıı 
sorn-a son buhran esnasında Alman mille 
tlnln hatlı hareketlnJ ö~~ ve nutkunu §1 
sözlerle bıtlrmiştir. 

cDalma tuneW n ıtımadh olalım. O u. 
man bugün de ve ebedlyen de mukaddes o 
lan Almanyanın başına hiçbir eey celml 
yecektlr.• 

Aidsler 
Berlin 6 (A.A.) - Havas Ajansınu 

hu<>usi muhabiri bildiriyor: 
B. Hitler'in nutku dış politikada ye

ni bir .şey kaydetmenii~tlr. Bununla be
raber, harbi tahrik edenler evvelemir 
de silihlarını bırakmak şartile Alman
ya.ı"'llll silahlarını bırakmağa Arnade ol 
duğu hakkındaki kısım kayde lAyık· 
tır. 

Buna mukabil, Berlindeki yabano 
rnahfeller, nutkun bazı kıstJ.rt1annın 

çok şiddetli olduğunu ve bu bakımdan 
Sarrbrük nutkuna benzediğini kayde
diyorlar. 

Sovyet ihtilalinin 21 inci YIIdönümü 
(Baş tarafı 1 inci sayfamızda) küsur senelik bir düşmanlık an'anesiru 

Dost Sovyetler Birliği vatandaşltın tasfiye etmişler ve bu dostluğu, heı 
bugün ihtila!lerinin 21 inci yıldönü • iki taraf için, aradaki menfaat ve mü • 
münü kutlamaktadırlar. Lenin iktidarı nasebetlerin en faydallSl: ve daimisi h& 
191 7 ikinciteşrinin 7 nci günü teessüs liı1e getirmişlerdir. 
etti.. Gerj bir ekonomi, iptidat bir sos· 1919 mayısmda Anaddluya ayak ba4 
yal bünye, aşağı bir kühür seviyesi: san Atatürkün ilk kararlanndan birl 
Baltık ve Karadeniz sularından Uzak· Kafkasyayı terkeden müttefik kıt'alaı 
doğuya ka~ar her k~ to~rak yeni • eğer karaya çılanak ve Anadolu şar 4 

d~n fethedılerek ve yabıız ıçerdeki ir· landa bir cephe kunna~a teşebbüs e • 
nca ~rdularile d;ğiı, dışardan gelen decek olursa bunu silihla karşılamd 
ecncbı kuvvetlenle mücadele oluna - emrini vermek olmuştur.~ 
rak, kurulacaktı. . İki memleket ara.!ında dostluğun ta · 

Aksi tahmir{Ieıfuı hepsi boş çıktı. rihçcsini yapan Falili Rıfkı Atay maka • 
19 38 deyiz. Bir rejim için yirmi bir leslne şu suretle son vermektedir: 
Ya!l. istikrar ve tolgmıluk ifade eder.:. cDostıuıe politikamızın, bugüne kadaı 

Falih Rıfkı makalesine şöyle devam gerek rnillt menfaatlerlıniz, gerek bey4 
etmektedir : nelmilel sulh ve emniyet menfaati içlD 

c Sovyet • Türk dostluğu, Atatürk- en iyi semere verdiğine şübhe olmıyan 
le Lenin ta-rafından kurulmuştur ve istikametl muhafaza edilecektir. 
ihtilalle.rimizle y~ittır. İki reis on ye- 7 teşrin bayramlannı kutlıyan dost 
dinci asrın sonianndan yinninCi asrın memleketin halk yığınlanna sulh içinde 
on yedinci yılına kadar, iki memleket uzun sayi ve refah yıllan temenni ede
halkını biribirine boğaziatan iki yiiz riz.• 

Paris mülikatının hedefi 
(Ba,ttıTofı 1 inei iayfada) nale d'İt:illa'da razml§ oldu~u bir makale-o 

ye haklanda gayet ihtiyatb bir Usan kul- de Virglnlo Gayda, Münih ve Viyana 1llidf
lımılmaktadır. larlle Avrupada yapılml§ olan de~~Utllk • 

ler Uzerine i'raJWZlarla İngtllzler1n vaıt • 
Yalnız gazeteler bu hususta muhteli! yeUerin.l tenm ?e yeni lst!kametıer tntı ·ab 

malfunat vermekte ve bu ziyaretin Çem- etmek tç!n mü~averelerde bulunmaları ,~ 
berlayn projesinin ilk merhalesinl te~kil rurt tdt. demektedir. 
edeceğini ileri silr.mektedirler. Oayda, yenı bir Dörtler misala ve yahud 

sunday Dlspf.tch gazete.u diyor ki: hiç olmazsa blr Akdenıı anlaşması akdinc 
eBu ziyaretin hede:ft Münihten sonra dair olan şartaıann meVBlm!lz olduılu mtl 4 

Fransa ne İnıtıtere tara.flndan takib edi- taleRSlndadır. 
lecek olan siyaseti tesbıt etmektedir. PrOJe- Qayda, İngiltere hüktlınetlnin Fransa ne 
nln tntblkında ftrllAcat Dd.ne! merhaleyl İngiltere arasındaki ~anftd s1ya.setln1 Mil· 
Mussoıını. sonra da mtıerle yapılacak mü- nlh ve Vlyanada mthver siyaseti tarafındaı 
lft.katlnr, nihayet dört büt1lmet şefi arasın- çlzllmlf olan yenı b!r Sstlkamete dotru gö• 
da yapılacak bir Nrtler Konferansı ~kU e- türrnek tasavvurunda. oldu~ mütaleasında
dlyor. Bu konferaN netıet31nde bir hava dır. Ve mlhver alyuetınln bu yeni f.stlka • 
paktı akdedllmen ümid edillyor.. meUn mfitetaddlm ve n.rıırl §artı oldulh 

c:İngllterc hüldUnetı Al.m&nya lle Anıı - tlkrindedlr. Totallter ~.lmlere demokrntll 
panın cenubu §arlı::131ndek1 1Jı:tı.oıad1 menfa.- rejimler aramndatl uzlaşma ve me.sal birlı. 
ntler mcseleslnJ de göril.§met tilsaTVurUn - ~ formülü böyle olacaktır. 
dadır. 

Göring Londraya gidecek 
Göring'In yakmeta Londra:rı ztyaretı hak

Ianda dolaşan f&ylalann arka.!ındaki hald
kat budur. Münih 1Ullfındanbert Balkan tı
caretJnln imtiyazını burın alm~ olan Al -
manyanın kendi menfaatine olarak Orta Av
rupada. blr nevi ottawa .S.Steml turmiLk is
tediğine şübhe poktur. 

Fransızisraröre 
Paris 6 - incıuz na.ııırta.nnın Par1ıı1 El -

yaretleri haklanda Journal pzetesinde Sa
ını - Brtce şöyle yazıyor: 

cFransa, İngiltere lle, kendllertnl vakayl 
karşJSJnda hazı .. lıbız bıraknuyacak olan ye
ni bir stvnset tııt1b etmek anu.rundadtr. Ja
PO"l emper}allz:ntnln açtı~ Te meydana koy
duğu JhUmalle.. tarşı.sında bOyle bir anlat
ma şimdiki kadar bu kadar bfiyfilı: bir za
ruret halini almıunı~tı. Bu :reDi Asya ehll.sa
Ilb seferlerlle, Hlndlçlnl ne Rlnd1Bta.n da J.s
tlbda.f ed!lmemekıe micUrh 

Sinyör Gayda ne diyor? 
Roma 6 (A.A.} - İngUis nazırlannm ya • 

kında Par1s1 z1yareı edece.klertne dair 01or-

Yugoslavya Başvekili 
ekalliyetlerden bahsetti 

(B4§tarafı ı inci ıayfada) 
dikten sonra ekalliyetlerln de memle
ketin diğer k1smile hemahenk olarall 
yürümesi lüzwnuna ~aret e~emiş • 
tiı. 

Belgrad 6 (A.A.) - Prens Pol, b1: 
akşam Belgrada d8necektir. 

Denizde feci bir l<aza 
(B~tarafı 1 ind sayfada) 

kikatn chemmiyetle devam etmektedir • 
tir. 

Fırtına Karadenizde de şiddetle hü • 
küm sürmüştür. Bazı vapurlar seferle .. 
rlne devam edemiyerek limanlara iltic. 
etmi§lerdir. 



1 Sayfa 

LHldueler KutUlllcia 1 

DACRRADVO 
- Radyo aldın nu? 
-Aldım. 

-Ka~ lamba7 
-Yedi. 
-İyi. 
- Arnerikayı dinliyor musun? 
-Hayır .. 
- Saat dokuzda, on dokuzu ara .. 
- Bu gece ararım. · · 
- Yirmi beşte de Japonyayı buluriUll. 
- Dur hele defterime yaıayım .. 
- An ten nasıl? 
- Yeni yaptılar .. 
-Kaç metre? 
-On beş. 
-KAfi. 
Böyle konuşanlar daürradyoya tutul· 

muş olanlardır. 

* - AU beyinki kaç lamba~ 
-Beş! 

- NeclA hanımınki 
-Altı! 

- Az! 
- Az amma hoparlörü çok kuvvetli 

.miş, dün gece Pekini dinlemlı. 
- Pekini mi dinlc.rni§. Vay canına .. a

caba kaçta?.. 
- Sabaha karşı olacak. 
- Hele bu gece biz de bekliveliın.. d:n. 

leriz. 
- Fena olmaz ..• 
- Selmanınki nasılmış? 

- Hiç canım teneke .. tangur, tungur. 
- Dlnlenilmez •. ben ona evvelden o 

kadar ~yledim. 
- Saate bak hele! 

-Biri yirmi geçiyor .. ne yapacaksın? 
- Brezilyayı arıyacaktım amma daha 

zamanı aelınemlf. 
Daürradyoya tutulm.UJ olanlar evlerin· 

de bunlardan bqka bir teY konUJIDazlar. 

* Erkek karıarnı uyandırll'~ 
- Kalk kalk. 
-Ne var? 
- Aklıma bir teY geldt. 
-Ne geldi? 
- Ne dersin bizim yedi lAmbayı geri· 

ye verelim; üzerine de farkı ne iae ilAve 
edelim; bir dokuz lAmbalı alalım nu? 

- Benim de aklıma gelırişt\. Dokuz 
lambalıların paraziti daha azmıf. 

- Hem mobilyası da çok güzel 
- Gözü başka türlü .. 
- İbre de çiftmif .. 
- İyi, iyi; yarın bizimkini ııötürür, 

onlardan bir tane alırız. 
-Ne iyi .• 
Uyurlar .. biraz sonra kadın kocasını 

uyandınr: 

- Kalk kalk. 
-Ne var? 
- Dokuz Ilmbalılarda çift hoparıör 

için tertibat var mı? 
- Olmaz olur mu? 
Daürradyoya tutulmuş olanlara, rahat 

bir uyku bile kısmet olmaz. 

* İşte sayın okuyucularım; son sP.nelerde 
ortaya çıkan daürradyo böyle bir hasta· 
lıktır. Vaki aşısı, şafi seromu henüz keş
fedilmiyen bu hastalık günden güne müs
tevli bir şekil almaktadır. 

1s7fıet Hultlsi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Nil nehrinde bahk bollugu 

Dünyanın en , 
mUtenevvi tatlı >~ 
m balıAını ihtiva ) 
eden nehir Nildir. ~c:...,.-+-"'S-"""r" 
fimdiye kadar bu 
balıklArm malOm ~~;!:~~~== 
olan cinslerinin 
Hyısı (20) bindir. Bunun (800) nevı Nil
de mevcuddur. 

Kadınlar 
siyaha 

* 
artık dudaklar1m 
boyayacaklarm IŞ 

Bunıd3n böyle sokakta, otelde, aineır.a
da, vapurda dudakları simsiyah kazan isi 
ile boyanmış tık bayanlar ıörürseniz hiç 
1aşmayınız. Zira Amerikadan Avrupaya 
yeni bir moda sıçramış bulunmaktadır. 

Bu moda da, Amerikalı bayanların artık 
kırmızı dudak boyasından bık.ıp aiyah 
dudak boyası kullanmaya karar verme
lerinden doğmu§tur. 

Evli bir adamın eski 
Hayatını karıştırmak 

Karısının hakkı mıdır 
Evli bir kadın okuyucumdan al· 

dığım mektubu aynen kopya ediyo
rum: 

•Altı senedir evliyim. Evlendiğim· 
den bir müddet sonra kocamm, ev· 
lenmeden evvel bir metresi oldukıJ· 
nu bana söylediler. Fakat bunu söy· 
liyenlerin ınanasız bir dedikodu 
yapmak, daha açıkçası beni ~üpheye 
düşürmek niyetile hareket etme -
dikleri aşikardı. Bunu söylerken, 
demişlerdi ki: •Kocanın bir metresi 
~lduğwıu biliyoırduk Seninle ev -
lenrneğe karar verdiği zaman onun· 
la bütün alakasım kesmişti. Fakat 
o kocanızı rahat bırakmıyordu. Gü· 
nün birinde belki sizin de kulağını· 
2.a gelecektir. Bel'ki bu kadın sizin· 
le ere konuşacaktır. Amma §U var 
ki, kocanızın onunla alAkası yok • 
tur.• 

Onlann bu sözleri, benim üzerim
de umduklarından büsbütün başka 
bir tesir yapmıştı. O ane kadar şüb-

500 sane::~t bir k:pJumb. ga 
Son zamanlarda 

Küba adası sahil· ' 
lerinde çok mu • 
azıarn bir deniz 
kaplumba· 
ğası ele geçiril • 
miştir. Bu kaplumba~a dört metre bü • 
yüklüğünde olup (500} kilo ağırlıktadır. 
Kabu~nun muayenesi ile bu hayvanın 
(500) yaşından fazla yaşlı olduğu an1a • 
şılmıştır. Yani bu hayvan Kristof Kolom· 
bun Amerikayı keşfi 1nralarınaa yaşa • 
makta imiş. 

* H1yvanlar bizi nas11 görüyor? 
İki Amerikan göz mütehassısı, muhte

lif hayvanların gözleri üzerınde yaptık
ları tecrübeler neticesinde şu kanaate 
v armışlardır: 

Beygir bir insanı, olduğundan ik~ bu
~'Uk misli, koyun ise ancak üçte bir misli 
büyük görmektedir. Köpek gözü ise in· 
sanı ancak yüzde altı derecesınd• büy:ik 
görmektedir. 

he etmediğim kocamdan şübhelen
meğe b~lamıştım. Ve nihayet o ka· 
dm beni aramadan ben onu aradım. 
Kendisile konuştum. Bana kocamın 
onu aldattığını, el'an kocarnı delice
sine sevdiğini .söyledi. Ben o akşam 
bütün olan biteni kocama anlattım. 
Kocam kızdı. O gündenberi aramız
da bir soğllkluk başladı. 

Söyle Teyze, pe'k doğru hareket 
~tmedim nıi?• 

* Kızım, 

Sen yanlış hareket ettin. Duyduk-
1arın doğru olabilirdi. Fakat senin 
bu meselenin üstüne düşmen yanlış· 
tı. Ne ise olan olm~, olmuşu tashih 
etmek lazımdır. Şimdi yapacağın jş 
kocana karşı çok samimi ve çok dü
rüst hareket etmek, onun için şüb
heleıırniş olduğunu, gizliden giziiye 
onun evlenmeden evvel, yani sana 
aid olmadığı devirlerde yaptıklan· 
nı tahkik ettiğini unuttunnaktır. 

O eskiyi unutmuştur. Onun eskiye 
aid olan hayatmın hesabını saımağa 
hakkın yok!• 

TEYZB 

BON POSTA 

~-
Çabuk temizleniniz 
ve çabuk boyanınız 

Kadınların geç hazırlandı~ından, ~ 
lenmek için fazla vakit sarfettiğinden 
çok şikayet edilir. Bu, pek te haksız de
~ildir. Fakat süslenmek, giizelleşmek is
tiyen kadın, zamanını hakikaten kendine 
bakınakla değil, ne yapaca~ırıı kest\reme
mekle geçirir. Çok defa elbisesini gıyer
ken başını, bozar, başını düzeltirken tır
naklarının boyası silinir ve orıu yeni bat
tan oyalar. Bir Fransız mecmuası baştan 
ayağa en temiz, en uygun ve en güzel 
hazırlanmak için her kadına sabahlan 
ııncak üç çeyrek saat veriyer ve bu za
manı şöyle makul ve mantıki bir şekilde 
kullanıyor. Bu programm hepsinden de-
~ilse bile miihim bir kısmından istifade 
<'dilebilir: 

t . Kalkar kalkmaz dişlerinızı oğunuz. 
A~zınızın tadını taze)er, dişlerinın be
yazlatır ve sağlam saklar. 

2. Arkasından bir bardak - soğuk veya 
ılık - su içiniz. Midenizin, barsaklarını· 
zın temizlenmesi için bu, pek lazımdır, 
Bu su ile kalıvaltı arasında on beş, yirmi 
dakika geçmelidir. Bu müddet içinde: 

3. Saçlarınızı fırçalayınız. Çünkü: Fır
çalanmamış saç iyi düzeltilenıez. 

4. On dakika basit bir jimnastik yapı
nız. Hiç de~llse ger~niniz, derin nefes &· 

hp veriniz. 
5. Şimdi ellerinizi yıkayabilirsiniz. 
6. Yaz, kış kalınca bir ropdöşambr gi. 

yiniz ki vücudünüz terle toksinlC'rini 
atsın. 

7. Oturduğunuz yerde yüz:.inüzc (to
nik - deriyi ku,·vetlend"rici ve tazeleyici) 
biı su sürünüz. Bu sırada biraz da dinlen
miş olursunuz. 

8. Saçlarınızı tarayınız, dalagalayıp 

l:ukleleyiniz. 
9. Başınıza bir file geç,riniz ki kuva

förünüz bozulmasın . 

10. Yıkanınız. Banyo yapamıyacnk.sa

nız sabunlu su ile siliniz. 
ll. Bu arada tırnaklarımzı törpüleyi

niz. bacaklarınızı oğunuz. Çünkü sıcak 
sı. derinizi yumuşatmış, bunları hazır bir 
hale koymuştur. 

12. Kahvaltı. Mümkün olduğu kadar 
dinlcnerek. 

13. Robunuzdan başka her şeyinizi gi
yininiz. 

14. Artık filenizi çıkarmalısınız. Başta 

file varken iyi boyanılmaz. 
15. İlk tabaka pudranızı bol bol sürü

nüz. (Bilirsiniz ki pudra ikı kere sürü
mr.) 

16. Filenizi tekrar takıp elbisenizi gi
vinciye kadar deriniz bu pudrsyı lüzwnu 
kadar iı;er. 

İkincit~ 7 

•80D POIIU• Dl11 letrfkuı: 70 

Mari Valevska 

Tercüme eJenı Mebnıre Sami 

Mari Valevskanm son fedak8rlığı 

Na.polyon Elbe adanna rirllldükten ıon na Mari Valevskanın Potonyadakt 
ka,kün de hayat 

Akşam yemeğinden 10nra, inııiva - beru dE-ğil, ben bu tehlikeleri alt ede • 
gAhın, Mariye tahsis edilen odasında, oeğim. Talihimi bir an içinde elimden 

kaçırdım, lakin onu gene yakalayaca • 
ğım ... Buna eminim. Mızraklılarımit 

nefcrdklerimi ardıma alıp, elirnde kı -
lıçla bu adadan çıkacağım. TasavvUJ 
ediyorum ... Karşuna ordular yollaya • 
caklar ... Üzerime tabur tabur asker sal• 
dırtacakJar. O zaman ne yapacağım bi" 
liyor musun Mari? Göğslimü bağrırnı 
açacağım: -• Haydi eliniz vanyorsa, 
ger.eralinizi vurun bakalım!• diye on~ 
lara meydan okuyacağım .. O vakit as~ 
kerlerimin hepsi de elJerinden silahiaf 
nnı atacaklar. bunu biliyorum... Çün~ 
kü bugtin Burhan'ların alçakca elde et 
tikleri hakimiyetin altında rahat rahat 
ya~amn~a razı olan bütün o yoktan var 
ettiğim Mareşallann, nazırlann içinde 
dlişmanlanm olabilir amma, ordu be • 
nimledir. Basit halk kütleleri benimle"' 
dir. Sen de bizzat bunu söyledin. Kral" 

küçük masanın üzerinde titreyen bir 
nıum ı,:~da. başbaşa kaldılar. 

Burası perdesiz, biçimsiz kötü ya • 
taklı, beyaz badanalı duvannda etrafı 
kuru yapraktarla çevrilmiş bir İsa hey· 
kelciği asılı duran, her tarafına tuhaf 
bir koku sinmiş çıplak bir manastır 
hücresi. 

Napolyon Marinin kulağına yakla -
şarak, gayet yavaşca: 

- Söyliyeceğim şeyi kimsenin bil -
memesi lAzım. Amma sana açmalıyım 
bu sUTı. Dinle bak Mari: Ben karar 
verdim, Fransaya döneceğim, dedi. 

- Fransaya mı döneceksiniz? 

- Evet. Razı olacağıını mı sandınız? 
Pariste hüküm sürdükten, koca bir 
dünyaya boyun eğdirdikten sonra ~u 
Poı1.o • Ferrajo'da saltanat sünneği 
kabul edeceğime salıiden inanmış mı 

i din? Ölmek bundan daha iyidir, M ari, 
çok daha iyidir. Zaten dünya sahnesi· 
ne, kendim için çıkmak istiyorum san· 
ma. Bak ihtiyarladım. Zafer destanımı 
da çoktan yazdım ben ... Yer yüzünde, 
Allahın ismi var oldukça, benim de a· 
dım ya~ayarak. Eğer sade kendimi dU -
~ür.seydim, Arnerikaya gider, işi çiftçi· 
liğc döl{er, ömrümün s<muna kadar ra· 
hat ederdim ... Amma Fransayı, şerefi -
ni kirleten bu sefiHerin elinden kurtar· 
mak, o~luma tacını, tahtını geri ver • 
dirrnek istiyorum ... 

Mari sesini çıkarmadan dinliyord1J . 

Dt!rnek ki cendişeler molası» .,u kadar 
kısa sUrecekti! İşte Napolyon kendini 
ger.e daJ~alara atmak üzere idi 

Acaba bu ı;efer deniz onu nereye ı:Ü· 
ıiiklivecekti savgı ve tazirnin en yüce 
tepelerine mi? Yoksa bir idam sehpa· 
sının başına mı? 

- Evet. Döneceğim. Amma ne za • 
mnn? Bunu henüz bilmiyorum. Atıl -
dıP;ım iş güç ve çetin. Çok tehlikeli ta· 
raflan "ar. Amma göreceksin, onlar 

17. İlk sürdüğünüz pudranın fazlasını 

fırça ile alınız. İkinci defa pudralanınız 
ve boyanınız. 

İşte hazırsınız. Boş bir dAkika geçirme· 
diğiniz için bütün bu işler üç çeyrek için
de olup bitmiştir. 

cılann batıralanına kar~ı fırla~ 
tıklan hakaretlerle, biliyoru.ını 
benim temiz yürekli askerclklerirn tit
reşiyor... ihtilalden evvelki esaret bO" 
yunduruğu içine atmak istedikleri haıli 
tabakası biliyorum beni istiyor, benJ 
çağmyor ... 

Tereddi.id ediyordum amma. bana 
sen kar::ırımı verdirttin, hissediyoruro 
Fransa beni arıyor; özleyor. Bir kert 
k~ndimi onun kıyılarına atabileyltt!ı 
göreceksin kartalun çan kulelerinden, 
çan kulelerine uça uça, tA Notre-Darntl 
kilisesine kadar ulaşacak! 

Mari usulca: 
-İyi ama şevkelum, ya Avrupa? O 

bu işe ne diyecek? Tam bir 1ttifak1& 
birbirlerine ellerini vermiş olan bütün 
hükümdarlar daha Viyanada duruyol"" 
lar. Ordulan hazır, bekliyor. Siz, on~ 
lardan inecek yeni bir darbeye karŞl 
hazırlanmağa vakıt bulamadan, hepsi 
birden akın halinde üzerinize çullanıF 
siz.e saldıracaklar ... 

- Hükümdarlar mı? Yok canırtı· 
Fransa beni alkışlarsa, onlar da, parayıl 
muhtaç, tehlikeli bir harbe girişıneden 
evvel düşüneeye varacaklardrr. Taba ~ 
alan zaten kafa tutmağa hazır bir hal; 
de1er ... Öyle uysallıkla hemen her de; 
diklerini yapacak adamları nerede? 

( Arlcası var) 

1 Bacaksrzın maskaralikları · Gündelik vazife 
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Küçük Asga, Surlge ve Mısır iJzerinde birbirini c LÖG MAÇLAR O J 
takib eden muhtelif istilalar 

Bu isyan artık cS&leuctde:. lerin ara- ra Arsacide'lerle temasa girdiler. Bu 
zilerinden ayn kalmıt olan Bactrianc'in komşuluktan çıkan münazaalar onlan 
iatikl!linl ıarurl bir hale soktu. Maama- muhtelif zamanlarda Mezopotamyada 
fih, yeni Bactriane devletini gene bır Ctesiphon'a ve Basra körfezine doğru 
Yunanlı idare ediyordu. scvkettller. Roma o zanı.a!l muvaffaki-

Dün G. Saray 
çok heyecanlı 

- Vefa maçı 
ve sert oldu 

İ§te bu ıuretle earba dojru itilen eS€-- yetlerle mağlubiyetlerin tevalisini gördü. 
leucide. hükümdarları cSeleucie:D ülke- Bu esnada Fırat ile Diclenin Irana, BasrR 
aini, Babil karşısında Dicle sahillerinde- körfezine ve Hindistana doğru istila yol
ki ikametgAhlannı terkettiler ve payi- ları sıfatile stratejik rolü meydana '=ıktı. 
tahtlarıru, sahil Suriyenin timalinde An- Crassus askerlerinin çölde mahvoldukl:::
takyada kurdular. rını gördü. (İsadan evvel 54) Trajan (İsa-

lsadan evvel 205 tarihlerine doğru, dan sonra 107) ve muahharen Julicn (İ
kral Antiochus m İsitenderin fütuhatını sadan sonra 363) ise muvaffnkiyetlerini 
eski hallle tamamen thyaya kalkarak ha- Ctesıphon'n doğru yürürken ~ehirler ü • 
nedanın prestijini yükseltrneğe teşebbüs zerinde kullandıkları küÇ:ik tilolara borç
etti. Küçük AAyayı, Bactriane'i itaat al- lu kaldılar. Hindistana karşı projelerin
tma aldıktan sonra, Pencaba gırdi. Son- de Bonaparte bu dersten ilham almıştı~. 
ra, Suriyeye avdet ederek Finike ülkesi Mısır, lsadan evvel 30 tarihinde Roma 
ilc Filistin! Lagide'lerden zaptetti. Fakat vflayeti haline gelince, Octave Auguste 
Romahiara k.arp giriştili bir harbde mu- nüfuz ve kudretini Arablstana ve Habe
vaffakfyetsızli~e uğradı. Romalılar onu şistana teşmil etmek istedi. Bu memle
İsadan evvel 192 tarihinde Thermopyle- ltetlcr Kızıldeniz tarikile Akdcnize gPlen 
de 189 da MaiJıesie mallOb ettiler. Ha- emtianın menşeleri zannolunuyorlardı. 
lefleri biraz sonra Romanın vesayeti al- 1sad'an evvel 25 tarihinde, AtHices Gal
tmda kaldılar. Artık Weucide'ler impa- ]us, Leuco Kome'ye bir kuvvet çıkarmış 

San -Kırmızı h lar Vefa ile berabere ka lmakla şampiyon luktan 
uzak kaldılar. Buna mukabil Fener başa geçmiş oldu 

ratorlulll nihayet• erm.lftl. 
Laaide'lerle S~leucide'ler Asya ticare

tinin inJdfafına daim! surette itina et
mişlerdir. 

ve bu da Yemen üzerine yürümüştü. 
Caises Pctronius de Meroe ile Habeşis -
.ana doğru başka bir kuvvetle gidıyordu. 
Maamafih, Romalılar Timurlar istisna t>

dilirse, Sabeen'ların naıbettikleri şark 
7enginliklerinin ne Arabistanda. ne Ha
beşistanda mevcud olmaciıklarını, haki-

Beykoz /st. Spor ile 
O - O berabere kaldı 
Hilal Tophapıyı 4 - B 
ftlağlıib etti ! 

Çamur deryası gibi bir slihada, fena 
görüşlü bir hakemin idaresi altında ce -
reyan eden Galatasaray-Vetamaçı dUn 
Taksim stadında yapıldı. 

Oyun bir gün evvel tahmın ettiğimiz 
gibi baştan sona kadar heyecanlı oldu. 
ve tıpkı dediğimiz şekilde bir sinir oyu
nu olarak geçti. 

İskender, Tyr'in tahtibinden sonra, İs· 
kenderiyeyi tarkt Akdenizin ticaret mer
kezi yapmak istedi. Sonraları, Lngide'ler 
bu şehri Nilden ayrılacak bir kanal ile 
Arsinoe karfazine ve Arab körfezine 
bağlamata teşebbüs ettiler. Kızıldenizde 
1eyrüseferin zorlultı bu projeyi onlara 
çarçabuk terkettirdi. O uınan, Mısırın 

hAkimleri bütün gayretlerinı B~rcnice ve 
Myos-Hermoa limanlannın tesisine tev
eih ettiler. Oralardan, tarkın mahsulleri 
kervanlarla Coptos'a, sonra, Nil yolile, 
lskenderiyeye doğru akın &kın geldi. 

k.atte Hindistandan geldilderim anladı
lar. O zaman, bütün gayretlerin. Arab 
yanınadasının sahillerine hakim olmağa 
tevcih ettiler ve Sabeen'lardan bir vergi 
istediler. 

Bu mevsim lig maçlarında Galatasara
yın fazla gol yemesinde büyi\.k bir hisse
si olan kaleci Sacid, akrobatik oyunlatı
na, lüzumlu lüzumsuz sıçrayı~lnrına raj
men, gol olması ihtimali hiç kimse tara -
fından kabul olunmıyacak, toplan içeri 
olmakta hemen her hafta bir evvelki o -
yununa taş çıkartacak kadar bozuk oy · ı 
namakta adeta ısrar ediyor. Beykoz - lıtanbul.por ma çınefa heyecanlı bir ıah.ne 

Vefanın hücumile başlayRn oyun on diler. LQtfünün yerde kıvrandıjını gören :-••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••n••• .......... .. 

Güneşli Ci had, Faruk 
ve Niyazi 

raniye içinde Galatasaray aleyhine bir hakem Necdeti dışarı çıkarır çıkarmaz 
korner ile bitti. Lutfü kalesine çekilecek favulü kurtar • 

İngilizlerin: cBir korncr yarım gol - mak için yerini almağa ko~tu. 
dür» sözünü Sacid son oyunlarında isbat İki tarafın on kişi ile oyuna devam 
etmeğe muvaffak oldu. etmesi oyunun fUursuzlulunda büyük bir Seleucide'ler de Mezopotamyada bü

yük ticaret merkezleri (comptoir) kurdu
l;.r. Basra körfezinin tl tonunda, Cha -
rax'da te.dih edilen gemileri Gcrrah'ı ve 
Tylos (Bahreyn) adasını ziyaret ettiler. 
Taprobane (SeylAn) a kadar Asya sahil
lerini takiben ilerlediler. Hatta belki de 
Chersonea s'Or (Malacca) dan ilerılere 
bile gittiler. 

Ayni devrelerde, Claude zamanında, ~ 
vakte kadar Mısırdan Hindistan::. gittik
leri yahud oradan döndiikleri sırada Af
rik~ Arabistan ve İran sobıllerinden u
:zaklaşmıyan denizciler içın mühim bir 
vak'a oldu. Rüzgarların soğuk surette t?s
tiklerini Hippale'in keşfetmesi onbra 
Erythree denizinden Hindistanın Mın

nagara (HaydarabB.d), Barigaza (Brot
chi), Musiris (Mangalore) lim&nlarına ve 
Taprobane (Seylan) adasına doğru bir 
yol açtı. Hindistan yarımadasının mah
sulleri artık Akdeniz !imanlarına bol bol 
akınağa başladı. 

Bu korner Vefaya birinci dakikada rol oynadı. 
bir sayı kazandırdı. Seksen dokuz daki - Vefa nısıf aahuında devam eden o - • 
kalık oyuna iyi bir avantajla başlayan yun emasında Galatasaray kal~ine ya ~ 
Vefalılar hemen nerede ise hu vaziyetten pılan bir hücumu LQtfü hatalı bir tekll-

Fen ere giriyorlar 
Giinq ldübünün futbol, a.tıetbm, cü· 

"' ,ubelerinJ lifyedltlnden sonra. is
tanbul ~ meha.fllbı~ büttiıı göı.ler 
ba tubelerde buJun&n 1porculara. çevrJI-
41. Bqta Gala.tasara:r olmak üzere diie.r 
bütün Jdiipler ba, hepm ayn ayrı deler· 
de olan futboleü, ıiireıKl ...e atlet &'e.DÇ· 

Ierl kendi faallyetlerl l~lne almak ka:r
rısma d6.ttüler. On rftndenberi bu ka:r· 
ıruıın ayıuıdU'dıtı hueltet, spor meha· 
tıllni bir bona hallDe ıetlrdl. Faka.t on 
&'in Içinde hiçbir kat'i teşebbüs ıörül
m.U. Açıkta blan fntbolcular da ne 
elaeaklarmı, b&nd ldüpte yer a.luakta
nıaı b1lmlyorlardı. 

Dijer taraftan, Beleucide'lerle La
gtde'ler, CCl!l~Syrie, l'inike, Filistin, Na
batime ülkelerini ele geçitrnek yani Asya 
lut'uının en eaulı ticaret limanlarının 
Akdeniz ilzerJndeki müntehalarına hA
kim olmak için birbtrlerile harblerde bu
lundular. 

* İsadan evvel 141 tarihinde, Yunan -
Baktiriyan devleti Arsaelde'lerin ve 
Beythe'lerin htıcumlarlle ımlrut edince, 
Yunanlılık muvakkaten Hindistana ilti
ca etti. Orada, Yunanlı Menandre Pen
cab, Sünd, Goundj~rate ile Ganj vadlsf 
Uzarinde hükUmet .sürdtı. 

Fakat, İsadan evvel 30 tarihinde, Her
ınaios'un saltanatı zaınanmdu, Hind - Yu
nan krallıtı da ortadan kalktı ve Baktiri
Yan şitlerinin eline geçti. 

istifade ederek oyuna hakim bile olr.cak- de kesti. 
lardı. Neticeyi tabii anladınız .. Friltik ve be-

Bereket bu beklenmiyen sayıdan do • 
la.yı şaşkına dönmiyen Galatasaraylılar 1 

derhal hücuma geçmek sur~tile vaziyeti 
Romalılar hakimiyetlerini Palmyre ilc kurtarmağa çalıştılar. 

Petra üzerine de teşmil ettiler. Maksad- Hücum hattının sa~dan ve soldan her 
lnrı Arabistan ve Suriye çölleri vasıta- fırsatta kaleye akmasının neticesi Gala ~ 
sile kervan ticaretini ele gcçirmekti. tasaraylılara beraberliği temin etti. 
Maamafih, sevkulceyşe yahud siyasete İki tarafın müsavi bir sayı içinde de. · k:Mı<'i&'-' 
ald zaruretler onlan Petra'yı terk ile vam ettirdiği oyun daha ziyade Galata • 
Bostra'ya çekilrneğe mecbur ettiler. Son- saray lehine bir şekil aldı. 

ra, miladi 272 tarihinde, kraliçe Zeno- Uzun boylu hücumlar esnasında Ga ~ 
bie'nin isyanı onları Palınyre'i bılıribe latasaray Vefa kalesi içinde yakaladı~ 
ı:evketti. Son Roma imparatorları ve ilk topun peşinden koşa koşa ikinci sayıyı 

Bizans hükümdarları artık doğ!udan doğ- yaptı. 
ruya idareden vazgeçerek kendi hakimi- 2 • 1 teklindeki vaziyet oyunun tabii 
yetleri altında Palmyre ve Nabaten~ ka- vaziyetini gösterdi ıannedildiji bir sıra • 
bilelerini idare etmek işini yerli küçük da topu aya~ında fazla tutmakta ısrar e
krallara bıraktılar. den merkez muavin Bedii lüzumsuz bir 

Bu siyasetin hayal sukutları ve harb- hata yüzünden on sekiz yarda civarında 
ler yüzünden daimi surett~ kesilen yolla- kalesi için yeni bir tehlike yarattı. Gala
rın emniyetsizliği onları nihayet çölleri tasaray için korner ne kadar tabii bir gol 
aşan yollardan alakalarını kesme~e mec- ise:, kale civarındaki frikik de ondan da
bur etti. Bütün dikkatlerinf Kızı1deniz ha aşağı değildi. 
ve Hazerdenizi ile Pont.Euxin ticarctt ü- Nitekim Muhteşemin çamurdan zor 
zerinde toplad1lar. Itriyat, baharat, inci- söktüğü topu Sacid ancak santraya yol ~ 
ler ve kıymetli taşlar tskendctiyeye ak- lamak suretne mukabele etti. 

Nlha:rfit dün Ilk haber smriı:f oldu. 
Gtlneşin blrlncl tutbol takımının üç mü
bfm oyuncu~ kaleel Cllhad, müdall 
Paruk, muhaolm Niyazi Fene.rbahçeye 
.uıneıt üzere bir müracaat yapmı.ılardır. 
Ba miiracaatln derhal ve kat1 olarak 
mtbbet bir netice Tel'eceği mnhakkak • 
br. Bu ınıretle san-llciverdUlerin müda· 
tauı bir kat daha kanettenecek ve hil
oam hattı da ıolctl bir oyuncu kazan
Dlif otaea.ktır. 

1 \.·-···-·····-·······································-"': Vefa: Ahmed- Vahid, Orhan- Şük • 
ril, LQtfü, Abdü~ ~ Mehmed, Hüseyin, 
Sulhi, Muhte1em, Adnan. 

Hakem: Tarık (Süleymaniye) 

Beykoz O - Istanbulspor O 
Ligde daha iyi vaziyette olan BeykoZ: 

kolay kaıanabilece#fni umduğu bu oyun
da lfi biraz ıevşek tutma~ buna muka
bil İstanbul.Jpor her zamanki gib:. c:ınlı 

Bu devirdenberl, on beJinci asır sonun
da Porteldzlilerin fethine kndar yani 
1500 sene<Mn fazla bir .zaman, hiçbir Av
rupa devletinin artık Hindistana haki:.ni
yet sevdasına kalkınamış olduğu düşü
nülürse bu vak'anın ne büyük ehemmi
Yeti oldulu takdir edilir. 

makta devam ederken, ipPkliler Oxus, Oyunun seyri çok sayı yapılacağır.ı 
Bactriane, Hazerdenizi ve Phase tarikıle gösteriyordu. Beraberli~i muhafazaya de 
transit ediliyordu. İşte cİpe~ yolu. üze- vam eden Vefaya mukabil Galatasaray * rinde ticari faaliyet altıncı asrın sonuna galibiyet sayısı içm çalışıyor. 

1 bir oyunla mütkül vuiyete düşmerneğe 
çalıfmıttır. 

Roma, Makedonya ile Yunanistam zap- kadar, yani Khotan'dan gelmiş olan Nas- Devrenin sonlarına doğru Galatasa -
tettikten sonra, Aayaya döndil ve orada turi misyonerleri Justinien'e ipek böcek- ray üstüste içeri girmekte olan topları 
büyük Antiochus'un elinde İskenderi~ leri getirdikleri zamana kadar bu suretle dışarı çıkarınakla meşgul oldu. 
ınirasından ne kalmıtsa hepsinı zaptetti. devam etti. İpek böceklerinin yetfştiril- Oyunun haddi azami dereceyi bulan 

Maked'Onyalıları İranlıların imparator- nıesi derhal Yunanistana, Sicilya ve İtal- heyecanı içinde Galatasaray üçüncü aa • 
lu~unun tA kalbine kadar bir intikam his- yaya yayıldı. yısını yaparak 3 • ~ galib olarak devreyi 

li sürük.le~ti. Romalılan ise Yakınşark- Şarki Roma imparatorluğu 1ranlılnr1a bitirdi. · 
ta birleşmete sevkeden sebeb Asya ticıı- daimi surette harb halinde bulundu. 608 İkinci devre galiba nefesi kesilen Ve
retini ele geçirmek hırsı idi. Romalılar dE:, İranlılar Suriyeyi, Mezopotamyay1 ve fa için hemen hemen müdafaa teklinde 

lükse ve safaya dalmıtlardı. Onur. için, küçük Asynyı zaptettiler. 612 de Antak- geçti. 
Asyanın bütün zenginllklerıne, babara - yayı, 614 de Şamı, 615 de Kudüs!l, 618 de Vefayı beraberli~e götürecek sayı i -
tına, .kıymetli taşlanna, indlerine, güzel Mısırı aldılar. Fakat Heraclius da 622 de çin yapılan gayretler sert bir §Ckil aldı. 
1~~li kumaşlanna n ölOler2 ibadetleri taarruza geçti. Ermenistanın, sonra 626 Bedüye pek göze batar bir tekilde vu -
Yü u d k k ran Vefalı oyuncu dışarı çıkarken Bedii 

z n en pe 90 iltihl&t ettikleri ıtri- da, Kilikyanın hakimi olunca, Mezopotam de oyunu terketti. 
Yatl~ına glSz dikm.iJlerdl. Y?.Ya girdi, lranlılan, 627 de, Ninova ö- On kiti kalan Vefa ise biraz daha sert 

. İptıda, küçük Asyada, Suriyede ve Fi- nunde ez.di ve 615 de Kosoroes'in Kudüsü bir §ekilde mu kabele tarzını tercih ettiti 
nıke diyarında Mihridata ile Tigrane'a ~aptetti~ı zaman a~ış olduğu ~a~k~ ha-, sırada Vefa merkez muavini, Necdetin 
karşı mücadlelelerle geciken Roma lej. ~m a~acını Kostantınlyeye getırdı. üzerine beklenmiye:n bir §ekilde fırladı. 
Yonları çok geçmedeıı Parthe'lar ve son- (Arkcuı vat) Evvel& Necdet, sonra LQtfü 7ere seril • 

l .11kü maçlardan dört heyecanlı göri. 
raberlik •ayısı .. Galatasaray beraberlik -
ten kurtulmağa, V efa yakaladı~ı bu va -
ziyeti muhafa,zaya gayret ettiler, ve ne ~ 
ticede muvafak da oldular. 

Galatasaray: Sacid • Liitfü, Adnan, 
Ekrem, Bedü, CelAl - Necdet $üi1avman 

' Mehmed, Sabri, Bülend. 

İki tarafın kaçırdılı ciddi fırsatlarla 
ıeçen ilk devre aıfır aıfıra bitti. 

İkinci devrede çamurdan yorulan o • 
yuncular, sudan tişen top ile a~ır ve can
aız oynamaJ:ı başladılar ve maçın tadı 
kaçtı. 

Bir tek aayı için yapılan mücadele ne
tice vermedi, oyun ilk devredeki vaziye. 
ti muhafaza ederek sıfır sıfıra bitti. 

F. Bahçe 5 - Süleymaniye O 
uünün mflhim maçlarından blrl de I<'e

nerbahçe - B!tle:rmantye maçı ldl. Çünldl 
Fenerbahce bu maçta berabere kalır veya 
ma~ldb o~uraa lig tamplyonluğunn veda e• 
decelı:ti . 

Vaziyetın ehemmlyetınl ldrak t!den Fe • 
nerıuer talı:unlarında makul de~lkllkler 
yapm~ardı. 

Oyuna Süleymaniyenin hücumUe başlan
dı. Fener müdataası bu akını derhal ke.sU, 

(Devamı 10 neu sayfadal 
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"Son Posta, nın Hikayesi 
-· Kül 

Yazan: Muazzez Tahsin Beriland 
Nemide, rum; bunu bir kapris olarak görüyorum. 
Bu mektuba ba§larken, on sene evvelki Nitekim, hemen Mu.zaferle niŞ&Iılanıp 

Ciuygum. sana karşı olan derin sevgim evlenmekle bunu kendin de isbat ettin. 
tekrar kabardı ve kağıdın başına cSev- Bense ondan ayrılsam ölürdüm. 
gilı Nemidcciğim:. yazmamak jçin kendi- Sen mes'udsun Nemide; bunu uzaktan 
mi güç tuttum; belki sen hala bana düş- duyuyor, görüyor, anlıyorum ve bu yüz
mansın, hfıl .. on sene evvelki kin kalbini den 5yle seviniyorum ki ... Daha bır haf
yakıyor .. fakat bilsen! ta evvel, Kızılayın balosunda seni gör-

Sana niçin yazıyorum? Gençli~imin bi- düm. On senedenberi evli olduğun halde 
ricik dostu ve arkadaşı olduğun için mi? kocanla bir saniye birbirinizden ayni
Yoksa, bütün kadın abbablanm arasında madınız: sen yabancı birisüe dansetme
en duygulu olarak seni seçtı~m için mi? din, Muzaffer de seni:len başkn. hiçbir ka
Hayır, ne biri, ne de öteki ... Sana niçin dınla meşgul olmadı; etrafınızdaki geniş 
yazıyorum biliyor musun! Çünkü cO• nu ahbab grupile çok neş'eli oir gece geçir
tam manasile yalnız sen tanıyorsun ve diniz. Senin gözlerin pınl pırıl yanıyor
söylıycceklerimi ancak sen ani!yabilecek- du ve böyle kuvvetli bir ışı~ı aı:cak kal
sin... blnln taşkın saadetile yakabileceğini 
Şimdi blliühtiyar, esltileri, çok eskileri başka bir kimse anlamasa da ben. seni en 

düşünüyorum: İkimiz de n §e!1. ne pk- çok tanıyan dostun, anlamı§tırn. 
rak. ne canlı kızlard:ık, bi.rbirimizi ne k - Bilsen o dakikada nasıl sana koşmak, 
dar çok ver ve anlardık! Dünyada bi- incecik omuzlarını kollanmm arasına alıp 
dm samimiyetimizi kırmak şöyla dur- seni göğsüm üzerincfe nasıl sıkmak iste
sun, biraz gölgeliyecek olan bir kuvvetin elim! Senin mes'ud oldu!unu görmek içi
ıneveurl olabllecelini tasavvur bUe ed~ me derin, soD.SUZ bir sevinç ulaştırmışt•. 
mezdık. Tl metteb sıralannda baflıyan Fakat ben o gece yalnız bunu istf'.medim 
arkadnşlıtmnz. bütün manac;il~ hakild Nemide; başımı gö~ dayayıp sana şu 
ve candan bir dostluk ~ devam et- aöz.leri de söylemek ar:nısile yandım: 
mişti. Beraber gezer, beraber eAlenlr, be
raber güler, beraber ağlanUk. 

Kcşki o yaz annelerimlze yalvanp bir
likte Fener yoluna gitmeseydik! Keşld 

bütün bir mevsim komşuluk etme b:r
birimizden hiç ayrılmamak hevesine düş
mcscyciik1 O zaman co~ nu tanımaz, sev
mez ve o yüzden lekesiz ve candan dost
luğumuzu öldümıezdik. 

İşte o vakittenberi on sene geçtı Ne
ıtııde; sana ilk kavga ettiğimiz gün gıb! 
gene yemin ediyorum ki ben Sacidi sen
den ayınp kendime bağlamak için hiçbir 
şey yapmadım; senin onunla görüşüp ko
nuştuğundan kat'iyen haberim yoktu ve 
bunu bana söylediğın zaman artık iş is
den geçmiş, onunla sevışmiş ve aözlcş
miştik. 

Niçin benden hiçbir eyini saldamadı
~ın halde Sacidle flört etti~ini, onunla 
konuştuğunu gizJemek ihtiyacını duy
muştun? 

O vakittenberi on sene geçti Nemide; 
fakat o günkü gibi bugün de senin Saci
di cidden s:cvmi~ olduiu.na inAnamıyo-

İfakat hanım, Takvonm sözlerinde 
snmımi olmadığırı' gfıya ispat için: 

- Fakat, dedi; 
deminden, he -
rifin cenazesi -
nin önünde put 
çıkanyordun .. u -
zaktan gördüm. 

Takvor güldü, 
ve cevab verdi: 

- Güzel dostlu~uza yazık ctmisiz 
Nemide; keşki ikimiz de kelebek gıöi bir 
adamın geçici sevgisine aldanıp birbiri
mizden ayrılm.asaydık! Keşki güzel yü
ZÜ. sevimli halleri ile aklmUZl başmuz
dan alan Sacide birbirimizi feda etme
seydik! 

O adam bizim gibi kadınların sevgisi
ne hiç layık de~ilmiş m eğer.. Bilsen on 
senedenberi, onun yüzünden ne kadar 
ıztırab çektim Nedime; bilsen ne ka1ar 
a!ladım, ne kadar çırpındım! 

Geçen akşam baloda, on sene sonra ilk 
defa olarak karşılaştıj;nuz zaman rüzü
.mün renksizli~. gözlerimin s;,luklu~u ve 
genç vücudümdeki gevşeklik ve durgun
luk sana benim mes'ud olmacığımı söy
lemedi mi? Halbuki bir ara gözlerini ct
rafındaki neş'eli adamlardan ayırarak n
zun ve derin bakışlada beni süzdüğ:.inü 
gör.mü~üm. Göz bebeklerinde çok içli, 
çok yakın bir dostluk vardı. 

İ§te bana bu satırları yazmak, sana bu 
mü§kül itirafı yapmak cesaretini veren 
de senin o anlıyan nazariarın oldu Ne-

- Ona bakma! g6sterecekler. O 8 
Onu etti isem, a- numaralı bot sizin -
lı.şkanlıktan iba - dfr_ size tahsis e • 

rettir. Nasıl ki başımı k~ öyle dilmi.ştir. Bir bAdise 
de haç çıkartınm. vukuunda onu de -

- Ölümden korkmazsm, demek? nize indirecek bulu-
- Bilfıkis! Ccnabmdan ziyade kor - nur. Derhal içine 

karım. Zere, sen ölsen de teseliini bul- atlar, denize açı.Iır
musundur. Ben ise hiç olacağımı bildi- SIIUZ. Kat'iyen te -
ğim için hayatm kefıni brraz daha çı-- ıaş etmeyin. Bu gi-
kar ayım, derim. bi ahvalde en cüz'i 

- Yank! Ac.ırım sanaf telaş eseri hayatını-
- Neden acırsın? za mal olabilir. İçi-
- Yann çayrr çayır yanacaksm. nizde kürek çekme-
- Barometreye bakmışm?. Yann sini bilen var mı? 

güneş açoor? Yoksam Fatin hocadan Takvor, bu son 
tel graf ald m? ıruali arlaıdaşlanna 

-Haydi, sus! Mübarek günde adamı tercüme etti To -
günaha sokuyorsun! rik: 

Bu gönül kasvetlendirici sonbetin - Ben biraz bi • 

mide ... Acaba yanılmış mıyım? Acaba 
sen bana tamamile yabancı mı oldun kar
deşim? Hayır değil miT Sana içimin der
dini söyliyebilirim değil ml? 

Hani o beğendi~imiz, sevdiğimiz yakı
şıklı genç var ya; o meğer öyle hain, öyle 
alçak bir adarnmış ki ... Beni bilsen ne ka
dar bırpaladı o... Geçen akşam gözleri
min etrafında gördüğün vakitsiz çizgiler, 
saçlarınun arasındaki beyaz te11er, yü
zümdeki bıkkın ve bezgin mana hep o
nun eseri ... 
Nasıl olmuş ta, onun seninle konuşur 

ve gezerken bana dönüp, beni elde etmek 
için binbir hileye baş vurmasım o kadar 
tabii ve meşru bir hareket gibi görmü
şüm! O zaman ona kapılmak, ona inan
mak için ne kadar toy ve gençmişim? 

Hayır, onu ne kadar çok scviyormuşumt 

Eugün sevmiyor muyum artık? 
İşte buna cevab veremiyorum Nemi

de ... Beni onun yanında tutıuı küçük kı
zım mı yoksa kendisi midir? 

Öyle gecelerim oluyor ki, yatağımda 
onu bekliyerek bir yandan bir yana dö
nerken içimde bir isyan ta~ıyor, hemen 
fırlayıp kaçma~ onun muhitinden, onun 
evinden ka"Çlllak ve bir daha onu görme
nıek kararını veriyorum; fakat bu verdı
Rim karar beni gene sabaha kadar göz
lerim açık onu beklemekten, günün ilk 
ışıklarının pencereyi aydınlatmasım sP.y
ı e!ierek onu düşünmekten menetm~yor 

ve ertesi gün gene ayni hayat başlıyor. 
Yalan, iğrenç ve mülevves yalanla do

lu hayat! 
Kibar ve temiz tavırlarile bizim genç 

kalblerimizi çeken o adam me~er dün
yanın en bayağı, en kirli ruhunu taşıyor
muş Nemide ve ben o yılanın damla dam
la akıttığı zehirle hergün bir parça daha 
ölmekte olduğumu hissettiğim halde ge
ne kendimi kurtarıp kaçamıyorum. 

Beni tutan şey nedir Nemic.te, kızım mı, 
yoksa Sacid mi? Eğer o ise, lanet olsun 
benim zafımn, lanet olsun benim bu al
çalan, çamurlara bulanan kalbıme ... 

Ne mutlu sana; onun akıttığı zehirin 
t:ıdma kendini tamamile kapıırmadan u
zaklaşabild:in .. ne mutlu sana: Sacidle 
evlenınedin Nemidel Benim yerimc bu
gün sen ~ence çekecek; sen ac: ve ız-

SON posTANIN 
EDEI? QOI"\AN\ 

YAZAN: Ercümend Ekrem Talu 

Sümerbank Umum Müdürlüğünden 
Hall inşadaki Karabük demir ve çelik fabrikalannın ilk te§kilatmda İngiU. 

mU.tehassıslaıı nezdinde lavzlf edilmek ve bu fabrikaların yaklaşmış olan işle
melerinde devamlı kadroya abnmak üzere Robert Kolej veya Hayskul veya bun• 
lara muadil diter mektebler mezunları arasmda ingilizeeye pek iyi vakıf yirmi 
be~ memur alınacaktır. 

Bu memurların maaşlan ehliyetlerine ve §imdiye kadar bulunduklan vazifto
lere göre tayin edilecektir. 

AlAkadarlarm azam! 15 fkinciteşrin tarihine kadar Sümerbank Umumt MU.· 
dürlü~ personel servlıine yazı ile veya bizzat müracaatları. c7933ıt 

... , jo. ~. • • • • ··: : ı 
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ile SABAH, ôeiLE ve AKŞAM 
Her yemekten •onra muntazaman di,Ieriuizi fırçalayınız. 

Sütnine aranıyor 
Düşkünlerevi müdürlüğünden: 

Dü§künler evine sütü mebzu1 ve taze 3S liraya kadar ücretli sütnineler ahııa· 
caktır. Çocuksuzlar tercih olunur. Çocuklu olanların d.a müracaatlarL (8150) 

Bütün 

Ağrılan 

Geçirir. 

tırabla kıvranacaktın! Yazık olurdu sa
na ... 

Görüyorsun ya kardeşim, artık bana 
karşı kalbinde en ufacık bir kin ve düş
manlık beslemek bile bof... Sacidle ev
lendiğim halde dünyanın en zavallı ka
dını oldum. 

Beni teselli için gelmez misin N emi de? 
Sanıyorum ki co:. nu herkesten çok ta
nıyan sen gelirsen, ba.Jımı aenin omuzu
na dayayıp ağlarsam bu büyük acıya da-

-101-

zemez; ne kadar 
caht etsen, istediğini 
konduramazsın. 

- Bu gece hep o 
kaskatı mantar ye -
laklerle mi otura • 
cağız? 

- Sen bilirsin! İs
tersen ısmokin, ya· 
hud da fırak geyin, 
öyle otur. 

- Ööf, sen de, en 
ciddt vaziyetlerde 
alay edersin. 
· - Ne yapayım ? 
Kaptan ne ki demiş 
ise, onlan size tek -
rarlamışıın. Altık, 

ne geyineceğini sor
mak vardır? 

ha kolay tahammül ed'eceğim; o zamaıı 
belki küçük kızım da anasıı kalmaı: ... 

Yoksa onu bıralap kaçacafım Nemi
de ... Bilmiyorum nereye, fakat ondan ço-" 
uzak bir yere kaçaca~ ... 

YARINld~: 

Omursuz bir aşk 
Çeviren: Faik Beremen 

böyük papor!ardan ziyade dayanırlar. 
Hem esasen bu Cebelitarik denilen yer, 
açık deniz değildir. Onda, İngilizleriD 
koskocam bir istihkAmlan, bir de kasa• 
ba vardır. Uzaktan bir paporun battıp 
nı görecek olurlar ise, müstakll kurtar
ınağa gelirler .• 

- Kurtannağa geleceklerine, önce .. 
den, batınlmasına mB.nf. olsalar y~! 

Takvar gülfimsedi: 

- He! dedi; daha k:ıyak olur ama, İıı
gilizleri~ işine akıl ermez. Onlar, caD 
kurtaran otomobili gibi, kazanın veya 
cinayetin vukuundan sorarn yetişirlezı. 
Ondan önce. kendilerine dokanır cihett 
olmazsa kat'iyen tın.mazlar. ~ 
leri böyledir. 

-Ya. bizi de kurtarmazlarsa? 
- Altık ondan ötesini bilmoorum. O 

vakit de, Torik beyzademin pazılan 
Allaha emanet der, kendimizi mukad· 
derata terkederiz. 

Beyninde bin türlü düşüncelerin çal'" 
pışmasilr- bunalan zavallı Gurabt efen· 
dinin ağzından· 

- Hay yetişmez olsaydım bu se • 
yahate çıkma~a! saylıası fırladı. 

Mantar yeleklerini giyip güverteye çıktılar. 
üzı>rine dağıldılar. Herkes kendi kama- !irim .. cevabını ver- Süvarinin emrile 

Takvor buna da karşılık yetiştirdi: 1 

- Olan olmuş ise, ne laf etsen boşu• 
nadır. Bizim ırahmetll peredin menşur 
kelamır.ı tekrar etmenin, şimdik tam 
kertesidir: -34-

ra:;ma çekildi. di Vaktile kopuk zamanımda Yen'kapıjdı, yahud ki bu boğuşmalar tadsızlan -ı gelen bir gemici, dördünü de aldı, va
ballk kayıklannda alaınanacılık eder- mağa başladı, şimdik kendi aralarında purun sancak tarafına götürdü, orada 
dim.. kar. dökoorla... kendilerine tahsis edilen 8 numaralı 

- Eh, iyi o halde! Botun idaresini - Sen bunu evvelden neye söyleme- botu gösterdi c1nç kıdar caht eylesen rnek muradb 
S vahatin yed nci ıriinü, kaptan, dört size tevdi ediyorum. Anlaşıld mı? Da- din, biliyordun da? _ İşte! cNasio çıllar mukatterden ziyade!» 

kaza-zedeyi yanına çağırtt1. Pek çok ğılm §imdi! - Demiş olsaydım ne olacaktı? Baş· - O nece o? 
an . lal:-i en kötü Fransızcasile onlara Kaptanm bu nride bulandıncı ··zıe- ka va tn bulacaktık? · - Mcrsi!. - Halis muhlis Osmanlıcadır! Os • 
şu h'tabria bulundu· ri, dört arkadaş arasında uzun boylu - Bunda da hakkın var. Ukin, Imdi Herıf çeki1dt. Bir mOnakaşa da bura- rnanlıca böyle değildi eskiden? İçeri ~ 

-Bu m Ce 't ri boğazına gi- bir münakaşa kap s aç!L Hep 'n'n de ne yapacagız? Ya, salıiden bır düsrnan da başladı. İfnkat hanım daha şimdi· sinde arabt, farsi, türld, ermenice .. na 
en t hl'keli yerdir. Zi- neş'esi k çmış, ç nlanna ot tıkanmıştı. ~mi · stiarsak da biZi batınrsa? den titriyordu. istersen vardır. : 

r na d "T' va mensu'b ka- Takvoru ortalanna alıp, sorguj a çek ~ - İ~ onu içinelli ki, kaptan bize - Ayol! dedi; buna mı bineceğiz? Bu - Peki.. bir şey daha soralım. 
rakol sE'fınelen, h. ·ımetct gemilerin tiler: tedbır göstermiştir. ufacık sandaHa batarız. Adeta ceviz - Buvurunl 
bu da vollarını bE'klerler Ve rast gel~ - Burada tehlik neden var? -Gördün mü başımıza geleni?. kabuğundan farksız. - Farzedelim, bize dokunan olmaCb. 
w r mi?B"r iki y k' Hemen ate açıp - Bilmoorsunuz? Kaç aydır, hatte - Hayat dediğin, esastan kumar o- Hepsine, oevab yetiştiren gene Tak· Yolumuza güzel eüzel devam ederek. 
b3tınrlar. Onun: için herneİı tahlısiye kaç yıldır, İspanyollar biribirini yoor- yunudur. Şu kerte zarlan elimizde tu· vordu. Zavallı kocakarıyı !teselli için İspanyaya çıktık .. mademki orada mu• 
ye .. eklerlnizi giyiniz. Ve- mümkünse bu lar .. kan gövdeyi ıötüroor~ Eskiden tooruz. Attığımız gtbi dü.te' gelirse şu cevabı verdi: harebe varmış diyorsun .. biz ne yapll" 
gec-e uyanık bulununuz. Size şimdi tay- maksuzi. bo~lar yet~irip, onlarlan nla! Dubara atarsa~ o vnld.t dA mars o - - Doğruswı, bayanzadem. Ve1akin cağu? 
fakr 8 numaralı botun bulunduğu yerf boğ"uşurlardı. Besbellt ya boğa. kalma- luruz. Hem bu zarlar başkalarına ben- bu ufacık ondallar

1 
l>aıı tefa denize, 
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• 
Ycımn: Ziya Salti'. 

Amerikadan gelen mektub 

Kapı açılmış, içeri kırmızı ya nakl~ iri vücudlü btr kız girmişti. 
Nevyoı·k rıhtımında, etrafı binler - Mis Eston, hesabında hiç hata et -

ce meraklıdan mürekkeb bir kütle ta- memiştL.. O gün, Sofyadaki evinin ii 
rafmdan çevrilmişti. Hatıratını neşret- odasında çalışan Sarafofun kapısı açıl
rnek is~yen gazete patronları, birbir - ınış; içeriye yanaklarında kızıl alevler 
lerine girmişler; Mis Estonun ümidin- panldayan iri vücudlü bir kız girmişti. 
den kat kat fazla paralar tcklü evle • N D brlk ? , - e o, o a ... 
mi~Ierdi. Kız, Sarafofun bu sualine çapkın 

Garib eşyalar meraklısı bir çok ih- bir kahkaba ile oevab vermişti. 
tiyar ve genç zenginler Mis Estonun - Amerikadan bir paket. .. !çinde 
saç tarağından kirli çoraplarına kadar dinarnit olmasın diye, açtım; baktım . 
bütün eşyasını yağma etmişler, bu ('.Ş- Ne olsa beğenirsin? .. 
yanın her bir parçasına, -insan buda- - !.şte .. bak ... 
lahğının en son haddini gösteren- bü- Sarafof, elindeki kalemi bırakmtlj .. 
yük par:ılar vermişlerdi. D.:ıbrikanın gösterdiği şeylere göz gez· 

Garib şeyler teşhiri ile iştigal eden dirmişti. Bunlar; bir kitab.. bir çocuk 
bir şirket, Mis Estona müracaat etmiş; resmi .. ve bir de menekşe rengi kağıd 
mühim bir konturat akdeylemişti. Bu üzerine yazılmış bir mektubdan iba . 
konturat mucibince, Nevyork'un en iş- retti. 
l:k ~addesinde bir salon vücude geti - Dobrjka da Siı.rafofun yanına gel • 
nhr..ış .. efsanev:t dekorlarla tefriş o:u - miş.. dirsekierini kAğıdiarın üzerine 
narak burada, Mis Eston ile oğlu (Co· dayayarak başını masanın üstüne eğ · 
ni) teşhir edilmişti misti. 

Fakat, asıl dikkate şayan olan cihet ·vücudünün her zerresinden bc.r 
§Urasıdır ki; Mis Estonun oturtulduğu döndürücü bir hararet taşan Dobrika 
mevkiin etrafına, bir takım şalvaılı, nın samıısak kokan ne!esi, bir andr 
kavuklu ve elleri yatağanlı korkunç Sarafofu mestetmişti. 
mankenler dirilmiş .. Mis Estonun ma- Vücudü, çelik bir yay gibi esnemiş 
cerasına bu maskaralıklada çeşni ve - ti. Kollannın bütün adaiclerini şişire 
rilm.işti. rek gerinmişti. Camları sarsan bir kah 

Ve .. artık zengin olan Mis Es!on, kaba koyuve.nnişti: 
derhal Şikago civannda muhteşem bir -Hey Allahım! .. Dünyada, ne bu 
köşk almış .. ( safayı ha tır) la bu köşke dalalar var. Demek ki, daha hala ben · 
Yan gelmişti. unutmamış. 

Aradan, tam bir sene geçmişti. 1903 Diye söylenmifti. 
senesinin kAnunusanİ ayının tam 22 in- Kitabı, resmi, mektubu kavrıyaral 
d günü idi. ocağın alevleri içine atmı.ş .. 

O giln takvime bakan Mis Eston, - Gel sevgilim.. şu, mi.s gibi kokeı.r 
gillliınsemiş: dudaklarından, at~li bir buse ver. 

- Kurtuluşurnun, tam senei devri - Demişti. 
-SON-Yesi ... Eğer iyi hesab edebildi isem, 

gönderdiğim paketi Sarafof bugün a -
lacak. Demişti. 

Çemberlitaş • 19/12/1936 
Ziya Şakir 

SON POSTA 

EY GE.NCJ 
. . ' 

$ağl1ğtn1, aileni. ·vatana~ 

FRENGi va BE(SOGUKLUGU 
lfetlncfeıi rkoru. 

KÖRLER, SAKATLAR, HAPtSHANELERt DOLDU· 
RAN KATiLLER, TIMARHANELERDE lNLlYEN nELJ. 
LER, MEZARLARA gtln görmeden gömQlen masumlar 
bntnn dejenere INSANLAR eberiyelle ya ken dilert 
tarııfmdan kazanılım veya ana babalanndan miras ta· 
lan bu mel'un hastalıklann turbanlandır. OA YRtMEŞ. 
RU M0NASEBETLERDEN çetin. Her gördntnnn temiz 
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sanma ve ~ııyatını kaput dedtgimlz prezervatitlere tesllm etme. ·Netsine hakim olmazsan PROFİLAKS!N kullan. 
P.ROFILAKSIN bUtn~ m~temeddln memleketlerde gen~lltf y1lzde yüz bu bela tutanından koruyan en birinci 
aılabtır. Sıhhat VekAletimizln resmt müsaadesini haızdlr. Tarzı istimall kutular içinde yazılıdır. Her eczanede 
PROFILAKSIN daima ve her zaman PROFILAKSIN. 

Başınız mı atnyor? 
Oripten m1 7atıyorsunuz? 
Romatızmanıs mı teprendl? 
D1i1n1Zin a~ sızı çok mu 

rahatsız ediyor? 
Btr tet tqe 

NEOKüRiN 

Bütün bunlan derhal glderir. 
Ve size göz açtırır. 

Lüzumunda günde 2 ta§e 
alınabllll'. 

NEOKüRiN 
Mideyi lıozmaz ve kalbi yormaz.J 
Tek k~tşe 6 kuruş, 6 lık ambalQj 
30 kuruş. Her eczanede bulunur 

P.ekt'orin . .. . ' ~ . . . . . . 

·Pekforiir. . : · .· 
• .... ~ . • • i . 

··:-Pe.k.torin:~ -.~ •. .. . ··· . 
. ·.~-.. ' ~ .. J"" • ~ 

• . . .i;öksÜrüiünu;· rfiÜ ~ar ? · · 
.:· : ~ ~,zle mi ·~dun~z? .• : .. • . 

·.· ~., .-~'Br~~:şit~ .•.r,~ .~utu~du~~~J ;.· 
Pe klorit~· tf~.n ~m;may1n1z! 

• • . ı./' "' ....... . ... ·t ~. . ,-4 

Pektorin · · ·, 

· Pektorfn ·: 
. . ~ . - . . . . .. . -

·pektorin . 
,, · ~ · ·-· KUTUSU ~~~ KUii.L$ , · 

· mıaHMil·Mmıoı mu mmsi, mı m. 
' 

Erenköy Kız Lisesi Direktörlüğünden: 
Cinsi Tahmini Mikdan İlk teminatı Eksiitmenin §Ckli v. 

fiatı . kilo Lira Ku. günü, saati 
Ku~ 

Ekmek (Birinci) lO 20000 187 50 Açık eksiitme 14/11/938 
Pazartesi saat 10 da 

Da~Iıç eti 45 6000) 399 Kapalı zarf 14/11/938 
Karaman eti 44 4000) Pazartesi günü !aat 16 '-
Bılır eti 86 1000) 
Kuzu eti 50 1000) 

Sade ya~ (Birinc:l 210 Açık eksiitme 14/11/938 
Urfa) 100 tBôO Pazartesi günü saat 10,30 da 
Pirinç Bursa 26 3000 58 50 Açı'k eksilt.me 14/11/938 

Pazartesi günü saat 14,45 da 
Beyaz peynJr ( ibirincl) ;;o 1000) 60 Açık eksiitme 14/ll/938 
Ka~ peyniri 7~ 400) Pazartesi günü 1aat ll dt 
Yumurta (taze orta boy) 2 40000 60 Açık eksiitme 14/11/938 

Pazartesi günti saat 11,30 t!a 
Nohut (İspanya tdıumu) 15 600) ı 

Kuru fasulya çah . 15 3000) 46 80 Açık eksiltıne 14/11/938 
Y~il mercimek 16 300) Pazartesi günii saat 11,30 41 
Kırmızı mercimek 12 300) 

Un (ekstra) 16 2000) 
Pirinç unu 20 150) 
Makarna 25 1200) 85 80 Açık eksiitme 14/11/938 
Nişasta 22 80) Pazartesi günü saat 13,30 c!a 
Şehriyc (irmikli} 2~ 200) 
İrmik 18 300) 

Zeytinyag-ı (ebtra) 48 1000) 
ekstra 75 75 Açı.'k eksiitme 14/11/938 
Sabun 32 1000) • Pazartesi g:.inü 1aat 14,1& 
Zeytin tanıewi birinci 

Soğan kuru 10 3000) 
56 25 Açı.k eksiltme 14/11/938 Patates (Adapazan 10 4500) 

birinci) Pazartesi günü 1aat 14,1& 

Süt (indk) 12 2500) 25 50 Açık eksiitme 14/11/938 
KAse yo~ (250) 5 800 adet 25 50 Açık eksiitme 14/11/938 
gram h k Pazartesi günti saat 14,4~ dt 
Odun gürgen kesilmif 380 250) 

90 Açık eksiitme 14/11/938 
çıek.isl 

Manga! k&nü.rü Rumeli 5 5000) Pazartesi günü saat 15 dt 

Ispanak 8 300D ) 
Pırasa 5 3000 ) 

LAhana 6 2000 ) 

Havuç 7,5 1500 ) Açık eksiltrne 14/11/938 

KOKU ALMA 
Kereviz 10 750 ) Pazartesi günü saat 15,20 d4 
Ta:zıe ibakla (İstanbul') 5 .2500 ) 

(l.tanbul 5 250 ) 
Pancar 3 200 ) 

Ankara Memurlar Kooperatİf Şirketi tarafından getirilen en iyi 

ALMAN KOKU 
Depoda teslim 

Tonu 25 Liradir. 
Kurşun mühürlü çuvallar içinde evlere kadar da teslim edilir. 

MUracaat yeri : 

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

hanında No •. 32 Telefon 23074 

Kuruçeşmede altın Çapada 2 No. lu Kooperatif Deposu telefon 35/69 

Semizotu " 1000 ) 
Kabak 7 2000 ) 
Marul s 4000 tane ) 
Yeşil salata 1,25 3000 • ) 159 lira 11 Ku. 
Enginar (bq) e 1000 :. ) 
Engin C5 1000 • ) 
H.ı.yar 3 2500 » ) 
Limon 3 20000 » ) 
Dereotu ı 800 demet) 
Ta7ıe ~an 1,2D 800 » ) 
Maydanoz ı 2000 :. ) 

Kınnı-zı t\Ul) ı 600 » ) 

Lisemiz ÇamiıC'a fllbesi için almacak yukarıda cinsi tahmini fiatları ve mım. 
dan yazıh yiyeceklerle yakacaklar yanlarında gösterilen gün ve saatlerde e1ıj. 

ai.ltme1eri yapılacaktır. İstekliler şartnameleri lisede .gördbilirlcr. 
Eksiitme Beyo~lu İstlklAl caddesi Karlman pasaj kai'ŞlStnda Singer d.ildş maıe 

k:inesi matazasının üstündeki liseler muhasebecili~de toplanan komisyonda y• 
pılacaktır. İlk teminatlar ·oem saatten evvel muhasebe veznesine yatırılara)f 
Ticaret Odasınm yeni )'1l1 vesikasile teminat maklbuzu havi olması kapalı zam.. 
rm belli saatben bir aat evvel komisyon b•anlığına verilmesi ilıln olunur. t 

(791.), 
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~ 1 1 _ ~:~~~~:.;:ç• ~:ik~~~.~~~~.:?~~:~oo~~ n~ 
relik, 5 aded 200,000 litrelik, 2 aded 100,000 litrelik ve 2 aded 50,000 litrelik 
cem'an 10 aded ispirto tankının tartname ve resmi mucibince imali kapalı :zarf 

usulile eksiltıneye konmuştur . 22 birinciteşrin tarihli 
bilmecemizde kazananlar 

22 birinciteşrin tarih'li bilmecemiz-ı Bursa erkek l!Msl sınıf t-B de IM Adnan, 

ka ı w İ İstanbul Sult.anahmed Kapıa~ası De~lrmen 
de zanan an aşagıya !a~~~~.ruz. s- sokak No. 38 da Hatice, İstanbul Beşlkt.a§ 
tanbulda bu1wıan taHhlı kuçuk oku- Köyiçi Mekteb &okak No. 7 de Mete Toraman. 
yuctdarınu.zın pazartesi, perşembe BOYA KALEMi 
günleri öğleden sonra hediyelerini biz- ~yhan sorgu hAkimi o~lu Nuri Kökmcn, 
zat iWırehanemizden almalan lft.zım- istanbul Hayriye llse.cılnden 231 Nejad, İs
dır. Taşra okuyuculanmızın hediyeleri tanbul 11 inci okul sınır 5 de 124 Aydo~o.n. 

İzmit Akçakoca Hk okulu sınıf 5 de 119 Or-
posta ile adreslerine gönderilir. han, ist.anbul 1İsküdar Ahmediye cad•Je.!l 

Bir kol saati No. 51 de Mecdl. 

htanbul laz lLsesi aınıf 9 dan 1060 Mu
saffer. 

Bir aylı k Son Posta abone si 
T~ldrdal ort.a mekteb 3/ A dan 911 Sed ad 

Kı-dem. 

MUHTIRA DEFTERİ 
(Son Posta hatıralı) 

Balıke&lr lise orta kısım 3-E de 1491 Şem· 
lt thkO. Antalya Use 5/B den 692 Sakıb, Van 
orta okul tklncl sınıftan 67 Methar Fahrl, 
latanbul merkez posta, telgrat memuru Sü
NJJ&. otıu ömer, ~tanbul Vefa erkek Use
llnden Ttı Faruk, htanbul Karagümrük or
ta okulundan 361 Vabdet. 

YAPI TAKIMI 
htanbul erkek lisut aınıt 4-L de 591 ömer. 

ı.tanbul birinci okuldan 171 Bedla, İstanbul 
Clhanclr A.ımıalımescld No. 8 de Leyll, is
tanbul 10 uncıt Uk okuldan aınıt 5 de Ayhan 
Aban, İatanbul birinci Uk okuldan 161 Mu· 
ammer. 
YUVARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ 

(Son Posta hatıralll 
İstanbul.Slrkecl t:ilçük İsmallpa~a han No. 

ı 1e Kurtuluş, İstanbul Aksaray Kemalp<>ı:a 
caddesi No. 110 da Berla, istanbul 15 Inci Ilk 
otuldan 2M Ralf, İstanbul erkek ll~e.cılndcn 
1885 imıet, İsta!\bul Vefa erkek llsesi sınır 

ll ~ Muzaffer Ataç. 

DİS FIRCASI 
(Son Posta hatırah) 

u.-t Cuma mahallesi Çiçek sokak No. 1 
de P'erlha, Ankara htekln Ilk okulu 3-A dıı 
Pahiman TUrker, ~tanbul tİsküdar kız ens
tltüstı talebesinden 53 numaralı Fevzi Ye"
dan, btanbul ~lenbevl orta okulu sınıf 2-B 
de 124 Satıp, 1cıtrınbul EcUrnekapı 20 inci o
kul sınıf ı de Gülcıeren Sarıtaş. 

AYNA 
(&m Posta hatıralı) 

Şehremini Me!ekhatun mahallesi Dingll 
sokak No. 13 de Cevdet. İstanbul « üncü o
kuldan sıaıf 5-A da 258 Zehra, İstanbul Ka
dıköy blrincl orta okul sınıf 2 de Sacld, İs· 
tanbul Fetth 40 ıneı okuldan 228 Yakub. 

KİT AB 
Ödemiş Hamam soka~ı davavekili Cafer 

Tayyar o~Iu Kemal, Zonguldak Naınıkkc

mal 'Okul'!.lndan 23B Cevdet, Kaysert hukıık 

hA.klml kızı Mübeş~er, İstanbul ~ üncli o
kuldan 286 Necdet, İstanbul İtalyan llsesi 
talebasinden Nureddln, Kastamonu Murad
bey okulu sınıf 5 den Gülbahar, Ankara Ha
cıbayram, bükılınet caddesi doktor Lütn a
partımanında Seçin Kont, Balıkesir Aygören 
mahallesi Asmalı sokak 2 nurnarada Nevln, 
Nl~de hus\181 muhasebe müdfirfi otıu Sabri, 
Eskişehir Millizafer okulu sınıf 4 de 149 Tıır
gud. 

RESİMLİ ELİŞİ MODELİ 
Konya gedlkll orta okulu sınıf 8 de 32 Ha

san. Ankara Sıhhat VekAletl ayniyat muha
sebesinde Nal! Can kızı Gil:rJn, i~tanbul HPv
bellada ıııc okulundan Güner Yaygara, Bur
sa Muradiye Yahslbcy mahallesi No. 62 de 
Mehmed. Bursa Necatibey kız san'at enstl
tfısü sınıf 4 de 198 Şerlfe, Catalr.n. Ferhtıdnıı.
sa mahallesi No 15 de FazJlPt, İstanbul Fıt
tlh 15 ln,.l okul sınır 4-C de 345 İhııan. Ür
küp sorgu heklml kızı Nurten Gfıleç. İst9.n
bul Beyoltlu 45 tncl okuldan 24 Ferda, İstan
bul Çamlıca Bulgurlu Pemb .. l{öşk Siyadet. 
Çorlu kolordu başeczacısı Ca hlr kızı Dile~. 
İstanbul Eyüb orta okul sınıf ~-B de 686 
Zeki. istanbul Vefa erkek llse~l sınıf 4•9 da 
60 Vedad. Edirne Trakya Tnlel>e Yurduııda 
671 Mehmed Can, Dirarbakır kolordu tldnci 
şub! müdt\rü albay İcımali kızı Şükran. 

KART 
Snllhll avukat Havrl Başaran Can kızı S:ı-
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Soldan Sata.: 

• • 
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ı - Dahi-bir nota. 

• • 
• • • • 

• • 
2- Kfl~ıda sarılmı~ tütün. 

• • • 
ı• • • • • • • 

S - Kslın sicinı - ~eltcrslz - rabıt edatı. 
t - Teessü! nldası - blr nota - 11art. ıa.-

htt:ası. 

5 - Eşya-sakil mastar llhlkası. 
s - Gcıler1 gönnlyen-kabadayı. 

7 -Bir nota • çok olmıyan - işaret. 
a - Şart IA.hikası • azmak masıarından 

ismi !all - Ut\ve. 
9 - Blr şeyin vukua gelece~ini beli~ eden. 
10 - Genl~llk-beyglr. 

Yukardan Aşatı: 
ı - Rabıt. edatı - blr nota. 
2 - Şapka yapılan blr nevi hıı.sır. 

S - Esmek mo..~tıı.rından emrl hazır -
himaye eden - zaman. 

• - Kurum - bir nota - kırmızıya benzer 
bir renk. 

5- Pot- üye. 
S - Etrafı su lle çevruı k ra parçası -

artırma. 
7 - Bir nota - nefl lA.hikası - tstifham 

nldası. 

8 - Nerı lahlkıı.sı - dara.~ız - u:ııı.~ı işaret 

Için söylcnilen. 
• - t.-:.micrden sıfa t yapmak tçln Isim -

lerın sonuna getirilen lAhlkalardan 
bir~ - rabıt edatı. 

1 " :· ~ r r· 7 R 9 1 n 

1~ 

. 
i 

DİŞ MACUNU 
·Samsun Imınk ıstacıyonu yanında 121 nu
maralı evde Naclve, İstanbul 44 üncü ilk o
tu! 5-A da 128 SfıhevlA. İstanbul kız orta o
kulu sınıf 2-B de 475 8abahat, Payas güm
rlt memurlanndan Esad kızı Tuna. İzmir 
lehtd Fethibey nt okulu sınıf 3-A da 233 
Nemlka. 

adet. istanbul hevbcllada orLa okulundan 1 :•veıkı ı uıırıacanm hatLeaum.<i +t'""U 
2R6 Stıad. EskisE:hir Ho~nudlve Sökmen ~o- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kak No. 10 da Necdet. Olresun komlser nıu- j 
avlnl HBonet tızı Sevim, İstanbul Ak5nr:ıy [ o··l etc•J rezaneler 
Millet caddesi No. 110 da Erdo~an, Kavcıf'ri • { 

.ALtMlNYOM BARDAK 
(Son Posta hatırah) 

isLanbul 8 Inci okuldan 372 Necdet, İstan
bUl Selçuk aan'at kız erutıtil3ü 319 Bedla, ts
t&nbul Calalo~h, Nuruosmanive caddesi No. 
SI de Mehmed , İstanbul 44 üncü okul 4-B de 
., numaralı Abdurrahman. htanbul Ca
lalo~lu orta okulda 120 Muhsin. 

KOKULU SABUN 
i:stanbul tız orta okulundan 59 Sallha. İs

ı.nbul H tıneli okulda 43 Ya~ar, İstanbul 
Br9nköy Altıntnrla Ho$ sokakta Do~an, is
tanbul Hllydarpaşa llsesinden 1715 Hüsnü, 
t.tanbul tkinci uı- o"ul~an 640 KA.mU. 

ALBÖM 
{Son Posta hatıralll 

Ankara Maliye VeUleU mllll eml~k mü
meylslertnden Rlfat ojtlu Bezal Diner. İstan
bat 44 tlnetı okul 4-A da 132 Ergun Sezlşll, 

Kor. ambar müdürü yüıba~ı Hulüsl kızı M"
llha, İstanbul Vefa erkek lisesi 131 All, 
Ku~adası konduracı Emln o~lu M. Alt. İstan
bul 23 üncü Ilk okul talebesinden 153 İhsan, 
İstanbul Kumkapı orta okulundan 3-C den 
882 Suphi İstanbul Heybellada uıut sakatı 
No. ı de Yılmaz, İstanbul Kasımpaşa orta 
okulundan 351 Sırrı. İstanbul Havdarpaı,a ll
sesi sınıf 5/İ de 1734 Hayri. Esklı,ehlr ll.se 
sınıf 3-A da 1718 Veysel. t~tanbul N~antaş 
kız orta okulunda Nihat. Diizce orta okulu 
sınıf S-A da 358 Ahmed, İstanbul ylnnincl <'
kuldan 160 Nedret, İzmir erkek llsesinden 
1779 Lütfi, Ankara Yen~hir İnkılAb sokak 
N.o. 15 de Şartka, Balıkesir Use sınıf S·A da 
809 Sadeddtn, Konya ıstasyon muhabere 
memuru Osman o~lu Yaşar, Hayrabolu pos
ta teıgrat şefi o~ıu Erol, Konya lloıe orta ltı

mn 3-A dan 784 Neeatl, Hasankale askerlik 
•ubest relsl binbaşı A.cıım olult Orhan, Sıvas 
Pa~abey mahallesi eskt Mahkeme aolı:at No. 
83 de Sıdkı. 

Fenerbahçe 5 - Süleyriıaniye O 
(Ba.ştarafı 1 nci ıayfadrı) leymaniyf' müdataasım taylk ediyorlar, ta-

topu muh&elmlerlne gönderdi. Topu çok lyl kat bazar. atır davranmak ve tüt çekme
tuılanan aat açık Küçük Flltret, snıeyma- met yüzfınden gol yapamıyorlar. Süleyma
nlJe taleıt önlerine kadar lndl. Önü bo' 0 _ nlyelller bundan ıstırade ederek hüeuma 
lan 8a1me · g(lzel bir pas verdi. o da dur _ tefebbüs ediyorlar. fakat top Fener haf hat
cıurmadan sıkı blr tütle Fenerin ilk golunü tını geçmeden Süleymaniye m(idafaıuıına 
attı. geliyor. 

P'enerlller, yava.o yavaf atır basıyorlar. Fenerliler aoldan blr akın ya.ptılar. Sü -

Bu rece nobetci olan ecaaneler tunlar· 
dar: 
İstanbul ribetindekHer: 
Aksarııvda: (Pertevı, Alemdarda: (Eş

ref N~et>. Beyazıdda: (Cemıll. Samat
yada:, (Teofllo.s), Emlnönunde: (Hfuse· 
ytn Hüsnü>. Eyübde: (Hikmet Atlamaz), 
Fenerele: (Emllyadi ı, Şehremininde: 

Hamdll. Şehzadebaşında: (Asa!l, Kara
giimrültte: (Fuadı. Küçükpazarda: (Hu
lüsll, Bakırköyünde : (Merkezi. 
Beyottu cibetindekller: 
Tünelbaşında fMatkovlç), Yüksekkaldı
tımda: (Vlngopulo>, Galatada: (Mer
kez), Takslmde: (Kemal, Rebull. Şlşll
de: (Pertevl, Beşiktaşta: (Süleyman 
Receb). 
Bopdçl. Kadıköy, Adalanlak.Uer: 
Ü.küdarda: (İttlhad). Sarıyerde: <Oa
manı. Kadıköyünde: (Moda, Merkez), 
Büyükadada: (Şlnasl Rıza), H~ybellde: 

(Ta na,). 

.......................... 
rM Gtenaalp bir .ndam 
4. R-1 lt-lu4 (OeiM, " K• 

.............. 4 ...... _ ........ ..................................... .......... ,._, .... " ..... .... 
PJrelte•: ........... ... 
._., •• (Oelııe) •ııtJ•• ..._... 
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8tlleymantyel1ler lmütemad~en müdataada leyll!anlyelller bunu tavuııe durdurdular. 
oalıtıyorlar, gayet seyrek hücumlara ge~l- Esad çettı Ye kaleel çamurdan yerinden kı
JIC)rlar. Bu hücumlardan blrlnde Fenere pırd:yamadı, top atlarda. 4 üncn gol. 
lrorner oldu. Feneritler bu tehlikeyi atıattık- P'enerln tazyiki devam ediyor. Silleymant
tan sonra hemen hücuma geçtiler. Gene yelller hfıcumıa,ra güçlükle durdı.crablllyor-
1&1 açık Küçük Fikret Süleymaniye kalesi lar. Fenerlller, yeniden aoldan lndller. Sü -

6nlertne kadar topu aürdü. leymanlyeıu.- kale ya.kınlarında '.Fikrete =~==========~~:!::!=ı:. 
Süleymaniye kalesi karıştı. Bu sırada favtıl yaptılar. Hakem trlklk cezaaı verdi. 

top AU Rızaya geldi ve 0 da sıkı blr şliUe FlkreL bunu güzel blr TUruşla beşinci defa 
lklnel golO attı. Bu golden sonra Fenerll· olarak kaleye soktu. Oyun bundan sonra da 
ltr kat1 hAldmlyetı ele aldılar. o kadar kJ, Fenerin hA.Idmlyetl altında devam etti. O -
bekler, hatlar bile Sllleymaniye yarı saha _ yunun son daldkalarında Fenermer sa~dan 
IUlda oynuyorlar, Sllleymaniye kalesine ~nt blr tornf!r kazandılar. Küçük Fltret çekti, 
oetmek tırsatını buluyorlar. top kale öntlne geldL Fenermer Iüzumsuz 

Bu taeyikten bunalan Süleymanlyelller paslar yüzünden bu fırsatı kaçırdılar, avut 
tavunu oynruna~a başladılar. Bu suretle bl- oldu. Avut çekUlrken oyun blttL Penerlller 
rlnr: devre 2 - O Fenerbahçenin lehine blt.tl. maçı 5 - O gallb olarak blttrdUer. 

iıunel devreye Fenerlllerin akını lle bQ4- Niyazi Aydııı 
ıandı. Süleymaniyeiller bu akını kestller. O· H.IAI 4 - Topkapi 3 
run ortalarda devam ediyor. Bugün çok iyi b 
oynıyan Küçük Flkret kendisine verilen blr Oyuna BUllin atını De ba§landı. k aruar 
pası çok güzel kullanarak Sfileymaniye ka- kar,ılıklı atınlarla reçtıtten ııonra Hllll 
lmne lndl. kale önü gene karıştı Topu ye- soldan blr atın esnasında 1llı: roıtı attı. Bu 
Dldcn ayatma geçtren Küçük Flkret pek gol Topkapılılan harekete ıretırd1. Mukabil 
rakından tıçilncil golü attı. htlcumda beraberlik g()}b11 yaptilar. Top-

Artık FenerlUer vazlyete tamamen kapı OJUna bltim Y&llt7ete ırtrt1or. mw 
bltım oldular. Bütün tunetıertıe acı- talealnl tUJlk ecl1Jorl&r. Soldaa blı &IDD 

ıapUJu .. UdDat 10&1 Utllu. •ene• ,. • 

niden hücuma geçtuer. Topkapı müdafaa -
aınll1 hatasından istifade ederek Udncl be -
raberllk golünü kaydettuer. Oyun yenıden 
miltevazln blr hal aldL Devre 80Narma dot
ru HllAlln üçllnen goltl oldu ~• blrlnci devre 
3 - 2 HUal lehine blttL 

İk:tneı devreye Toptapılılann akını ile 
ba§landı. HUM yavat ya.ft4 T&Zlyete hA.klm 
oldu. Topkapı kalesını tazytb başladL Sal
dan blr kornerden dördtıncil gGltl attılar. 
Müteatıben llllA.llUer btru revtedUer. Top
tapılılar bu vaztyetten laWade ederek O. -
çllncll go!O attılar. Oyun bundan aonra tar
tılıtıı hücumlarla aeçtı. 

Neticede HllM ' • 1 'l"cpbpJ1& pllb n.
zlyette Abadan oıttı. 

G. Saray B. 1 • Beşiktaş B. O 

n - Heyeti umumiyesinın muhammen bedeli sif İstanbul 32.500 lira ve mu
vakkat teminatı 2437.50 liradır. 

m - Eksiltme 18/Xl/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat ı3 de Kabata§ta 
Levazım ve mübayaat fUbesindeki alım komisyonunda yapılacaktır . 

IV - Şartname ve resimler 1.63 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü Levazım ve Mübayaat şubesite Ankara ve İzmir Başmüdürlilklmn· 
den alınabilir. 

V - Eksiltıneye iştirak etmf'k iatiyenlerin fiatsız fennt teklif mektubunu ve
rilecek malzerneye aid bütQn teferriiat ve detay resimlerile imalAt reaimlerfnl 
ve bilhassa hava çıkış ve girili sübaplarını detayye planlarını ve montajdan 

sonraki vaziyet planını ihale gününden en geç on gün evveline kadar fnhıurlar 
Umum Müdürlüğü müskirat fabrikalar şubesi müdürlüğüne vermelen ve tek· 
liflerinin kabulünü mutazamm.ın eksilımeye iştirak vesikalarını mftnakua geı. 
nünden 1 gün evvel mezkfu' şubeden almaları lazımdır. İştırak vesikuı alma· 
yanlar münakasaya kabul edilmiyeceklerdir. 

VI - Mühürlü teklü mektubunu kanunt vesika ile 5 inci maddede yazıh m.a. 
kirat fabrikalar şubemizden almacak eksiltıneye iştirak vesikası ve % '1.1 geı. 

venme parası makbuza veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan ka
palı zarfların eksiitme günü en geç saat ı4 e kadar yukarıda adı geçen abm ko-
misyonu başkanlığına makbuı: mukbatlinde verilmesi llzımdıt. c7038• 

~ 

I - İdaramizin Çamaltı Tuzlasında tartname ve projesi mucibince yaptmla• 
cak elektrik santral binası ve müştemilitının inşaatı kapalı zarf usullyle ebilt
:neye konmuştur. 

Il - Keşif bedeli 2907\ lira 97 Jruru1 ve muvakkat teminatı 2ı60 Ura tO tu
ruştur. 

III - Eksiitme 15/XI/938 tariliine rastlıyan Salı günü saat 15 de Kabatqta Le
vazım ve Mübayaat Şubecıindeki Alım KomisYQnunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projele. 1.46 lira ~1 mukabilinde İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü Levazım ve Mübayaat Şubesiyle Ankara ve İzmir BapnO.d.ilrhlkle
rioocn alınabilir. 

V - Eks1ltmeye iştirak etmek istiyenlerin diploonalı mühendit veya mimar 
olmaları, olmadıkları +akdirde ayni evsafı haiz bir mütehassısı inpatın 1011una 

kadar daimi olarak iş lı&şında bulunduraca.klarını noterlikten musaddak bir ta-. 
ahhüd kağıdı ile temin etmeleri ve bundan başka asgari 20.000 liralık bu Jibl 
inşaat yapmış olduklarını gösterir fenni evrak ve vesaikini ihal~ gü.nQ.nden 8 
gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesıne lbru ederek 
ııyrıca eksiltrneye iştirak vesikası almalıırı 18.zımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanut vesaik ile 5 inci maddede yuıh fıı. 
ş~at Şubemizden alın~ca'!t eksiltıneye iştirak vesikası ve % 7,5 güvenm.e parası 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların 

t-ksiltme günü en geç salt 14 de kadar yukarıda adı geçen Allm KomiiJoııu 

Başkanlıtma makbuz mukabilinde verilmesi li.zundır. c7988• 

~ 

Cinsi Miktarı Muhammen B. Muvakkat 
beberi tutarı teminatı 

Lira K. Ltra K. Lira K. 

Kıyım hıça~ı 2500 ad. 4. 79 11976.- aif 898,- kapah lalf tl. 
llakulit 2 ~ı2 -0 m/m 

1 2 • 2;)b • 

• 2 • 30 • 
2 , 36 , 

2 • 40 

• 
380 kilo 5,50 2000.- an. Tes.t66. 76 aoak ek. 16.80 

10 met. 2 

Kuşe kQ~ıdı 120 adet 11.- 1320.- sif 99.- • • 18 
ı - Şartnameleri resim, ve nümuneleri mucibince satın alınacak 2500 .ı1tıe1 

kıyım bıçağı, 380 kilo Bakalit ve 120 aded bobin kuşe ~ıdi bizalarmda ,._ 
zılı usullerle eksiltıneye konnıupır. 
II- Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan bizalarıında gösterilmıtftlr. 

III - Eksiitme ı 7/XI/938 tarihiıle rastlayan Perşembe günü hiza.larmicfa yua1ı 
saatlerde Kabataşta Levaz•m ve Mübayaat şubesindeki alım k.omisyonunda ya
pılacaktır. 

-IV- Şartnaaneler her (Ün parasız olarak sözü geçen şubeden a~ 
gibi kıyım bıçağının resmi bakallt ve 1ruşe kA~ıdı nümııneı.f cie .. l'llııudu. 

V - Açık eksiltmeye iftirak etmek Wt.i~ tayin edilen gün ve uat1e.rc1e 
ko.misyona gelmeleri. Kaıpalı zarf eksiltınesine iştirak etmek ietiyetilıwin di 
mühürlü teklif mektubunu kanun! ves.Uki ile % 7,5 güvenme paruı. rnaJrhaaa 

veya banka teminat melttu.bwıu ihtiva edecek olan kapah zarf1&nm eblltml 
günü en geç saat 14,30 a kadar yukarıda adı geçen alım kıomisyonu bal"anb .. ,. 
makbuz mukabilinde vemıeleri ilAn olunur. c7949. 

Gümrük muhafaza Genel komutanbit Istanbul 
satın alma Komisyonundan: 

ı - Deniz vasıtalan için aatın alınacak 535 kalem stok tamir mal,.,.....ntn 
ı2/11/938 Cumartesi günft JUt 11,30 da kapalı zarfla eksittmesi yapılacakta • 

2 - Tahmini tutarı 6600 Ura ve ilk teminatı 495 liradır. 
3 - Cins, mikdar ve evsafını ,&terir listesi komisyondadıır. Görülebilir • 

4 - İsteklilerin o gün eksiitme saatinelen bir saat evveline kadar 2480 Jayıh 
kanunun tarifi veçhile hazırlıyacakları teklif rnektuıblarıru Galata eeki ltballt 
gümrüğü binasındaki Jr.omı.yona vermeleri. c7956» 

Istanbul Telefon Müdürlüğünden: 
İdare ihtiyacı için 284 aded 10 devrelik, ll aded ıs devrelik ve 3 aded 21 cleY -

relik kablo tevzi kutusu açık ebUtıneye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 2526 lira ve ilk teminat 190 liradır. Nümuneleri herglln Le
vazım dairemizde görülebilir. ı.teJdilerin muvakkat teminat makbıu veya ban
ka mektubu ve kanunt veaa.llrl lle beraber ı4/ll/38 Pazartesi günü saat 14.30 d& 
Müdürlük binasında müte,elddl Alım, Sa tım Komisyonuna müracaatlan (892'1) 

sındakl hususl olarak yapılan ba ID&f ı·. o 
Galatasarayın lehine bltınlfttı. 

Askeri liseler voleybol 
mUsabakalari 

ABkert Llself'!ri ara.sındak1 ~ mtsa.
baltalanna dOn de saat 9 c1& BQolba .sa.ı
kevt l&lonunda devam edilm.1tUr. 

Alman netleeler tunlard.ırt 
Buraalılar, Dents Lise ve ~ 11-8, 

15-11 Jtnmlflerdlr. Kulelller 411 Maltçeıe 

16-10, 16-'l raııb ırtlml§lercUJo. 

Trikolor 3 · Şi'll O 
fl1u:!ıpl .... d61dlaol ..... ,... .... 

manyalılar dün güzel blr oyuDia tlfliJl 
matıılb ettiler. 
Yaptıkinn üç maçı da kaybeden Bomall

yalılar Uk devreyi 1 - O gallb bttırd.OK. 
Iklncl devrede daha hAkim 07111J&D. .Ro

manyalılar iki sayı daha yaparat tebrt • 
mizdeki son maçlarını 3 - O pl1b aJarat Jd.. 
Urdller. .......................................... _____ _ 

Soıı Posta Matbaası 

Nep-iyat Müdürü: Selim Ragıp ~ 
SAHfpLEIU: S. Ragıp BMEÇ 

~ ~ f16AICUOIJ. 

.. 
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Bazan Insan kendisini tutımııyarak ve yabud bir bayram, &lya!et TeJa 
davette mutaddan fazla yer ve tçer. Fakat QOk geçmeden vüoudda 
a~rlık, MlDEDE EKŞİLİK veya kusma elhaaıJ bir keylt bozuklu~u 

M 
Meyva Tuzu 

katarak içiniz; keyifsizlik aUlmetleri 
zail olur. l çilmesi gayet lntiftir. Tesiri 
seri, kolay, tabii ve kat'ldir. Mazon 
isim ve HOROZ markasına dikkat. hluedillr. O zaman derhal yanm bardak taze suya bir kahve kCl~Q'ı 

EVVELCE ZEYTINYAQI t 
OIMOl PALMOLIVIl 

Harriia bfalaree kadıalar. •ytiaya• 
f'•ı• eild itıwındeki faidell tu.nal 
•edadiyorlar. Bayaalar. 1\a da oalal' 
.n>tı. ~aba!. " ak,am PALMOLIVE' iıı 
r..ı. kabanaıt k6piiti u. Jiiaiiaüail, 
boyauauıu " o~nÜSianıus.ı -...j edi• 
oh. Bilihare anali acalı " eoara da 
IIOf\lk m ila yıkayınıa. T arlcıbindeld 
M,.tiayafl Mya•iada PALMOUVE aıa~ 
-elari teaıblar, be..,.yi JlJmu~b" 
n tatlılqt.ınr " blttahl tea pariayıp 
~çlatir. 

PALMOUVK o bdar ucuadur Id 
aberf lıtadıalar, ODU Jh va baDJO 
lçia da kullaarrlar. 

Üşütmenin, Grip, Nezle, Baş ve Diş ağrılarının t:~ KESKiN KAŞELE~iDiR. Babçekapı 

Salih Necati 

- . . , ~ ' . . 
~.,.,~T,/1;> .... .'~J:.,_..;"" 1 -.Z~- .. ~ .• u. /_;;n,/ h r'r--~~. ~ .so~ .~~~~-~ .... 

EO 

Odeon- No. 5 Odeon- No. 1 

Almanca mütercimi aramyor 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Abnanoadan '.Dünkçeye ve Türkçeden Almancaya mü.ke.manelen tercümeye 
llluktedir bir mütercim alınacaktır. Alınanca ile beraber Fransızcayı da ayni 
derecede bilenler tercih olunacaktır. 

İateklilerin şartlan ö~ek üzere birer istida ile Umum Müdürlü~e müra· 
taatıarı. .soao, 

Osram-EJ·ampullan kuBa-
hı nız. Osraın • &l) • am pu Ilan 
sarf edecek leri cereyana 
tnukahil size elde edilebil
mesi kabil olan azami ziyayı 

temin ederler. 

a 

PU 
AEG 

Türkiye Vek•ller, · .., 

Odeon- No. O 

P ARİS ve LONDRA'nın 
En son modollerine ıöre 
BAYA.ı.~ için büyük 

ŞAPKA MEŞHERi 
gayet ucuz ftatlarla 

BAKER MA{;AZALABINDA 
ŞAPKA dairesinde satılmaktadır. 

• 

• 

Elektron 
TOrk Anonua Ş~ 

ISTANBUL P. L 1144 
Tilrk Anonim Elektrik Şirketi Umucniyesi. 

İSTAN B UL P. K....l449 

Başka kim 
GENÇLEŞMEK 

iSTiYOR? 
Bayaa Marcıııa, aasıı ıo yq daha 

geaçleltiOial anlatıyor 

Baran Marcllla'nm yü
.ıündeki §ayanı hayret 
gQzeiük tebeddülünü 
göateren fl)tografları 

Siz de böyle muvaffak olabilirsiniz 
L11tfea baları ollapaaz 

Cild unsuru ola 
pembe renktelt 
Biocel'li Tokalol 

60 • 70 yaşlanndaki kadınların buru- Kremini kullandığıını anlattım. Bir çoY 
fuklukları altı hafta zarfında zail olmuş· lan bana güldüler, fakat bizzat tecrüb( 
tur. İşte, hastanelerde tecrübesi yapılan edip şayanı hayret semeresini görünce, 
ve bir Viyana Tıb mecmuası tarafından hepsi de hak verdiler ve memnun kaldı• 
ilAn edilen şayanı hayret neticeler ... Cil- lar. Geceleri yat.mazdan evvel pemb'ı 
din BİOCEL cevheri ile beslenmiş olma- renkteki Biocelli Tokalon kremini kulla• 
ııdır. Bu kıymeW cevher, pembe renk- nınız. Siz uyurken cildinizi besler ve 
teki Tokalon kreminin terkibinde vardır. canlandırır. 

İşte bu kreml kullanan' ve yür.indekJ Her sabah biraz daha gençleşmis kal4 

§ayanı hayret güzellik tebeddülAtını yu- kacaksınız. Gündüzleri de beyaz renkb-..ki 
kandaki fotoğrafiannda görülen Pariste Tokalen kremini kullanınız. Bu suretle 
Bayan MARCİLLA'nın tecrübe11ini anla- cildiniz yumuşamış ve beyazlaşmı1 olur. 
tan fU mektubu olruyunuz: Bütün siyah noktalan eritip açık mesa-

cBu, benim için bir harika oldu. Tak- meleri sıklaştırır. Binlerce ahvalde göril· 
riben iki ay oluyor; alnımda ve gözle- len tesiri kuvvetli bir garantidir. Hemen 
rlmle a~zı.mın etrafında buruşukluklar bugünden itibaren her iki kremden birer 
-yardı. Bugün ise bütün arkadaşlarım vazo alarak tecrübe ediniz. 'Birkaç hafta 
kadife gibi yumuşak ve buruşukluklnr· zarfında faydalı tesirini görmedi~i.na 

dan Ari olan yüzüme takdirle bakıyor- takdirde bayiinize iade ederek parnyı geri 
lar. Hepsine ne yaptıiımı söyledlm. alabilirsiniz.~ 

iZMiR PAMUK MENSUCATI 
T. A. Ş. T ARAFlNDAN 

Ötedenberi aa~lamlı~e tanınmır ve halkımızın ra~betinl 
kazanm.ı~ olan mamulAtımız 

KA B O T B EZ L ER 1 N IN 
İstihHik vergisinin tenzili ni!betinde ucuzlattınlınış olan yeni satış fiyatlan 

aşağıda gösterilmiştir: 

4 No. Tip Atlı 85 S. En 36 Metrelik 655 Kr. 
4 75 , ~ , » 695 , , 
D 90 , » ~ , '759 , 
5 85 ~ » ~ » 726 , 
8 85 , , , , 731 J 

8 75 ~ , ll> ~ 665 ~ 

9 85 ~ , ~ ~ 675 ~ 

9 75 ~ » , » 615 ~ 

ll ~ ~ Köpekli 85 ~ ~ ~ , 653 , 
1 - S..tlfımız İzmirde fabrikada teslim ve pe§indir. 2 - Yukarıdaki ı.atış 

fiyatlarımız ugart bir balya Içindir. AmbalAj masarifi müşteriye aiddlr . 
3 - Yukarıdili aatıı fiyatlarına % 2 zam edilmek suretne fabrikada teslim 
asgart olarak bir top aatış yapılır. 4 - İstanbul satış mahalli: Fincancılarda 

• Mahmudiye hanında 12 nwnaradadır.41••••lllll•~ 



ız Sayfa SON POITA lkincitepia 1 

HAVALARA GÜVE İZ! 
Hafif bir üşütme, mühim hastalıklara kapı açabilir 

· Halbuki alacağınız bir tek kaşe 

Vücudü ·bütün bu tehlikeler
den sıyanetle Gripi tedavi 

ve ağrıları izale eder 

GR • 
1 

• 
1 p 

Gripin, soğuk algmllğı ve nezlenin, bütün 
ağn ve sıziiarm kat'i devasıdı r. 

Her yerde 1srarla Gripin lsteyiniz ve Gripi~ 

Tesiri anidlr. Terkiblndekl bususlyet dolayıslle 
kalbe, böbreklere, mideye hiç zarar vermez. 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 
yerine başka bir marka verirlerse 'iddetle reddedinlz. 

Kumral ve siyah renkte sıhhi saç boyalarıdır 
iNGILIZ KANZUK ECZANESI 

BEYOGLU- iSTANBUL 

SiNGER 
B~yanlara mahsus elınaslı ve pırlantalı S 1 N G E R saatlerinin 

yeni modelleri gelmiştir. Fiatları 75 lira ile SOO liradır. 
- EMSALLERİ GİBİ ON BEŞ SE~TE GARANTİLİDİR -
Taşradaki muhterem mü~terilerimize arzu ettikleri 

takdirde yeni ka talok gönderilir. 
S tN GE R SAAT MAÖAZASI -İstanbul Eminönü. Tel: 21964. 

-------~ .... ------~~~~~-------~ J Emindönal~kme1ydandı açkt~dı ••• 1d d k" Bir Hakkı Şöhret var ki bugüne kadar bunun bir manası a t ı apı an ar ına a ar açı ı eme u. 

A 
BalıkpaZMı ba ındaki p· ang yiiM 

Adı tadını 

' ı: 1 lt Bankuı kartısındaki 15 numaralı yeni giJeaine yerlettiği gladea-
. k beri taliini aramağa gelenlerin arzuauna güçlükle yelifiyor. 

~--------8-ab.;.çe•k.;.apılii·-Be.;.yoğ.;l.u .- •Kar•ak-6y•·•Ka•d•ı•6Y _________ _, ~.-. V akünde davranarak, aizde lıe.aen aifNtripnizi YeriD. ~ 


