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Sulhü kurtarmak için geni çareler Suriye Başvekili ile 
konuşmalara bugün 

Ankarada başlanıyor Bir Avrupa konferansı 
toplanması muhtemel Cemil Mardam, yapacağı temaslardan sonra yann akşam 

memleketine müteveccihen Ankaradan ayrılacak 

Delbosun Orta Avrupa seyahatinin 
en mühim bir neticesi:. Çekoslovakya, 
Almanya ile anlaşmaya razı oluyor -

Fransız askeri heg'eti dün gitti 

f .. - ......... ___ .... _ 

~ Prens Seyfeddinin 

Londra 20 (Hususi) - Avrupanın si
yasi vaziyetine yeni bir düzen vermek 
üzere yapılan teşebbüsler ikmal edilmiş
tir. 

. zevcesi 
dava açıyor 

Avukat İsmail lsa Mısıra 
gidecek 

Haber aldığımıza göre merhum 
Prens Seyfeddinin mirası ortaya şaya
.m dikkat bir dava çıkarmak üzeredir. 

, 'Prens Seyfoddinin, bundan dört bu-

Suriye B~we1Cili dün. t1aıi tanı fında" şereftne verilen 2ivafetU 

iki gündenheri hükumetimizin misafi-ıxapalar otelinde Vali Muhittin 'Ö'stündaf 
ri olarak şehrimizde bulunan Suriye beş- tarafından mükellef bir öğle ziyaftru ve.: 

\
0 ek li B. Cemil :Mardam şerefine dün Pe- (Devamı 13 üncü ıayf?.da) 

•• Filhakika, geçen ay Lord Halifaxın 

Berlin seyahatile başlamış olan siyasi zi
yaretler silsilesinin ikinci safhası Fran
sız nazırlannm Londrada yaptıkları mü
zakerelerle açılmış ve bunu müteakip, 

Fransa hariciye nazın•n orta Avrupa çuk sene evvel şehrimizde evlendiği 
seyahatinden 'ki intıba: Romanya kralı malfımdur. Merhumun vefatım müte -
ile l:ernber ve Varşovadau aynlırken akib mirasının tabiatile zevcesine inti-

Universitenin inkişafı 
için alınan tedbirler (Devamı 11 inci sayfada) ·nıiralay Bek ile karıı karşıya kali lazım olduğu halde Mısır hükume-

-==::::::ıı-== ____________ ._._ .... ._ _________ .,. ti bunu kabul etmemiştir. Bunun üzeri-

ingiltere Uzakşarka yeniden 46 
parça harb gemisi gönderecek 

Japonyanın Amerika elçisi B. Saido radyo vasıtasile 
Amerika halkına resmen tarziye verdi 

Katil Ihsan, Onniği nasıl 
öldürdüğünü anlatıyor 

Üsküdarda, Yeni
mahallede Pazarbaşı 
sokağında 106 numa
ralı evde işlenen es
rnrengiz cinayetin fa
ilinin yakalandığını 

dün yazmıştık. 
İhtiyar Onniği öl

düren, komşusu Be
hiyenin oğlu İhsan-' 
dır. Orta boylu, es
mer renkli 28 yaşın
da bir genç olan İh
san bu cinayeti tek 
başına yapmıftır. 

Katil 1hsan ve. Agop Üakü.dara götürülürken. Köşedeki 

İhsan 20 yaflllda 
iken Marsilyaya pa
&iportsuz kaçmış, bir 
rok vapurlarda ateş· 
çfük yapmış. iki sene 
evvel İstanbula gel
miştir. Fransızca, in-
gilizce, italyanca, er- ihsanın yakından alınmış resmi 

' 

menice, rumca lisanlarını çok iyi bil- nesini sıkıştırmağa ve para istemeğe baş-
mektedir. Iamıştır. Behiye odasında sakladığı 60 li-

İhsan, son zamanlarda işsiz kalınca an- (Devamı ll inci ıayfada) 

ne merhumun refikası Prenses Ülviye 
Seyfeddin hakkını adli yollardan ara -
mak üzere işini avukat İsmail İsaya ha
vale etmiştir. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Şekerin gümrük 
resmi indiriliyor 

Y cniden bir çok enstitüler, klinikler ve binalar 
yapılacak, lazım olan tahsisat kabul edildi 

. . 
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Ankaradan dö -
nen İstanbul Ü ni -
versitesi Rektörü 
Cemil Bilsel, Üni -
versiteye aid muh -
telif meseleler etra
fında bir muharriri
ınize şu izahatı ver-' 
~tir: 

. Ankara, 20 (Hususi) - Umumi, c- Başvekil Celal 
. ~ .· 

~ ..... ·•· . ·. ·~· 
. ·~ .. ~ 

· ... · .*''. ~ 

mülhak ve hususi büdcelerle belediye Bayann Üniversi -
büdcelerinden ~ş. ve ücret almakta teyi ziyaret etmesi 
olanlardan harıce hızı:net ve tedkik ve nasıl çalıştığını 
maksadile gidecekle~ın azami iki yıl görmüş olması, Ü -
müddetle haricde .~eçırecekleri müddet niversite için bir sa
zarfında maaş ve ucretlerini alabilme - a<M?t olmuştur. Bu 
leri hakkında hükumet Meclise bir la- sayede Üniversite _ Oniversite Rektörü gazetecilerle beraber 
yiha verdi. nin maddi eksiklikieri en kısa bir za -\huzur içinde çalşnalarma yeni bir~ 

Hükfunet, ayrıca haricden idhal edi- manda tamamlanacak ve Üniversite (Devamı. 2 inci ıayfada) 
lecek şekerin gümrük resminin indiril-

mesi hususunda verilmiş karan tasdik D 1 6 1 d 
içinB~~~l~~b~~~d!.93S haziranına ka- ava arın sayısı o u 
dar memlekete idhal edilecek şekerden d • • d.. dl• •d k 
15 kuruş giimrük resmi yerine küp şe Ahme Emın ve Avnı Bayer un a ıyeye gı ere 
ker için 13,5, kristal şeker için

1 

de 11,5' müddeiumumiliğin suallerine cevap verdiler, diş tabibi 
kuruş resim alınacaktır. ha aret davasını açtı, müddeiumumi meselenin 

İstanbulun en kısa 
adamı hırsız zannite 

birini yaraladı 
İstanbulun en kısa boylu adamı meşhur 

Simon evvelki gece saat 3 de tabanca ile 
bir adam vurmuştur. Piyango biletleri 
satan ve hayli miişterisi olan Simon, yıl
başı keşidesi münasebetile epeyce kaba
ran kazancını cebindE> gezdirmektedir. 
Üzerinde fazla para o!duğu için de müte
madi bir merak ve endiş1.: ıçinde bulun
maktadır. 

Evvelki gece sabaha karşt Tarlabaşın
daki evine girişinden biraz sonra alt kat
tan bir ayak sesi ışitmiş, derhal tabanca
sını alarak merdivenin yansına kadar 
inmiş ve taşlıkta seçtiği gölgeye hitaben 
bağırmış: 

- Kimsin, 'le arıyorsun! Muhatabı 

kendisine ayni şekilde mukabele etmiş: 
- . Sen kimsin, ııe arıyorsun? 

(Deı1Gmı 11 i1&Ci ıatlfa.d&) 

pek yakında aydınlanacağını söylüyor 

Diş tabibi Avni Bayer adliyeden çıkarkf'n 

Tarihe geçen büyük davalarda adliye ı Dı.in taş merdivenlerden çıkarken o man. 
korldorlannın aldığı bir manzara vardır. zarayı hatırladık: (Devamı 11 nci Nyfıı.l·) 



2 Sayfa 

~----------------, 
Her gün 

Son haftanın büyük 
Enternasyonal dedikodusu 

Yazan: Muhittin Birıen 

S on haftanın en mühim enter

nasyonal hacisesı, Amerikan 

ve İns;:iliz gemılerine Japonlar tarafından 
yapılmış olan taarruzdur. Japon topları 
altında batan ve hasara uğrıyan gemiler 
görduk. İngiliz ve Ameı:kan askerleri 
ölduler, mecruh oldular. Bunlar, büyük 
\'ak'alar, hatta ~:md:ye kadar hiç görül
memiş şeylerdir. Başka bir zamanda, 
başka bir yerde, başka dünya şartları 
içınde bu hadiselerin gayet kısa bir za
manda, tabii clarak trhnkkuk edecek ne
ticel~ri, İngıltere ile Amerika tarafın. 
dan imzalanacak birer ültimatom olabi
lirdi. Halbuki, bu defa lıer iki memleke
tin de şiddetlı birer p:otcsto göndermek
le iktifa ettiklerı eörüldü. Ayni zamanda, 
Japonya hükumeti de Londra ve Wa
shington hükum~tlerine biltiın merasimi 
ile bırer tarziye vc.rdi. Bir taraf, protes· 
tosunu kuvvetlendirdi, cbür taraf ta tar
zlyesini kuvvetli yaptı, bu suretle müte
cavızlc tecavüze uğ:ıyan arasında her iki 
tarafın da meseleyi lüzumundan fazla 
büyütmek ıstememek temayülünü göste
ren bir yaklaşma husule geldi. 
~esele benüz halledilmiş değildir; en

ternasyonal politika aleminde dedikodu 
uzayıp gidiyor. lngiltere ile Amerikanın 
Japon sularında küçük mikyasta bir nü
mayiş yapacaklarından veyahud, büyük 
Okyanustaki deniz kuvvetlerini takviye 
edeceklerinden -bah:;ediliyor. Hatta, İn
gilterenin Uzakşark denizlt>rine gönde
receği yeni kuvvetler aolayısile Avrupa 
sularının muhafazası hususunda Fransa 
ile elbirliği yapacağı bile ilave ediliyor. 

Dı>dıkodular arasında lngiliz ve Ame· 
rikan -gazetelerinin Japo.ıya aleyhine 
yaptıkları şiddetli ı:eşriyat ta vardır. Bir 
kısım gazeteler, Japonyaya karşı şiddetli 
tedbirler alınmıyacak dursa yakın za
manda daha fena had!scler çıkmasını . 
beklemek lazım geleceğini bile söylü-
yorlar. 

* 
Fakat, bütün bu deöıkoöuların vara-

ı:ağı neticeyi şımdiden kestirmek kabil· 
dir: Batan batmış, ölen ölrniış, yaralanan 
yaraianmıştır. !ngiltere l'zakşark suları
na belki bıraz daha fazla kuvvet gönde
recek, lıelki de Japonyayı fazla kızdırmı· 
yacak bir nümayış harekPti için Ameri
ka ile anlaşacak, fakat, İng!li?. gazetele
rinin ittihazını istecHkleri şiddetli ted· 
birlere kadar gitmekten çekjnecektir. 

Buna mukabil, Japonya da bu iki dev
leti teskin edecek sözler söylemeğe e
hemmiyet vermeği unutrnıyacaktır. A
mer•ka hükümeti Japonya imparatoruna 
müracaat etti. İmparator da elbet, Ame
rika efkarını teskin eckcck hiı cevab ver
mekten çekinmiyecektir. 

Bu suretle, birbirlerile knpışmak fik
rinden uzak bulunan iki taraf. bir hayli 
dEdikodudan sonra, nihayet bu hadiseyi 
de, ölenlerle birlikte, tarihin mezarına 

gömecekler ve bir müddet jçin olsun, Ja. 
ponya, bu tarzda yeni bir hadisenin çık
masına mahal vermemeğe dikkat ede
cektır. 

Etrafında bir J,aftadanb0 ri hayli mü
him bır dedikodu yapılan bu kadar va
him bır hadise, nihayet kapanıp gitmek 
istıkametinde yürüyor, ç.ünkü. ne İngil
tere ıle Amerika şu aakikada fazlasını 
yapmayı istiyebilirler, ne de Japonya, 
daha fazla bir sinir gerginliği uyandıra
cak olan bu nevi provakas~·onlar yap
makta bir menfaat ıahibidır. 

* 

SON POSTA 

Resimli Makale: 

Hayatta dönemeç noktalan vardır. lnsan bu noktalardan 
birine gelince önüne iki yolun :ısı1dıı1ını göri.ır, birincisi 

dümdüz, üzerinde yürünmesi kolay b:r yo1dur, fakat sönük 

bir meydana çıkar, ikinci yol sarptır, 1akat parlak bir atiye 

götürür, ikı yolun crtasında msanın kendi talihi 
vardır. 

X Müşkülata küçükten alışmalı.. X 

Hayatta müşkülfıtla çarpışmıya alı§lllamış olan insan güç 
bir mt>selc karşısında kcılı!1ca gayri i!ıtiyari o;arak kolay ta
rafını arar, :nsanın müşkülattan yılmaması için işe kolayın
dan başlıyarak lt>dricen en gi.icüne kadar yükselmesi lazım
dır, demir e>vvclfı yumuşaktır, dövulünce sertleşır, bir terbi
yeden S1Jnra Ç('lik halini alır, ınsan da öylE>dJr, müşkülatı 

yenmiye kliçiıkten &iışınız. 
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Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduğu için 

Bugün Konamatlı 

Üniversitenin 
inkişafı için 

alınan tedbirler 
(BC§tarafı 1 inci sayfa.da) 

la devam edecektir. '2- \ Ar 
Kültür Bakanı Sayın Arıkan Üniver

sitenin bütün ihtiyaçlarını esaslı su -
rette tedkik etmiş ve Üniversite büd -
cesi iki milyon ve fevkalade büdcesi üç 
senede yapılacak işler için iki buçuk mil 
yon lira olarak tesbit edilmiştir. Bunlar 
la Üniversitenin bütün ihtiyaçları kar
şılanmış ve tamamlanmış olacaktır. 

Üniversite büdcesile profesörlerin ve 
doçentlerin ve asistanların durumu da 
göz önünde bulundurulmuş, ve yeni -
den elli asistan, yedi baş asistan, yirmi 
dört doçent ilavesi kabul edilmiştir. 
Fevkalade büdcenin bir milyon yüz 
kırk beş bin lirası Tıb Fakültesinin ih-

( S ) 
tiyaçlanna ayrılmıştır. Beş yüz üç bin O Z A R A S O N ID A lirası yeni yapılmakta olan klinikledn 
tesisat masrafları, yüz yirmi bin lirası 

}~--------·-----------------------------------_., Gurebada yeniden yapılan mutfak, yüz 
ngilterede bahriye 1 it u.Eı_Gru• N B·ıR FIKR•, * Viyanada garib bin lirası Gureba hastanesinin tanzimi 

Lehinde propaganda r l :-t Bir tabak mağazası için ayrılmıştır. üç yüz bin lirası da 

fngılizler son zamanlarda bir taraftan 
bahriyelerini kuvvet!endirirken, bir ta
raftan da geniş r.:sbette propagandaya 
girişmişlerdir. Noelin yakla~ması müna· 
sehetile dükkanları dolduran oyuncak
ların büyuk hir kısmı bahriyeli kıyafe
tinde çocuklar ve harb gemileri nümu
ncleri teşkil etmektedir. 

----
Dürbünde~i örümcek 
Bir gün rasadhaneyı gezmiyc giden 

bir •muharrire; rasad1ıa11e müdürü, 
dürbi.m1cr ı.akkında izahat verirken; 
bir vak'a anlatmış: 

- Rasadhanclerin birinde, demiş, 
aya bakıyorlarmış .. Ayda gayet bil • 
yitlc bir leke görmüşlCT •• derhal baş
ka rasadhanelere haber vermişler .. 
gazetelere yazılmış, jak.aı son.radan 
bu lekenin ne olduğu aı•iaşılmış: Me
ğer dürbiinün içhıe biN ~·i.nck girm.iş-

111ış. Bizde l:oyle şey olmasına imkan 
yoktur, çıinkü diirbiir.lere çok temiz 
bakarız. 

yeni yapılacak Anatomi Patoloji, Eks -
plimental, mikrobiyoloji, ijiyen, Farmo
kodinami Enstitülerinin yerleşeceği 
binaya sarfedilecektir. Bugün merke2 
binasında bulunan Şimi diyolojik ve fizi 

yoloji Enstitüleri de Anotomi Patolojik 
ve Eksplimental Enstitüleri yerine nak 
!edilerek merkez bina münhasıran hu· 

kuk ve İktısad Fakültelerine tahsis edi
lecektir. Haydarpaşadan nakil sırasın· 
da yapılamamış olan bu çok lüzumlu iş, 

bu suretle Fakültenin lüzum gösterdiği 
hal şeklini almış olacaktır. Fen Fakül -
lesine tahsis edilen para, dokuz yüz elli 

Yukarıda görcrüğünüz dükkan Viyana- 50 bin liraya yakındır. Bunun 1 bin li-
da bulun<..n bir tabak mağazasıdır. Dük-

rası kimya Enstitüsünün tesisatı için i-
Muharı-ir, bunu c1111!rdikte1ı sonra k~nda 0 kadar muhtelif cins tabaklar hale bedeli olarak bugün büdcede mev 

dürbüne bakmış.. dii.rbiit.iin içinde nıevcucidur ki dükkan sahibi bunları teş- cüd üç yüz on bin liraya ilave edile -
kocaman bir crfrn:ceic r.önnÜ§. Ra - hir ıçirı dükkanın içinde yer bulamamış cektir. 460 bin lirası Fakültenin muh -
sad11ane nıüclürfüıe dönmüş: \'e dükkanın dışını da kamilen tabakla telif Enstitülerinin eksikliklerini ta -

- l>iirbii1ıle1·e sinek kaçmaması knplıyacak şekilde tezyin etmiştir. mamlamaya, 320 bin lirası da fizik ens-
i~·m buidHDunuz çareyi cmladım, de - titüsünün inşasına tahsis edilmiştir. E-

Portaka/larzn çürük olup miş, sinı•k gelırse lırrnen kapsm diye Sinema yıldızlarının debiyat Fakültesine binanın modernize 
dii.,.biinün içine bir öriimcek koymuş- edilebilmesi için yüz bin lira, merkez 

olmadıklarını anlamak sımıız. reklama düşkünlükleri binasının arkasında yeni yapılacak iki 

için İcad edilen afet * * Bir Amerikan gazetesi Hollywood si - bin kişilik konferans salonu için ve Hu-
tcadlar memleketi o!a!l Amerikada ye- Dünyanın en sık ağaçlı nema yıldızlarının en büyük düşünce - kuk İktısad Fakültelerinin birinci sı -

ni bir icadda daha buıunuıduğu haber ve· Adası nerededir ? lerınin gösteriş ve ıekıamaan ibaret bu- nıflannın okuyabilmesi için iki yüz bin, 
rilmektedı·r. Kalı'fornı·yalı bir mühendis A lunduğunu yazıyor. 3u yaıdığını teyid talebe yemekhane ve istirahat yeri için 

rzın en sık ağaçlı memleketi Porteki-
saatte 22,500 portakalın cım: ve halini ted- zin Mndir adasıdır. Bu ndacia 1620 sene- için de şu misali g(,steriyor: yüz bin, Hukuk E.~stitüsü için. elli bin 
kik eden bir makine keşfetmiştir! Por - sindenberi hükmü icra edılmekte bulu _ Glc.rio Svanson gösterdiği yalancı zen- lira ayrılmıştır. Yuksek muallım mek .. 
takallar şeffaf bir abajur arkasına yer - nan bir kanuna göre nha!iden her biri ginliği ve güzeiliği sayesinde iyi bir si - tebinin Vefadaki binaya naklinden son
leştirıldikten sonra anı::ızın Üzerlerine her ne sebeblc olursa olsun bir ağacı im- nemada iş bulmuştu. Fakat bu gösteriş ra burası bir talebe yeri olmak üzere 
şiddetli bir ziya aksetdrilmektc ve per- ha edince yerine behemehal başka bir a _ tamamile veresiye olduğundan daha işe gelecek sene Üniversite evinde açıla -
denin üstüne portakalların içlerinin ha - ğaç dıkmekle mükelleftir. Bu kanuna başlamadan bütüıı eşyası hacz altına a - caktır. 
kiki vaziyeti e.ksetmektcci'r. Perdede gö- riayet etmiyen, hapıs c:eıasik tecziye e - lınmıştır. Gloria mukaveleyi imza için Atalürkün Üniversitede dikilecek 
!'ülecek ufacık siyahlıklar portakalın ÇÜ- <lilmektedir. Fakat cezDyi Ç<'kse bile gene gicicrken bindiğ~ 15,(ıOO dclar kıymetin - hevkelinin plan ve projeleri profesör 
riığü bulunduğuna ce!ildir. Amerikada ağaç dikmek ınükellefiyetjnden kurtula- dekı oto.mobil.inın daha iık taksi.tini bile Beling tarafından yapılmaktadır. Bu -
satışa çıkarılan portakallarda en ufak bir mamaktadır. Bu kanun sayesinde Madir vermemış buıunuyormuş. Amerıkan ga- güne kadar bunların bitirilememiş olu
çürük bulunması caiz değildır. Bunun için adasında dünyanın en şayanı hayret bah- zetesi bu hadiseden bahsettikten sonra .,ŞUnun sebebi canlandınlaca~ ~.evzuun 
önceden muayene edilip kat'iyyen sağ - çe ve ağaçları yetişm!ştir. şu mütaleayı yürütüyor: ehemmiyetidir. Heykel Atatürkun Cum 
lam oidukları aniaşılmıyan portakallar •Yıldızlar her şeyden evvel i~ göre - huriyeti gençliğe emanet edişini, genç-
satışa çıkarılamaz. Cinsiyetini iki defa cekleri adamların ruhi ahvallerini iyice !iğin bunu kavrayışını gösterecektir. Ta 

· k.ld t -- d .. · t · k ciğrenmişlerdir. :Erkek ve kadın yıldız - nhde eşsı·z bı'r yücelik teşkil eden bu gemilerini ayni şe ı e opa tutmak bi. egış ıren ız ('" 
rer h~disedir; halbuki tsrziye vermek, Atinah bir kız erkek oimuş, kız arka - lara aid olarak hikaye edilen skandalla- mevzuu canlandıracak olan heykel dün 
nota teati etmek sadece birer laftan baş- daşını sevmiş ve tam €Vleneceği sırada rm ç.·ğu reklam için kendileri tarafın - yanın en manalı eseri olacaktır. Yurdu 
ka bır şey değildir. Bunun için, bir ta- tE>krar kızlığına avdet ctmıştir. Bu Ati - dan uydurulmuş yalan şeylerden ibaret- ve yurdun yüce bilgi evini kuran ve ko
raftan taarruz, öbür taraftan tarziye, boş nalı kız, yirmi yaşlarında Jorjet Nasu - tir .. diyor. ruyan Atatürke Üniversite gençliğinin 

Başka bir zamanda ve başka şartlar bir siyaset t:ieğildir. ridir. ;iş~d°üğün günü kararfaştırılmış. Tam bu ve onları yetiştirm:ği ?zerlerine ~lan-
içınde çok vahim neticeler verebilecek Her ne t:ıraftan bakılırsa bakılsın, mu- Jorjet 13 yaşına kadar bir kız olarak ya- :-ırada. vücudunda l:ir takım değişiklikler ,ların minnet ve baglılıgının c~n~ı .f/~ -
olan bu vahim hadisenin bu tarzda halli· hakkak olan dhet şudur ki Japonya, ~nmış. sonra değişmegc başlıyarak, bir a- hisseden delikanlıyı muayene eden dôk- desi oıa:ak ?.la.? aç~~.a merasımı nı • 
ne doğru gidilirken kendi kendimize so- Uzakşarktaki siyasetinde adım adım iler- me!iyat neticesinde erkP.k olmuştur ve torlar, Jorjun gene kızlıt1a döndügv .. ·· versitenın buyuk gunu olacaktır. 

t' unu . d.v. .. 
rabiliriz: Acaba, hadise ~ırl bir yanlışlık liy01 Bugün için (inüne geçebilecek hiç kız Jorjete, Jorj ısmi vF>rilmiştir. Mek - hayretle müşahede c.lmişler ve onu mu- Size bu güzel ~aberı ver 1.~ v ~n 
eseri miydi? bir ku\•vet yoktur. ı tebde yan yana oturduğu kıza gönül bağ· ayene eden doktorlar bir ameliyat yap- benim hukuku duvel profesorlugune 

Bunun sırf bir yanlışlık eseri olduğunu 1.1u1.ittin Birgen Jıy:ın Jorj, onun!a cvlc>nmeğf' karar ver- mışl{lr ve Jorj gene Jorjet olmuştur. başladığımın otuzuncu yılına rastla. -
.ıhmin ve kabul ('tmek mi mkün olmak- ;===:=::::::::=:=:::::::=:~;::=:::::;:::=:=:=:=:=::=:::;:::::;:;:::;::::;=:=;;::::::::;:::;:::::;;:;:;:;:;:;::;:===========~ maktadır. Profesörlüğümün son on iıç 

la beraber, işin ;çinde Japon va tarafın- r . , senesi doğrud~n .doğruya gençl.iğin hiz-

r'"ln sistematik bir tarzda takib Pdilen b"r ı· STER ı· NAN, J STER j N AN M A J. lmetinde geçmıştır. Bunu kendıne şeref 
., .ısetin tesirı bu 1u'rldugur u farwtmı.>k 1 sayan bir insan s1fatile Üniversitenin 

te mümkündür. Japonya, Uzakşarktan Dün Lülelide Şişhane faciasına ~ok benziyen, yalnız tesa- cc:>:ıret edemiycnlerin ougünkiı hayatta bulunmalan yuka- çalışkan ve faziletli bütün talebelerine 
Avrupa ve Amerika nüfuzunu kesip at- düf neticesi onun gibi nüfusça z.:ıyiata sebeb oJmıyan bir :ıda söylediğimiz gibi bir tesadüf neticesidir. Bunun mahi- ve yurdun her tarafım değerli hizmet· 
mak istiyor. Bunun için, arada bir bu tıam7ay kazası oldu. yetini haber kısmımızda k~zanın tafsilatını bildiren yazıda ılerile şenleten meziyetli talebeme en 
nevi tecavüzler yapmakta ve arkasından Lale~i yokuşunu inen bir tramvay arabasının frenl~rinin bulacaksınız. iyi dileklerimi gazeteniz vasıtnsile u -
tarziye vrrmekie hıç beis yoktur. Bu ne- tutmı>dığı görüldü. Vatman aldığı tedbirlerin faydasızlığını Kazac:a vatmanın bütün gayretine rağmen frenlerin tut- laştırınm.• 
vi vaF,.Jan Çin halkı gö::.lcrile pek kolay anlayınca başını arkaya çevirl'rek yolculara canlarını kur- mayışının amil olciuğu muhakkaktır. Buna bakarak biz Şiş. Üniversite Rektörü Cemil Bilselin 
görebilir, fakat, vcril<'n ta!'zİyeleri ne tarmalan lüzumunu anlattı. Yolculardan i.i~ü bzını gittikçe hane fac-.?sından lazım ~elen dersi sldığımıza inanmıyoruz, profesörlüğünün 30 uncu yıldönümü 
gözlerile görmelerine ımkan vardır, ne artıran arabadan yaralanmak pahasına dlaciılar. Atlamıya fakat ey okuyucu sen: münasebetile büyük bir kutlulama me-
de bunun manasını ha1'k"!e kavramaları İ 1 İ l rasimi yapılacaktır. Bunun için Üniver-
mümktincilir. Amc>rikan gc>mısini Çinli- S T E R N A N, S T E R N A N M A \ sitede bir komisyon tarafından er~ • 
lerin gözlt.ri önünde b:ıtırmak, fn.eiliz 1 L lram hazırlanmaktadır. 
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İngiltere Uzakşarka 46 parça 
harb gemisi gönderecek 

Londra 20 (A.A.) - Times hariç ol
mak üzere sureti umumiyetle İngiliz ga
zetelerinin noktaı nazarı şudur: 

cTokio, İıigı liz hükumet aaamları ta
rafından derpiş edilen tedbirlerin tatbik 
edilme:sine meydan vermemek için garb 
devletlerinin infialini mucib olacak şe

kild\? hareket etmemeğe V(: Çinde yeni 
hôd:selcr çıkmasına m:ini olmağa karar 
veı:-miştir. 

Times ga:ıı:etesi ise, cereyan edt?n hadi
seleriiı vahim olduğur..u ve Amerikalıla
rın bu hadıseleri büyi.ık bir ciddiyetle na
zarı itibara almakta haklı oldukları nok-

\[ akine e verilirken 
Tokyo oliinpiyatları 24 ağustosta 
açılacak, 8 ey~iilde kap~nacak 

Tokyo 21 CA.A.) - Olimpiyat komitesi 
Tokyo ollmplyatJarının açılış tarihini 24 a
ğustos 1940 olarak tesblt etmiştir Ollmpi -
yatların kap:ınm:ısı 8 eylülde olacaktır. 

Hnbcşistnnın yeni umwni v alisi 
Roma 21 (A.A.) - ~beşistanın yeni u • 

mumi vııllsi Aoste duku Zara kruvazörü ile 
Massauaya \'armıştır. 

Çekoslo\'nk reisicwuhuru Fransaya 
g idecek 

Parls 21 CA A.l - Çekoslovakya reisicum
huru Benes Fransa hariciye nazın Delbosun 
davetini knbW. ederek ilkbaharda Fransayı 
resmen ziyaret edecektir. 

Fransız reisicumhuru tayyare 
ıniircttcbntmı kabul etti 

Le Bourgot 21 (A.A.) - Reislcumhur Leb
run hava meydanında denizaşırı hava ma -
nevrnlarında bulunmuş olan tayyarelerin 
mürettebatını kabul etmiştir, 

Reisicumhur bu münasebetle söylediği nıı
tukta Frnnsanın uzak müstemlekeleri üze
rinde Fransanın bayrağını şerefle dalgrılan
dıran bu mürettebatı harnretle tebrik eyle
miştir. 

General Ludendorf Tnncnberğc 
gömülmüyor 

Berlln 21 (A.A.) - - General Ludendorf'un 
evvelce bUdirildiğlnln hlU\fına olarak Tan -
nenberg'e gômülmiyeceğt anl -ışılıyo\. 

Doyçe Algemanya Çaytung bu hu uı;ta 
I.udendorf'un mareşal Illndenburg için ~n
pılan merasimde hazır bulunmamış old unu 
ve Tımnenberg abidesini Franmasonluğun 

bir remzi olarak teHikkl ettıgınl hatırlat -
maktadır. 

Ludendorf'un cesedi Münlhtc Hltler de ha
zır olduğu halde 22 kfınunuevvelde yapılacak 
merasimden sonra Tutzlng'e götürülerek o
rada 2ömülecektlr. 

Sayf• 3 

~ ~:z::ı:~~! t--.ı Slnu..cı~v, 
ı_ 'GördUğOmUz Fikirl;-_J A~ rl"·e E Kurun - Asım Us yol meselesi başlıklı L.. 
makalesinde bugün tatbik edilen yol yapma 
slstemim'Jzln neden muvaffak olmadığını mO
mıkaşa etmekte yol parası diye halktan alı· 
nan paraların mühim blr kısmının başka 
maksatlara sarfolundt.lğı(mf yazmakta, yol 
vergisinin indirilmesini ve a.ıınıın paranın 

mutlaka yola sarfedllmesinl, daimi yol a
melesi teşkilatı yapılmasını tavsiye -etmek

• 
• Tarziye rekoru: Çin 

harbi başlaya!zberi 
Japonlar Amerikalılarla 
lngilizlere on dört 
tarziyename verdile1 tedir. 

Yazan: Selim Roırıp F meç 

r inlilerle Japonlar arasında cerev yan <:.den muharebe sırasında J a

ponların ıılelfunum Avrupa devletlerine 
ve Avrupalı devletlerin menfaatlerine 
karşı takındıkları t&vır ve hareket bu 

nııntakada büyük meniaatlere sahih bu
lunnn İngiltere ile Amerjka başta olmak 

üzere bazı müstemlekeci de,·letleri ve bu 
arada Fransayı ciddi bir endişeye sevket· 

miştır. Nankinde sefirinin J&pon tayya
rclcn tarafından ter.avf:ze uğramasını 

dahi hazmetmıyP ~ahşan İngiltere için, 
H iç olmazsa hazımkar hareket etmesini 

mazur gösterecek bir nokta mevcud bu
lunuyordu. Japonlar smniyetlerini isbat 

edebilecek jelillerı crtadan yok etmek 
g;bi mJ.haretli b ir tabiye hareketi takib 

ediyorlar ve bunda muvaffak oluyor -
lardı. Fakat son lıaciise, bardağı ta
şıran son damla vazifesıni ~ördü. Çünkü 

Nankin bombardıman edilirken, b u şe -
hhden k açan el''h'l-ileri Pakletmekle 
nıeş~L.l bulunan İngiliz ve Amerıknn 
harb ~emileri, J apon tr.yyarelerinin hü -

cumuna uğradı. J r.ponlar, tu hücumu da 
m~zur göstermek :çin rüyet şeraitinin fe
nalığını ileri sürdüler. Fakat davacı 
mevkimde bulunanlar ıı:bat ettiler ki, 

gemiieri bombardıman eden tayyareler 
yalr.ız bava bombardımanile kalmamış, 

denize de inmiş, gemilere yaklaşmış ve 
bunlara mitralyözlerle at~ş açmışlardır. 

Bu sem delil karşısında Japonlara sus · 
m ak düşüyordu. Nitekim sustular ve bu 

mü nasebetle İngilızlerle Amerikalılara 
b!rer mazeretname sı..nup tı.rziye verdi
!er. Japonların, ~iındıye kadar verdik · 

lerı b u nevi ma:r.erctnamelerin sayısı ta· 
marn on dördü bulmuştur. Bundan ôtü
rüdür ki İngilizler, Uzakşarktaki men • 

faatlerinin bu nevi teminat ile koruna · 
mıyacağını anlıyarak Çın denizlerin -
deki kuvvetler ini fazlala~tırmıya karaı 

VP.rmişlerdir. Fakat bunu yapabilmek 
ıçin de Akdeniz müvazcnesinin bozul • 
maması icab cylediğınden, bu sahada, 

Fransızlarla daha •;ıkı hir teşriki mesai
ye karar vermişlerdir. :Fr::ınsız donan • 

Erzincan 20 (Hususi) - Şimendifer 

köprülerinde su çeken mak inede çalışan 
bir motörrü ve b ir makinist ölü olarak 
bulunmuşlardır. Hadise tahkik edilmek
tedir. 

masıle İngiliz donanmasının ana gemi • 
leri Okyanus ıle garbi Akdcn•zde karakol 
vazifesi görecekler, bunlardan ayrılacak 

bir donanma Singapura gidPrek Uzak
şarktaki İngilız donanmam:ı takviye e
decckt.r. Faka'. bu tedbirin Japonları da-

ha makul hareket etrnıyc sevkedip et -
mıyeceği kestirilemez. natt& daha iler i 
gidP.rek .Eöyienebilir ki Uzakşarkta Ame-

rikanın teşriki mPsaisi temin edilmeden 
alınacak her lı: arar neticesiz kalmıya 

mahitiımdur. - Selim Ragır, Emeç 

Elbette radikal 
Radıkal iş yspınak f;kri ileri, geri iddialara yol açtı. Dun bir başka kari

ımdcn aldığım mektubda şöyle garib bir sual var: 
c- Hadikal iş yapalım, inkılôbın ana hatlarında olduğu gibi meselfı bir 

yol açarken de ônümüze çıkan engel ieri yıkıp devirelim, diyorsunuz. Fakat 
bu zahmetli, bu masraflı işleri hep bu nc·sle yükletmek doğru mu?. 

Bu sualle karşıma çıkım meçhul karüm öyle tahmin ediyorum ki 1908 den· 
beri iskambil l:ağıdları gibi devrilip giden Türkiye hududlarında 11asılsa 
kendine sakin ve münzevi bir saadet yuvası kurmuş ve Balkan, Trablusgarlı 
ve büyük harb gıbi memleket evladi:mnı kana ve ateşe götüren felfıketler
dl:n uzak kalmanın sıpcrini keşfetmiş ve muhakkak ki istıklal harbi gibi çetin 
bir hayat savaşında yer almanın ve böylece bugüne kavuşmanın zevkini tat . 

mamıştır. 

Eğn bu zevki tatmış olsaydı bir ynl üzerine çıkaı• iki ı;ürük tahta salaşın 
yıkılması kendısini rahatsız etmiyecckti. Eğer ~adavrası düşman mahmuzla
rile didiklenen Gsmanlı imparatorluğundan medeniyet aıinya::mda sözü ge
çer bır Türk c:evletinin nasıl çıkabild iğim ciiışünseyd.i dünyanın esine sahih 
oln:adığı Boğaziçi gibi bir tabiat şaheseri r.e açılan yoldan iki tahta yalıyı esir

gemıyc>cekti. 
İstikl:i.li için canını Vf'ren bir neslin !erngati:ıdeki azameti kavramış ol

saydı bütün bir imparatorluk hayatında bir lokma imar görmiyPn bu toprak
lardan birkaç bin liralık istimlfık masrafını kıskanmıyac~ktı. On yedi milyon 
Türk bugün !nkıiabın zaruri kıldığı bütiın medeni vasıtalara kendi parası 
ve kendi C":meği ile snhib olmak için çalışıyor ve bunlara ancak radikal me
todla muvaffak cluyor. 

Bu masraf, bu külfet elbette bu neslin omuzlarındadır. İnkıii.bı yapmış, ye
n iden dünyaya doğmuş, mağrur neı-,il bu şerefi ancak o kuı to n cr feragati sa-
yesinde kazanmadı mı? Bürhan Ca1ıid 
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938 Büdcesine müzelerimizin inkişafı için mühim 
mikdarda tahsisat konuldu 

SON PO~TA 

f ngiliz vapurunun kaptanı 
T kabahati Yunanlı kaptana 

yükletiyor 

Birincikinun 21 

Şahitler Feyziyi vuranı görmediklerini söylüyorlar, 
fakat suçlular bu şahadete de itiraz ediyorlar 

İstanbul tevkifhanesinde alelade bir - Maksudu kurtarmak için böyle 
kavga sonunda mangal ayağından ya - söylüyorlar .. yalan hepsi... Kabul et • 

Evvelki gün Çanakkalede Nara bur- pılmış bir bıçakla mevkuflardan Çolak mem, demiştir. Duruşma gelmiyt:n bir 
nunda biri Yunan biri İngiliz bandıralı Feyziyi öldüren Yusuf ile Uız Maksu - şahidin celbi için başka bir güne bıra· 
iki şilebin çarpıştıklarını, ık.isinin de ha- dun duruşmaJanna Ağırceza mahke - kılrnı.ştır. 
sara ugyradıklarını yazmuhk. İngiliz ban- mesinde dün de devam edil~tir H h d e ah' ıi ld 

" Evvelki celselerde d7nlenı'len şa
0 

hı'd- trSIZ a em m <um 0 U dıralı Hanne vapurunun kaptanı Lekkas, • 
vapurun Türkiye acentası ulan Dabkoviç ler hadiseyi yakından görmediklerini, Sanayi mekteb~ deposundan bir 
acentasına kazanın \;Ukuhulciuğunu bil- yahud da kan.şıklık esnasında Feyziyi müddettenberi çini:o ve kurşunlar ça· 
dire::n kısa bir telgraf çekmiş ve bu tel- vuranı seçemediklerini söylemişlerdi. lındığı nazarı dikkati celbetmiş, nihn • 
grafla Yunan vapuru kaptanının kaba- Dünkü celsede dinlenen bazı şahidler yet Mihal ve Sıdkı isminde iki kişi kur 
hatlı olduğunu da bildirmiştiı. ise hadiseyi şöyle anlatmışlardır: şunları çalarken cürmü meşhud halin-

Yunan bandıralı Thraki vapuru süva- - Aramızda 1 O ar kuruş toplıya - de yakalanmışlardır. 
risi Papadopulos ta vapurun acentası o- rak tevkifhancyi badana ettirmeğe ka Sı<lkının on bir senedir mektebde ha 
Ian Aleksatos accntaı;ına kısacık bir tel- rar verdik. Çolak Feyzi buna iştirak et- demelik ettiği anlaşılmıştır. Yapılan 

grafla yalnız knzayı bildirmiştir. mediğinden onun yattığı kısım badana muhakeme sonunda Sıdkı iki ay hapse 
Vapurlardan ıkisfoin de y~araları pek ' edilmedi. Buna kızan Feyzi ortaya çı - mahkum olmuştur. 

İstanbul müzelerine aid muhtelif tamir görecek , Ayasofya müzesinin ha- fazla ehemmiyeLn oJmadığı anlac:ılmak- karak ana avrat sövmiye başladı. Yu - e· "" t k"f d'ld" 
• l h ·· 1 ~ ır eczacı çıragı ev ı e ı ı m eseleler etrafında 17.ahat vermek ü - .ricı sıva arı yapılacak, ba çesi guze tadır. Her iki gemi de, lngilh. Lloyds si- suf da iler i atılarak: 

zere Ankaraya giden Müzeler Umum bir park haline sokulacaktır. gort;; kumpanyasına sigortahdır. - B ize ne diye sövüyorsun, d iye sor-
Müdürü fstanbula dönmüştür. Umum Dolmabahçe sarayında açılan tarih Dabko\'İÇ acentası, Thraki vapuru li- du. Buna hiddetlenen Feyzi bir yum -

Bebekde bir eczanede çırak K irkor 
oğlu Sükyas ism inde biri, dün ad liyeye 
sevkedilerek, 1 inci sorgu hakimliği ta~ 

rafınd~n tevkif edilmiştir. 

müdür kendisini gören bir m uharriri - .sergisine gösterilen alaka eskısinden nıanınıızdan geçerken tevkif edilmek ve r-uk attı, Yusufu yere serdi. Yerden kal 
mizc şunları söylemiştir: daha fazladır. Mu]ıtelif hafriyat \'csai- teminat alınmak üzere ıcah eden makam- kan Yusuf da ona bir yumruk indirdi. 

«- Ankarada Türk Tarih Kuru - re hakkında Türk Tarih Kurumuna ver lara dun müracaat rtmiş. kr>yfiyeti bil- Elinde bıçak \'ar mıydı bilmiyorum? .. 
munun yapmış olduğu toplantılarda bu m~ olduğum izahat arasında bunları da dirmiştir. Dün : . kşaına kadar, şehrimiz- Fukat. bu darbe sonunda, Feyzinin 
lundum. Bi.ahare büdce etraf•nda Ma- an lattım.» deki alakaci<'r makamlara kaza hakkında boynundan kan fışkırmağa başladı. 

Sükyasın suçu eczaneye ilaç almağa 
gelen Nermin ismindeki bir ÇO<'uğa 

karşı münasebetsiz hareketlerde bulun 
anf Vekaletine icab eden izahatı veı· - İstanbul müzeleri 19 38 senesi büd - hiçbir mnlümat gelmemişltr. Suçlu Yusuf ise, itıraz etti: 
dim.Bu senemü~~rdeya~lacakveni cc~ fuvkn~de kaban~tı~ Ye~ büdce- Çanakkale muhabkımi~en dün tel-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

masıdır. 

inşaat vesaire hakkında Veka!ete bazı ye göre Askeri müze ve Darphane Ö - grafla aldığımız malUrnata göre kaza şu 
tekliflerimiz var. Bun:ar büdcenin tas- nünden Topkapı sarayı kapısına kadar ~ckilde olmuştur: 

Şehir işleri: Poliste: 
diki ile kesbi kat'iyet edecektir. imtidad eden saha muntazam şekle so - Müsademe, evYelki aJ.-şı.m saat 18 i 20 Temiılik k uleleri yapılacak Yakalanan zehir satıcıları 

Dolmabahçe sarayında açılacak tari- kulacak, her iki tarafa yeni binalar in- gc>ce olnnıştuı-. Hava rüzgarlı ve yağ- Belediye köşe başlarına çöpçü kuleleri yap Kasımpaşada Küçükpiyalede Tahtakoprü 
a edı.le k ··ze ge · l t'l kt" soka""nda oturan kahveci Oalatalı Talatla hi a raba sergisin in kadrosunu Vekille • ı.: re mu· . nış.e ı _ece 7ır. ~ . mur ludur. Teödor Teryazos kumpanya- tıracaktır. Bu kulelerde o mıntaka çöpçüsü - r,~ 

To k ı M f \ k l t . ·zı çiz i i d metresi Babahatin eroin sattıkları haber a -te verdim. Sergin in bır dahiliye şefi , bir p apı sarayı ı e aarı e a e ı sının l 200 tonluk 'fhraki vapuru süvari nun temı eme vasıtası, me vesa res u- lınmış, yapılan arama neticesinde 25 gram e-
rok yakınd la'kada l kt d S 1 

' racaktır. Kulenin dışı afiş kulesi olarak kul-kaç memur, ve hademeleri ile araba iş- " an a r 0 ma a ır. a - Papadopulosun ıdaresinde ) ük almak ü- roin bulunmuş ve Talfı.tıa metresi yakalan -
d .. ·· k l .. · 1 !anılacak, isteyen kimseler ucret muknblUn-

lerinden, koşum vesaireden anlayan bir rayı~ unyanm _e~ m~ e~me nı_u.,csı 1 Zf'rc Kıbrıstan Tunaya gitmektf'dir. Şi- de buralarda reklam işinde istifade edeblle- mıştır. 
adamı bulunacaktır. Bizde tarı'hi c:ırabs- ~eklıne konması ıçın hıç hır fedakarlık- leb Rumelı ı:ahilini takiben Nara burnu- ceklerdir. * oaıntada Bankalar civarında Taptas 

t k" ') · kt' · T k hanının kapıcisı Vangel oğlu Anastasın dil 
lar Sultan Azizden öteye gitmez. Sul- an çe ını mıyece ır. op ı:ıpı sanıyı- ı nu döndüğü !.ırada elekt r!k tesisatında İnşaMt i{lerin2e çalışanların meşhur sabıkalı eroin satıcılarından mnran-
tan Azizden sonraki tarihi arabalarcfon nın yeniden tamiri ve bazı ilaveleri için 1 bir kontak olmuş. horda r<'nC'rlerile sair vazıfeleri ay. ılıyor goz Vehbi lle birlikde eroin satıcılığı yaptı -

bir milyon lira harcanacaktır. Bu su -ı :fc:nerler sönnıü. , lir. Thenear Easte kum- ğı öğrenilmiş, Anastas Vehblnin evine cro -bazıları Dolmabahçe sarayında bulun- retle saray eşsiz bir müze olacaktır. panyasının 1500~ tonluk Ennnc vapuru da, M:mar ve mühendis:erin vazifelerini in götürürken memurlar tarafından çc,•rll· 
maktadır. Sultan Aziz zamanından ev - gösteren bi taı·m t e h la i ·· i d o i b 1 Bu bir milyon l~ranın birkaç sene gr ne yük nlmak üzere, T!ı r ukl vapuru- r ı a nam azır nmış - m ş, uzer n e ı o gram ero n u unmuştur 
\•elkiler ıçin atların geyim ve kus.amı r d h tır Talı'matname haA'en beledı"ye hukul< * Tahtakalede Şekerci sokall>ında aşcılık - zarın a arcanıp Istanbulun en güzel nun arkasından, KösLcnceye gıtmektedir. · c ' 1 " 

teşhir edilecektir. yerinde duran müzenin bir kat daha gü Anadolu sahilini takiu <;tmrktedir. Va- iş.eri tar~fmdan t~.d~.ık -~~.~lmektedir. i::~:ş~:;~ oğlu Alide de 2 gram eroin bu -

Bu sene türbeler<len bir çoğu .faha zelleşrnesine çalışılacaktır. j purda da , 15 yolcu vardır. İki vapurun da Bleledıye f~fn lm~~ur~~gu ustab_ve sı1· - * Üsküdarda Bulgurlumescid sokağında 
_..., ..... '"" .... _,...__ ..... --· ...... ayrı avrı . t k t . . "b t l . ğ vacı arın vazı e erını gosteren ır ta ı- sabıkalı ve mevkuf Çerkeşli Hakkının met-

' J ıs l amr> .a!'>ı c me erme rn • . .. . Kızı/ayın 
60 ıncı 
Yıldönümü 
B u Cumartesi günü Kızılayın altmı

şıncı yıldönümüdür. Kızılayın altını -
şıncı yıldönümü, bütün memlekette 

kutlulanacaktır. Şehrimizde de kutlu -
lanma merasimi yapılacaktır. B unun i-

çin bir program vücude getirilmiştir. 
Cumartesi günü saat 14 de Beyazıdda 

toplanılacaktır. Büyük merasim yapı -
lacaktır. Doktor Osman Şerafeddin bir 

nutuk söyliyecektir. Sonra alay Tak -
sim abidesine kadar gidecek ve çelenk 
konacaktır. 

Balyalar altında kalan amele 

Oalatada oturan amele Şükrü rıht~a 
bağlı Karndenlz vapurundan eşya çıkarır -
ken balyalar altında kalarak ağır surette 
yaralanmış, hastaneye kaldırılmıştır. 

'-'"'eyyar berber 11•k men kazanın \•ukubu!d~ğu noktada bir- lmatn.a1?1eyı_ de hazı:ıamak uzeredır. resi Güllzarın, evinde eroin sattığı haber a. 
IJ L Ieşmı.lerı· zarur t• d 8 . t' b' Her ıkı talımatname ıle ulu orta her - lınmış. evinde bir gram eroin bulunmuşLur. 

" . e ı \ar ır. ıl zarure ı ı- . . s· b" k vasak ed1.lın esı· IPn fhrakı vapuru kaptanı Nara burnu- l:eksıtn ınşaat yapmalarına mani oluna - ır tramvay ır amyona çarptı 
.1 • ca ır Dün akşam Şehzadebaşındn bir tramvay 
• nu döııdtlktl'n sonra. Bw~:ılı ve Nara fe- İk· arabaslle su şişeleri taşıyan 4151 numarall 

l t •ı • 1 n~rl.rri arasında, ::oo ın"' tre mesafede ge- 1 aylık yangırı vukuatı kamyon arasında çarpışma olmnştur. Kam-
S en l ıg or 'mının geldiğini görmüş \"e düdük çal- Eylül ve Teşrinievvel aylarında İs - yonun çamurluğu ezilmiştir. 
• 1 mıc:t 1:0 k t f k k tanbul cihetinde virmi be~, Beyog·lu ci- Otom b·ı h lzmir Berberler Cemiyeti, belediye- ,.,.~ ır . .r a a '.. n_~esa e p< · ya -~n olduğu " ~ o ı çarp 

ye \'e Vıiayete müracaat ederek ber _ ıçırı kazanın omıne gt•çmPk mumkün 0_ 11etinde on üç, Kadıköy cihetinde altı, Şoför Şevket idaresindeki 1779 numaralı 
berl · k · 1 · · 1 · k d d ı lıımamış Han ne , ·apurunun kıç iskele ta Üsküdar cih etinde beş. Bakırköy cihe- otomobil dün Üsküdar Paşallmanında Fevzi 

erın azanç ış erını a a a ar e en I f · · . . - tinde iki ve d ' ~ tl d be 1 k adında bir adama çarparak muhteıır yer -
mühim bir nokta hakkında maruzatta ~a ı, Tlı~akının baş tarafına, sahile bir ··zere cem'a ıge~ .se~5 er e ş 0 ;a ıerlnden yaralamıştır. Yaralı tedavi altma a-
bulunmuşlardır. ucuk mıl kadar mesafede, siddetle çarp- u ·a .. n Y7 1~ • yangın va_ a - ıınmış, şoför yakal;nmıştır. 

Pazar tatili1e berber esnafına da haf- rr.ı~tır.' Bu müsademe r.eticesinde Hanne ,sına tes :c:f edılmıştır: . Ya?an bına -
t d b" ·· · f h t hakkı verildik _ vapıırunun 3 numaralı ambarında, su ke- lardan a k on tanesının sıgortalı ol- Ecnebi mehafilde: a a ır gun ıs ıra a .· d , . . duğu anlaşılmıştır 
ten sonra, berber kalfalarından bir çok 7ımın ~n ~ ·ar~: 5 mc>trelık.~ır saç ]e,·ha _ ·----
larının pazar günleri, ellerinde çanta rçeı_ı cokmuş, guvertesinın ust kısmı, iki Müteferrik: 
olduğu halde mahalle aralarında gez _ ycrınden kırılmıştır. TharaJ.:inin de baş 
dikleri ev ev dolaşarak .müşterilerin t:ırafında 10 metrelik bir sr.ç levha par
traş oİmak ihtiyaçlarını t.emın ettik -ı çaJa?":ıştı:. l~üfusça zay:at olmamıştır. 

Sovyet sefaret mUsteşarı 

Ankaraya gitti 

h · Hadıs<·nın nırnbı"na'e 1'1 a ·· d 1 · ]eri, bu suretle iş acmının daralmağa ; . • '. , ı n n ve mu c eı-
başladığı şikayet edilmektediı. ı ıınıumılık hndJseye vaz'ı yed etmişler, her 

İzmir berberler Cemiyetinin kanaa- ıkı vapuru da Çanakkale ]imanında ah
tine göre bu vaziyet. berberlere bah -ı krı~muşlardır, 'l'hraki ''apunınun, tamir 
şedilcn pazar tatili kanununun ruhuna edılmeden evvel lıareket edemıyeceğı an-

d • ' Jd" 1· . B b 1 C . laşılmaktadır. uygun egı ır. zmır er er er emı - , .. . 

Beyoğlu akşam ku san'at Bir müddettenberi şehrimizde bu • 
mektebinde İmtihan lunan So\'yet sefarethanesi müsteşarı 

A nkaradaki İsmetpaşa Kız Enstitü - Dr. Zalkin, dün akşamki ekspresle An • 
sü muallim kısmına yatılı olarak gir - karaya gitmiştir. 
mek isteyenlerin im tihanlan bugün Dr. Zalkin, Sovyetlcrin Ankara Bü
Beyoğlu Akşam. Kız San'at mektebin- y ük elçisi K arsky'nin Moskovadan n e 
de yapılacaktır. Imtihan dokuzda baş - vak it döneceğine dair hiç bir malumatı 
lıyacaktır. olmadığını söylemiştir. 

Yeti İstanbul Berberler Cemh·cti le te _ H, an~e. '~puru. nun bugun lımanımıza 
......... ·-····-·····················-···· ... .-........... İ b ld d J • • ı;eJ.ınesı ıhtınıalı vardır 

masında, s tan u a a ayn: va.ııyetın -- ... ·- ···-·- · CAZ Şehzadebaşı: Ferah sinemada 
Bugün gündüz 2 fllm 
Şirley ve Gangst~rlu 

Jtaliforniya Haydudlan 
O ece tam 8,30 da: 
İsmail Dümbüllü 

devam etmekte olduğunu öğrenrnişLir. llllll Ş~hi~ 
0

Ti)1~t~~--
Bu hususta iki cemiyet Dahiliye Ve - 111 111111 Dra ı kısmı Tepebnşı 
kaletine müşterek maruzatta buluna - 11 1 Tiyntrosıııı lfl 

caklar ve seyyar berberliğin men'ini is- Bu akşRm sııa t 20,WJ da 
teveceklerdir. T U R A N D O T 

~-, 
. ve 

HARRY FLEMiNG HABEŞ REVÜSÜ 
NOEL REVEYONUNU 

J 111 
Hermlne Hepşen ve varye~ler İzmir belediyesinin bu husu~taki ka l ıılllllll Masal f> Perde 

Perşembeye: Munııo. ve Darüttallmden 1 naatine göre, pazar tatilı kanunu scy - 1 Yazan : Iüırlo Gozzi 
beraberce tes'id için sizi 

MAKSİM Mualllm Fahri ve yar satıcılığı nasıl tahdid ve men et _ T Urkçesi Sai d Ali 
HAFIZ BÜRHAN Konseri 

·----------------- miyorsa, .sevvar berberliği de tahdide- Operet kısmı F ra · t l d 
v • • w. · , rısız ıv fl rosu n a 

demez. Ancak seyyar berberlıgın sıh - Bu akşam 0 . : kt ... ••••••• Dansing • Lokantasına davet ediyorlar. 4••••••~ 
Dünya muharrirlerinden tercümeler 

serisi: No. 12-13 

Turgenief 

Babalar 
ve 

Çocuklar 
R usçndnn çevirenler: 

Hasan Ali Ediz- Vasıf Onat 

İki cildi ı oo Kr. 

REMZİ KİTABEVİ 

• .k. ld • d b )Un \ O ur. , 
hı mahzurları aşı ar o ugun an u 1 - ---· • • •••• • • ; • ·-~-·--
mahzur bakımından meneclilecektir. t:.RTUCQUL SADi TEK 

ı Cemiyet, iş ahliıkına mugayır bul - 1' 1 Y AT R O:) U 
duğu bu hareketin kanun yolile men - Bu gece 
:ni istemektedir. ( Bakırköy) Miltiyadi 
--· · ·•· · • · · · · ·-"-· - ·-·- Sinemasında 

l~ki bir öğretmenin ölümii 
Başvekruet, Devlet meteoroloji işleri umum Yarın gece (ÜskUdar) 

.. _. Yalııız 3- 4 giin daha T O R K 
~ ~ 1eııeoio 'l. büyüle filnıi birdea 

LIL DA~t.or•~f _ ~.n!em. 1s.ft1A11_B:ı:~f,·Eı~ PETERS 1 AR~lM~ f ve !llEN AB~R~o! I 
_.., ~· tarafından ııet'• ve kahkaha filmi 

Seanalar : .. ,25 ve 8 Seanslar : 2 1-2, 6 ve 9 1-2 

Suvare saat 8 de her iki fllm blrd•n 

Sinemasında 

müdilrliığü mütercimi vıtall Benrubi Bllen'in Hal J sinemasınd a 

babası, . Rehberi 'Ef'nli Frnnseviyeıt müelllfl ~--••ıam:m:mm••••••-İİİmİİİİİİİİİİlil•mmm•••••••••••lll!.P••••••••~~ 
eki Fransızca öğretmenlerinden mualllm R 
Biti Benrubi Bilen Ankarada vefat etmişt r. s R ı y 
Merhum dürust ahlft.kh ve vatanperver bir 
~ san idl. 45 senelik tedris hayatında mem
ı . ~ete bir çok değerli unsurlar yetiştirmiştir. 

Kederli eşi ile biricik oğluna ve alleslne 
~!!!:==--;&;:r;j~:.:!llDlllllil:i;Eim•••' 1 :ıl..ııl.lr temenni ederiz. 

TARİHİ MUAZZAM - TÜRKÇE SÖZLÜ - Yakında İPEK sinern1~ında J 
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Ayvalık belediyesi mühimi E~zurumun 
• · Bıt pazarı 
ışler yapmıya hazırlanıyor Kaldzrzlzgor 

J\yvalığın güzel bi.,. görünüşü 

bır C'kuma evi yapı!aca!ttır. Şehnn ımar 
rlanı da yakında tamamlanacaktır. 

Erzurum (Hı.ısusi) - Yalnız !stanbu
lun değil, Erzurumun da meşhur bir bit
pazc.rı vardır. Bu pazar tıpkı bir bit gıbi, 
Erzurumun en güzel ve en tarihi binası 
olan Çiftcminareler mcdr('sesinin omu
zuna yapışmıştır. Bu eşsiz abidenin etra
fını iyi tanzim edilmış bir bahfe ile süs
lem~k, hem ~ehrin giıze!lığini, hem de 
halka temiz bir dinlenme yeri temin ede
cektir. Bu düşiınceleri belediye artık iiil 
sahasına çıkarmağa başlamıştır, ilk ha
reket olarak o civardaki bitpazarının 
Tebriz kapısında metruk Aziziye hanına 
nakline karar verilmiştir. 

Kapalı bir bedestan vazifesini görecek 
olan Aziziye hanı o ruretle tanzim edil
miştir. Diğer taraftan ayni handa bele
diye tarafından bir müzayede salonu ve 

bir de eşya mağazası açıimı~tır. Bu mağa
za oturakçı esnafının ihtikarına mani o
lacaktır. 

Sayfa S 

Tokat en mamur şehirlerimizden 
biri haline gelmiş bulunuyor 

Şehrin her tarafı tertemizdir. Halkın içtiği sular sıkı 
hır konttol albnda tutulmaktad!r. Tokatta tifo pek 

nadir hastalıklardan biri sayılıyor 

Ayvalık (Hususi) - İki ay evvel is
tifa ederek çekileı. belediye reisi Kadri
tıın yerine medis üyelerinden Ali seçil
ll'lıştir. Şehrin en hüyük ihtiyacı sudur. 
lfoHıuki suyun şehre ge!h·ilmesi 300 bin 

Şimdiye kadar Fn:urumdan başka bit 
Eskiden çıplak cJan Ayvalık sırtları yc;re cıvlerini nakletmek zaruretinde bu- j Tokadın yen4 binalarile arzettiği giizel çelıre 

bınlerce fıstık ağacı ile süslenmiştir. Her 
lunanlar, eşyalarını szt&rken değerinden , l'okad (Hususi) _ Tokad, her ziyaret- mıştır. Tifo vukuatına, ı::ek nadir vak'alaı 

lira sarfına bağlıdır. Beledjye bütcesin

dl:!n bu parayı temın etmek de mümkün 
dP l'hld' 

sene artmakta '.>lan fısuk r.ğaçları ileride t k b 
az bir fıat veren o ura çı ı;snafına oyun ci•re kendisini fevkalade sevdırecek ka- halinde tesadüf edilmi~tir. 

bfbdiyeye ayrı hir varidat kaynağı te- w kt ba ·ka çare bı 1 ı rdı be ' • 
egme rn ~ ı.al'ı?yor a • - dar giizel ve sirin bir vilavettir. Irmak Burada, çarşaf Ye peçe çoktan kalkmış-

mın <'decektir. Bu "11 zeytin mahsulün- 1 d' · w b . k' b ' • " 
" e ıyenin yem ":agazası 'tına ım an. ~-1 bcıyund:ı baş!ıyan şehir, !myun öbür ta- tır. Şalvar gil i buıfJnün medeni halile 

-~· ır. 

Sahil rıhtımı bi1frjlrnişt:r. Meydanlık 

da parke oöşetıimiştir. Kasabanın elek

lti\c ışi de henüz hallec!ilememiştir. Elek

tr"k mühendısi ıle l:>eled.iye arasındaki ih

tilaf mahkemt: temyizde tedkik edilmek
tedir. 

den alınacak tayyare .hissesinin sureti rakmıyacakt~r. F~şyalarını satIT' , k ıstı- , raflar.na doğru uzanmaktadır. Şehri iki- kabili te'lif olmıyan l:isvelere de tesadüf 
tahı-.ilini tesbit etmek üzere İzmir Hava yenler beledıycce trıhmin ettirilecek de- j YP bö!en, şehrin belkem!ği mesabesindeki edılmemektedir. Halk, l:adm erkek, iyi 
K-trumu reisi buraya gelerek fabrikatör ~er mukabilinde eşyalarını buraya tes- cac?denin iki tarafında muntazam bina- giyhımPkte ve mf?de:ıi kıyafetle gezmek-
ve tüccarlarla pÖrUŞmP]et' yapmıştır. ! lim edeceklerdir. far, büyük abideler, 'Iokaam parlak bir tC'dlr. 

Fabrıkalarda zentintanesinden % 2 Ha- istikb:ıle namzed oldufunu belirten ali- Halkın terbi~·esi ve )Bbancılara karşı 

va Kurumuna &yrılmasına karar veril- Beyşehir kasabları et metlerdendir. rjezaketi de, oraya giden her yabancıyı 
miştir. Kazada iki spor klübü vardır. Ye- kesm:yorfar Y:ıkın zamanlara kadar bakımsız ve sö- mütehassis edecek cerf>C("dedir. - V. O. 

nlık kalan 'l'okad, bugün, feyizli bir te-Taşkah\ e ile sinema r.rasındaki saha ııi kurulan Akın klübü de iyi bir şekilde h' (l.l ") B d 
1 8 

kl 
1 

· · ı· B .. 
l kt d 1 

Beyşc ır ;ı.Ususı - ura a et ere 1 rn • ve umran ye; una gırmış ır. ugun, 
da belediyece ıstimlak eclilerek buraya ça ışına a ır. ve 22 kuruş narh konulmu<>tu. Kasablar Tokadda, bir vıJayet rn~rkE'zine lazım o-

__ ,... • - ""· _.,,,.,...,. bu fi atların değiştirJlmes:n~ istemişler, lan hc·r şey mevcuc!dur. 

J"-/ı n c ı n z öküz ün j Bir ; ne k fakat belediye talebi muvafık bulmamış- ş,,hrin göbeğindeki büyük meydana di
lır. Bunun üzerine de kasabıar dükkan -

1 
kilı AtatUrk ı~eyke!inin çevresinde sıra-

{( ugr ug""' undan Bir bahı~zvanı !arını kapamışlardır. B<>lediye hayvan J::.ı:-tan Ilalkevi, belediye, Hava Kurumu 
~ kestirerek halkın et ihtiy~cmı karşıla - \e ô,:ha b:ıçok MÜe"sesclerin modern bi-

Çzkaran genç Boyı uz/adı maktadır. ~:~:l~r~~i·r~yrı cıyn, ~ehri SÜEleyen umran 

Llp~eki .kazasını,n ~uluca köyün - 1 Çanak.kalede kasapların ellerinden ka- Karamanda belediye faaliyeti V.lfıycte büyük hizmPtler eden vali Re-
de garıb bır sebeb.e bır gene dayısını b' . k h k k . . . . ca ı~lcn sonra iş h2§ına geçFn yeni vali Fa-
ağır surette yaralamıştır. - 1

1 
ç:n ır ıne ~e re or u vennıştır. . Kar~manda . es~slı bır ımar harek~- ı iz F.rgun <1a, bugünkü oi~arenin her va-

Köyden Bedain isminde bir genç an-
1 
Evkaf . ba~çesınde oturan Kesriye 1ıne şıddetle ıhtıyaç vardır. Şehrın k' t ıftiharla anılac3k idarecilerinden bi-

laşılamıyan bir sebcbden kızmış, bu kız muhacırlerınden bahçıvan Muharrem plünsız yapı'..mış olması, yolların dar ~;ciir. Buraya gelir gelmez. büyük ihti
gınlığını da dayısının oküzlerind~n bi- ineğı vurmak istemiş, fakat gözü kara - ve berbad olması, mahalle aralarında yadarı inceden inceye tedkik ve şu son 
tinin h.'Uyruğunu kesmek suretile gi - ran hayvan, sivri boynuzlarını Muhar- ~~:U~en pislikler kasabanın :abii güzel-: yıl içc.risinde, Tokada, tirc;ok vilayetle
<lermek istemiştir. Dayısı Aluned ak - remin kaburgalarına saplıyarak zaval _ lıgını de bozmaktadır. Beledıye, kasaba r;mizde e~ine rıasllanamıyacak güzel e
§am üstü eve geldiği zaman öküzün kuy lıyı ağır surette yaralamıştır. Muha - yollarını ıslah et~e~ v~ s:rt olan kireç- sc:for hediye ctı-:J:ştir. 
~g~unu kimin kestiğini sormuş, bunun ı·em t d . ,,t l t r 1i suların yerine ıyı hır ıçme suyu ge- K"b' l· d usrnbdaki Halk vi 
:i; • B d · e avı aı ına a ınmış ır. t' mek 'çin 1".A} şmaktadır u · ~ ve mo ern e 
"zerıne e aın: ır ı r .. ı · binası ;d ltısımdan teşekkül etmektedir. 

- Sana ne oluyor be, kesdiysem ben Dır tarafmda Parti ile Halkevinin bütün 

kestim, işte seni de tecrübe ettimı za - M em 1 eke t t e büml:ın ve kışlık l::a'!:ıçeler vardır. İkinci 
ten ben bunu istiyordum. Sorduğun i- S p 0 r kısım da tiyatro salonudur. Bu salonda, 
l'i oldu, al seni de öküz gibi keseyim!:. Ankara ve İstanbul istiı::na edilirse, Tür-
diye üzerine yürümüş, belinde taşıdığı kı~ı>n::ı ~egaı:c. müteharrik sahnesi mev-
keskin ve sivri bıçağını dayısının vü - cuddnr. Tiyatro, biıtün asr1 ve müteka-
cudüne saplamağn başlamıştır. mil wsaitle ınilcehhezı1! ... Bu hususta bü-

Muhtelif yerlerinden yaralanan Ah- yılk gayret ve hiın!'lleti sebkeden vali Fa-
nıed derhal memleket hastanesine ~al- iz Ergun, bu eseı ile de Tokadlıların sev-
dırılmıştır. Suçlu yakalanmıştır. gi~in: '!.n kat daha kazanmıştır. -----
Kızılcah 'l mamda devlet daireleri 
senede ne kadar icar veriyorlar? 

Tokadın kültür işler: de yolundadır. 
Yt!rdıın bazı J.:öşelerindcn zaman zaman 
yükselen mektebs:zlık ~ikayeti burası i
çin kat', ıen varid cirği1dir. 

Keskinde elektrik 
tesisatı yapılacak 

Keskinden ya -
z.ılıyor: Ankaranın 

~n güzel kazala -
rından biri olan 
Keskinde bele -
rl:yenin dört yıl -
danbcri yetiştir -

diği meyvalı ve 

rncyvnsız yüz bin

lerle ağaç ve fi · 
danla dolu büyük 

Keskin belediye reisi bir fidanlık var • 
Muetafa Bcı§er dır. Bu yıl da, bu-

radan halka, aşılı ve aşısız yirmi binden 
fazla fidan dağıtılacaktır. Bu fidanlık sa· 
yesir.de, en küçük köylerin en ücra kö • 
şelcrme kadar her yer nğaçlanmıştır. 

Km.abanın tam ortasına, modern ve gü
zel bir havuzla b.r cnmhı.ııiyet parkı ya
pılmış, ayrıca, belediyenin yanındaki ar .. 
sa da güzel bir bahçe haiine getirilmiş, 
oraya da bir havuz yapılmış1Jı. Gene ka
sabanın ortasında geniş bir akasya ko • 
rusu vücuda ge~inlmıştır. Yolların iki ta
rafının ağaçlandırılması için belcdıye 

faaliyete geçmiştir. 

Şehrin ekktrıklc tenviri için de bele
d.ye ljı!r proje l.nzırlatm•ş, bu proje Na -
fia ve'kaletince de testli'..: eciilmi~ttr. Bu 

Kızılcahamam (Hususi) - Kızılcaha -
tnamda hükumet malı oiarak resmi hiç 
bir daire yoktur. Senede maliye 192, hu
susi muhasebe 170, Ziraat Bankası 200, 
inhisarlar 225, orman 60, jandarma 270, 

Saı11:k işleri de mükemmel bir şekil
işın bir an evvel lıaşarı;man için çah~ıl

dedir. Modern techizat •:e tesisata rna-
maktadır. 

, hapishıme 165, telgrafhane 360, askerlik 
§tıbesi 120. dispanser 300, adliye 220, ta
pu 120 lira kira vermektedir. 

Böyle dağınık dairelerde esbabı me -
Balihın işlerini gôrcbilmcl~ri için maruz 
kaldıkları müşkülat kayde şayandır. 

Bigada Balyasporla !Jiga İdman Yurdu 
gençleri arasında bir maç yapılmış, Bal
ya lılar maçı 7-3 kaybetmışlerdir. Re -
sımde Biga ve Balya sporcuları bir arada 
görülmektedirler. 

Elazıgd:l avcılar klübü kuruldu 
Elfızıg (Hususi) - Elazıg ve havalisi 

avcılar klübi.. namıle şehrimizde bir klüb 
açılmış, küşad :·esminde dördüncü umu
mi müfettiş General Abdullah Alpdoğan 
da hazır bulunmuştur. Klüb sık sık sürek 
avlan tertib ve mezruata zarar ve -
ren hayvanlarla mücadele edecek -
tir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Alı~kanlık cie, ne dersen 
de Hasan Bey .•• 

... Sabahları, biı gürültü, 
mesclfı horoz sesı duymazsam 
uyanamam ••• 

... Halbuki artık mahallede 
kimse horoz beslc.nllvoı:. 

Hasan Bey - İyi ama çöp 
arabaları ile sütçüler de geç
miyorlar mı? 

lık ~lulunan Memleket hastanesi de mü-
kemmı<dir. Sari hastalık hemen yok gl
bı~ir. 

1"ckadd:ı nazaıı d!kkati celbeden şeyler 
<len biri de temizliğe fijsterHen ihtimam
dır Tokadın ge?ıç bei("diye reisi, bu hu
susta çok titiz cia•ranmaktadır. 

Burada, cadde>ler temiz, sokaklar temiz, 
dükkıiıılar tenıiı, htliasa, her yer ve her 
şey tem:zdir. 

Güzel 'l okadın Luglinkü yegane eksi
ği bır oteldir. Gerçi, t<'rniz iki otel vardır. 
Fakat, gönül, Tokadın l:·liyük güzellik ve 
asrilıği .) anında, her türlü asri vesaiti ha
iz ve modern bir ctelin c!e bulunmasını 
istıyor. 

Şe11ir ıçinde, her iş, muayyen bir plan 
dE&hılınde yapılmak!adJ.r. Caddeler birbi
rine müvazi bir şekilde açılmıştır. Ana 
caddenin henüz parke> döşenmiyen kısmı 
da. döşendikten sonra, şehir, büsbütün 
güzel bır manzara arzedecektir. 
f~ilccck sular sıkı kontrol altındadır. 

Bu sayc~e. memlekette tifo salgını olma-

Bozuk yollar, muntazam şcıseler haline 
getirilmiştır. !:Iülasa, burada son zaman
larda görülen imar ve belediye faaliyeti 
her hususta şayanı memnuniyettir. 

Beyşehirda bir kız yan(ı 
Beyşehir (Hususi) - Budak köyünden 

Hasan Hüseyinin dört aylık kızı Ayşenin, 
gece uyurken, annesinin d!kkatsizliği yü
zünden, ocaktan ~ıçrıyan bir kıvılcımla 
yorganı tutuşmak suretile bir gözü ve 

vücudunun muhtelif ;\'·erlerile iki parma
ğı yanmıştır. Çocuk ı-.as1a!lt!y<.> kaldırıl -
nuştır. .. .................................................. ·-····--
1 l\t.Çük n:eır leket ~aberler. 1 

Ağa koylıiler muallim i tiyorlar 

Bl"'n <Hususi) - Şchrlm!zln A~a köy\ nde 
koyluler bir hayll parn sarfedcrck gulel bir 
n1ekteb y ... ptırınışl::ırdır. Meıtteb açılalı !ki 
ny olduğu halde henüz mualhm taylıı ı•aıl
Jnl"mlştir. Koylüler mcktcbler!ne blr muallım 
tayinini rica etmektedirler. 



ı- 1-l adis~ıer K uşısında _, 

M~KTU~LAR 
fE8 line kalemi aidı. Önündeki a- ı nim sana söyliyece~ tarzda hareket e-
u;:. dersen muvaffakiyet yüzde yüzdür ... 

lacaklı r.ıektubuna baktı: V . V · 
esaıre... esaırc ... > 

- Sanki vermesem ne yapacaksın.. Dördüncü mektub başka bir şehre git-
çaLa, paUa vermiyeccğmı işte! nıiş olan kansının mektubuydu. Mektub 

Dedi. Fakat nedense kaiemi onu dinle- l:im dört sayfa tutmuştu: 
rr.cdi, baş~ türlü yazdı: - Ne g~wze şeydir, burada iken hiç 

cBorcumu gccıktirdiğim için affınızı d;..rrr.az söylerdi. Gitti şim<ii de dört say
d;ierim, bu aybaşınca mulıakkak ödiye- fahk mektublar yazıyor. 
ccğimc emin olabilirsiniz . .- Dedi. !"abt gene kalemi onu dinleme-

İkinci mcktub bır dosttan geliyordu. di; b<ışka türlü ~ 22<.iı: 
Sadece hürmet, muhabbet, dostluktan .. Karıcığım. dört sayfalık mektubunu 
ibaretti. b<:Jkı aört defa birbiri arka~.na okudum. 

- İkide bir mektub yazıp beni de oku- lI ,. okuyuşumda :ıyrı bir zevk duyuyor
mak zahmetine sokarsın. Senin dostlu- dum. Seni ne kadı;.r göreceğim geldi bil
ğur:dan da sanki ne fayda olur? Baş be- scın seni yanımda görmek, sesini dinle
liısı. mck için can r..tıyorum ... VPsaire ... Vesa-

Dcdi. Fakat gene hlemı onu dinleme- ire ... > 

di; il::.&şka türlü yazdı: B"şinci me~tub bir iş havale eden, es-

cBuyiık dostluğunuzun daima minnet
tarıyım. İkide bir ı.ldığım mektublarını
zı ne büyük bir zevkle okuduğumu ta
sav•ı.ır edemezsiniz. .. Vesaire vesaire ... > 

Üçiıncü mektub akıl cianı~an bir akra
ba çocuğundandı. 

- Sanki ben senin akıl hocanım ha. 
Aklım !azla olsa kendi işi1T'i yoluna ko
yarını. Dünyada ne alık ınsanlar var. 

Dedi, fakat kalemi onu dlnlememekte 
inad ediyordu. Başka türlü yazdı: 
•Çocuğum bu işde hata ediyorsun, be-

ki bir arkadaşfandı: 
- İşim yok ta senin bılmem ne işin 

içfo kapı kapı dola~acağım ha. Bir kere 
bann bir ıyiliğin dokundu diye kırk yıl 
uşaklnğını yapacak değilim ya! 

D~cii. Fakat kale.mi baska türlü yazdı: 
c Azizim, işini kendi işim gibi takib e

de .eğime emin olnlın;rsin. Senin bana 
yapmış olduğun iyiliği hıçbir zaman u
nutmam. Bu tarzda işlt>ı'in olduğu zaman 
daima bana yazman benim için bir şeref
tir ... Vesaire ... Vesaire .... 

İsmet H ultlsi 

ı_ Bunlart biliyor mu idiniz? =ı 
. 

GJçJn sene dünyada on 
milyarder varmış 

( 1937) senesi he-

Mattaa hart:erin:n keşfindenber1 

13 mi yon kitab basılmış 
Nasıl hesab e - l'3 MiLYON 

nüz sona ermediği dilc!ığini, hangi is- • 
"' • ,~llJl/f///I,; ;t; için el<ie mevcud tr. tistiğe istinad o- , ~\' 

is!atistikler bir se 1u!Jduğunu bilmi- '$...,+ 

ne evvele yani 1 "onız; fakat c Vel ~ ----~ .. 
(1936) ya aid olan- j rnob almanağına 
!ardır. Bu listelere I göre matbaa hu -
göre geçen sene I rufalmm ilk keş
ciünyada (10) mil- !mcienberi dün -
yardcr mevcuddu. vana basılan ki -
Bun:ar silah kralı tMCı mecmuu 13 

Zaharof, alonunyvm ıtrah Amerikalı Mel- milyonu hulmuştur. 
!on, otomobil Jtrah Ford, para kralı Mor- -----_;--- -------
gan, petrol kralı Rokfeller, Bolivyalı Pa- Ez;nede beledıye iş!eri 
tino, Haydarübad Nizami, Baroda rnih -
racf'si, Ağahan ve Japo!'lyDlı Ken-Kişi 

Ezineden yazılıyor: Ezinede belediye 
işleri pek sönük bir haldedir. Elektrik 
motörile sinema da bankaya ipotekli 
olduğu için halk ne elektrikten ne de 
sinemadan istifade edememektedir. Be
lediyeyi bugünkü halinden kurtarmak 
için işlerin rnansub bir belediye reisine 
tevdiinin faydalı olacağı düşüncesi ha
kim bulunmaktadır. 

Kağamidir. 

Ifaydarabad Nizaminin zenginliğine 

bir mısal olmak üzere ı-ıücevheratına aid 
listelerin üç İngiliz ınütehr.~sısı tarafın
dan iki senede tanzim edilebilmiş oldu -
ğunu ve emrinde (400) lüks otomobil bu
lunduğunu kaydetmek kiıfıdir. 

CÖNÜLISLERİ 
Kadın ihanete 
Ek seriya ihanetle 
Mullabele eder 

Yerebatanda Bay ıA.> bana, şayanı 

dikkat bir macera anlatıyor: 
Tanıdığı bir kadını iyi bir muhite ka -

vuşturmuş. Onunla altı sene, gürültüsüz 
ve mes'ud bir hayat gcçlrmlşler. Fakat 
bundan bir müddet evvel, bir akraba! -
nnın evine taşınmışlar. Akrnbalannın on 
yedi yaşında bir kızı varmış. Bay «A'D bu 
genç kızın tahrlkUr sokuluşlanna lfıkayd 
kalamamış. Ve onunla münasebete giriş
miş. Bu münasebetin başlnyışındnn bir 
müddet sonra da, beraber yaşadığı kadı
nın, bir erkekle dfişüp kalktığına şahld 

olmuş. Bu yüzden metreslle arası açıl -
ınış. Düşüp kalktığı kızın valıdesl, onun
Ja aralarını bulmnk istemiş. Fakal deli -
kanlı, kendisine ihanet etmiş bir kadınla 
barışamıyncağını söylemiş. Bunun netice
sinde, sekiz yıllık metresi, eşyalannı t.op -
ıayıp çekilmiş gitmiş. Del!kanlı, metresi
nin çekllip gitmesinden sonra, otckf kızla 
rahat rahat düşüp kalknblleceğlnl ümld 
etmiş. Fakat kızın da kendisinden yüz çe
virmesi, ve başka erkeklerle duşüp kalk
ması, bu ümidini de kırmış. 

Bana: 
- Şimdi, diyor, akrnb:ılarım da benı 

evlendirmek istiyorlar. Fnkat ben, bu kıı 
meselesinin nihayet bulmasını istiyorum. 
Ne yapayım teyzeciğim? 

Bay 11.A• bu münasebete nihayet vere
miyormuş. Çünku kızın, kendisi tarafın -
dan iğfal olunduğunu iddiaya kalkışma -
sından korkuyormuş. 

Bence evvela bu korkusu yersizdir. Ma
&mafih bana öyle geliyor k1 Bay cA• bana 

vaziyetinin lçyuzünü anlatırken, klfl de
recede samlınJ davranmamaktadır. 

Eğer Bay 11.An herhangi bir iddiadan 
korksaydı, bu iddiayı ortaya atabilecek 
olan kızla bir çatı albnda ya§amaması ı . 
cab ederdi. Bu hayatı devam ettınnek 0 
genç kızı, öyle bir davada haklı çıkara _ 
bilecek delillerin mlkdarını arttırmak -
tır: Ve Bay cA» bunu kavrayabilecek id
rake fnzlaslle sahibdlr. 

Binaenaleyh, benim, bu mektubdan 
edindiğim kanaate göre, Bay «A•, kurtul
mak istediğini yazdığı bu genç kızı sev -
mekte, fa.kat mukabele görmemektedir. 

Bence bunun sebeblerlnden birisi de, 
genç kızın, kendlslnl lhanetkAr bir erkek 
olarak tanımasıdır. 

Bay •A> sekiz sene blrl!kde yaşadığı ka 
dına, bu genç kızla ihanet etmiştir. Bu ı. 
tibarladır ki, bu ihanet, genç kızın gözü. 
nü korkutmuş, Bay •A> ya inanmasını, 
guvenmeslnl hayli güçle§tlrrnlştır. 

Bay 11A• nın, aldattığı bir kadından sa
dakat beklemesi de haksızlıktır. İhanet 
gören kadın, beraber yaşadığı erkeği sev
se bile, bilmukabele ihaneti ekseriya gö
ze alır. 

Binaenaleyh, bu tecrübeler Bay cA• ya 
iki muhlm hakikati öğretecektir: 

ı . Kadın, ihanete, ekseriya ihanetle 
cevab verir. 

2 - Kadın, lhanetkAr erkeğe U.lmad et
mez. 

Eğer tahminim doğruysa, ve Bay 11.A• 
bahsettiği genç kızı seviyorsa., evvela met
resine ihanetinin hnklı olduğuna inandır
maya çalışsın. 

Ondan sonra, kendisine ayni muamele
yi yapmıyacağını telkin et.sın . 

Ancak o takdirdedlr ki, göreceği mu -
amele değişecektir. 

DYZE 

Yeni n i şanlanan 
bir çift kimlere 
nasıl görünür? 

Dostı:ınna. !JÖTe 

Kızın teTZisine 
giYre 

Köpeklerine göre 

Erkeğin annesine 
gerre 

Kızın oabasına göre 

Pc.:.tar.ıya f:ÖTe 1.:1mdilerine göre 

* * * ---------------------. Böcekçilik her köylünün yapabileceği kadar baaittir. Birçok yerleri
mi%Je brı itle bilhaua kadınlar me§gul olar ve evin büdceaine bir iki 

ay içinde hiç yoktan bir varidat temin etmiş bulunurlar. 

Geçenki yazımda, köylerde kolaylık
la yapılabilecek şekildeki fenni bir ipek 
böcekçiliğinin baş tarabru anlatmış, ge 
ri kalanını da bu yaznna bırakmıştım. 
İpek böceği tohumlanru fışkırtmış ve 
artık onlan bakıp büyütmek sırasına 
gelmiştik değil mi? O halde devam e - ı 

delim: 1 
5 - Böceklerin bakılması: Fışkıran 

böcekler kerevetlere yerleştirilir. Bu 
kerevetlerde kendilerine verilecek yer, 
büyüdükçe genişlemelidir. İlk günlerde 
böceklere yabani aşısız dut yaprağı ve
rilir. Tabii kıyılarak. Büyüdükçe kıy -
malar büyültülerek en sonra bütün bü
tün, ve aşılı ağaçların yapraklan veril
meye başranır. İlk günlerin yirmi dört 
saatinde yedi defa, daha sonra altı defa, 
beş defa, en son dört defa yem verme-

' ildir. Bundan aşağı yemlemek olmaz. 
Her yemin arası muayyen aralıklı ol -
malıdır. Yapraklar hiç bir zaman ıslak 
olmamalıdır. Pek me<:bur kalınırsa mut 
laka kurutmalı, hatta bir bir silmelidir. 
Kızışık, kirli tozlu yaprakların hasta _ !i"k kozalan üzcnrıde ciıkkatle mewııZ 
lık getirip bütün emekleri havaya gö- olan bir J:uclm 

türeceğini unutmamalıdır. Ayni zaman Askı demetlerini kerevetlerin çevre--
da altlarındaki yatak (= küne) birik- siıtıe sıra ile diz.melidir. Böceklerin ço
tikcc bunlan da toplayıp dışan atmalı - ğu askıya çıktıktan sonra henüz kere -
dır. Bazılarının yaptığı gibi bu yatağı vette kalanJar görülürse bunları topla
hiç değiştirmemek pek fenadır. Tekrar yıp ayn bir kerevette beslemelidir. Kıt 
c:öyliyeyim ki od~~~ e~, fena ha kıncı günün sonunda kozalar tamamen 
vasını sık sık dcgıştırmehdir. sarılmış olur. Ve bittabi demetler yer -

Günlük yem sayısı azaldıkça, gün - }erinden çıkanhırak kozalar elle bir bir 
lük havalandırma sayısını çoğaltmalı - toplanıp pazara çıkanlır. 
dır. Mesela yedi defa yem verilirken 8 _ Böcekcilik hesnblan: Bir kutu 
üç defa havalandınlırsa dört yem ve - böcek tohumu 25 gramdır. Bundan 30 
rilmeye başlandı~'l zaman sekiz defa bin böcek çıkar. Bu böceklere birinci 

l
havalandınlmalıdır. yaşlarında 2 metre murabbaı kerevet 
. Böcek evlerin~ hiç süpürmemeli, da- lazımdır. İkinci yaşlannoa 4 metre mu 

I ~.tozu ıslak hır ~ezle .. a~:rıalıdır._ Te- rabbaı, üçüncü yaşlarında 12 metre mu 

1 

mızlık yapıyoruz dıye bu tun tozu 11a - rabbaı, dördüncü yaşlarında 30 metre 
vaya kaldırmak çok fenadır. murabbaı ve daha sonra ise 60 metre 

6 - Böceklerin uykuları: Böcek bak murabbaı yer lazımdır. Buna göre ye -
maktaki bir incelik te, onlann uykula - rinizin ne kadar böcek besliyebileceğini 
nndadır: Tohwndan çıkan böcekler be- hesab etmeniz mümkündür. Gene bir 
şinci günü baş.~annı yukarı kald!:arak kulu böcek için ilk yaşta ı ı kilo, ikinci 
uyurlar. Bu muddet zarfında kat ıyyen yaşta 48 kilo, üçüncü yaşta 150 kilo, 
yem vermeyiniz. Uyanıp yem aradık - dördüncü yaşta 200 kilo, ve ondan son
ları. zam~ verirsiniz. Aradan beş gün ra askıya çıkıncaya kadar da 700 kilo 
geçmce bır uykuya daha yatarlar. On- , rak lazımdır. Bu kadar yaprak için 
dan sonra sırasile ve belli aralıklarla üç ) ap k bo 
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1 . .. _ .. yükse y u agaç ıs er. gaç an -
Atlas O,ı.ganosu 84 uyku daha yaparlar kı dorduncu uyku- d bu hesaba göre takatlandırabi -

ff dan uyan<lıklan zaman iyice büyümüş nızı a 
S tt ·ı k •? lirsiniz. aa e geÇl ece mı• o1ur1ar. Bundan sonra böceklerin teni Bir kutu tohumdan ortalama besab-
----------~..-__,.,-~,..,,......---...,.-..,............., İşef faflaşmaya başlar ki askıya çıkacak- la 65 _ 70 kilo kuru koza alınır. Bir kilo 

l lan zaman artık yaklaşmış deme~<tir. kuru koza dört kilo yaş kozadan elde 
Böcekler büyüdükçe yerlerini geniş - edilir. 

Fransız mühendis1eri son zamanlarda 
yeni bir transatlantik proiesi üzerinde 
çalışmaktadırlar. Yukarıda maketini 
gördüğünüz bu t ransatlantik 400.000 bey
gir kuvvetind" makinelerle mücehhez 
buiunacak ve saatte j? mil sür'atle seyre
debilecektir. Transatlantik bu şekilde 

Atlas Okyanosunu 84 saatte katedebile-
cektir. 

!etmek lazım geldiğini unutmamalı, fa- Bu hesablar tabii ortalama alınmış 
kat son çağda artık ıne yatak değiştir - ve ancak bir fikir vermek için konul -
meli ne de yaprak vermelidir. Bu dev- muştur. Yoksa ağaçlann yerine, kuvve

reyli'd~ul tlak bir süklınet içinde geçir - tine, yahud bakıma, budamaya, yılına 
me ı ır er. .. - . - . . b'l' · · A · .. i . .. gore degışecegını ı ırsınız. ynı su -

.. 
7 -b~cecekkllereer ~oaskıza sı: Nbı~lmayetl h_u: retle böcekler için söylenen rakamları 

yuyen o yapa ı e en ı- d ··zı "rmel'dir 
çin askı ar verilir. Bunlar hardal katır a 0 go e go 1 

: • • 
' 9 - HUiasa: Sıhhı hır yer, temız ve 

tırnağı, Çavdar ~pı, ve fundadan ya - i . bakım, hesablı davranış ile kırk gün 
pılma demetle.Mır. Meşed:n yapılan as 1~ bir emek insana hiç yoktan hatırı 
kılann mahzuru anlaşıldıgından muz - sayılır bir kazanç getirir. Böcekcilik 
tar kalınmayınca kullanılmamalıdır. h k" 1 .. "n '-·apabilecegı~· kadar kolay .1 . er oy unu J 

Böceklere yem verı mesı düzgün geç - ve sevimli bir işdir. Böcekciliğimizi es-
mişse, yaşlan ve uykuları hep birden ki seviyesine ulaştıracak günleri göz • 
gelip geçeceğinden askıya çıkmaları da lü oruz. 
birden olur. y TARIMMAN 

Teskin edilemiyen hırs ı iki ahbab çavuşlar: ________ ___, 

;:;:_ -:.. .- --
,, •' r. ,, 

' T 
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"Ben bir bmarhane kaçkınıyım!,, ı~--

J ımarhanede bana ''Biz de 11erU.: lıııl 119i•• .., tip 
I~ oJcuyucu-

seni bekliyorduk,, dediler s:.ı.~ 
Doktor sordu: •Sen Faruk musun, Franko musun·t..,. Etrafım kırma-

dan menfaatlerini 
Derhal cevap verelim" Hem Faruk, hem Frankol,, temin etmek ve 

lıiflOrfait ,.,.., F""'1ı Kileli herblle hot ge.. 
t;nmek t.ter. El

. Jenceleri bçlr
mu. Alayİ, pkayı 

sever. KadmJara karşı utangaç davran
maz. İşlerinde becerildi olur. 

-18-
Gri elbi8eli hutayı 

gösteriyorlar. AJa. 
bros saçlı kabak ka
falıya: 

<Tllillx ...... a.lı:ID .,.., o d 

- Bunu yalnız bı. 
rakmayın diyor .. teh· 
likeli.. anlıyonana 

Daimi kontroL fazla 
bekletmeyin. Ben ta- ' 
belasını doldunırum. 

Haydi, fotografım al
dırıp kojup gönde
rin. 
İhtiyar adama ev-

----Sakin huylu bir kUeük 
Ankaradan kG

riik Cemal ftGnl 
bi,. çocuk oldt&P-
nu soruyOf': 

U..vsal ve sakin 
huylu, yalnız dr,.. 
li toplu değil, ki 
tablarHe daha faz
la meşgul olmul 
lhımdır. 

g , ., 1 

Ludendorf Pun hayab 
Onun ıöbreti umumi barble beraber başlamış. Muol'J• 

zaferinden sonra bütün dünya1a yayılmııb 
Ludendorff'un ölümü ile &OD urm ta

rihme karıpn bir sima daha ebilcU. 
Yarın onun biyografisini yazanlar 

sözlerine: 
c- Erich Ludendorff 1885 yılında tüc

car bir ailenin çocuğu olarak Pomani vi
layetinin Kruszewnia tehrinde doldu• 
cümlesi ile bqlıyacaklardır. tJ'D!rinde 
fazla durmıyahm. 1865 de doldu. ım ele 
mektebden miilizım çıktı, 1893 de erkl
nıharb zabiti oldu. mqhur Van Schlief
fen'in emri altında çalıftı, 

Fakat hakibtte Ludendorfhll tarihe 
geçen hayati 1914 yılı ..... un pk 
günil ıecesi bqlar: Harb ilAn edflm
Alman ordusu Belçibden geçerek l'rm
saya akmak pllnmı' takib ediyordu. Hal
buki önünde Belçikanuı mefhur Liyej S. 
tihk!mJarından bqlıyan aplm .. lmkln
sız bir müstahkem seddi vardı.· 

Ludendorff o aırada Van Bulov'1ın k:u- ı 
mandasında bulunan ildnd Alman ordu
sunun erk.&nıh.trbi mfatile Jafalarm ha-
zırlınJD.lmnı ve topl•nmwnı , beldeme-

_., den kfiçik llir diz'ütam bapncla Wmt ~........- ~.rile bW&ucte çdcanltmf 

Sa • Ol • harekete geçti. J>Qn7a mflteb• ••n: oı.. '°" ttıimle-ı incin biri 

rakı uzatıyor: TVMTlaaMcla bir icoPf 
• - Al §Wl un tabe"""' doldv. 1 Doktor ldlerek aonıyor: 

Sonra bana dönüyor. - Ayni 1111Dancla hem Faruk hem 
- Senin adın ne? l'raııko nasıl olur? 

' ' a er JllZ mw - LtJeJ dO..,_, cQJwlarda, taırat bak-
ı~" K. leıımiym bir •-nda ,...ı.. Wr hlcum Ladendurff yeni kamandan BiadeD 

O. A. rilllUile _.. bGtWı .tthkh hattmm t11r ..... ,mı. burala birlikte prk cebbeline aıeldili a. 
nıltıfCW: masmı muclb oldu. man bu p1bı ıördil, ltinclenbuq1.a bil' 

- Faruk. - Basbayağı, saj tarafım Franko, sol 
Evrakı okuyor. tarafım Faruk. Sağ kolum, sağ gözüm, 

-~ mi- * . Htte: 
film, muHffaJc o • Alınan ordulan anilne aeç11mu Wt c:al - Munfıkbr, .• tatbik ectileceldim 

- Sen şu Pangaltıda adama ,.nJa • sağ kulağım, sağ bacağım Franlw. Sol 
lına sarılan değil misin? kolum, sol gözüm, 10l kulağım aol ba-

1KGk tMf'm? dediler. O tatbik ediMi ve iti RGI 
Alır baflı o2mak ardUIUDUD peripn edilmeli ile nette& 

- Evel.. cağını Faruk. Yalnız burnum mü.fterek. 
- Biz de seni bekliyorduk... ~te bu müşterek burun, ihtilat mev -

• iyi bir Jl!Ydir· Net' lendi. 
eli olmak ise da • Bir kısım müverrihler: 

- Nereden haberiniz oldu? zuu oluyor. Çünkü hazan Franko lıesa-
- Gazetelerde okuduk. hına koku alıyor, hazan Faruk hesabı-

ha iyidir. Sevgi. - ~azorya zaferi H"nc.rnburı ile Lu. 
ıciiler Jb ve yal - dendorff'a atfedilirken plim hanrlıyu 

- Peki geleceğibıi nereden bildiniz! na. Gürültü de bundan çıkıyor .. 
- Bunun için keramet sahibi olma- - Güzel, enfes! 

ia hacet yok. Doktor gülerekten odadan çıkıyor. kWc iste 
Evrakı okumağa devam ediyor. Son- ihtiyar seyrek sakallı beni yanına pa 1. r. 

Muvaffaki,e& bwılardaa 1elefinin pref hissesi 1iDUtulmuştur, 
derler. Haklıdırlar. Fakat o pllnı tatW 
edebilmekte, neticesini alabilmekte, di-

1 jer zaferleri hazırbyabilmek te bir me 
ha d

.. .. . sonra ge ır. 
ra na onuyor: çağırıyor: 

- Dört liran varmış öyle mi? - Gel bakayım evladım.. Sevgi amri.ktıı kacar 
- E~et.. .. Bir kere buraya girdik, fırsat bu fır- •• 
- Bır lirasını al. Lizım olur. Öbur - sattır Saçmalayayun baka mı. B e y o ğ ı • • -

leri bizde kalsın kaybedersin. Liran bi- Ge;ç. adamın b "ris" y dan .Mahmud im • 
Q 't. Ge .. ı 1 ı. 

nce ıs ersın. ne vennz.. D 1. 1 k b" d ğil." S rasile sorulan da _ Peki - e ı o ma ır şey e açma 
.. bulmak güç' ı su11tar: 

Anahtarlan görüyor. Soruyor: . · . . ~ _ Sevilecek _. 
- Bunlar da senin mi? Demış ama, haksız .. delılık de kolay, . 1 
_Evet. saçma bulmak da .. güçlük çeken olursa gımG._ d 1 

d.. h ı· · tak"b ıs· 1 oz en ge en - Bunlar nerenin anahtarlan? unyanın a va mı ı e m. gil . ..~-
İh t' t k ed. sev erm mu.a-

- Madridin.. ıyar e rar ıy~r: bele göreceğinden 
Zayıf, nahif bir doktor içeri geliyor. - Gel bakayım evlidım. <faırna ümide da,. 
Alabros saçlı evrakı doktora uza - Soruyonmı: ınek icab eder. 

tarak: - Annemi ta.nıyor musun? 
- İşte diyor Haylayfda çıldıran Fa- - Yoo ... 

nık.. - O halde neden senin evlidın olu-
Doktor bana dönüyor: yor muşum? 
- En nihayet geldin mi buraya! - Gel bakayım kardeşim. 
- Geldim.. - Babam anneni tanıyor mu? 
- Madridi fethetmeden mi geldin? - Y oo .. 
Anlıyorum. Bizim vak'anın tafsilatı - O halde kardeşin de olamam. 

bizden evvel buraya gelmiş. Hiç 'boz - İhtiyar sinirleniyor. Kalemini ~tı -
madan cevab veriyorum. yor. Alabros saçlıya dönerek: 

- Fethetmedimse bile anahtarlannı - 25 senedir şu müessesede çalışı -
getirdim. rını böylesine rastlamadım.. al şunun 

Alabros saçh anahtarları gösteriyor. fişini sen doldur. 
Doktor anahtarlan eline alıyor '>ana Alabros saçlı sesleniyor: 
soruyor: - Gelsene buraya! 

- Burada üç anahtar var. Hangisi _ ! ... 
Madridin bunların? 

- En büyüğü .. 
- Öbürleri .. 
- Küçüğü Bilbaonun, şu sanlı da 

Saragos'un. 

- Sana söylüyorum, gelsene bura -
ya! 

- !. .. 
- Yahu ne ~nlamaz şeymişsin sen? 

Gelsene! 
Gülerek: 
- Ala, diyor. Peki bunlar sende ne - Kim ben mi? 

- Adın ne! 
geziyor? 

- Kimin, benim mi! 
- Ben gen erat Franko değil miyim? _ Evet .. 
- Frankoluğu nereden çıkardın? 

Yalnız, seven çok müstalni kalmamalı -
dır. Sevgi; çok ağırlıktan, hicabdan ilr -
kerek kaçabilir ele. Muvaff1tkiyet için ha
yatın iyi tarafiarmı gormeğe lüzum var
dır. 

"""""" 
Kayıdsız bir tip 

. Gem! Ankaradan H. S. nimuzl" oku -
!l"cumuz dcı fotoonzfmm dercini istemi • 
yerek Jca,-akterinits tahlili1'li bekliyM: 
Başkalarına zarar vermedikçe istediği 

gibi harekette serb6ttir. Kayıdaızlık, fe
na tesadüflerle de birleşinct: bir feliket 
mevzuu olabilir. Bundan sakınmak il -
zımdır. 

Son Fosta 
r otoğraf tah iJj kuponu 

.um • • • • • • • • 
Adrn • • • • • • • 

DİKKAT 
P'otograf tabWl için bu kuponlardan 
5 adedinin ıönderllıneSl tarttu. 

Hani deminden ben Farukum diyor - - Adımı ne yapacaksın? 
dun? Alabros saçlının yüzü renkten renge · · · - - ·- -· · · · · • • -- -· ~ ... ~ 

_ Ben Farukum da. giriyor. Ben gülmemek için kendimi tada koca bir fotograf makinesi. Dört 

- ~--:.=._- -- - _:_' 

_o halde Franko değilsin?. güç zaptediyorum. Bereketversin içe- kö~ede, dört koca projektör. 
_ Hayır Frankoyum da. riye kısa boylu nefti elbiseli biri geli - Beni getiren kabak kafalı gardiyan: 
- Nasıl olur? Franko musun, Faruk yor. - Memduh bey, dedi, al sana yeni 

mu? İhtiyar seyrek sakallı hemen sesle - bir hasta. resmini çıkarın! 
_ Efendim ben hem Frankoyum, niyor: - Peki, karşıya otursun .. 

hem Faruk. Bende çifte hayat vardır. - Yusuf e~e?~i, Allah aşkına gel. İskemleye oturdum. Fotografcı m>r-
Bazan Frankoluğum galib gelir, hazan ~~ ~astanm fışını ~ldur~mıyoruz. Bir du: 
Fanıkluğum. Tıbkı iki yüzlü adamdaki turlu adını ~nını soylemı~or. - Numarası ~? 
doktor Jekil ile Hayd gibi. Esasen Jik- Yusuf gülerek cevab veriyor: - Dur gidib öğreneyim. 
kat etse idiniz, bu işin farkına varırdı- - Adını ne yapacaksınız? Evrakına Kabak kafalı gardiyan gitti. Biraz 
nız. Faruk ile Franko arasında müşa _ bak.~r~k fişini d~ldurun. Kendinizi pe- sonra 1~~~. geldi: 
behet vardır. Hiç düşünmediniz mi? ye uzuyorsunuz. Demek tımarhanede 

Franko, frank, Faruk. Fransız fran- Sonra kabak kafalıya sesleniyor: mekteb gibi 
gı da benim ismimden gelmiştir. Çünkü - İzzet, al bunu resmini çıkart, aon- herkese bir nmnara veriiiyor .. ezber -
f d ben . . 22 '"t .. liyelim.. 16•6, şimdiye kadar dört mek-
rangı a ıcat ettım. ra « • .!e go ur. . . tebde, dört defa mmıara değiştirmiş -

Alabros saçlı soruyor: İzzet onde ben arkada demınden gır- . İlk d f Kadık- ita . . d 
d... . d d "ki ka 'lerci b" tını. e a oy su nısın e, 

F 
- Demek sen hazan Faruk, hazan ıgı~ı.z o a an ı pı ı e ır oda- .651 di. Sonra 486 oldu. Fransız mek -

rankosun? ya gırıyoruz. . . . . . 
D .. t k"' d"'rt 1. b" od . tebmde ( 1) dı. Ticaret mektebmde ıse - Evet!. or oşe, o pencere ı ır a ou- . . 6 

K d . . • tarafta k"" .. k 80 .. ~ımdi burada 1 •6 yı ·alıyordum. 
- Bugün Faruk musun, Frankomu? ıası. apı an gınnce sag uçu Tıbb dltd . · · ı · d <l 

b
. ı od b ı a e ısmımız o sun yerın e u-

- Burrtin mü? ır ta 1la a .. şam r nuvar olacak. Sol d B da is" k bol 
- Evet!. tarafta uzun bir sıra. ruyor u. ura un ay uyor, nu-

- Hem Farukum, hem de Franko. Karşıda saj köşede bir iakemle, or - maralamyorduk. 

l 
Rle idi. 

Hlndenburg prk !bhesinden almaralı 
ı umum Alman ordulan başkumandanlılJ, 
ı na tayin edildiji zaman Ludtındorff ta o
nun erkanıharbiye reisi sıfatile birlikte 
olarak Fransız hududuna döndü. 1915. 
1916, 1917, 1918 taarruzlarını hazırladı. 

Gc:MNI Lwleta4orffua biJlllc hGfWr 
Ve nihayet harb maltlm akıbeti doğur

duktan sonra askerlikten çekildi, birıuı 

yazmakla, biraz memleketini kurtarma~ 
çalıfmakla uğraştı. 

cıluımıJ C,i,. ,.ami 

:-ıalinde Franaa71 ıat.11' ederlerken RU8 
ordulan prki Alman viliyetlerine sal
dırmışlardı. Alman kumandanı küçük 
bır kuvvetle llullan oyalıyabileceği ka
naatindeydi, !akat küçük ıe olsa bir kı
sım Alman topraklannm tehdid altında 
kalışı imparatoru tellp dü.,tlrdfl, garb 
cebhesinden iki kolorduyu alarak prka 
yolladı ve şark cebhestntn bafkwnandan
hğını da mütekaid General Hlııdenburga 
verdi, Ludendorffu da ona erkamharb ~ 
Iarak yolladL İki büyük askerin ftbklill 
hayatlan bu noktada başlar. 

* Almanyanın prk cebhesı kumandanı 
lüzumlu gördüğü bütün kdbirleri almış, 
ayrı ayn birer koi.dan iierliyen iki Rua 
ordusunun biri karşısıır.la pek ehenuni
yetsiz bir örtü. kıt'ası bıraktıktan IOlll'8 

bütün kuvvetlerini ikinci kolun karıısı
na yollamıştı: 

- Birini mahvedelim, ıonra bütün kuv
vetimizle diğerine döneriz, divordu. -

1alııller artılı 
10 kuruşa milf teri 
Taşımalıdır/ 

Nazi hareketinin bapangıcında Luden
dorff'u Münihte Hitlerin yanmda görü
rüz. Sonralan aralan biraz açılmıştı, fa
kat tekrar düzeldi, g~ y&l muazzam 
bir geçtd resmini Eeyretmiye eidenler ~ 
nu eski üniforması ile Hitl•rin sağmda 
buldular. 

Ludendorff eski Alman ordusunu diril
miş olarak gördükten IOllra öldülü için 
gözlerini rahat kapam11 olacaktır. 72 ya
pnda idl 

Çekirge llanyoları isllh edilecek 
Buna (Hususi) - Çekirgede banyo. 

lar, oteller ve bplıcalar belediye reill 
tarafından teffif edilmi§. bunların asrt 
bir hale getirilmeleri içaı allktdu-ana 
emir ver~lmıftir. önümuzcJekt mart ayına 
bu müesseseler asrf ve konforlu bir hale 
getirilecektir. Abi takdjrde ifletilmele
rine müsaade ediJmiyecektit'. 

I 

dllmelldlr. Bunu alltadarlardan ebemmh 
Jet.le rica edl10nD ı. 

* Cajıaloila orta mektebi... aiçia 

Şoför otuyuculanmuıdan CelllecldlD 
Seıerman bbe J&sdıtı bir mettabcla İl -
tanbul tabl toförlertnln bugtlntil n.st • 
:yetinden 11kl7et ed.IJor. Diyor ti: 

.... ,..1a1m.,..1 
eataıotıa orta mektebi talebelerin lıl

rlnln babası olan bir otuyucumm ~ 
c- Ollwn &ttamlan ne d6D4Qil ... 

nwı soluktan titrer bir Jaalde IObaya D
fUJor. Bunun 1ebebl de mettebde bil& 
eoba rakılmamıt olmamdır. Qocutlar •
bahtan aqama 1'adar mcala buret bl
dıtl&n lçtn tendUerlal .IOba1ı eYlerlne mır 
atıyorlar. 

- Takat toförlert bugtin bayatıanm 

tam olarak tazanm11 JşcUer delllcl1rler. 
Ne aldıklarını. ne alacatıanm bllmezler. 
Oeçlnc:Urmele çalıftıtlan bir allelerl, ço
lutlan, çoeutıarı ftl'dlr. Bonn da Jb
lerce toför içinde lpbıler de bir bayll 7e
kiln t.eştll etmetıedlr. Çünktl tatil mot
tertyt dalma bizden uatlaftm1or. 

Türklyede Ucaret lerbeatUr. Buna mu
kabil tof6tl6k tabdld edllmlftlr. B1r to
för istedill tetılde, llted1ll rıatıa mllşte
rl tqıyamJJOr. Nlçtn? Serbest ticarete 
toförlüt niçin ldhal edllmtyor? 

Benlm glbl ulat aermayedarlar n fO -

MaarU Mtidilrlüliintln nuan dlttaUnl 
celbederlm: Vul:vet bu şettıde dnam et.
tlli tatdlrde çocutl&nmlZlll aıbhaUerl -
tebllkeye ctrm1f olacaktır.• 

* OlmyucuJarımwn aorgulanna 
cevablanmız 

«Kartınız. lmzaslle Kayseriden mektub 
ıönderen okuyucumuza: 

törler nazan ltlbara alınarak 10 kuruta _ Sarih adres ve imzanızı da gouderlr-
mü.tterl natıetmemı. artak mft•ade e- •Dil. mektubunuzu neşredera, 



• 

·a Sayfa SON POSTA 
Birincikfınun 21 

MiZAH: 

İstanbul sinemalarının bu 
haftaki programları 

Nimet 
A ayol çalı§.IDAk da 

ayıb mı? Herkes ça • 
!ışıyor.. Ben de ken
dime bir iş arayayım 
da bir kaç para ka -

.ıanırır.ı, dedim... ko
un komşudan ileri 
gelenler yok değil 

ya ... Onlara baş vur. 
dum: 

teyze radyo 
~i 

spikeri 
·- E ama, kim din· 

liyecek? .. 

-- Bütün dünya ... 
- İlfihı çocuk, sen 

<aklını mı kaçırdın, 

Bu haf ta, çoktan beri görmediğimiz Sylvia Sidney 
ile Ramon Novarronun birer güzel filmleri var 

İstanbul sinema
larında bu hafta 
gösterilen filmler de 
Çok güzeldir. Bunla
nn mevzularına ve 
gösterildikleri sine
malan sıra ile yazı
yoruz: 
ÇİNGENE 
PRENSES 
cMelek> de göste

rilen bu filmin b~ 
rolleri Anna Bella , 
Henri Fonda ve Les
lie Banks tarafından 
yapılmıştır. Mevzuu 
şudur: 

1889 senesinde 
çingeneler prensesi 
olan Marie; Irlanda. 
da Koni Klontarf i
le evlenmiştir. Biı 
ay sonra Kont ölü- ' 
yor ve (Mari) ken-
di milletinin arasına 
avdet ediyor. Fakat 
Marinin izdivacı ai- Anna Bella ile Henry l''on<la cÇingeae Prenses> te 

- Kuzum, dedim, 

bana uygun bir iş 

bulsanız ne olur? 
Bizim ko~ Bay 

Necatinm elinin er .. 

mediği yer yoktur. 

o, 
- Sen daktilo olur 

musun? 

Dedi. 
kızdım: 

Birdenbire 

. - A ayol Bay Ne-

bizim evdeki saatin 

önünde ben kendi 
kenciime ıar söyledi· 

J ğım zaman bütün 
dünya dinliyor mu ki, 

bu saatin karşısında 

söylenince. dinlesin. 

-- Tabii dinler, he· 
le sız ~imdi oraya ge• 
<;in .. 

- Geçtim ne ola· 
cak? 

- Söylesenize, alın 

şu kfığıdı. Orada ge
r<.>k bayanın, gerek 

bayların isimleri ya· 
;-ılı. 

cati, sen aklını mı kaçırdın, 
daktilo olurum. 

ben nasıl çıktım. Radyo dedikleri yerin Beyoğlun- - İsimleri yazılı ııie bnna ne .. Ben on· 
da olduğunu öğrenmiştim. Galatasara - !arın isimluini oğrenecl'ğim de sanki bir 

- Neye? 
- Neyesi var mı, daktilo demek son 

moda giyinip kırıta kırıta gezmek değil 
mi? . 

- Ne münasebet, daktiloluk bir iş, bir 
meslek. . 

Ben ne bileydim. Meğer daktiloluk bir 
meslekmiş .. hani bizim mahalleye taşı -
nan bir sıska kız Vqr ya.. Gülsüm Ha -
nımlarda konuşmuştuk, onun için dak -
tilo, demişlerdi. Hani eskiden öyle giyi -

ym ömlnde tramvaydan ır.dım. İlk rast- karış büyüyecek· rn:yim?.. . 
ge~ciiğım dükkana girdim. Yanakları bo- - İsimleri mikrofonun önüne söyliye-
yalı, dudakları boyalı, saçı, kaşı boyalı' ceksiniz .. Vaka ~eldi. Haydi durmayın .. 
bir kız.. - Ne o? Durmayın, dedin, kovuyor 

- Mada~ ne istiyorsunuz? musun yoksa.. sen Lffetmişsin onu, ben 
Dedı, cevab verdim. şuracıktan ~uracığa gıtmem .. 
- Bir kere ?en mad&m dt .. ğilim, ma - Ben bunu söylerken oraC:a bulunan ba· 

dam sensin, kokona anandır Ben radyo yanla yanındaiü bylar p2.rmaklarını a • 
neredeciir. Onu öğrenmek istiyorum. ğızlarına rötlırdüler .. Yavaş sesle: 

- Yok burada nıadam. - Sus! 
- Madam a:-amıyorum, radyo anyo - Dediler.. birdenbire kızdım. lesinin üç nesline fel!ket getirecektir. , 

Marie torunu ile birlikte. tekrar (Irlan
da) ya gelmiştir. Maria ispanyadan er-ı 
kek kıyafetinde ve Marie ise çingene 
Ancelo ile kaçmıştır. Marie bir at ye-ı 
tiştirmiştir. Bu at Epsom yarışlarına iş
tirak ettiriliyor ve yarışı kazanıyor. 
Klontarf ailesi efradından Kerry de at 
yetiştirmektedir. Bu münasebetle ta
nışıyorlar ve nihayet saadete kavuşu
yorlar. 

.., nenlere tango derlerdi ya, ben de dakti - rum. - Neye susacakmışım, ben sizin eğlen· 
- Burada çorap var, korsa var, yok ceniz miyim? Bugün daha s:ı~ mışıl mışıl 

radvo .. radyo karşıki cükkan. uyurken calışayım diye buraya geldim. 
loyu tango gibi bır şey zannetmiştim. 

Bu sefer sordum: 
- Daktiloluk nasıl iştir? Oradan çıktım. Karşıki dükkana gir - Birı elini ~ğzıma kapadı. Susmıya mec .. 

- Bir makine vardır. !\1akinenin ba - dim.. bur kaldım. 

KAN DAVASI 
İpek'de gösterilen bu şayanı dikkat 

fılın, Silvia Sidney, Hemi Fonda ve 
Fred Mac Murray tarafından çevril- 1 

miştir. 

.. 

Mevzuu şudur: Şeyh Ahmed film.in~n bir sahne 

Blue Ridges dağlarında bir şimendi- ken J eanne'i Hale'e emanet ediyor. 
fer hattı inşası için Jack Hale adında ş Ey H AB M E D 
bir mühendis tayin edilmiştir. Seneler- Sümer'de gösterilen bu filmin b~ ro-
denberi bu mıntakada iki aile rniicade- }ünü Ramon Novaro yapmaktadır. 
le halindedirler. Ailenin birinin ismi Şeyh Ahmed Nesib asil ve güzel bir 
To1iver, diğerinin ise Falin'dir. Bu iki gençtir. Büyük bir servete ve fevkala
aile efradı bir yabancının oraya gelme- de cins atlara maliktir. 
!ini hiç de hoş bulmuyorlar. Hale tre- Amerik 1 ·ı S M d k 
nin m b ' h ld . . a ı mı yoner am ar u , 
. ik.ua~lyden ır .. ma a .en ~şkeç~lA sı .1

- güzel kızı Filip'i kızın hıç sevmediği 
çın 1 ı aı e en musaadeyı mu u at ıle Lo d B •gto ,1 1 d. k · t k 
elde ım· f r ayı n a ev en ırme ıs eme • 

~ , ış ır. . . . . tedir. Genç kız Ulfd eğer gelecek yarış-
Falın lerden bın Davıd Tolıver'i ya- larda atı onun da atını geçerse kendisi

ralıyor. Hale yaralı~~ ~ardımda bulu- le nişanlanacağını vadediyor. 
nuyor. Bu hal kendısmın Toliver aıle- ç· k . ı.o· dl Jenmekt k . d - A ır ın r a ev en orkan 
sıle dost ol uguna delalet ediyor. Da- F·ı · e b' Ar b t t d ik . ci.. . 1 J , . ı ıp seçm ır a a ı e ar etmek 
vı ın nışan ısı eanne aa Hale'e ac:ık d .. ·· ·ı ·1 ·ı b b 
1 

ır uşunceS1 e ve aı esı e era er Tama-
0 uyor. red'e hareket ediyor. 

David iyileşiyor ve Fa1inl d · · · · k lmaw k er en ıniı- Tamared'e gelen Fılıp at seçmek için 
am a gı uruyor ve Hale'in Jea ş h Ah d'. ··1d k' 

nne'u kasabaya götürdüğünü du 
0

; ~y w me ın ço e ı . karargahına 
ve takibl . k 

1 
yuy gıtmege hazırlanıyor ve bır rehber' ara-

Louisville~rdıneb loyu uyor. Hale Je~n:ı, tıyor. Filip'in tasavvurlarmı gazetede 
e u unan kız kardeşının k · · .. 

yanına göt.. " B o uyan ve onun resmını goren Şeyh 
. uruyor. u sırada David ge- Ahmed genç kıza 8.şık oluyor Ali Al 
Jıyor ve Ha!e il~. kavg~~a tutuşuyor. sa adını alan ve tebdili kıy~fet ed: 
G~ç !alın m~hendısı arkadan vuru- Şeyh Ahme~ kendini Filip'e rehber o

. yor. ~htıyar Falın bunun üzerine oğlu- larnk tanıtıyor. 
n1.~ bır k_urşunln yere seriyor. David ö- Neticede sevişiyorlar ve Filip lordu 
um halınde eve götürülüyor ve ölür- terkediyor. 

şina oturursun, tık tık tık yazı yazarsın .. 
- Ne yaz.ısı yazacağım?. 
- Sana yazacağın yazmın müsvedde -

sini verirler. 
- Benim okumam vardır ama, yazmam 

yoktur. Pek ~azamam. 
- Sen yazacak değilsin, makine yaza

cak. 
- Makine yazacaksa bam~ ne lüzum 

var. 
- Sen tuşlara dokunacaksın .. 
-- Ay bu yaştan sonra kuşbaz mı ola-

cağım? 

- Ne kuşbazlığı? 
- Kuşlara dokunacaksın dediniz ya?. 
- Kuş değil, tuş. 
- Aah, aah bu işi ~·apamıyacağım, baş-

ka bir iş olsa'·· 
Orada hiç tanımadığım yakışıklı bir 

bay vardı .. bana döndü: 
- Sizi, dedi, radyoya alsak. 
i.iıfını doğru dürüst anlıyamamıştım. 
- Ni' dediniz; ne dediniz. dedim, ben 

radyo mu alayım? .. Ah evlacicığım, bizim 
komşuların birindt> var. Düğmelerini sa
ğa sola çevirince gramofon gibi ses çı -
kıyor. Ama beni böyle işlere karıştırma . 
Bir kere düğmeleri çevireyim, demiştim, 
sanki yüz bin kurbağa radyonun içine 
girmiş gibı vak vak vak sesleri işitildi. 

cAman Kimet teyze, c·lin; buna sürme 
farfara yezidden l.;a~ka bir şey duyamaz 
olduk• diye bağırdılar .. 

- Nimet te)'ze yanlış anlamış olmıya
sın, paraziıl demesinler. 

-- Ne bileyim ben, ha parazid, ha farfa
ra yezid; ne farkı \'ar ki! 

- Nimet Teyze. benim sana bulacağım 
iş .. büsbütün başka, ~en İstanbul radyo -
sunda şpikerlik yapacaksın. 

- Anlamadım, ne ekeceğim 
- Bir şey ekecek değılsin, şpikerlik 

yapacak~ın .. yani sen orada mikrofonun 
önüne geçecek; şarkı söyliyeceklcrin 
isimlerini sayacaksın, şarkıi&rdan bahse
deceksin.. konferans verileceği zaman 
konferansın mevzuuna aid bir kaç söz 
söylıyeceksin! 

- Aman evlAdım, ben şarkıcıların isim 
lerinl ne bilirim. Hele gönüllerine girme
dim ki ne şarkı söyliyeceklerini evvelden 
tahmin edip, şu şarkıyı söyliyecekler, di
yeyim. Ben Fransayı bile bir kere işit -
tim. Konfransanın ııeresi olduğunu bil -
menı. Bütün bunları derleyip, toplayıp 
becereceğimi hiç zannetmiyorum. 
• - O kadar güç değil, Nimet teyze, se
nin söyliyeceğini daha evvelden sana öğ
retirler. 

Uzun uzadıya düşünemed~m, uzun za
man da beklemedim. Ştp eker oluverdim. 

Sylvia Sidney cKan davash filminde 

İlk gün çalışmıya gidiyordum. Sabah
leyin erkenden kalktım. Biz.im mahalle -
~ı:> ise ,eiden reci kızlanle birlikte yola 

- Buyurun madam . 
Hay dilleri tutulsun, beni analarına mı 

,1'enzctiyorlardı, neydi? Hep de madam 
diyorlardı. 

Gözliiklü, çubuğun üzerjndek.i saatin 
karşısına geçti, bir ş~yler söyledi. Çalgı· 
cılar çalgılarını çalrr.ıya başladılar .. ba • 
yan da ~arkı söyledi. Gözlüklü yanımda 
duruyordu: - Ben, dedim radyo arıyorum. 

- Knç lambalı! 
- Lambayı evde sonciürdüm. Li.mbay-

la işim yok. 
- Ne modeii? .. 
- Model filan ist~mıyorum, evlad, rad-

yoyu arıyorum, radyoyu! Ben oranın şı
pekerı oldum. 

- · Ha ıstasyonu arıyorsunuz? 
Ne de laf anlamaza çatmıc;tım. 
- f stasyonu nra~aydım, yerini ben bi

lirdun. İstasyon Sirkec!dc. Ben, radyo a
rıyonım. 

- Stüdyo diyorsur.uz. 
- Ben ...iyle bir §CY demiyorum, radyo, 

işte anlarsan anlrı ... 
NihayE?t güçbela c:nlamıstı. Bana bir 

yPr :arif etti. Tarif tttiği - yere gittim. 
Kapııar kapalıydı . .Ne ele tembel feyler
miş. Kapısında ta ~kşan:a kadar oturup 
bek!edim. Gönülleri oldu. Akşam ezanın
da kapıyı actılar, ben ele güçbela içeri gir
dim. 

- Ecn, dt>dim, buray.:ı şıpeker oldum. 
Gözü gözlüklü nurtopu gibi bir deli -

kanlı: 

- Artık beraberiz demek. 
Demesin mı?.. Birdenbire kaşlarımı 

çattım .. 
- Hişt ayol, ben dış ehU kadınım , 

bu nasıl ~af. neye ~eninle beraber ola _ 
cak mışım, ben senin :ıen oluyorum ki? .. 

- Yok, yani siz de benimle birlikte 
şipikerlik yapacaksınız da .. 

- Ha şunu şöyle ı:öylescl"e .. 
- Şimdiden işe 1:aşhyalını. 

- Pekala, hele göster işJ Beh ya • 
payım .. pencereyi açıp bağnayım mı? 

- Ne münasebet.. 
- Ne münasebeti vnr mı, ben buraya 

gelmeden şıp ekerliği öğrendim. Pence
reyi açıp, ey İslanb:.ıllul:ır burası İstan _ 
bul radyosu, şimcP dinlf:'.yin diye bağırıp 
\algıcıların isimlerini ~oyliyeceğim. 

-- Öyle değil br.yan, hiç pencereden 
bağrılır mı? Şu m:ıtrofonun karşısına ge~ 
çin .. 

- Mikrofon da ne ? 
- İşte bakın şu .•. 
- A ayol, masa saatini ne diye, çubu-

ğun üzerine koydunuz? Bir konsolunuz , 
bir masanız yok mu? 

- O masa saad cieğil .. 
- Beni mi kandırıyorsun?. 
Biz böyle konuşurken, bir de arkama 

baktım .. Ne göreyim, tir krıdın, yanında 
da iki erkek duruyorlar. Gözlüklüye sor
dum: 

- Bunlar da kim? 
- Bayan, radvoda şarkı söyliyecek, 

ba.)'.lar da çalacaklar .. 

- Her akşam burada böyle ahenk o • 
lur mu, yoksa bu &k§am bı:ı benim şere· 
fime mi? dedim. Hemen işaıeti verdi: 

- Sus .. 
A, çıldıracaktım, sanki birisi uyuyor 

gibi ne söyliyecek clsaır hfmen: 
- Sus: 
Diyorlardı. HP.r r..n ise biraz zaman 

geçti. Erkekli kadınlı bir kalabalık içeri 
daldı. Onlar galiba brnden evvel papa • 
rayı yl'miş olacaklar ki hepsi de ayakla
rının uçlarına basa basa yürüyorlardı .. 
gözli.ikliiye döndüm: 

- Hişt, d1°?dim, erkekli, hdınlı misa -
firler geldi. Kalkıp karşılasnna, yer aiis· 
tersene, ayıp .. 

- Sus! 

- A a, ıistüıne iyflık Mğıık, canım a -
yıp dc>ı ler bir ~ey vardır. Sen ev sahibi 
sayılırsın .. karşılamak sar.a düşer ... 

Gözlüklü oralı olmadı. Ben de kızdım .. 
kendim ayağa kalktım: 

- Safa geldiniz, safalar getirdiniz, de· 
dim, benim için geldiğinizi &nladım. Kom 
şuluk böyle olur. İlk günden safa geldine 
gelmeli .. Ben burada memurum .. hani o 
~ıp eker dedikleri memur cinsinden me -
mur. Hemen şimdi şıp diye ekeceğim. 

Gözlüklü aramıza girdi. 
- Yeni şipikerimiz. 
Onları bana gösterdi: 
-- Şehir Tiyatrosu <ırtistleri, radyofo -

nik bir µ:yes iemsıline geldiler. 
- Neye geldiler neye? .. Piyazla pes -

tile mi geldiler .. Ah evladım, sen onu e,·. 
velden söyleseydin, ben kendi elimle dol
ma doldururdum. Hiç misafire piyazla 
pestil :kram edilir mi, doğrusu utandım. 

Hep birden gülmiye başlnciılar .. 

- Bak gördün mü, şimdi de gülüyor • 
lar .. tabii gülerler ya .. böyle ziyafet örrı· 
rümde görmedim. 

- Bayan ziyafet değil, biz aktörüz, rad· 
yoda temsilı bitirip gideceğ:z. 

- Hele daha yeni ge!dinfa, durun ko • 
nuşalım .. 

Ben konuşalım derken onlar, sanki ben 
orada yokmuşum, kenc'!ilerile konuşmu· 
yormuşum g1bi o çubuk iıstündcki saatin 
karşısında toplandılar.. Gözlüklü anla -
şılır anlaşılmaz bir sesle b!r şeyler söy -
ledi .. Misafir gclrn kadınlardan biri a,·a· 
zı çıktığı kadar bağırdı: 

- Ben Yuruldum, beni öldürdüler, al • 
çak .. 

Mtrr.tomu kapınca radyo dedjk1f'ri o 
menhus yerden dışarı çıktım ve bir da
ha da adımımı atmadım. 

tsmet llulüsi 
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IKADHN 1 

Yüz tuvaletinde tabiilik 
Düniln güz makyajı /azla mübalağalı idi. 

Bugiinlıü daha çok tabiidir 

Dünün gtlz~H Bugıimın ııe yarının güzeli 
Daha düne kadar aeYilen, hoş görü - sun'i ağırlığı altındaki gözlere tatlılık -

, len sun'i, soğuk, heykel gibi güzellik bu- tan çok uzak bi~ hakış veriyor. 
.. · · ı tab'l k b' ka 

1 

Numara (2) hır de şu kaşlara bakınız. gun verını can ı, ı Ye sıca ır - . 
• M k Biçimlerı, kalınlıkları ne kadar tabıi. Bu, 

dm güzelliğine bırakmış bulunuyor. a - .. .. 
k 

hem bakışa tatlılık verjvor, hem gozun 
yaj artık yüze heykellerin cansız, u - • 

üstündeki kemiği gizliyor. 
sursuz güz.elliğini değil, yaşıyan, duyan 

yüzü';'lde ıztırab, neş'e Ye heyecanın can

lılığını taşıyan kadın güzelliğini vermi -

ye yarıyacak. 

* Solda cildi görmenm imkanı yok. Ka

lın bır makyaj tabakası onu maskelemiş. 

Dünkü güzel, ilha:r&ııu sinemadan alı- Ne tabii renkten, ne de nP.scinden bir şey 
farkedilmiyor. 

yordu. Bugün hayattan alacak. Koydu -
ğumuz jki resimde bu farkı çok açık bir Sağda cildi canlı, taptaze. Pudra ve 

şekilde göreceksiniz. Bu iki resim ayni krem bu deriyi ertmemiş, gizlememiş, 
kadınındır. Bütün fark çizgile gösterilen yalnız tazelik ve biraz da düzgünlük ver

k1sımlarda (saçlar, kaşlar, ten ve du - miş. 
daklar) yapılmıştır. * Solda da alın apaçık. Saçlar tabii şe -

killerinden tamamıle uz.aklqtırı!mış, bir 

heykele form vermek ister gibi sımsıkı 

taranıp, başın iki yanlanm bir bukle çer

çevesi içine almıı. 

Halbuki sağa bakınu. Ne tabii bir baş. 

Kısa kesılmiş, iyi bir permanantla biraz 

da fırçadan geçirilip kendi haline bıra -

kılmış saçlar. 

* 

Solda bu ağız, hemen tarnamile yap -

madır. Kadının dudakları (bilhassa ait 
dudağı) hiç bu kadar kö~elı ve kalın de ... 
ğildir. 

Sağda tabii ağzını görmek istiyorsa • 

nız bu resme bakınız, yaradılışındaki çt... 
gilere sadık kalarak hafifçe kırmızılaş • 

tırılan bu dudaklar tabiiHklerinden hiç 

bir şey kaybctmemi~lerdir. 

İşte bugünün güzeli bu canlı ve tabü 

Numara (l) kaşlar tabti kaş yerinden güzeldir. Bugünün makyajı da kadına bu 
çok daha yukanda, gözü çerçeveliyen ke- güzelliği veren hafif, şefıcıf ve tabü bir 
miği meydanda bırakmıı. Bu, kirpiklerin boyan.r.adır. --. ___,.., .... --- -.... ~ 

Spor şapka çocuk b&kımı: 

Çocuklarda kabızlığın 

önünü almak için 
Ekseriyetle kıiın iki ile beş altı yaş a

rasındaki çocuklarda inadeı bir kabızlık 

başlar. Buna sebeb olan fey ç,ocuğun, so -

ğuk havalarda, evde kapalı kalmasıdır. 

Evde dışarıdaki gibi koşup oynıyanıaz. 

Vücud hareketsiz kalır. Soğuk hava ço -

cuğun iştihasını açar. Yaza nazaran fazla 

yemiye başlar. Bu fazla yiyeceğin fazla 

da posası olur. Halbuki hareketsizlik ço

cuğun barsaklarmı tembclleştirmiştir. 

Bunları sık sık dııan atamaz. 

En tabii çare §Udur: Çocuğa bol su içir

mek, bol taze meyva yedirmek, Mümkün 

Yeşil fötrden., kordelim kahve rengı olduğu kadar evde koşup oynamasını te-

grogren. min etmek. 

Bluzlarınızı kendiniz dikebilirsiniz 
Fek az dikif bilen 

kadınlar bile bu bhu 
lan dıkcbilirler. Bu
na mukabil şık ve 
nıoda:> a çok uygoo
durlar. 

Solda - İpekli ku
rnaşıan kazak. Göğ -
ıriimin iki yanında 

üstü pıkürlü birer 
pli var. Kollarında, 

belınde, önünde ken
di kumaşından fiyon
galar. 

Ortadıı - Yuvar -
lak roba. Bu roba -
ya büzgü ile dikilmiş bir korsaj . Küçük bir bask. 
Sağda - Yakası (ön ve arkada) buzgii lti bluz. Kolların omuza dikildiği yerler, 

kol agızlan da .oüzguliıdür. 

~ON ıPOSTA 

Bugünkü Türkiye~e hayat 12- Garson 1 

1 Azmi Gürel, Sirkecideki İzmir 
• gazinosunun garıonlarmdandır. 

Birçok maddi ve manevi tecrübeler onda 
bekarlığın sultanlık olduğu kanaatini U• 

yandırdığı :çin, 30 yaşını geçmesine rai
men yalnız yaşamayı tercih etmektedir. 

Fakat mesleğinin nankörlüğüne bakı .. 
nız ki, beyaz gömleği sırtına tam on yedi 
sene evvel geçirdiği halde, IÜJldeliği bir 
litayı afIDamtftır. 

3 Azmf, masum saadetini, munta
• zam yaşamasına borçlu olduğu

nu 1iöylemektedır. Sabahın saat sekizin
de içine girdiği gazinodan,' gece yansın
dan bir saat evvel Jrnrıulmaktadır. Fakat 
evinin sakın havasına kavuşup, bol su ile 
yıl:anrnak, Azminin sade ellerine, yüzü
ne blriker. milcroblu tozları değil, aHbı
na yüklenen yorgunluğu ve vücudunu 
saran uyuşukluğu da g!derrnektedir. 

Okumaya da düşkün bulunan Azmi, 
filozofluktan da hoşlanıyor, ve bana: 

c- Suyu seven, hayatı da sever!> di
yor. 

5 Hergün müşterilere hızmet ed.eıı 
• Azmi, tatil za.m.nla:-mda müşte

rı m»vkiindedir. O: 
- Fakat, diyor, garson olmanın bir fe

nalığı var: İnsan, işden anlr.dığı, ve her 
kusuru gördüğü için, hiçbır garsonun 
hizmetinden memnun olamıyor. Azmiye 
sorarsanız, :stirahat hakkını bzaımnı§ 

bir insan keyfıle içılen bir fincan çay, 
mirasyedinin ıçtiği on şişe §Smpanyadan 
fazla zevk verir: 

c- Ben, diyor, çalışmad11.n karnımı d{)
yursaydım, etrafımdakilerden bir hırsız 
gibi utanırdım!> 

2 Amıi Gürel, bu bir liraya mukabil, gün.de tam on altı saat çalışmaktadır. 
• Fakat öğle ve akşam yemeklerh:i, çalıştığı 11azinodan yt>diği için, bu 

mütevazı kazanç, onun mübrem ihtiyaçlanna karp koyabilmektedir. Haftanın 
ikı i%in gününde, yarım yemıiye aldığı içm, her yedi gün nihayetinde, Azminin 
elinde kalan para 11ıtı lira tlltmaktadır. & para da, haftılda 280 kuruş oda kirası 
ödiyen Azuunin, çamapr, avab, hamam, tnı, ça,y, kahve, sinema, gu.ete, kitab 
gibi muhtelif masrafianm acak kapatmaktadır. 

4 Azminiıı Jwr gece, yıkanıp yatağına uzandıktan sonraki me§galesi: zcv
• Jı::i ve ilam oklıımalctır. Azmi: 

- Okuyorum ... dıyor. Ne buluraam, n• elime geçittbilinem okuyorum. Çünkü 
insan okuyunca, hem eğleniyor, hem dinlenıyor, hem öğreniyor! Hem de unut
mayın ki, kitabın g~tirdili uykunll?l keyfi, hiçbir uyku ilacında bulunamaz! Ki
tab insanı hem tatlı tatlı uyandıny«, hem de tatlı tatlı uyutıuor! 

6 Y aun imkln buJdukÇ' .._.,_ " t1'11L .:Dmer4 bir müşteriden açıktan 
- bahşiş aldıkça sinemwı1 tiyllre,. il~ de hoflanatı Azminin ma

sum eğlencelerinden bina de, nq'eti bir arkadqla iki parti tavla atmaktır. 

Azmi: 
c- Ben m.es'udum! diyor, ve ilave ediyor: 
c- Yeni açılacak ıanonlar mektebinde bana da bir hocalık versinler ... Ben 

de, hayat1Mından pklyet edeB garsonlara, az para ile çok mes'ud olmanın yol
larmı öğretirim!> 

lngilterede bir tren faciası 

tngilterede Edimburgh ile Glascow arasında 35 kişinin ölümile neticelenen bir 
tren kazası oldu. Lıgilizlcr bu hatta yir mı ~n...-iı.:nberi böyle k.'1 ~ olmadığım 
söylemektedir. Resmımiz facia sahnesini gösteriy-or. 
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I EDEBiV~T::J 
San' atkir topluluğu 

* • • 
San'at'lıia, hallrın ıüel .,,.'atlara lrC1Ttı alGJranslıjuulan Jem oanrr, 
lalıat birleıme, anlQ.fma oe tlerJlerine aamimiyetle çare arama zama.. 
nı gelince ortada lrimıeyi röremezsiniz. Halbalri .an'at, bübiitiin 
bafka bir havayı ne• imidir. Onan İ~nde kendi•i yaf'Jl'lıyan 1t11t'atlrôr, 

na•ıl olar tla bu san' atı muhitine yayabilir? 

Yezenı Helld Fehrl Ozeneoy 
Güzel San'atlar Akademisinden kibar, ayni toplanma, konUf!M, derdle§JD.e ve 

ince ruhlu bir genç kızla konuşuyorum. anlaşma arZUJu var. Fakat yalnız arzu
Bana: su! Bu dilekler hep ayni şekilde başlar, 

SON POI~.& 

insan kasabı 
Şeriki, Weidmaan'm cina

yetleri yalnız bapna 
işlediğini söylüyor 

- Akademiden çıkınca bütün arka - hep ayni hüsranlar yidedilir, neticede fi.. 
daşlar bir tarafa dağılıyoruz, diyor. Ya - kirler ayni pamukipliği ile bağlanır gi
zık ki başka b~r yerde bir san'at atmos- der. Ben, kendi hesabıma yirmi beş yıldır 
ferimiz yok. Meseli ressam, şair, roman- bu nağmeyi dinliyorum. Galiba daha öm- 1\f illiofl avukatı fle beNl>er 
cı, bestekar, sahne artisti, hasılı bütün rüm oldukça da dinliyeceğim. Bir aralık, p . zo (Hususi) _ Fransız gaze-
san'atkarların zevkle ve heyecanla topla- .ı:ı~y Köşkünde bir ~Güzel San'at!ar Bir-\ teler~~ .insan kasabı diye isimlendir
nacaklan bir klüb! lı~ı. va.rdı. Öncelen çok canlı_ bır çeh~e dikleri Weidmann meselesi hakkındaki 

Ben bu yürekten arzuya ilave ediyo - gosterdı. Ressam, romancı, mımar, şaır, tahk"k t ·ıerlemektedir İki gün evvel 
rum: aktör hep o eski çatının altında birleşir ı 1 

a ~rafından Lebl d'u öldür _ 
Kı .. b b.l l h . d · ·ıs te · 1 ·b· ld So b. d b" b. canavar on - u ı e o masa, ıç egı e mız, ve an aşır gı ı o u. nra, ır en ıre ır .. ld ğu iddia edilen riki cürmü 

nezıh ve bilhassa içkisiz .bir müzik salo- dağınıklık! Bilhassa iktısadi sebeblerle, Mm~ışı· 0 ~ t• vah edilm. t • şe 
h d b. t · h · F k t 1 k . 1 ı ıon ıs ıc ~ ır. nu; ya u ır ar ıst pasta anesı. a a yapı ma ıstenen şey eri yapamamak ac- . . Lebl d' .. .. .. _ .. .. . 

her halde şu mcvcudların hiç birisine zi! Neticede derin bir boşluk... • Mıllıon, ~~ ~ o~dürd~~nu ın-
benzemiyen çok ince bir muhit... J Bu tecrübeyi bu şekilde dE.-nemek fay- kar ederek şu soz en so~lem~ştı.~: 

Birincikinun 21 

Doğu mektu.bları : 

Erzurumda büyük bir tuğla ve 
klremid fabrikası kuruldu 

Bu hareket, Dopnun mimarisinde büyük bir inkılabın 
batladığına iıarettir. Erzurum da ıpor da canlanıyor 

Gene kız, başını eğerek: dasızdır. Fakat san'ati zayJf düşen bir - Hayır, ben ~b.lond u oldurme • 
- Evet, o da mümkün, diyor. Yeter ki muhitte san'atkarlan yüksek bir ideal diın. Vakıa kendısının bavulwnda bu -,I E".,...""'" Hcalkevl apor tah-

san'at duyguları, san'at aşkları ve aan'at etrafında feyizli ve coşkun bir ruhla top- lunan tabanca ile Öldürülmüş olduğu Erzwum (Huaısi) - Erzurumda Göl-{ eden Tahsin Uzer, ıopçu Mustafayı • 
ô.üşüncelerile birbirini tamamlıyan, bir- Iıyacak başka bir k uvvet yok mudur? O doğrudur. Faka~ ~ tabanca ile ~eid - ı başında yeni kurulan Kiremid fabrikaaı hamlesinden dolayı takdir etmifttr. 
birine faydalı olan kimseler in toplana - sihirli mucizeyi, o tılsımı bekliyoruz. ı ~ann ateş etmış~.ır ... Mas~ oldugumu j da üçüncü müfettiş Tahsin Uzer tarafın- Doğuda spor 
caklan bir yer olsun da. .. * ısbat edecek en buyuk delıl de tabanca-

1 
dan açılmıştır. Memlekette her hangi bir E 18 (H ") Doluda BpOl' 

Sonra ikimız de susuyoruz. Fakat his- Romancı ıikiyet eder, kitabcı az para yı saklamış olmamdır. Aksi halde onu I kiremid fabrikasının tesis edilmesi, had- k rzur_~ 1 t u~usı ~ebeb v "mil-
sedıyorum ki aramızdaki yaş ve nesil veriyor diye. Kitaocı şikayet eder kitab kolaylıkla bir yere atar, ortadan yok e- di zatında çok mühim bir mesele değil - ç! 

0
rl ~erı xa mış ır. una~na 1u··zum e k.a İh-

y • • • • • • • • e nı uzun uzun aram & • yo 
farkına -:-agrncn ikımız de ayni şeyi, ayni satışı çok azaldı diye. Ressam şikayet e- debılırdım. di. Yeni bir fabrika .muhitine iş açar, mal. 0 kadar ki buranın mahalli an'ane-
idcali çok zamandanberi .. d~ş~üy~r~~ 1 der, satmaktan vazgeçtim. :ablolar~ı 1 Million bun_da~ s~n~a ku~nlard~n ~~~eket is'.ihsaline hızmet .e~er. Bu _çok !erinden kuvvet alan sporiar bile yavaf 
Onun dudaklarında teessurlu bır bukü- asacak duvar bulamıyorum dıye. Aktor Jeannie Kellerın oldurulm.esı ıle de bıç ıyı bır şeydır. Fakat dopu ıçın vazıyet yavaş sönmüş bu1unmakladır. Cirld ah-
lüş var, belk~. bc~i.m de:·· İki~i~ ~e şüp- ş~kayet eder. tiyatroda ~üksek ese~.i .~in- bir alakası bulurunadığını söylemiş ve b_oyle değildi: "'!e kire.micı ~evzuu üze - cılık gıbi. ' 
he ve tereddud ıçındeyız. Düşunuyoruz lıyenler, seyredenler, sınemada kotu e- Weidmaruı'm villasında bulunan, fakat nnde de bu !tıbarla curmaga değer. At' ._ h. v ktur. F tbol kıs b. 
ve korkuyoruz ki acaba bu san'atkir top- sere koşanların binde ellisi bile değil di- kimlere aid olduklan henüz anlaşıla - Şark bölgesini bilenler, buralarda kır - ıedtı .. mb ~ç ı··~ b ,d u 1 a ır 
1 b. .. b. h k "kat ı k ,,... k. ed d"" . . d 1 h" lmed.kl . . d zaman aıı en, s an u an ge en gayret.-uluğu ır gun ır a ı o amıyaca ye. ~ı.unar şl ayet er, unyanın para- mıyan kadın elbıselenni de tanımadı - mızı am ara ıç rastge ı erını e 1. b" k d hi t "l 1anmı t 

"l\1'11" b" ' .. Uru · ı b .. tü ' t ·1 d k bT l D - t . k d k. .d. ı ır ar a aşın • mme ı e can ş ır. 

k~ı.1 ı Hı 1ırk sa
1
n ~t du ki sıtoe 

1
ut

1
n san.ah: skı e ebv. ve .apartıma1 • n yap1_:ırıriar .. a ço ğını iddia etm~tir. ı ır 1edr. _ ogub _lmu~ııne a bar. ır.emı .ın Güreş yoktur. Boks ınevcud değildir. 

ar ar, a ev erın e p an ı ar gı ı, ere ır mımar p anına uzum gormez - ne o ugunu ı ıyor, ve asıt mımarı - G 1 . t 1 b 1 . "d kl . b" . - . k 1 . . . . . . ene erın, a e e erın gı ece en ır yer 
bır gun bır çatı altında toplanamıyaca er, ustabaşılar mımar kesıldi dıye. Yal- Aslan yavruları Jçin smı taşla, çamurla meydana getırıyordu. k · T b.. . 1 bel bu 

? B . b" l · h. l ·ı fik. 1 il n · "k~ t t t d · · d K k E h · ·· ı - k k yo tur. a 11 gençJer vrı ta e er mı. ır ır erme ıs erı e, ır er e per- ız şaır şı caye e mez; e se e ıçın en os oca r7urum şe rıne şoy e yu sc .. d k 1 kah 1 d . . 
. 1 k, b. b. l . .. ··d- kl 1 ç·· k.. k.d b . al su··ı nine a .. onıgor b" d b k k l . h . yuz en a şamarını ve er e geçırı -çın enere gene ır ır erme yuru u e- sız anır. un u es ı en erı ışmıştır, ı " ır yer en a aca o ursanız. sıya , sım- 1 ıi ÇE'tin san'at yolunun ıztırablarını unut- kendı mısralarını kendi yazıp kendisi o- siyah bir manzara ile karşılaşırsınız, bi - yor ar. · 
turmıyacak, dindirmiyecekler mi? Kim kumağa! Çünkü dünya '; ;yasasında bu - naların veçheleri çamurla sıvandığı için Son bir kaç ay :rarfında spor bakımın-
bilir ... giin en zavallı, en yüksek derecede mağ· siyahtır, damlar çamurla örtüldü[,rü için dan <la ufak ve iimid vericı olup olma • * dur olan san'at onunkis!dir. Hele bizim siyahtır. Ve c·vlcr de ufak pencereli mi- dığı henüz anlaşılamıyan bir hareket be--

Genç bir ressama rastlıyorum. Yolda edebiyatımızda! Hele bugünkü çetin ve kfıblardan ibarettir. Gözlerinizi biraz a- lirmiştir. 
yanyana bir müddet yürüyoruz. Bana 

maddi hayat şartları içinde! ralayınız, şehir, hafriyatta:ı v. eni kurtul- Cumhuriyet bayramında Halkevi ta • 

* 
muş bir kurunu Ula sitesi gibi görünür. kımile Levendspor takımı arasında bir 

son tablolarından bahsediyor. Sonra bir- -
Bütün bu satırlardan çıkacak neticeyı· Hemen şunu da ilave E:deyim ki, bu maç yapılmış ve bu maçı Levendspor ta-

den gözleri dolarak: okuyucularıma bırakıyorum. Yakında mikab ve :ç taks!.matları karışık evler, kımı iki sayı farkilc kaıanmıştır. 
- Geçenlerde bir sergi açtımdı, diyor, 

fakat ne resimlerimi teşhir ettiğim sa _ belki bu meleleye tekrar geleceğim. Bu - dışlarile :nukayese edilemıyecek kad* Gençler o tarihten itibarer. ekzersizle-
lonun ışıkları müsaiddi, ne de sergimi zi- günlük, sadece, bugünkü san'atkinn acı- iyi döoenmiştir. Haikda halıya merak rine devam etmektedirler. Ve Bayburd-
yarete gelenler bir ordu kadar kalabalik! smı kuşbakıfı bir görüşle belirtmek is • vardır. Herkes yuvasının rr.hat olm~nı la Knrsla da temsili maçlar için huırlık-
İlk günlerde ise, şöyle böyle gelenler ol- tedim. bilhassa ister, bunda çok haklıdır da, zi- lar yapılmaktadır. 
du idi. Fakat sonraları merdivenden her Bu derd, 'l'ürk san'atkarlarının müşte- ra diğer şehirlerimize nazaran Erzurum- Erzurumda dört klüb c.lduğu için ku • 
ayak sesi işıttıkçe yüreğim hopluyordu. rek derdidir. Ama en büyük kabahat de lu 6enenin çok uzun bir zamanını, kış rulmarı :azım gelen bölge t eşkilatı henüz 
Bazım koridorun ö~sinde boğuluyordu gene onlarındır. Hep ıızlanırlar, halkın mevsimini evinde geçirecektir. . kurulmamış ve bu taraftan hayli geç ka . 
bu sesleri Bazan da, Allah razı olsun, bir güzel san'atlara karp alakasızlıJmdan Tahsin Uzer umumi mütetti§ olduktan lınmıştır. Şimdi herkesin ümidi yeni ku-
iki mekteb talebesi benim ıseaiz ve ıs- dem vururlar, fakat birleşme, anlaşma ve sonra kıymetli mesai arkadaşı Erzurum rulacak olan dağcılık klabündedir. Ka _ 
sız salonuma uğruyordu. Hasılı tablola- derdlerine samimiyetle çare arama zama- valisi Haşim İtcan ile üçüncü umumi mü- yakçılığın Erzuruma çok yakın olan Kop 
rımın arasında uzletin eıı acı dakikala _ nı gelince ortada kimseyi göremezsiniz. fettişliğin merkezi olan bu güzel mem- cağında çok :yi tatbik edilebileceği söy _ 
rmı 0 on beş gün içinde yaşadım. Ah, bir Halbuki san'at, büsbütün ba{ka bir ha • Son günlerde Londra hayvanat bahçe. leketi imara koyuldular. Yeni Hükumet lenmektedir. Merkezi umumi de orada 
san'at ocağımız yok ki hep orada birle _ vayi nesimidir. Onun içinde kendisi ya • sinde bir aılan dört yavru doğurmu§tur. maliallesi, yeni nümune evleri, oteller ve bir sığınak yapılmak üzere Erzurum vi -

ıamıyan san'atklr, nasıl olur da bu ha - Fakat annelerinin aütü dört yavruyu bes- asri apartımanlar arka arkaya yükseldL layetine beı bin Jra göndermiftir'. Daf -
vayı muhitine yayabilir? En küçük oda • lemeğe kifi gelmemekte<!ir. Bunun için Bu yeni tesisat, bu tnodern binalar da ar- cıhk federasyonu asbaşkanı Bay llyaı da 
dan en büyük salona kadar bu havayi ilf· şimdi kendilerine bir sötninf aranmak· tık çamurla veya cluklu sacla örtülecek dağcılık klübünü kurmak ve bu sporun 

şelim de derdlerimizi açığa vuralım. Hele 
en fazla istediğim. su içinde balık gibi 
biz de daimi bir san'at havası içinde ya -
şıyabilsek ... Bu, ne güzel olur değil mi? 

Evet, çok güzel olur. Fakat nerede o 
topluluk! 
Başımla tasdik ediyorum. Sonra genç 

arkadaşım kolumu bırakıp elimi sıktıktan 
sonra uzaklaşıyor. Bu sefer, dolu gözlerle 
ben onun arkasından uzun uzun bakı -
yorum. 

* 

liyeUm. Ti ki, bir zamanlar bizim ço • tadır. dl'ğildi ya .. ve sonra artık Doğu diyarını inkişafı için yapılacak şeylere nezaret et-
cukluğumuzda fincan oyunu oynanan kö- da konforlu, çatılı modern evJere ka • rnek üzere Erzuruma gelmiştir. 
şelerde bugün poker ve briç yerine mu- Bir Amerikalı çi'tçinin vuşturmak, dört duvardan ibaret olan Kendisile görüştüm. Erzunımun ba 
siki. şıir, resim ve t iyatro zevki ve bu J 

1 
nıikab evlerden kurtarmak da !Azım. spor iç;n müstesna mevkiinden bahsede-

san'atların ruh yükseltici ince oyunları garib f.Jasigeti İşte bu işi §ahsi teşebbüs ve cesaretile rek dedi ki: 
kaim oJsun! Duvarlarına İllustration'un Birleşik Amerikanın Kentaki eyale- topçu Mustafa ismınde b"r vatan çocuğu _ Kayak için Türkiyeniıı en müsaid 

Şehir Tiyatrosundan 
vayda karşıma çıkıyor. 

Noel nüshasından bsilmiş resimleri çer- tinden ihtiyar bir çiftçi geçenlerde ve - üzerine aldı. Üç ay tvvel Doğu şirketi is- yeri fÜphe yok ki Erzurumdur. Gerek ID
çeveletip asan zenginlerde resim zevki fal ederek oldukça ehemmiyetli bir yekCtn mile ve blr kaç o.rkaclaş!le kurduğu bu şınm uzun olması, ve gerek arazisinin te
yoksa onu uyandırmak ressamın vazife- tutan çiftlik ve sairesini çiftlik nazınna nıüessesenin ilk eserıni ortaya attı ve bir şekkülü, bu FpOrun burada inkişafına 
sidir. Yağlıboya tablolannı ona satın al- vasiyet etmişti. Vasiyetnamesi açıldığın • kiremid fabrikası kurdu. Bir zihniyeti, fevkalade hizmet edecektir. Burada de~ 

bir artist tram - mak ihtiyacını o verecektir. F~kat nasıl? da nazınn bu mirası alabilmesi için bir bir mimariyi değ!ştfrme yolunda atılan hal bir klüb kurarak genç~eri, aileleri, 
Ne kuvvetle? Her şı-yden evvel metodik de ıart bulunduğu görülmüştür: adımların birisi c.lmak itibarile bu fab _ bayanJarımızı teşvik etmt k ve bir taraf-

- Ooo? .. Nasılsın? Epeydir görüşme-
dik. 

- Öyle .. siz meşgulsünüz, ben de .... 
- Yahu, bir akşam buluşsak da ... 
- İyi olur. Fakat nerede? Hem ben, b i-

liyorsun ya, Adada oturuyorum. 
- Ne çıkar? Bir gece İstanbulda ka -

lırsın. 

- Peki kalayun. Nerede ve kimlerle 
buluşacağız? 

Eski ve devamlı dostum birden burku
luyor. Evet, nerede? Ve kimlerle? 

- Mesela, diyor, filin ve filin da ge
lirdi . . 

- İyi ya, topla onlan, bana da haber 
ver! 

Hala toplıyacak! Hala toplanacağız? 
Toplansak da nerede? Hangi birahane 

kö .esinde? 

* Bu misalleri, bu tesadüfleri ve konuş

maları uza' maktan ne çıkar? Görüyo
rU'n ki hütun rnn'alkarlar arasında hep 

bir san'ot propagandası ile. Sonra meseli r.ika b:r kıymet ifade eder. d Nazır bütün hayatında bt'iyyen ga - dn spor yapılırken diğer taraftan da 
tiyatro zevkini genişletmek mi istiyoruz? :r:ete okumıyacak! Vasiyetnamenin bu Fabrika günde bir posta amele ile çalış- içt!mai lıir b.areket uyandırmak istiyo • 
Salonlarımızda, hattl en mütevazi, en t.:ğı takdirde be• bin k.iremia imal ede _ rum. 

şırtına riayet etmeyip gazete okursa bı- w 
basit aile hayatımızda birer perdelik za- cek kudrettedir. Lüzumu haJinde bu mı·k-

raktığı külliyetli miras tamamile bir ha-
rif ve ince salon piyeslerini moda kılma- dar on beş hine kadar çıkar. Kiremı"d 

yır müessesesinin eline geçecektir. 
lıyız. Dekor istemez, dekor salonun ve --··---··----- fabrikası Eskişehir ve Kütahya fabrika _ 
odanın kö§eSidir. Fazla eşhas istemez, b k b Iarından biraz ufak clmakıa bera'l..-r İz-ji ile u işe kendimizi vakfetme ten aş- Ut: 

çünkü ekser ııaynetlerde eşhas iki, üç ve ka çare yoktur. Ancak 0 fedakarlığı kim· mir fabrjkası gibi kurutma dairesi de 
nihayet dört kişiden mürekkebdir. Zarif .. ·zı h · vardır. Fabrika tugvla mevsimi olan yedı" ler gostcrecek? Gene hep bı er, ep fi • 
nükteler ve ince, hafif bir psikoloji. Bun- kAyet edenler mi? ay ışliyecektir. Ve bu müddet zarfında 
lar hem kolay oynanır, hem aileler içinde t 4,5 mUy"n kiremide kadar istihsal yapa _ 

şte bu sual karşısında akar sular du-
gençlerin, hatti miniminilerin bile ti - caktır. Doğu diyarında böyle bir fabrika' 

t ki ruyor. Çünkü geride geçmiş seneler ve o 
ya ro zev ·ni ve merakını uyandırır. Şiir olmadığı ve şimdiye kadar da evler ki _ 

senelerin tecrübeleri var. 
geceleri, musiki geceleri de ayni suretle remidle örtülmediği için ihtiyacın dere-
dostlar d • A tib ı B la ·ık Demek ki daha bnka elemanlar da bu aruın a ıı.o::r o unur. un r ı -Y cesi henüz ölçülmerniştir. 

1_,_ 1 hareketi tanzim etmeli. 
aAı<& ge en şeylerdir. Vikıi hepsi b9·}lunla Fabrika bundan başka deHkli tuğla, a-
bitmez, ama ne çare ki bilhassa bu kü- İşte ihtimal geleeek bir yazımda bu me- teş tuğlası, çini sobalar, ve sırlı künkler 
çükten, bu basitten bqlangıçlardır ki ba- selenin bu safhasına dokunmak istiyo • de yapacaktır. 
zan bir diyarda en yüksek san'at hare- rum. Belkı dava, 0 zaman daha açık .e Fabrika buranın yerli :i.ınyitlerini ya -
ketlerine kadar yol açabilirler. Yoksa yal· daha salim bir şekilde ortaya çıkabilir. kacaktır. 
nız şikayetle, ne san'at zevkini muhitte Maarnafih ona da §imdiden bir ekim Fabrika yevmiye 70 ameleye ve min-
yayabiliriz, ne de san'atkar1arı bir yere bılir?> ilive edeyim mi? haysilmecmu yüz kişjye i~ temin ede _ 
toplıyabiliriz. Demek ki elele verip ener-. Halid Fahri Omnıoy cektir. Açış töreninde kısa bir nutuk irad 

Fo.kat şu işe bakın ki, Erzurumun etra
fır.daki dağlarda hafi! kar tabakalan ~ 
duğu hald~ ~ehirde derecP.. hararet gün
düzleri 16-18 i bulmaktadır Ve her sene 
fırtınalar olan bu mevsımdc şimdilik sü
künet vardır. 

1ıftıstafa Fwıd 

Ceyhanda bir pamuk hali 
yaptırılacak 

Ceyhan (Hususi> - Eski mczarlıt clvaruı
da blr pamuk ve hububat hhli yaptırılacak
tır. Halde 80 büyuk mağaza bulunacakt.ır. 
Ancak bu yıl pamuk tıat.ıarının düşkün ol
muı yüzünden bu kararın henüz tatbik sa
hasına geçllememlştlr. Koza 4, çiğitli pa
muk 9- 10 kuruşa satılmaktadır. Fakat h(l
kümetlmlzln aldığı tedbirler sayesinde pa
muk flatının yakında tanzim edıleceği ve tiıc
cnrların yiızünün gıilece(;I . bu kararın da. 
tatbik edllece!i umulmaktadır 
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Davaların sayısı 6 oldu lsianbulun en 
Kısa adamı 
Birini yaraladı Ahmed Emin ve Avni Bayer dün adliyeye gi..ferek 

nıüddeiumumiliğin suallerine cevap verdiler, diş tabibi 
hakaret davasını açb, müddeiumumi meseler,in 

pek vakında aydınlanacağını söylüyor 

(Baftal'tıfı ı inci ıayftıda) 
Bu vaziyet karşısında meçhul gölgenin 

bır hırsız olduğuna kanaat getiren Bay 
Simon, tabancaBJDı doğrultmut ve teti-

(BGJ'GT'<ıfı 1inci1nyfada) J yılamaz, diyor. Onun da istinad ettiği bir ğine parmağım basmıştır. Hazin bir te-
Fotografçılar bir vaziyeti tesbit eder- ~ok noktalar var. Fakat hu kısımda da sadüf netiCE"rnde ömründe lmrfUD atma

lerken diğerini kaçırabileceklerini düşün- nıütalea yürütmiyelim. Hakimin hükmü- mış olan cücenin taba."lcumdan çıkan 
Dıilfler, sokak başından, kapı önünden, nü beklemek elbette müreccah olacak. kul'fUn, meçhul adamın boğazından gl-
koridor kenanndan Ust kata kadar her Ahmed Emin aleyhine befind dava.. ı-erek enSf"Sinden çıkmıştır. 
geçide bir nöbetçi ciıkm!şler... Gazetecilerin dün biraz olsun nefes al- Tabanca sesine koşan bekçilerle polis-

Muharrirler, büyük mt<Uıalden itiba- nıaları mukadder değilm.iş: Ahmed Emin ler biçare Simonu yaraüıdan daha tehll
ren müddeiumumilik, istintak hakim~ Yalman çekilince ortaya başka bir isim keli bir buhran içinde bulmUflardır. Tab
ii, zabıt kalemi gibi girilip çıkılabilecek çıktı. Bu, Recai Nüzhet Babandır, Ahmed kikat neticesinde yaralanan ve Beyoğlu 
ne kadar yer varsa hepsini muhasara al- Emin aleyhine açtığı Hk tahkir davasın- ZükUr hastanesine kaldırılan Bay Hay
tına almışlar.. dan sonra gazetec'e kendi hakkında bir rinin, ayni pansiyonda bir kadını ziyare-
Şimdilik vazife haricinde kalanlar da fıkra daha okumuş, \•e bir istida daha te gittiği anlaşıJmışıır. 

üçer dörder kişilik gruplar halinde mü- hazırlamış.. Vak'adan sonra Simona kelepçe takıl-
nakaşa ile meşgul. J Davalann listesi.. ması icab etmiş, fakat bulunan bütün ke-

Ve nihayet, genç, gi:Jmiye çalışan bir Bu sonuncu dava ıle Ahmed Eminin a- lepçeler meşhur cücenın b:leklerine hay-
ı.ima: Bu Avni Bayerdir, etrafında bü- leyhine açılan da•ıaların sayısı beşi bu- li bol gelmişür. Bunu nüzennde elinden 
tün sabırsızlıklarını bir an içınde tatmin luyor. Unutmamak ıçin bir kenara kay- çıkan kazanın tesiri.le çok f.arsllan küçük 
etmiye çalışan çok heyecanlı başka sima- dedilmesi lazım: Simonun zayıf ellerinin ıkisi birden ke-
laı: Bunlar da gazete"ilerdir. 1 - Müddeıumumfüğin c!avası. lepçenin bir halkasına ı::eçırilmiş ve bir 

Avni Bayerin vekili.. 2 - Recai Nüzhet Babanın davası. p,,lısin kucağında karakola götürülmüş-
Avni Bayer nihayet yeni vekilini tayin 3 - Avni Bayerin davası. tür. 

etUUfÜ, esasen biliyorduk. Karşımıza Bay 4 - Sabur Saminin öavası. Hayrinin yarası tehHkeli görülmedi-
Nurhıin tanıdık siması çıkınca hiç hayret 5 - Recai N"uzhetm da\•ası. : ğınden Simon Moskova pRStanesinin u-
etmedik. Ahmed Emin Yalmanıı · Avni Bayer a- hibi Bay Feyzinin lıefaletilc tahliye edil-

Vekil ve müvekkil içeri g!rdiler. Kapı lcyhine açmış olduğu davı;yı da sayacak mıştir. 
maaleı.ef yüzümüze kapandL Bununla olursak yakında başlıy&cak olan..muhake- Serbest kalan Sinıonun ilk işi yarala
beı-aber içeride söy:enen!eri biliyoruz: me1erin sayısı tamam yarım düzünedir. dığı adamı 7 iyaret etmek olmuştur.· Si
Müddeiumumi Avnı Bayertıen Ahmed Bize yazmak için kJvvet, okuyucularımı- mon kendisine: 
Emıne yolladığı ıhtarname P.traf ında ma- za da okuyabilmeleri için sabır temenni - Il-:"rnize de geçmiş olsun. az kalsın 
lQmat istedi, o da zorulan suallere cevab edelim. katıı olacaktım. Çünkü tabancayı atar-
verdL Müddeiumuminin sözleri ken korkumdan az daha kendım ölüyor-

Burada üzerinde duraca>rr.mız bir nok- B k dum, demiştır. e' u ısına nihayet verirken müddeiu-
ta var: mumi Bay Hikmet Onot'ı~ Son Posta H3dıseyi haber alan avukat Hilmi ve 

Ahmed Emın. Yalman kendı"sm· e gel iki ır.cslckdaşı kendisini ziyaret edere,_ en muharririne söylediği cümleyı de kayde- a. 
ihtamamedeki satırlara bakarak .kendi- dPJim: tesellide bulunmuşiar ve vekaletini de-
sine bin lira ,·erdig~ini ıdôia eden zatın \ ruhte t'deceklerini söylemişlerdir. - raziyet çok yakında aydınlanacaktır. 
bu sözlerilc bir nevi rüşvet ikrarında bu- B b" ·k· ·· d" 

U, ır l ı gun meseJr.si ır. Sür'atle taki- Prens Se11.,ıeddinin 
lunduğunu ileri sürmüştü. Avni Bayerin batın peşindeyiz, bililfasıla takibata de- Z i ı ı 
nasıl mukabele ettiğini tahmin etmek güç vam edeceğiz.> evces dava açıyor 
delildir: cHayır, diyor. Mesclt: sadece bir • Sahur Saminin vaziyeti.. 1 (Baş.tarafı linci sayfada) 
alacak iddiasından ibarettir, ne kendim İsa Yarım düzüneyı· bulan davaların ara- . Avukat Ismail , bugün Ankaraya 
auç ikrar ettim, ne de başkasına suç yük- d lediın.. sında Sahur Saminin isminin karışma- ' gı erek Mısır sefareti ile doğrudan doğ 

Yeni bir dava açıldı 
Avni Bayer aci]ıyede kendisine müd

deiumumlliğin St:ırduğu suallere cevab 
vermekle ıktifa l'tmedi. Ahmed Emin 
Yalman aleyhine bir de hakaret davaSJ 
açtı. Bu davada dayandığı madde şimdi
ye kadar adı geçen, bundan sonra da ge
çecek olan 480 inci maddedir. 

Bir muhavere 
Avni Bayer hem izahatını, hem de aç

tılı davanın Jatidasını vennıştL Koridora 
çıkınca gazeteciler etrafını aldılar. Fakat 
o söylememeyE ahdetmişti: 

- Sormayınız, söyleıniyeceğim, diyor
du, ve nihayet dinrlzden kaçtı.. 

Avukat .nleri 
Avni Bayerin avukatı ile baıbap kal

DU§tık. Bay Nuri: 
- ktivekkilim Avni Bayer ne;t' vası

taaile te§}ıiren tahkir ediJm>ftir, bu yazı
lan ihtiva eden gazeteler meydandadır, 
diyordu. 

Ahl1M"AI Emin hu vasiyette ne yapar! 
Bay Nurı matbuat .kanununu şimdiye 

kadar kim bilir kaç defa ezberlemiş bir 
avukat sıfatile hasım tarafının projesi
nin ne olabileceğini tahmin etmiyor değil: 

- Ahmed Emin b:lmukabele tahkire
dildiğini söyliyecek, cezanın sukutunu is
tiyece.ktir, düşüncesile ştmdiden ilerideki 
safhalar üzerinde mütalea yürütmekle 
meşgul. 

Fakat Ahmed Eminin projelerinin ne 
olacatmı anlamayı meydana çıktıkları 
zamana, mütalularda hata ve savab bu
lunup bulunmdığını da mahkemenin ka
ranna bırakalım. 
Şimdiki halde ufukta teressüm eden, 

ala<•ak davasında bir yemin teklifi, ye
mm teklifini milteakip 1>r ceza davasının 
ikamesi, aynca da tahkir davasının yürü
tülmesi \'ardır. 

Ahmed Emin harekette .• 
Sahne deği§ti: Avni Bayer ile vekilini 

bırakmıştık, karşımıza meslekdaşımız 
Ahmeti Emin Yalman çıktı. O da müd
deiumumilik tarafından çağırılmıştı, 
kendisinden izahat isteniliyordu. Sualle
re cevablarını verdi ve şu meşhurlaşan 
ihtarname meselesi etrafındaki sual ve 
cevablar bittikten sonra koridora çıktı. 

Ahmed Eminin fikri .. 
Ahmed Emin gazetecidir, gazetecilikten 

anlar, bjnaPnaleyh konu:maktan çekin
nıedf. 

Noktai nazarını biliyoruz: 
- Gönderilen ihbarnamenin mahiyeti 

aleIAde bir alacak muelesinden ibaret .._ 

sının scl:>ebi okuyucularım1zca meçhul o- : ruya temas edecek ve bunu müteakib 
lacak. Kendilerini ter.vir eclelim: Ahmed de Mısıra hareket edecekti~. 
Emin Yalman otobüs imtiyazı alanlardan j Gece geç vakit avukat lsmail İsayı 
bahsederken Sa bur S:ımmin ismini de 1 telefonla aradık. Avukat filhakika bu -
saymıştı ve Sabur Saminin bu işden ıo gün Ankaraya gideceğini teyid ettL An 
bin lira maktu ücretle ayda birkaç yüz cak bu mesele hakkında şimdilik bir 
lira aylık temin ettiğini iddia etmişti. şey söyliyemiyeceğini bildirdi. 
Sabur Sami bu iddianın tamamen asılsız Merhum Prens Seyfeddinin Mısırda 
olduğunu isbat etmek tl!şebbüsündedir. binlerce hektar arazisi ve senevi vasati 
Kendisi filhakika bir kısım otobüsçüler- 100,000 liralık geliri vardı. 
le ortaktır, fakat ortada böyle temin e
dilmiş bir para yoktur. Esasen mukavele 
de tabiatile mahkemeye arzedilecektir. 

Teftit ufhası .. 
Yukarıda müddeiumunıi Hikmet Onata 

atfen: 
- Bu meselenin tyclınlanması bir iki 

gün me~elesidir, diye bir cümle kaydet
miştik. Hakikaten adliye safhası böyle o
lacaktır. Fakat işin bir de idare ve teftiş 
cebhcsi vardır ki binlerce kiığıd ve ifade 
arasında bunun çabukça bitmesine inti
zar edılemu. Bu kwnı da bir hülisa ede
lim: 

OtoLiıs ruhsatnamesi yüzünden çıkan 

dedikodular üzerine bu,....işlerde isimleri 
geçenler, adliyede davalar açarlarken 
mu!kiye müfettişleri de Belediyede tah
kikatlarına devam etmektedırler. 

Tahkikat, henüz ihzarf safhayı geçme
miştir. Müfettişler, gazetelerdeki neşri
yatı takib t!deret bunlara dair ruhsat 
vesikalarını vandat müdürlüğünden ia
temişlerdir. Varidat müdürü Neşet, bu 
hususta ~ün müfettiflere uzun izahat 
verm:ştir. 

Müfettişler bılhaısa fU nokta üzerinde 
durmuşlardır: 

Maçka - BeyAZıd, Beyazıd - Kurtuluş 
ve Yıldız, Ş.işlı hatlan iç.in Belediyeye 
yapılan ilk müracaatlar neden reddedil
miş te, sonradan bafka şahıalar tarafın
dan yapılan müracaatlar kabul edilmiş 
ve ruhsatnameler verilmfştjr? 
Bazılannın söyledikle.rine göre evvelce 

müracaat edenl~rin ellerinde, otobüs 88• 

h;bi olduklarına dair tıtsarruf senedleri • 
vesikaları yokmuı. Bundan dolayı istida-
ları muamele görmemıt- Otobüsçiller 
içinde bunun aks.ini de söyliyenler var
dır. Bütün bu iddialar. mülkiye müfet
tişlerinin tahkikatlarile aydınlanacaktır. 

Müfettişler, hariçten de maIUınat toP
lamağa başlamışlardır. Bu malumat tev
sik edilmektedir. DosyaJarm tahkikatı da 
bitirildıkten sonra ıddiaları meydana a
tanlar ve gazetelerde ismi geçenler çağı
rılarak ifadeleri &lınac.ıktır. 

Bir gazete: •Haldbü lii:yliyeaeklerin 

Mec'.i3e geJen bir tefsir talebi 
Ankara, 20 cHususi) - · Garb lisanla

rın birine vaJr.ıf olanların memuriyete 
tayinlerinde bir derece yüksek maaşa 
hak kazanmal•n için bu garb lisanı tA
biri içine hangi dillerın girdiğinin tefsir 
auretile tesl:itinl büktimet Meclisten iste
miş~r. 

Doçentler konferans verecekler 
Ankara, 20 (Hususi) - Ankara ve İs

tanbul Halkevlerınde, Üniversite doçent
leri tarafından konferanslar verilmesi ka
rarlaştırılmıştır. --- -müfettişlerden bir dileği var:. başlığı al-
tında yazdığı yazıda, sl~kadar olanlann, 
müfettişlerin tahk:katı adliye binası gi
bi bitaraf bir binada ) npılmalarmı iste
diklerini kaydetmiştir. 

Dün bir muharririmiz tahkikatla met
gul olan mülkiye miif.:!ttişlerıni görerek 
bu yazıyı mevzuu bsiısetmiştir. Tahkika
tı büyük bir ketumiyet ve mahremiyet 
içinde yapmakta olan müfettişler demiş
lerdir ki: 

c- Milftek:ilerin herhangi bir endite
ye düpnelerine kat'iyen mahal yoktur. 
Serbestçe gelirler ve bizi görürler, bildik
lerini söylerler. Bu bina hükümet ve halk 
müeaesesidİI' te bızim odamız da ayn
dır .• 

~· • erilea Wr iatWa 
Diğer taraftan Maçka - Beyazıd hattm-

da evvelce i§liyen altı otobüse aid ruh
satname bundan bir ay evveJ 1eyri8efer
<'P, bu otobüslerin Belediyenin gösterdilf 
y'.)lu takib etmemesi sebebile, tutulan za
bıt v:ırakası üzerine geri alınmıştL Bun
ların salıibleri IWllllla dün Belediyeye 
Hiln:.i imzasile bir istida verilmif ve ruh
satnamelerL"lin iade edilmesi istenilmiş
tir. Bunlann söylediklerine gbre Beledi
yenin gösterdiği yolu takib etmiyenler 
şoförler olmuşlardır. Kendileri mal sa
hibleriJir. Şoförlere ynl vermişlerdir. Bi
naenaleyh şoförlere aid olan bir suçtan 
dolayı kendilerinin zarar görmeleri dol
ru değildır. fıtida varidat miidürlillüııe 
gönderilmi§tir. 

• 
Katil Ihsan, Onniği nasıl 
öldürdüğünü anlatıyor 

(Bqttrrafı 1 inci ıayfada) 1 tiyarın boğazım sıkmış ve kalbini dinll-
ra parası ile bir takım mucevherlerinin yerek öldüğüne iyice kanaat getirdikten 
ollu tarafından bir gün meydana çıkarı- sonra polisi şaşırtmak maksadile üst kate 
lacatmı ve alıucalım dilfilnerek bir 18- ta komiserlile malfun mektubu yazrnıfbr. 
bah erkenden bunlan yanma ahmf ve e
vin pb tarafında Oıuıiiiıı oturdulu e
vin penceresine bakan bir arsaya sakla
ml§ttr. Behiye bir müddet 9'JDl'a ollunu 
evden savmış ve doğruca müc:evherlerle 
paralannı almak üzere arsaya gitıniftir. 
İhtiyar kadın para ve mücevheratın ye
rinde yeller estiğini görmüş, etrab araş
tırmış. Onniğin pencereden baktıimı gö
rünce bunlan Onniğin aJdığJDı tahmin e
derek geri vermesi iç:n :yalvarmağa baş
lamıştı. 

Onnık pcralardan haberi olmadığını 

ve pencereye biraz evvei geldiğini söyle
yince Behiyt" e"·ine dönmüş, akpm üze
ri oğ!u İhsan geiince meseleyi bütün taf
silatıle anlatmıştır. İhsan dJ Onniğin e
vine gidC'rek anasının parasını vermesini 
söylemiş ve kendisıni te.lıdid etmiştir. Fa
kat Onnik bundan haberi olmadığını söy
liyerek İhsanı kovmUJtur. 

Annesinin paralannı eline geçireıniyen 
İhsan, geçen pt'rşembe günü Onniğin ev
de olmadığını J!Örünce, önce hazırladığı 
bir maymuncukla evin kapısını açmış ve 
i~ri gırmiştir. Evin her tarafını, çekme
celeri, dolabları kanştırarak anasının pa
ra ve mücevherlerini aramış, bulamayın
ca eline geçirdiğı çatal, kaşık. bıçaklarla 
üç kavanoz reçeli ve bir battaniyeyi se
pete koymuş, evden çıkmağa hazırlan

m.ıştır. 

Tam merdivenden ineceği sırada sokak 
kapısı açılmış, Onnik P.Ve girmiş ve rner
dıvcnleri ~ıktıktan sonra İhsanla karşı
laşmıştır. Onnık 1hsanı gi,riınce başına 

gelecek felaketi tahmin t:tmi~ ve bağır
mağa başlamıştır. Bu sıradn İhsan Onni
ğin üzerine atılmış ve eline geçirdiği bir 
şişe :ıe ihtiyar adamın başına vurmağa 
başlamıştır. 

Darbeleri yiyen Onnik merdivenden 
aşağı salıanlığa yuvarlanmış, İhsan da ar
kasından merek ağzındaki takma dişleri 
çıkarmış ve mendilini bu sırada devrilen 
g9.z lambasına hatırarak iht;yarın gırtla
ğına kadar sokmuştur. Bur.dan sonra ih-

Mektubu masa üzerıne bırattıldmı 

sonra sepeti almış ve evden çıkmıştır. 
Katil, Onniğin evine girerken annesi• 

n!n e3ki lastiklerini gıymiş ve kargaşalık 
sırasında bunlan evde unutmuştur. 

Cinayeti müteakip ev.ine dönen ve ge. 
ceyi evde geçin:n İhsan, ertesi sabah ille 
vapurla istanbula geçm.ştir. O gün, Be
yoğlunda Timoni sokağınd~ 29 numarals 
apartımanda kapıcılık «len t&nıdıklann
dar. Agobu bularak 1'!tfıgı c-şyalan altı li
raya satmış, geceyi de Galatada Roman
ya otelinde geçirm:ştir. 

c;nayet tahkikatına d koyan adliye 
ve zabıta m~urları kısa bir zamanda İh
sanın izini bulm~Jar ve evvelki sabah 
otelden çıkarken yakalıyarak Emniyet 
Müdürlügüne getirmişlerdir. 

İhsan poliste cınayeti kendisinin yap. 
tığını itiraf etmiş, bu işleri başına geti• 
renin anası olduğunu ve limana ilk gele
cek bır ecnebi gemiye g~rerek Marsilya
ya kaçmak niyeı.nde bulunö.uğunu ilave
etmiştir. 

İhsan sorgusu yapılırken Agobun ad
resini de vermiş, bunun üzerine memur
lar evvelJU ge:ce Agobun ap~ 
gitmişler ve reçeilE'rle beraber Agoba 
Emnıyet Müdürlüğüne getirmişlerdir. A
gob, battaniye ve çatal, bıcak taklDllan• 
nı sattığını ~öylemış ve b~Jar da satı
lan yerlerden alınmıştır. 

Üsküdar müddeiumumi muavini Orhan 
ile Üsküdar emniyet amiri Abdullah ve 

' emniyet ikinci şube ba§komiseri Abdur-
rahman, komiser Alişan, Cemal, Rıza ve 
Muzaffor dün katil İhsanı da beraberleri-. 
ne alarak cinayetin işlendiği eve gitınif
ler VC' bır keşif yapmışlarciır. Katil bura... 
da e\•e nasıl girdiğini, cinayeti naıl yap
tığını, eşyaları nereden sldığını yukarı
da yazdığımız gibi anlatm;.ştır. 

Üsküdar müddeiumumi muavini Orhaıı 
dün bir arkadaşımıza: 

- Onniği ölduren İhsan yakalanmış-: 
tır. Suçlu h 0 r şeyi itiraf etmiştir. Evrakı' 
tamamlanarak yarın (bugün) sorgu h~• 
kimliğine verilecektir, demiştir. 

Sulbü kurtarmak için yeni çareler 
(Ba.ıtanıfı J inci •11fada) komşusu ile halisane bir yakla§ma tem 

Fransız hariciye nazın Delbos Varşova nine çalıştığını herta bilmektedir.• 
ile Küçük Antant devletleri merkezlerini Narodni Politika gazetesi yazıyor : 
ziyarete başlamıştır. •Pragda, Çekoslovakyanın hikimiy~ 
Dığer taraftan eskı F'ransız başvekille- hukukuna ve beynelmilel taahhüdlerine 

rinden Fıandin de gayri resmi surette riayet E:dilmek kayd ve prtilE Berlin iJt 
Berlini ziyaret etmiş ve ve Alman hükli- an!ll§!Jlağa tcvı1?ssül edilmesi lüzumu tı. 
met ricalile görüş.me!erde bulunmll§tur. zerinde mutabık kabnmıştır. 

Bu ziyaret ve temasları pek yakından Almanyanın buna muhaliI olmıyan 81\ 

takib eden I.ondra siyasi mehafilinin ka- zuları mütekabiliyet esası dairesinde yı; 
naatıne göre, Fransız ve İngiliz nazırla- pılacak bir müzakere~ mevzu teşkil eda 
rııım ınuhtelif memleketlerde yaptıklan bilecektir .• 
temasların neticE:leri birleştırilerek, hal- Delboa bahat veriyor 
ledilnu:si !cab eden meseleler ehemmiyeti Paris 20 (A.A:) _Dün Cum.hurrelı 
sırasile W.Snif olunduktan sonra, bunla- si ile Başvekil orta ve şarki Avrupadı 
rın tasfiyesi için imkan ve çareler araş- yaptığı seyahatler hakkında malılm8' 
tırılacaktır. vermiş olan Delbos, bugün ayan reiııl 
Delboswı. Küçük Antant merkezlerin- Jaııneny ve meb'usan meclisi reisi He?' 

de y:ıptığı temaslar memnuniyetbahş ne- riot ile görüşmüştür. 
ticeler vermiştir. Bu neticelerden en mü- Nazır, perşembe günü meb'usan met 
hinıi Çekoslovakyanın Almanya ve İtal- Usi hariciye encümeninin ve cuma gü
ya ile anlaşmağa temayül ~östermesidir. nü de ayan meclisi hariciye encümeni.. 
Almanyanın müstemleke talebi de da- nin müzakerelerinde bulunacaktır. 

bil olmak üzere bütün meseleler hakkın- Delbos, öğleden sonra İngiltere ae. 
da I.ondra ile Paris arasında mutabakat firi Phiss'i kabul etmiştir. 
h8sıl olduktan sonra, umumi bir müza- Paris - Soir diyor ki: 
kere yapılması için bir Avrupı. konferan- cDelbos, Parise dönerken Lehistlll 
sırun toplanması çok muhtemel görül- ile Küçük itilifın, evveli Fransa ile Al 
mektedir. manya arasında bir itilif husulünü an-

Prag 20 (A.A.) - Prag matbuatı B. cak temenni edebileceklerini, saniym 
Yvon Delbosun ziyareti ve bunun politik bu itilif yüzünden menfaatlerinin ha • 
neticele_ri hakkında teüirata devam et- leldar olmıyacağına emin olduklarım, 
mektedir. salisen böyle bir itilif husulü muvalfa • 

Gazeteler, görQşmelerin iki hükumet kiyetle neticelenmediği takdirde Fnm
tarafmdan takib ıdilen politikanın esas saya merbut alacaklarını yüksek sesı. 
,.e usullen üzerinde tam görüş birliğini söyliyebileccktir. 
müşahede ve tesbite imkin verdiğini it- Yaıoslavyanm vaziyeti 
tifakla kaydediyorlar. Londra 20 - Delbosun Orta Avru • 
Yarı resmi Prager Fresse, başmakale- pa seyahatinin neticeleri hakkında fi • 

sinde diyor ki: kir yürüten mehafil bu hususta Fransa 
etki hariciye nazırının Miıletler Cemi- ile İngiltere arasında diplomasi yolila 

yetine sadakatini kayda ~üzum görmele- nokta• nazar teatisinde buhmulacalım 
ri, bir buhran geçırmği aşiklr olan Ce- tahmin etmekte( muhtelif memleket • 
nevıe müessesesinin bakikt icraat im- lerin vaziyetlerini gözden geçirirken: 
klnla~ına .lüzu_mun~ fa~ ~eğer ver- cYugoslavyaya gelince anlaşıldığına 
mek istediklen demeK değildir. ~man- göre bu memleket müstakil bir siyaset 
ya ile Çekoslovakya arasındaki munase- takibine devam etmektedir- demekte • 
betlere gelince, Çekosiovakyanm büyük dir. 

-
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• Son Polta 11 Dm BiR HATIRA DEFTERiNDEN 

• 1 Tem.mu 
.Nihayet hırsıılık yapabıldim. Bir port

föy çaldım. İçinde yüz on bin frank kıy
metinde evrat var ... 
Artık zenıf!ı bır adamım demektir. Faz

la heyecanım yok. Projelerim pek çok. 
Dün açlıktan midemi baıtU'a butıra 1'
rüyordum. 

Eve girince elektrili yakarak bir AD • 
dalyeye oturdum. Ve bir mOddet Bylece 
hareketsiz bir halde kaldım. Ne kadar za. 
mıaı geçti bilmiyorum. Gürültü yap.mak
tan çekinerek lraJkımı ve ka • 
pımı sürmeledim. !çimdeki korku ve he
yecan bıraz azalır gıbi oldu. 

..................................................... 
Ben, bir aydır Paris civannda oturan 

am1:amm yanındaydım. 
İki yıldanberi :şsizim, tiyatro piyesle • 

rhıın her perdesini üç frank mukabilin
~ kopya ederek en zaruri ihtiyaçtan • 
mı alıyordum. Amcam da gJdam için gün
de vd% sous verıyor ve geceleri evinde 
yatmama müsaade ediyordu. 

Yattığım odanın karşısındt bir ev var
dı. Bir gece ihtiyar bir adam, aydınlık o
dasında bir surü banknotlıaı, eshamlar 
saydı ve bu muhim yekfuıu bir cüzdana 
yerleştirerek dinde gaz J.ambası odadan 
çıktL 

Bir dakika sonra alt kattaki sandık o
dasının kapısı hızla açıldı. Sebebini bil
meden o gün ve Ertesi gQn evde oturdum 
hep ... 

1kfnci gece, henıen odamdan fırladım 
ve parmaklıktan atlıyarak kOIDfUJlwı 
blltı~e daidım ve bekltdim. İhtiyar 
aer.e elinde 1Amba göründü, güçlükle ytl
rllyordu. Cüzdanı yüklilğün içine koya • 
rilk üzerine de bir taş yer~eştirdi ve llnı
basım ılarak tıktL. 

Odarna döndüm ve uyudum. 
Sabahleyin etrafı gözden geçirdim. İh

tiyar komşunun randık odasına girmek 
pek kolaydı. İhtiyar hasıs bir herifti ve 
klln8Hi yoktu. Ben t9e açhm ve fakir • 
efor.. Ve ona Pt>ıyacak c!s değildim .. 

Gece evden çıktım. Parmaklıktan atlı
yarak sındık ·xiasınm kap1sını açtım, gir
dim. Ve cüzdanı konmı.ı clduğu yerden 
aldım . Kimse beni sıormE:den bir dakika 
zarfında odama dondüm. 

Bütün gün ve gece lorkumdan cilzda
nı açamamıştım. Bu akşam cesaretim gel
di ve aayc:bm. 

Manisa CHuswd> - Bp b6lgulnln mllblm hul lçtn tedbir alınJDlf ve diler nnntıe1raıan 
varidatlı 7erlerlnden blrl olan 'rillyetlmlsde sirayet.ine meydan verUmeden to da tclDdl 
pamukçuluk günden ctıne tntıpf etmekte.. bu hqere tamamen ltllf edllmlft;lr. 
dlr. VllAyette, Ad1 ve mOtesaYI fel'&I* dahl· Bu :yıl, pamuk Bilrraınm eUne, abla pa
llnde altı pamuk nevi illıerlnde 7apılan tec.. mutu etlml Jbftnden, 2 mUıon lira llbl mi
ı1lbelerde akala denilen pamuk ne9lnlD n- h1Dı bir para geçecell tahmin Qhmnuılı'kdır. 
sat itibarile diler nevllere taWyeU anlafıl· Ballara &r1z olan bqere7le ppdan ~ 
llllftır. mücadelesi de muvaffa.tiyet.le neUoeJenmtf.. 

Vali L6tf1 Kırdar tazaıan ıezerek pamuk Ur. Kış mücadelea1 için de terw.& almmıı 
ekim aahalarına göre tohumluk tedarltl lçtn bulunulmaktadır. 
tetebbilaatta bulunulmak bere lcab eden Hububata lrlz olan fabrtlzlerle mlcadele 
uillmatı vermlftlr. Bu :yıl, Ylllyete, 221 ton için de tertibat alınm14 n faallıN geçll
pamuk tohumu celbed1lmlftlr. Bu tohumlar- mıtttr. Mücadele hususunda, &J'l'ID. töyltl 
dan 52357 kllOIU Turgudlu taıuında, 1780 de tenvir edilmektedir. 
çiftçiye, 41228 t1loau SaUhHden 148 çiftçiye, Kula ve Eşme kaza merkezlerinde dl, ba 
2315 Jcllon Alqebtrden 21 ~e. 997 tlloau yıl çekirge lsWAsının önüne geçmek mı. 
l!:lmeden 103 çiftçiye, 100 Jc1lon Kuladan 4 lcab eden tedbirler alınmıttır. 
çiftçiye, 17000 Jcllosu Akhlaardan 190 çiftçiye, Köylüye, muzır ha:yvanlan ltllr etmek tl• 
10015 tllOIU Kırtataçtan 5M çlftıçtye, a2470 zere fişek ve slllh verilmektedir. Olmd)Je 
kilosu Somadan 737 çiftçiye, 82558 kllolU da kadar 3600 domuz ltllf edllmlftlr. 
Manisa merkes u.zasmdan 1141 çlftçiye c1a- Altın fiatları düşmekte 
lıtılmıftır. 

Bu yıl bavalann turat litmealııe talmen devam &diyor 
alınan mahsul töyUlntbı ~i ltllclDr -

G6%1erimi fl#m ıatn4n üzerime bir polis ajanının eDtlmif bulunduğunu gördüm. iiştGr. Bir milddettenbert, taleblerln ubll te • 
• • ' . . Atala pamufu, gerek 'Nrlm, ceret eTlaf slldlllnden, altın flatlan hergtln l*bç tu-

- Zengın bir adam gı1>i yilrümeliyim. ~ Kutubhane memuruna: Borsa oyunla- bakımından dlfer yeril pamuklara talk 1_ nıt dilfmektedlr. OOn de, Cumartllıl stmb 
diye söylendim. rma aid bir eser sordum. Ahmak ahmak dulundan iyi ııat. ve mtlftert butmQf, ~ nazaran bet kurut kadar daha dtllln8fttlt. 

Bir lokantaya girmeli. Çoktandır §Öy- güldü, kızdım. Fakat tıel!imi çıkarmadım. bu pamutun ek1mlnl benhuemlftlr. K6J10. Dün, aarrafiarda, altının alıt flldl 10'8. 
l• adamakıaı karnı.mı doyunDamlftım. Eve dönüp uyumalı! tecrübe lçln hu.sual muhaaebe ı&hsiaaWe ce- aatıt flatı da 1050 kurut olarat 'lllın edil • 

Y it ken ~ ..... _ bakı Saba . . tlrtllen tohum maldnelerlle çapa 'Ye mibzer- mlftlr. Bu ftat, sekiz on ltlD ene1kl flatıa-
em~ yer . ~& • yor ve~~ ~e- hın saat bırı: lerln de çot lstlfadell ve atlhuletU oldulunu ra uuaran 85 kurut dilftıktOr. Altmm ctln· 

zen sefillere göz gezdirıyordum. Musrıf- Cüzdan yastığlmın altında- görmilf, bunlara da tallb olmata bat1•mı1- den gine daha dilferek bir iti Q "'9lkl 11111 
lilt yapmıyacaktım Gene mütevazi bir Karnım aç!.. tır. 9IO - 970 kuruta kadar IDtıolll gmnlmett&-

hayat eürmeliyım. --- 937 yılında, Sallhllde 3500, Alafehlrde toO, dır. 
Yüz franklık banknotlardan birini gar- l'.şmede 25, Manisa mertn k••unda te75 Dl1n borsada Tlrt bol'ell talı't'lllld ı-ue 

sona verdiııı. Paranın üstünü beklerken 27 TP.mmtc..ı, &ıbah: Akhlsarda 1091, Somada da 19!50 hektarllk lirada açı1mıf. Up.m, 1 k1lnll Jlbeleret 
ka .... araziye pamuk etıımlştlr. 14,55 Urada tapanmıtbr. 

karpdan bir polis ajanı göründü. Ansı • Bugün bir yme ı.ozdunnalı! "'"-·dlu ve Kıralaç da dahil -·--~ 1 -
k k Gece yarısı: .. '".... .,._.. ..:..1. 3 ..LL zın, müdhiı bir or u ve heyecan her sere vlllyet dahlllnde pamuk etlml yapılan Tnmvay p..etİDİD a,.- Y.w.ta 

tarafımı kapladı, titremeğe başladım. Eve yorgun argın döndüm. l&ha 15520 hektan bulm•ktadlr. Tramvay şirketi Ajust.os, Btl6l 99 
Hemen vestiyeı·den fapkamı alarak dı - Ne yapmalı? Gedil nehrinden kan•JJar ftlltulle 11U • Birinclteşrbı aylarında on aekk Ji111 on 
flı" çıkmağa davrandım; tam bu mada Bir trene atlayıp uzak bir memlekete f:ıde edilerek o civardald a.he•n 111JanmM yirmi bin yb aeben (iç lal ~ • 
arkamdan bir ses· kaçmalıyım! ~ereye, İst,a'lbula mı, Mos- ~~ köylüyü memnun etm)ftlr. ~--.1- • yo 

.. "t .. • .. , . kovaya mı' 8allhllde 3000 dekarlık _,,., ab111nda mıştır. Bu ay.uı&rnA1 temin edileD wridat 
- Mosyo. Mosyo. diye bağırdı. - · _ . . görWen helyotll llln1 verilen bqerenJn im- yek<mu altı yiiz yirmi J9di la lliadır. 
Ant bir tereddüd 2~irdim. Fakat ha _ Kaçmak düşuncesi ıçımi rahatlandırdı. _ 

rikullde bir cesaretle dbndüm. Bu gar • Fakat hangi istasyondan Moskovaya gl -
sondu: dilir? 

- Paranın üstünü almadınız! Şimal istasyonuna gittim ve bekledim. 

25 Temmuz 
On be§ gündür bir JY.)t kırmadım daha .. 
İki yüz franktaı. üç buçuk frangım kal

dı. Dün hara!'edm vardı. Adeta hastay -
dım. Bu tabah yataktan kalktım. Giyl -
nırken aynaya t:akt•m. Gômleğim, ceke
tim, kravatım ::ıepsı eskimiş ve yıpran -
mıştılar. Pek pejmürdeydim. 

Bu halime bakarak gülriüm. Yüz yirmi 
bin ftdlık- bir fak:rdım ha .. 

Bin !ranklık bir bıınknot çıkarıp elbise 
almalıyım onunla .. fakat bu bin franklık 
kaymeyi nuıl bozdurmalı? 

Bugün ne yemek ylyeyim acaba? Ca • 
nım pek sıkılıyor. 

Tarif el ere ~öz gezdirdim. Her gişenin ö
nünde bilet t\Janları süzen bir polis aja
nı duruyor.. bende acaba t.ududu geç • 
mek stiyen bir katli suratı var mı? 

Uzun boylu düşünmeğc gelmez! 
Uakin üstüm başım perişarı .. btt kılıkla 

büyük bir para bozdururken nazarı dik
kati celbederim. 

Sabahın beşi: 
Uyuyamıyorum. Bu kahrolası servet 

hiç bir işime yaramıyoı Ölmek istiyo -
rum .. 

31 Temmuz: 
Oh kurtuldum! Artık kurtuldum. 
Mes'ud ve hürüm. 

Laş, ıuş, nezle, ~rip, romatizma ve bUıun ağrllaranıza derhal 
keser. icabında gUnde Uç kaşa allnabilir. 

T •klitlerinden akınınız Ye her yerde 11rarla GRIPIN late,inil. 

tlum 'e birden korkuyla dÜfÜ!ldüm: 
-Cüzdan! 
Yanıbaşımda bir ses konUfUyordu: 

Şimdi çalıpyor ve rahat kalble Jap • 

yorum. Yüz yirmi b!n franpn ,ot ar. 
tık.. Ve onu düşünmüYorum lııüe.. 

9Temmu 
Gece rahat uyudum. Garib ,ey .. acaba 

ru ada mıydım? Hayır haldkatti bu.. ar-
tık zengindim. _..., 26 Temmuz 
Ş1mdı durmamak lazım. Bir ,eyler yap- Daha hayatımı düzeltmek için bir çare 

Şimdi hıç bir serverim yok .. 
Geçen gece açlıktan doğan bir kabus 

içınde kıvranırken kalktım. Cüzdanımı 

sakladığım yerden çıkarıp cebımdeki bin 
fra!!klık kaymeyi d~ içine koyarak evden 
çıktım •re gidip kcndi:rıı Seine nehrine 
attım. 

- Elınde bır cüzdan vardı.. nehirde --kayboldu galiba.. Hamiş: Bizim ·htiyar ko!DfU puasmm 

malı. Abdal değildim.. bulamadım. 
Evveli açtım, karnımı doyurmalı! Cüz. Ayni güıı Cığltden sonra: 

dandan yüzer franklık iki banknot çı • Milli kütüphaneye gııUm. 
kardım. Ve ciızdanı sandığımm dibine Cebımde bir kaç hın frank var. Bu hal. 
sakla~. Merdivenden inerken kendi den kurtulmak ldmn. Bir ilham bekliyo-
kendime: rum. .. 

Gözlerimi açtığım 'aıkjt üzerime bir 
polis aja. ının rgi nış bulunduğunu gör-

Bın sordu. 
- Cüzdanda ne vardı acaba! 
Cevab vermiyorum .. 
Orad:ıkilerden bırısi sefaletıme acıya -

rak beni yanma ald Ve kılıjunı baştan 
aşağı kadar değişUrdt; ve bana kendi ya
nmda iyi bir iş de ~erdi .. 

çalındığını görünce ani bir ihtDam neti
cesi nde oldü. 

Y ARINKi JfUSBAMIZDA: 

Böyle bir adamla. •• 
Çevıren: lbnıhitra Boyi 

•Son Poata • nm edehl romanı: 11 Korku ıle el er ni uzatıb bir ı.idnn rülebilen bol ışı.Wı, ~k renkli, ~k süs- dıyorwn bu biraz korkuturor beni. 
geriledi. lü bır salonun otta Yerine fırlatıb b - İyi kalbli kızcağız bunu •nl•mıfta 

- Sakın ha Sema, kendi tabii tavır- rakırsanız, o zavallı kızcaiız ne hale sanırım, fakat beli etmemek w beni Bir Genç KıZln Romanı larını bırakma yavrum. Bunun ıçin ba- gelir? Ne yapar? helecanlandırmamak için işi alaya dök.-
na söz veriyor musun? Sabahat gündüz mektebe gelmiş ve tü: 
Şakamı o kadM" ciddiye almıştı ki, müdıreye yalvarmıştı. - Sen kim korku kim Selma .•• Hem 

Muazzez Tahai!l Berkand y~na~ları sa~~rı .. o~uş, gözlerine de- - Mü~ade ediniz de ~~ er~en- b~zim davetimiz balo değil, biiyükce 
Bir kaç ay sonra hayata atılacaksın. J _ Selma Reş"d han ., Hi . rın bır acı duşmuştu. Hemen koştum, den gelsm, ~m yemeğini de bizde bır toplantı. 
Artık yavaş yavaş kendi kendin· :da ed"ğim b' .. ı un mı. ç :şıt- el erini tuttum: yer; hem bana bira~ yardımı dokunur. Sonra şeytan gıbi gülerek yüzüme 
etmeğe, umumi yerlerde bulun.n:a: a : m 

1 ır ısım: .. .. _.. - Anneciğim, sizin kızınızım ben... Şefkat, Emel, Fahrıye ve Perihan da baktı. 
1Jşmalısm. g .- Salo~ ilk defa gorundügu Bunu bir saniye bile aklımdan çıkar- gelecekler. - Sakın dansettiğin erkekleri Daf-

Kulaklanma manam rdum. y- .. _ içm ke_?dıs.~. tan~azsınız. Şimdiye madun ve çıkarmam. Siz de bunu u- Müdire hanun gözlerimde yanan is- tan çıkarma ha! Bazan ctehHkeli bir 
me ve gözlerime bir k~?':ük kız sı:~ kadar omrunu leyli mektebde geçirdi. nutmayınız. tek ateşini görmüştü. güzeb olduğunu unutma! 
JiıDymıya çalışarak sor:um: ıgı - Anladım ... Öyle ise görgüsüz, sı- Bu sözlerimle ne demek istediğimi - Peki kızım; sen şimdiden git, Len 

_ Demek benim sabaha kadar Sa • kılgan, kenar~a kalmıt bir kızdır. pek iyi bilmiyorum ama sesim yemin sonra kapıcı ile sana esvabını yolla - Sabahatin annesi müdire llanunm 
bahatlarda kabnama izin veri rsun - Bilemedıniz. ediyormuşum gibi! derin ve olgundu. nm. çok iyi ahbabı... Beni mqfik bir abla 
öyle mi! yo uz - Yoksa şımarık, hoppa, kendinı be- Müdiremin gözlerindeJ.d korku hemen Sabahat gelir gelmez ona şık tuva- gibi karşıladı. 

_ h t kı ğenmiş bir şey mi? yok oldu. letimden bahsetmiştim, fakat müdire- - Gel kız.un, seni gören m olawı; 
A~ın =ısına t İlki ken - Biraz şımarıktır ama kabahat Elbisemi-n ufak tefek kusur1annı i- nin dolabında olduğu için göstermek bu sene bizi öyle ihmal ediyonm ld •• 

dimi tanıyamadım. J~e:1bire :C,~ kendisinin değil annesınin.. hoppa n·ç şaret ettikten sonra istemiyerek ve a- kabil olmadı; kızcağız pek merak edi- - 0.:~1erim çok da efendim. 
bir karış uzamış belim incelıvermiştt değil, kendini beğenmtş bir kız olduğu- detA zorla onu arkamdan ç~~~- yordu. . ... . °'"":' Bilıyorwn yav~um, Sabahat her 

.. ' . . nu da zannetm orum Bir kaç saat evvelki kara duşuncele- - Ben beyaz gıyecegım; Emelın es- vakıt senden bahsediyor, çok çalıştığı· 
Pannagım a ~ynayı ışaret ettım. . . Y • • , r'min yerine başmun içini saran sevinç vahı zannediyorum f lizidtr, Perihanın- nı, mekteb ders erınden başb piyano 

- Bu da kım? . -:- Ş~dı .. anl~ efendim. Hele ;cen- tülü bütün gece rüyalanmı ve hülya- ki kırmızı, Fahriyeninki sarı. ve yabancı dillerle de meşgul olduğunu 
Bır zincır gibi ~lan ve artık l;nü- dısını bı:r gorelım. lanmı gölgeledi durdu. - Arkadaşlardan başka davetlin yok söylüyor. 

ne geçilme ine ımkan kalmıyan çı gın Ve aynada turlü türlü jesUer yapa- Yarın bayramın birinci günü .. Sbü- mu? O sırada içer ye g·ren Mümtaz beye 
n 'em ona da u a mı tı. Önümde me- rak donme e baş adım. Müdiremin göz- rüsü akşam bir pembe hülyaya benzi- - Nerimana da söylemiştim, ama ge- seslendi: 
rasım e e" ere p ra hitabetti: len ha re le aç ldı: yen esvabıma kavuşaca·ım. Yaşamak lir mi bilmem. Herhalde Belkıs ye - - Bey gel bak kuçuk Selma bır se-

- Size Se ına R ıd hanımı takdım - Aman Selma, bu sinema artistte- ne zevkli, ne tatlı şeymiş meğer... mekten sonra gelecek. nede ne kadar buyumu.ş, serpilmiş. 
ederım ef ndim. r'ne m hsus sahte tavırları, yapm~cık * Birdenbire içimi korkuya benziyen Sabahatin baba le ahbablı.P.mz ~k 

b ım k d m. Ben de halkri nereden bu ? Doğduğu günd~ beri bir gece eğlen- bir titreme aldı; arkadaşJDllll el "ni tut- eskidir. Her hafta kızma getinQi te • 
b rakm un undi... - On an taklıd orum. Kıyaleti- cesine iştirak etmemiş olan on sekiz tum. kerlere, çıkolatalara ortşk oldulumu 

ve ytiklekteıı J11i çok beğend jtm ilin · OQ1a-. yaşında bir km bir ıün pembe tüllVe - Sabi, dedim. Siz hepiniz bu yer ere b ldiği için ayn bir pakette benim hia-
ra beıazetmeğe çalışıyorum. sarar ve peri muallarmda ancak gö- ahştmız, ben ilk defa bir livareye gl - lellli de unutmaz. t.Arba ..-) 
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lstanbulda milyarlar etrafındaki gizli harb 

Biz8nsın Definelerr 
Gedikpaşadaki arsa üzerinde tedkikat yaptıktan sonra Magda heyecanla: ''Burada da 

mahzen var, görüyor musun? Tam vakti nde işe başhyoruz!,, dedi 

Bu kadının cür'etindeki ölçüsüzlüğü 
o anda doğrusu hayret ve dehşetle gör -
Jnüştüm. 

Ben hayretle dedim ki: 
Hcım de gece ha? Sonra l:ırsız gibi ya

kalanalım, öyle mi? 
Magda gayet soğukkanlılıkla bana ce

\ab vcrivordu: 
- Ala! Cöıi.ilmemiz veva vakalıuı • 

o. ıJ l 
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mı>ınıstı. 

Gıdikpaşaya ~apıp kuliibenin civarına 
geldiğimiz l.aman etraıtaki bütün evler 
çoktan derin bir uykuya dalmışlardı. 

(Arkası t.•ar) 

Ufm olunur. 

SELANIK BANKASI 
T~sis tarihi : 1888 

• İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

I• 

Türkiyedelıi Şubeleri : 

1STANBUL (Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bfirosu 

Yunaniıtandalıi Şubel~ri : 
--- --

SELANiK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasr.lnr servisi ........... ......... 

Suriye Başvekili 
(Baştarafı 1 inci sayfada) ı Vekili Dr. Rüştü Aras, Ankarapalasta, 

rllmiştir. Pek neş'eli bir hava içinde ge- çarşamba günü öğleyin de Dahiliye Ve. 
çen bu ziyafette şehrımizin askeri ve si- kili Şükrü Kaya Anadolu klübünde, mLt 
vil Yüksek erkanı da hazır bulunmuş- safir başvekil şerefine birer ziyafet ve--
lard;r. receklcrdir. 

Ziyafetten solıra bazı hususi ziyaretler Misafir başvekil yarın sabah garda Ha.. 
kabul etmiş olan Suriye başvekili, refi- riciye Vekil·, Başvekalet :ıpüsteşarı tara• 
kası ve maiyetile birlikte, dün akşamki !ından karşılanacaktır. 
eksprese bağlanan hususi bir vagonla Şehrim:zde bulunan Fransız askeri he--
Ankaraya har<.'ket etm:ştir. · yeti de Toros ekspresile hareket etmiştir. 

Vah Muhittm Usttlndağ, Emniyet di-
rektörü Salih Kılıç, Fransız konsolosha- İnecik nahiye~inde Atat :rk 
nesi erkanından Kreppcn ve diğer birçok 
zevat misafir başvf'kili Haydarpaşa istas
yonunda uğur1arnışlardır. Bir polis rnüf
ı ezesi de se13m resmini ifa etmistir. 

anıtı açıldı 

Tremn hareketinden evve] B. Cemil 
Mardarn, İstanbulda kendisine karşı gös
terilen hüsnü kabulden ve samimi rnisa-• firperverlikten dolayı Valiye ve Emniyet 
direktörüne hararetle teşekkür etmiştir. 

Üç gün kadar Ankarada kalacak olan 
Suriye başvekili, iki memleketi alakadar 
eden meseleler hakkında hükumetimiz 
erkanile müzakerelerde bulunacaktır. 
Misafirimiz şerefine Ankarada da ziya
fetler ''enlecektir. 

Tekirdağ 20 (A.A.J - Dün İnccik 11a
hiyesinde Atatürk ar:.ıtı parlak bir tö
renle açılmıŞtır. Törenac vllayet erkiı.nı, 
Ha1kevi bandosu ve köycülük kom'tesi 
ile etraftan gelen bınicrce köylül lıu· 

lunmuştur. Törenden sonra ve gece ve
rilen iki müsamereyi binlerce yurddaş 
görmüştür. 

Sovyet Rusyada 8 kişi 
kurşuna dizildi 

Suriye Başvekili bu sabah 
~bulunacak 

Ankara, 20 (Hususi) - Suriye başve
kili Cemil Mardam, y!mn burada bulu
nacak ve çarşamba akşamı memleketine 
hareket edecektir. Yarın gece Hariciye 

Moskova 20 (A.A.) - Sovyetler B:r1 ' ği 

yüksek mahkemesınin nskeri ko1eji, hi
yanet, tedhişçilik ve casusluk cürümle
rinden dolayı 8 kişiyi idama mahk\ım et
mi.ş ve iciarn hükmü infaz olunmuştur. 

Tas ajansının bildirdiğine göre, maz. 
nunlar cüriimlerini itiraf etmişlerdir. 

--. ....................................... _ ................. .__ ..................... _. ............................ .... 

ViTRiN MUSABAKAS! 
BİTTİ 

inhisarlar idaresinin tertip ettiği vitrin müsabakası 
15 Kanunevve:de b :tm~ştir. 

iştirak eden vitrinlerin mükemmeliyetinden dolayı idare, evvelce 
ilan ettiği şekle ilave oldrak, istanbulda; dördüncülük, beşincilik, 
altıncılık, Ankarada da ikincilik, üşüncülük, dördüncülük ihdas 
etmiştir. 

İstanbul ve Ankara'da müsabakaya giren vitrinleri ayrı 
iki jüri heyeti tetkik e~miş ve şu neticeleri tesbit etmiştir. 

ISTANBULDA KAZANANLAR: 

ayrı 

Birinci•i - Ankara Erzak Pazarı, Halaskargazi ceddesi No 19212. 

MOKAF ATI 100 LiRA 
ikinci - EKONOMİ BAKKALİYESİ. Kalyoncu Kulluk 13 ·· ı 5 No 

MOt·AFATI 50 LiRA 
ÜçUncU - ARTEMIS VAFIY AUIS BiRADERLER. Kalyoncu Kulluk No. 17 

MOKAFATI 25 LiRA 
Dördüncü - Yıldız KOOPERATiFİ Osmanbey No 19211 

MOl<AFATI 20 LiRA 
Beşinci - ARAM SIRTEL Yıldız bakkaliyesi, İstasyon caddesi 

58 No da Bakırköy 

MOKAFATI 15 LiRA 
Altıncı - YANİ V AFIY ADİS. Taksim kooperatifi, Aydede caddesi 

No 32. T alimhanc. Taksim 

MOKAF ATI 15 LiRA 
BE SER LiRA MÜKAFAT KAZANANLAR 

ERMİS _: Beyoğlu Balıkpazarı - Ahmet M. Albay oğlu 
0 .-du caddesi No 36 Beyand 

ALI HAYDAR elet MAGAZASI : Ihlamur caddesi 42 No Kızıltoprak 
ANKARA'DA KAZANANLAR: 

Birinci - ESAD: SÜMER BAKKALİYESİ. Yeoifehir. Ankara 

MÜKAF A Ti 100 LiRA 
ikinci AHMED ENVER ; Bankalar caddeai. Ankara 

MOKAF A Ti 25 LİRA 
Oçnneü - ANKARA MEMURLAR KOOPERATİFİ AnaJartalar caddesi 

MüKAF A Ti 20 LiRA 
Dördüncü - M. SAV AŞ : lzmir bakkaliyesi. Yenişehir No. 45 

Mü.,A FATI 15 LiRA 
BEŞER LiRA KAZANANLAR : 

REŞAD TANER: llğrak bakkaliyesi. Necati Bey cnddesl No 62 
IHSAN .MESCl; ŞenyOz bakkaliyesi. AtatOrk Bulvan . 
MAHiR ESF;N: Esenlık bakkaliyesi. Atatnrk Bulvarı No 38 Yemşehlr Ankara 

Grip, 
Nevralji, 

Haş ve Diş 

Artritizm, 
Ağrıları, 

Romatizma 
~ .................................... , ..... . 
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Saragında 33 itıdıı e· 
ır . 

Haremağasının Hatıralar• 
Yazan : Ziya Şakir 

Usak olarak Sadrazam Mahmud Nedim Paşanın konağına giren Lfıtfi ağa, çok 
zeki bir genç olduğu için kısa bir zamanda ağalığa kadar yükselmiş, Abdülhamid 

tahta çıkınca da Padişahın sadık mukarribleri arasına geçmişti 
Yalnız bir ekmek parası kazanabil- sinden fazla kar eden, İbrikdarbaşı 

mek için başını şuraya buraya vurur- Kiı.mil ağa idi. 1 
ken nasılsa tali onun koluna girmiş; Gayet kurnaz bir adam olduğu halde, 
sadrazam Mahmud Nedim paşanın ko- son derecede saf görünürdü. Abdülha-
nağına sevkeylemişti. midin huzurunda bu saflığı o kadar art-
U~k olarak bu kapıya giren Lutfi ağa, tırdı ki; hünkar ona çok zaman; 

çok zeki, mizaca göre şerbet veren, va- ı - Kamil ağa! .. Sen artık kendini ta-
ziyetini çok iyi idare eden bir genç oldu mamile kaptın koyuverdin. Adeta, Al-
ğu için çarçabuk göze girmişti. Uşak - lahlık oldun, derdi. 
lıktan bir perde yükselerek, paşanın Kamil ağanın böyle hareketten mak-

Birincikanun 21 

.flf~ SPOR ~S 

Gene atletizm derdi 
Futbole gösterilen büyük alakaya mukabil atletizme 

ne zamana kadar üvey evlad muamelesi yapılacak 

(Ağa) lan arasına idhal edilmi.ştl sadı, Abdülhamidin daha ziyade naza-. 
n dikkatini celbetmek· ve tam manasile 

Lutfi ağa, bu işde kendini bir kat da- . . k ' Pazar günü kır ko§US'Una ışnrak eden atletler 

ha göstermişti. Verilen emirleri dik - ::~~~~~n~ikr~Z:~:~~ae:~~afÇaü~~ı:~ Beyoğlu Halkevl tarafından tertıb edllenıaıtında, dere ve hendek ~mak suretlle ya • 
katle dinlemesi, bunları aynen tatbik lara itimad edılebilirdi. Zeki ve hece _ senelik kır koşulannın blrtnctsi büyük, k!i - 1 nşan atletin gayesiz ve maksadsız bir iş tçıo 
etmesi, haber gönderilen yerlerden al- çük muhtelit klüblere mensub 54 atletin lş - emek sarfetmekte bir zevk aramaması ta • 

rikli adamlar iyi iş görürlerse de on- ı k·1 ş· ıı u Tul'i-1 h ı d d t bil ı bili ? 
dığı cevabları harfi harfine getirib söy- lara karşı daima ihtiyat göstermek el- ~.:;ıl~~ ış e "'a arman arı arasın a ar~ dö~eg~:cı b~~ nraya toplayan bir ınil· 
lemesi, diğer uşaklara ve ağalara ben- d · 1 sa baka seyrederken teşkilat namına yalnd 
zemiyen temiz ve iyi givinmesi yüzün- Mahmud Nedim P11şa zeı;ı ı. . Atletizme karşı nedense büyük ve ciddi 

. ., . . . . . .. . Işte, daıma bu nazariyeyi güden Ab- bir allka gö.stermiyen klüblerlmlz yanında atletizm monitörünü g5rmek ne bu 1.§1 or • 
den, Nedım paşanın adamları arasında dının daıresınden gelmış; Abdulhamı- d .. 11 mı·~n . d . t tt•- bu ana sporun neşriyat sahasında da lüzu _ ganlze edenlere ve ne de böyle blr müsaba • 
b .. b··t·· t .. . . d. hA ··r u ıa uı en zıya e emnıye e ıği k i ı l tı tı k sö 1 ıc il-us u un emayuz etmıştı. j ın en as ve nu uzlu bendeganı sıra- d d b. . • . . ınundan fazla ihmal edilmiş olması bu özlü aya g rm ş o an a e ere açı yeme 

•• • • • • J a amı.ar .a~ .ırı de, (Scccadecıbaşı Izzet hareketin sönük kalmasında belli başlı rol! zım hiç bir şey ifade etmemektedir. 
Abdulhamıd tahta çıkıb da kendisine sına .geçmıştı.: ~aray.: ~~n derecede se- efendı) ıdı. Izzet efendi de, Lutfi ağa 1 oynamaktadır. - Atletlerinin yarıştığını seyretmek zahrne--

bir saray halkı düzmiye başladığı za - 'verdı. En b;...~uk duşuncesi, servetini gibi Malunud Nedim paşanın kona -ı Be., bin metrelik yol üzerine yayılan elll tinde bttlunmıyan. ldarecller, Taksim .~tıı. ; 
man, Mahmud Nedim paşn, Llıtfi ağa tezyı~ etmektı. Okuması yazması ul - ğından gelmiş: pek kısa bir zamanda durt atletin en arızalı yollarda birbiılerUe dında sabah çayları~ı U içerek en kfiçukte _ 
ile bir kaç arkadaşını yeni padişaha nıa~ıgı .halde, her şeye ve bilha~sa pa- saray erkanı arasına girmişti. Fakat bu mücadele etmeleri netıc:s1 döktükleri t~:ı ~:ş~~::n:ı~~~~l k~~~r ~a~~~:tl:~~~~t~:k
takd m etmiş. Bunların sadakat ve :ıiz- ra ışlerı~e. so~ derece aklı ererdı. zat, hak ·ka1en çok saf ve temiz kalbli b'.r hiç saymak insana soylemek lfızım ki bu-, ten zevk alırken, hfılfl atletizm teraneleri 1 -
metlerine emniyet edilebileceğine da-1

1 

~ (Tevhıdı du~n) meselesinde, ;kinci idi. Abdülhamid, onun doğruluğuna 0 1 yuk bir haksızlıktır. çlnde vaklt geçirmemizin hakikaten boşlu ; 
ir de teminat vermişti. katib (Arab) izzet paşa başda olmak kadar kanaat getirmişti ki· verilen jur- Herhangi bir futbol maçını ortalığı velve- 'ı;u, bizim de hattı hareketimizi tayin etınek· 

. .. . üzere münevver saray erkanından üir h . . . ' . lPye verecek şekilde tellkkl edip ballandıra tedlr. 
Işte, ~u. su:etie. Abdulha:nıde intisab • . . · .. . , n?llerd~ .en. e emmıyetlı ışlen ona tah- ballandıra alkışlamak suretııe yazarken, çok ı İçinde mutlaka büyük kablllyeUerln bu -

eden Lutfı aga, bır kaç gun zarfında çokl~n ke~dıler~e rnuhım menfa~~lar kık ettırırdı. ı chtha kıymetlı ve faydalı hareketi mümkün lunduğu elll dört atlet arasında yarışın bl • 
kendısini Abdülhamide son derece sev- temın etmışlerdi Fakat bunların lıep-1 (Arkası var) olduğu kad~r basit ve sade olarak borsa iUi.n. rlnc!sl kim oldu, nasıl blr derece ue bu m~· 
-0· k, h l f k k 1 !arı gibi go.;;terrnek o .sporla me~gul olan kü! ve Arızalı yolu katetti? Kimse tartında 
ırere ce a e 1.ne, 0 uma ve. ya~ - 1 gençleri takviye de~ll. inkisara uğratmaktan 1 blle değlldlr. 

mak rneziyetlermden mahrumıyetıne ı ,r ' ı lt-:?J /..fl~ f,-, y o ı ı ha,ka bir ı-ıe yaramıyor. iyi şüt attığı lçln j Senelerdenberi hlç değişmlyen bir soğut· 
rağmen, padişahın (mabeynci)leri a-

1 e ir o oktorun 1 ~ l!J parlak bir yıldız _olan, toplu bir halde yapı -, kanlılıkla kendi haline bırakılan atletızmlı:t 
rasına girmişti. Ve artık bu dereceyi Günlük Sah lan gayret ve hucumlar nettceslnde attığı Atisinden endşle etmek bize düşmemekle be· 

ihraz ettikten sonra hergün bir başka 1 
C- ug ·un ku"• golden dolayı kral sayılan ve gol kralını ta 1 raber üzüntülerimizi de gizlemeğe mabAl 

.. . '. · Notla d ( :) 1 ~ progr•m klb eden futbolcuyu veliaht diye rekHlm e -/yoktur• 
suretle Ab~ulhamıdı mem~un ederek rın an 1 den parlak neşriyat yanında, yağmur, kar, .. öıner Besim 
pek kısa bır zamanda, (Has bende - 1 1 zı Birinclkinun 1937 Sah 

gan)ın, en başına geçmi.şti. 1 1Thıhl dfişlerıh· 1 Öğle n~riy!t~: T A N B U--1. Demirçankaya Ge~Çl;rbh-iigi-i; .. ~iim-;iyadı programı 
LUtfi ağa, böylece ikbalin en son t' e l ZlSSl aSl 12.30: Plakla Türk musikisi, 12.50. Hna· İl 0 berabere kalf I tesbit edildi 

şahikasına kadar yükselmişti. Önünde, On sekiz yaşından sonra çıkan dişler- dis, 13.05: Plakla Turk musikisi. 
· 1 d l dl ki b 1 1 dl 1 h d •n1 Ankara {Husust> - Lig maçlarının be - 19~" senesinde Tokyoda yapılaca.. ol&JI nıce vezir ere, nice sa razam ara oo- r una Y rm yaş ş ya u a .... un- ..., .. 

d dlğ. ib' ak 1 dlşı· de 1 B dl" Akşam neşriyatı: şincl hafta karşılaşmasını teşkil eden D. Çan on lklncl ollmplyad oyunlan tçin Japonya o-yun eg~ dirmişti. Hadsiz ve hesabsız ser- mızın e 1 g ı 1 r er. u ~-
!er çıkarken bazan kendilerine lazım ".llnn 17: İnkılflb ders!: Üniversiteden naklen, kaya, G. Birliği maçı Şehir stadında, olduk- lımplyad komitesi kış olimpiyadı müsabaka· 

vet edirunişti. Fakat günün birinde en yeri bulamazlar. O zaman diş doktorunun Mahmud Esad Bozkurd tarafınr~.m. 18,30: ~a fazla bir seyirci önünde oynandı. Oyuna ları için lcab eden programı tanzlın etrnlf• 
ehemmiyetsiz bir hadise yüzünden te- yardımına ihtiyaç vardır. Bazan da hiç 1 Plakla dııns musikisi, 19: Konferans: Çocuk 112.30 da başlandı Ha~em Ömer. Takıml~r: 1 tir. 
petaklak oluvermişti. Bunun sebebi de çıkmazlar. b:ızan da on ikl yaş dişlerini terbiyesi, Ali Kıimi Akyüz tarafından, 19.30: D. Çankaya: Hayati - Yaşar, Fuad - Ib- Kış olimpiyadı oyunları 1940 şubatının i1• 

·d· tazyik ederek çarçabuk nzlyette çıkma- Konferans: Beyoğlu Halkevl namına İnkı- ı rahim, Hüseyin, Kamu - Mustafa, İbrahim, çünde Ollmpiyad stadında büyük blr mera -
şu ı ı: Ari i 1 1

• ğa çalışır ve diş etlerini lltihııblandırırlar. 1 Jabcılık, Ahmed Hamdi Başar tarafından, f, Fethi, K. Şefik. s m e açılacaktır. 
Sarayda, adamları Ermenilerden mü- Bu ilt!hab neticesi ağız açılmaz. Ba~an 

1
, 19,55: Borsa haberleri, 20: Klflslk Turk ınu- G. Birliği: Müsabakalar buz üurtnde Hokey ile bW 

rekkeb olmak üzere bir tulwnba takı- da bu lltlhab bademciklere sirayet eder. tik.isi: Okuyan Nuri Halli, keman Reşad, ke- Cahid - İh.c;an. Nuri - Kadri. Hasan, Keş- lıyacaktır. Müsab:ıkalar on dört şubata ta • 
mı vardı. Ermeni vak'alan birbirini Yutmak güçleşir, çarpık çıkması dola - 'mençe Kemal Niyazi, tambur Dürrli, nısfiye fi - SaHi.haddin, Yusu!, Al1, Ahieddln, Mus - dar hergün muhtelif har~ketler üzerinde yr 
takib edince, Ermeni tulumbacılar ka- yıslle .Yemek kırıntıları aralıkl:ırındıı h- S.\lahattin Candan, kanun Vecihe, ut Sedat, ta fa. pılacaktır. 

lır, Bu, hem kendisinin ve hem de on !kl 20,30: Hava raporu, 20.33: Ömer Rıza taratın- Maça iki taraf da hızla başladı. İlk on da- Tokyo Ollmplyad komitesi, mfi.sabakal•ta 
milen çıkarılmıştı. Bunlann yerlerine Y~ dişinin çürümesine sebeb olur. dan arabca söylev, 20,45: Vedla Rıza ve ar- kika Gençlerin hücumlarlle geçti. Bu arada ald nizamatı tesbit etmek üzere 1938 seneli 
alınacak emniyetli adamların seçilme- Kendisi yer bulamaz ve çıkamaz bir kr..dnşları tarafından Türk musikisi ve halk Ali ve Alfleddln bir çok sayı fırsatları kaçı _ martında bir toplantı yapacaktır. Bu toP -
si, Abdülhamid tarafından Lfıtfi ağaya vaziyette de kalabUır. İşte bu miişküI za- şarkıları, (Saat ayan), 21,15: Orkestra 22,15: rıyorlardı. Nihayet o. Çankayalılar baskı _ lııntıda organizasyon işleri de t.ararlaşt1""" 
havale edilmişti. Lutfi ağa bu ~le manda diş doktoruna müracaat etmeli - 1 Ajans haberleri. 22,30: Plakla sololar.' opera dan kurtularak hücuma geçtiler, ytrmincl lacaktır. 

1 k h .. k~ dlr. ve operet parçaları, 22,50: Son haberler ve dnkikada K. Şeflğln ortasını Arl1 gole çe -
meşgu i en, un ara; Akıl dişi nahlyeslnde ağrı hisseder et- ertesi günün programı. virdi. 

c İcab ettiği zaman, haremi hüma -
1 

mez, tedavisini ihmal etmemelidir. Akıl ıı 8 . . iki 
0 1937 Sab Bunun üzerine Gençler açıldılar. Herkes 

yuna bile girmeleri icab eden tulumba- dlşl çıkacağı :aman ağız hıfzıssıhhasına ınnc nu beraberlik golü bekliyordu. L1l.kln olmadı, o-
cılar•n (ehli namus) ve (itimada şa - fazla riayet etmek mecburiyet! vardır. ·· A N K A R A tuz beşinci daklkada gene Arlf, K. şen~ın 

Birer tatlı kaşığı Boraks veyahud lJi- Otle nqriyatı: o 
'-·an) kı·msclerden ı·nıı·hab Jf! g ı· ortasını gole tahvll etti ve devre böylece 
.1 

1 ctzım e ır- karbonat dö sud yahud da tuzu bir bar- 12.30: Muhtelif plak neşriyatı, 12.50: Pl~k: 
L~ f - k 11 (2 - 0) D. Çankayanın lehinde bitti. 

ken, ut i aga u an, ellişer 1ira muka- dak sıcak suya koymalı günde blr !taç Tfirk musikisi ve halk şarkıları, 13.15: Dahlll İkinci devrede Gençler takımda ufak bir 
bilmde bir takım serserileri işbu tu - defn gargara ynpmalıdır. : ve harici haberler. cleğlşlkllk yaptılar. o Çankayalılar bu dev _ 
lumba ocağına kaydediyor.> diye bir Akşam ne l'iyatı: tı 

1 il . 1 <•) Bu notları kesip ııaklayınız, yahud 18,30: Muhtelif plfık neşriyatı, 19: Türk rede gallbiye n verdiği emniyetle seri ve gü-
jurna ver mışti. bir albüme 1apı tırıp koleksl;.-on yapınız. muslklsl ve halk şarkıları (Servet Adn:ın ve zel bir oyun çıkanyorlardı. Onuncu daklka-

LUtfi ağa hakkında verilen bu gibi Sıkınta 7.amanmızda bu notlar bir doktor arkadaşları>. 19,30: saat dynrı ve arabca da gene Arif üçüncfi golü atınca, Gençler bl 
rüşvet jurnalleri o kadar çoğalmış ve gibi imdadmıza :retişeblllr. neşriyat, 19,45: Türk musikisi ve halk şarkı- 1 raz sert oynamaya başladılar. İk.1 dakika 
bu adam aleyhinde söylenen sözler ar-1 ___ !arı maliik Recai ve arkadaşları), 20,15: sonra Gençler penaltıdan bir gol kazandı _ 
tık Abdülhamidin sabruu 0 derece ta- ,- Y . 1 Sıhhi konuşma: Dr. Nusret Karasu, 20,30: ınr. Gençler hA.ltlm vaziyette oynarken, D. 

-

COI neşriyat Pl1l.kia dans musikisi, 21: Ajans haberleri, Çankayadan Mustafa iyt bir fırsat yakala _ 
şırmıştı ki; hi.ınkar bu jurnali okur o- 21,15: Stüdyo salon orkestrası: ı . Verdi:' 

dı, topu sür'atle sürüp beklert atlattı ve n. 
kurnaz, derhal Lutfi ağayı huzuruna Yarım A .. _ 69 sayılı 15 blrinclkilnun nfis- A.da, 2 - Sentls: L'Avla dans Catalane, 3 - tt 

" h Çankayanın dordüncu golünü att.ı. Gençler 
çağırmış; hası çıkmıştır. Gayet zarif renkli blr kapak- Schrelner: Mustcallsche Fausc ungen, 21,55: 

i t lşt' Yarınki program ve İstlklfll marşı. 4 • 1 mağlUp vaziyette idi. Fakat bundan 
- Nam.kör herif! .. Dü-nyayı doyur- l:ı lnt şar e m ır. --··- ·-·-·--··~·---· ·-- sonra harlkulflde canlanan Gençler son on 

dum, seni doyuramadım. Ülkü - Halkevleri dergisi ulku'nün bi - I b Ali H Kadri 
rinclkfınun tarihll 58 incl sayısı her zaman- 1 ~ dakikada • asan, vasıtaslle Uç 

Diye bağınnıya başlamış, bununla ki gibi dolgun yazılarl;-blr kultür organı ha- 1'.To··belcı• gol yaparak vazJyetl f - • yaptılar ve oyun 
da ··fk 1 ~ ' böylece bitti. 

o esini yenemiyerek elindeki bas- Hnde çıkmıştır. Eczaneler Selim TC!%can 
tonla kendine mükemmel bir dayak 
atmıştı. 

I..fıtfi ağa, o gün.den itibaren saray 
muhitinden silinmişti. Muhteşem ko -

Kızı:cahamam ormanlar1 
hududlandın:dı 

nağının bir köşesine çekilmişti. Bu dar- Kızılcahamam (Hususi) - Orman mü-
be o kadar ağır gelmişti ki; ondan son- fettişlc.rıncicn !brahim Gölsunun baş - 1 

ra artık uzun zaman yaşamamış .. mev- kanlığı altında hakim Haşmet Kömürcü, j 
ikiini oğlu Faik beye terkederck dün- \'amanajman mühendis fodvan Akyön -
yadan çekilib gitmişti. den mürekkeb ormanlan t<.hdid kgmis -

Lfıtfi ağanın bu acı akıbetine çok yonu ~eyeti kazamıza gelmiş ve buradan 
sevinen, (İbrikdarbaşı Kiı.mil ağa) ol- belediye reisi Tahir ve 2zasmdan İsmail 
muştu. Birbirile hem.şeri olan bu ılti de bu heyete iltihak ettirilmek surctile 
adam arasında büyük bir zıddiyet var- evvelemirde merkez kazasını çevreleyen 
d1. Beraber bulundukları zaman can- ve belediye hududu dahiline alınmış o -
ciğer gibi birbirine sanlan bu iki adam, lan ormanlar kamilen tahcid edilmiş ve 
her fırsattn birbirlerinin kuyulannı icab eden sınır yerleri sabit olarak hcn
kanrlardı. ı dek, duvar ve yüksek taşlarla işaret -

Bu adam da, şehzade Nureddin efen- lenmiştir. 

Buıeee nöbetçi olan eczaneler •unlar. 
dır: 

İstanbul cihetindek ler: 
Aksarayda: {Şeref), Alemdarda: <E -

Tekirdag~ı ilk gUreş i 
kanunusanide yapacak 

sad), Beyazıdda: (Asador), Samatyada: Yakında Londra, Para ve Hindlstanda 
{Teofllos> • Emln5niinde: <Mehmed K~ - muhtelif güreşler yapacak olan Türkiye oag 
zım>. Eyubde: <Hikmet Atlamaz), Fe- pehlivanı Tekirdağlı Hüseyin, bu seyahatte 
nerde: < Hiısamedln > • Şehremininde: ilk müsab:ıkalan Londrada yapacaktır. 
{Hamdi), Şehzadebaşındıı.: <İ. Hakkı), 1 Yapılan anlaşmaya nazaran Tekirdağlı 
Karagümrükte: <Fuad), Küçükpazardn: 'Hüseyin llk müsabakasını KAnunusaninln ü
(Hikmet Cemll>, Bakırköyünde: <Merkez>. çüncü hartası yapacaktır. 
Beyoğlu cihetlndekiler: 
İstlklıll caddesinde: (Dellasudn), Gala-

tada: <Hüseyin Hüsnü>, Taksimde: <LI- I Romanya takımı bugün geliyor 
monciyan), Pangaltıda: (Narglleclyan), Blri Ankarada, 1klncls1 İstanbulda olmak 
Beşlktaşta: (Ali Rıza). iızere iki maç yapacak olan Bfikreş muhte-

Botazlçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üsküdarda: (Sellmiye), Sarıyerde: CA- , , lltl bugün saat ikide şehrimize gelecektir. 

saf), Kadıköyünde: (Moda. Merkez>,. 1 Romanya tnkunı pazar günü Ankarııda 
1 maç yapaca~ı için derhal Anka.raya. i!decek

Büyükadadıı.: (Halk), Heybelide: <Halk). j 
tlr. 

Liseler arasında atletizm 
. bayrC\mı 

Beyoğlu Halkevl bütün llselerin iştıratiJ' 
bfiyük bir atletizm bayramı hazırlamaktadlt· 

23 nisanda yapılacak olan bu müsabak•
lan liselerden tertib edilecek blr komlte td•
re edecek, Beyoğlu Hal~evf de müaabaıtaıat' 
organize edecektir. 

Atletizm bayramı lkl gün devam edecet. 
k~ular, atma ve atlamalardan ibaret olaJI 
bu müsabakalarda birinciden, alımcıya ta
dar sayı verilecektir. Şampiyonayı tazaııaJl 
liseye Halkevi tarafından bir kupa, blrln -
elden üçüncüye kadar derece alan at.ıeUerl 
de madalyalar verllccektlr. Müsabakalar ~ 
dıköy stadında yapılacaktır. 

Voleybol müsabakaları 
Beyoğlu Halkevl tarafından kendi A10 -

nunda tertlb edilen 'Yoleybol turnuvuına bil 
hafta da devam edlldl. 

Akınspor - Mecidiye köyünü 15 - 10, ıs-ı• 
ile, Fatlh Galatasaraya hükmen, Mühendtt 
Ill, Beyoğlu.spora 15 - f , 15 - 10 la, Çelik.kol. 
Arnavudköyüne 15 - 12, 15 - 12 Ue, itaır-0 
mektebi Beyoğluspora hükmen, Vefa Il Ba1-
darpaşaya hükmen, Mühendis n Kurtulol 
n ye 15 - 5, 15 - 3 ne, Eyüb Şlşlly1 15 - S. 
15 - 11 le, Haydarpaşa Hlllll 15 - 8, 15 - 5 Je 
mağlfıp ettiler. 

Müsabakalara gelecek hafta da devam "" 
<illecektlr. En mühlm maç olan Mühend!S -
Haydarpaşa karşılaşması da pazar günfi ~ 
pılacaktır. 

Çorluda zer'iyat 
Çorlu (Hususi) - Havalar çok müsaid 

gitmektedir. Bütün k.oylerde tarlalara 
zer'ıyat yapılmaktadır. Seymen köyün
deki tohum temizleme evi bu yıl 367.470 
kilo tohumluk hububat temizlemiştir. 
Ekim sahası geçen seneye nisbctle daha 
temizdir. 

" 
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ilaçlarınızı 
Bahçe

kapıda SALiH NECATi den alınız. Reçeteleriniz büyük bir dik

kat, ciddi bir istikametle hazırlanır. FOSFATiN NECATi Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. Bun unla bes
lenen yavrular tombul, kuv \7etli ve neşeli olur 

K U Ş T Ü y Ü • nden blr yastık : Daima yumuşak, daima 
• makbul bir Yılbaşı hediyesidir. 

Bir liradan başlar. Herkeseye ,u ygun çeşitleri vardır. 

Yorgan, 9llte, çocuk yatakları vesaire ... 
Fabrika ve depo:m: 1stanbulda Çakmakcılttr Sandalyacılar sokağı 

Ömer Bali oğlu Tel. 23027 Sabş yerler i : Beyoğlunda ~e 
Ankarada Yerli Mallur Pazarlarıdır. 

1 istanbul Belediye~ i ilanları 1 
l<cşif bedeli 3810 lira G3 kuruş olan Bakırköyüne bağlı İkitelli köy mektebinin 

tamir· açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakıle ~tna.mesı levazım müdür
lüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan başka Nafia 
ll'lüdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikaslle ::85 !ira 80 kun:şluk ilk teminat 

ll'\nkl>uz veya mektubile beraber 22/12/9 37 Çarşamba !,'Ünü saa t 14 de Daimi En-
•ümende bulunmalıdırlar. (İ.) (8214) 

; ----------------------------------------------.. L, __ ın_h_i_sa_r_Ia_r __ ~ __ :M_u_·d_u_·r_Iu_··_1 _ü_n _d_en_: __ 
t\~alıdc Nakliyat Şubesi Müdürlüğünde mcvcud Berliye ve Şavrole marka 

ik• :'l:l<!t hurda kamyon 25/Xll/937 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 10 da 
Pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin kamyonlan her gün mahallinde görebilecek-

leri ve pazarlık için de tayın olunan gün ve saatte % 15 teminat paralariyle bir
U'k.te Kabatnşda Levazım Müdürlüğündeki satış komisyonuna gelmeleri ilan 
olunur. .8329> 

Ankara Müzik Öğretmen Oku!u Direktörlüğünden : 
Okulumuza 75 lira ücretlı (İaşesi Okula aid) bir erkek Daktilo- alınacaktır. 

(Almanca bilenler tercih olunur.) isteklil erın 27 / 12/1937 Pazartesi günü saat 14 

de Okulda sınavları yapıimak üzere evrak1arile birlikte Ankarada Müzik Öğret-
tnen okulunda bu1unmala!· ı. (8471) (4637) 

İstanbul ikinci İflis Memurluğlmdan: 

Bir hastabakıcı; 

Bu - Biocel - li 
cild unsuıu 

Bir mucize eibi 
teni güzelleştirdi 

Adapau.rı İcra Memurlupnclaıı : 
Ömer Lfıtfl ve Hasan Fehınlnln Türk Ti -

caret Banka.sı Adapazarı kolundan aldıkları 
on bin liraya mukabil mezkur bankaya bi -
rlncl derecede ve blrlncl sırada rehin et.tik -
lert her blr metre mlt'abı ellişer Ura kıymet
li 535 adet ve 69 met.re 233 de.slmetre mlk'abı 
Karaağaç kala.sile gene her bir metre mlk'a
bı 50 Ura kıymetli 29 adet. 3 metre ve -46 de
slınetre mlk'abı Dişbudak kalası ve her bir 
metre mlk'abı 80 Ura kıymetli 6810 adet. ve 
245 metre 100 - desimetre mlk'abı meşe yol
laması rehnin paraya çevrilmesi yollle bu 
günden itibaren açık arttırma ile satışa çı -
karılmış ve arttırma şartnamesi herkes tara. 
tından görebilmek üzere ·20 / 12/ 937 tarihin
den lt.lbaren lcra divanhanesine talik edil -
mJş olacaktır. 

1 - Satılacak dişbudak ve Karaağaç ve me 
şe yollama kalasları 8-10 senelik kuru bulun
du~u ve bunlardan Karaağaç kalaslarının tul 
lerl 3 metre, arzları 30 llft 45 desimetre, umk
lan 8 Uft 10 desimetre ve dişbudak kalasla -
nnın tullert 3 1111 3 buçuk metre ve arzları 35 
Ufl 40 desimetre ve umkları 8 llfı 16 desimet
re ve meşe yollamaları:-.ın ~ulleri 3 Uii 6 met
re ve arzlan 18 11-s ".~ ...... imetre ve umkltın 
3 llft 7 deslmetredir. 

Birinci arttırma ile satış 5/1/938 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 10 dan 12 ye 
kadar dişbudak ve Karruı.ğaç talaslannın 
bulunduğu Reji sokağı nihayetinde ölü Hacı 
Salih o~lu Ynkubun hanesi arsası üstünde 
ve meşe yollamalnrının birinci arttırma ile 
satışı gene :5/1/938 tarihine rastlıyan çar -
şamba günü saat 14 den 16 ya kadar meşe 
yollamalarının bulunduğu İstasyon Kereste 

Tesiri adeta s ihirli oldu. Birkaç ambarının bakkal Ali Fehmi hanesi karşı 
gUn znrfında yUzUmdek i kUçOk sına tesadüf eden yerinde yapılacaktır. 

çizgi ve buruşukluklımn kaybol- Bu arttırmada arttırma bedelinin mallara 
t:ıhmln olunan yukarıdaki kıymetlerin "O 

duğu .. u gt>rdUm ve iki Uç harta 75 ini bulduğu takdirde keresteler birinci 
soıır kendimi &deta on yaş genç- arttırmada mı.işterlsi üstünde ihale olunacak 
leşmiş tıulduın. Bir doktor de- öyle bir bedel elde edilemediği takdirde nrt-

Can Rızk11/lah Kürdi 
Halepte bütün Türlrçe 
ve yaoancı gazete ve 
mecmualar bayii 

mişli ki, cBiocelıı cevheri bir Vi- tırma 14 gün daha uzatılarak 19/ 1/ 938 çar-

1\1 · rı· z K "d 1 b" · yanu tıniversitesi proresörnnnn şamba günü birlncl arttırmada gösterilen 
:.ı ıs .arc oçumıana aı 0 up ırın- d yer ve saatlerde yapılacak ikinci arttırmada 

ci artırmada takdir edilen kıymetin % bUyllk keşfi ir. Bu cevher, şjmdi keresteler en çok arttıranın üstünde ihalesi 
yetm.ş beşini btt 'maci1ğından kat'i satışı pembe rengindeki 'l'okalon kremi yapılacaktır. 

/ yap:lamıyan dış macun ye suyuna aid terkibınde mevcuttur. Bu kremi Arttırmaya iştirak için satış memuruna 
nıakıne •:e levazım ve alat ve edevat ve hrr nkşnm yalınazdan evvel kul- tallblerden dişbudak ve Karaağaç keresteler! 

~--•••••••••••• }anınız. Sa""ıalılnrı da beyaz ren- için 200 lira ve meşe yollamaları için 800 llrn 
,. sair eşyanın ikincı arttırması 25/12/937 pey akçesi depo etmeleri" veya mllli banka • 
tStanbul İkinci İflas l\femurluğundan: pazartesı günü saat 12 de Taksimde Sıra- giııdeki Toktılon kremini soru- ıardan bu nfsbette kefalet mektubu ibraz et-

Müflis Avunduklara ahl İzmirde sehilerde Hrisoveioni apartımanının ö- nUz lki krem 11 tesiri ile 611 es- meler! Hızımdır. 
l3ulgurca Çiftliğinde kiracıdan tahliye nünce icra côilcceğinden isti~enlerin ma- mer ve çirkin bır tene bile yeni Evveıtı satışa dişbudak ve Karaağaç ke -
edil halnıde l•azır bulunmaları ve masa me- bir canlılık ve genç:ik verir. Cil- restelerlnden başlanılacağı ve bu kerestelerin 

en Çiftlik evlerine muhacir yer - dl heyazlııtıp tuzfüeşıirir ye bO- tutarı on bin Ura re'sülmale masraf ve saire 
leştiıileceg· i ve bazı araziye d€vam et - muruna müracaat E:tmele!i iJan olunur. na ve olunarak ballğ olacak alacak mikdn • tün buruşuklu 1 1 rda ı kurıarır. 
oıektc olan müdahaleler hakkında Ma- (3113) rından dilşfüerek geriye kalan borca muka -

bil meşe yollamalarından tul, arz ve umkla-
sa Memurluğunca izahat verileceği gi - ESKH EHi DE n müsavi nlsbet.tc ihale bedeli müşterlsln -
bi alacaklıların dahi vaziyeti tedkik ve ~ Operat3 r • Urolog ·~ 1 den o nlsbette kereste teslim edllecekt!r. 
bir karar vermeleri zımnında 24/ 12/ Dr. Mehmet Ali Sf!s - Işık Kitap Evi ı İhaleyi takib eden 7 gün içinde milşt.eri-

37 Cuma günü saat 14 <le dairede ha- drar yolları ilk, Orta Lise mektep KitRp ımnı•ı lan teslim almaları lazımdır. Aksl takdirde 
9 J J n~n ihale bedelini hemen tediye ederek mal-

ıtr bulunmaları Masa Memurunun ka· hnstı\lıklan motahassısı. J< Oprob ı ~ı Sutış Merkezidır. 2004 numaralı icra ve mas kanununun 
:tarne ilfuı olunur. (3112) 1 ,. Bıuinönn ban, Tel: 2b lJ ~ 1 ~-••••••••••••"" 1118 inci maddesi mucibince yenlden satıla -
--------~----------------------------------------- rak iki nrt..tırma nrasındakl fark müşterU ev-i velden alınacaktır. 

Kumbar~ biri 

TÜRKİYE 
CUMHU RİVETi 

~ 

21RllRJ:BANKASI 

İhaleyi müteaklb 7 günden sonra satılan 
kerestelerin hasar vesalr masranarı son ya -
pılacak satış üzerine ikinci müşterlslne tes
Em anına kadar müşterll evvelden alına -

ı caktır. 

ı Yüzde iki buçuk ~~UA.llye ve teslim ve te-

l 
sellüm masrafları muşteriye afd olacağı ve 
f\zla mn1Umat almak ve keresteleri görmek 
isteyenlerin 937/ 2014 dosya sayıslle daireye 
''e delli\l Cemale müracaatları lüzumu ııtm 
olunur. 

il • Doktor < ___ , 

[brahim Zati Ogüt 
Belediye karşısında, Piyerlotl 
u ldeslnde 21 numarada herglla 

ö._ leden sonra hastalarını kabul 

llll~l•••••• edur. ,-----~ 
••• " •••••••• 1 •• ·--··- • • • • ~- ·-

~on Posta 
Yevmi, Siyası. Havadis ve Halk razetesı 

Yerebatan. Çatalçeşme ı.okak, 25. 
İS TAN BUL 

Gazetemizd~ çıkan yazı ve 
ıesimlerin bü~ı. haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABCNE fiATL ARI 

el 1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 

ı K~ kr h~ h~ 
ı--ı-- -

TORKİYE 11.,()0 7 .. 0 400 , 1!), ı 
YUNANİSTAN ..!340 l:.::_() '11J 2111 ı 

F.:CNEBİ 2ılJJ ı .. oo wı : (il) 

Abon'! bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri ver:lmez. 
ilanlardan me•'uliyet alınmaz. 1 

Cevap ıçın mektuplara ıc kuruşluk 
P ul ilavesi lazımdır. 

PQsta kutusu : 741 lstanoul 
T~lgraf : Son Posta 
Tdefon : 20203 

1 
1 

1 

1---------------..:ı 
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ve Yağlı 
.., 

ve yagsız acı badem, 
.., 

yagsız kar yarım yağlı gece ve gündüz 

E 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 
ihtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

markasna dikkat •• Hasan ismine ve 
,------------------------------~ 

NEZLE 
Kırıklık, baş, diş, 
ve adale ağrıları 
en seri ve en kat'1 

şekLLe yalnız kaşe 

GRiPiN 
ile geçer 

Havaların serinlediği bugün
lerde alacağınız ilk tedbir 
evinizde bir kaç 

GRiPiN 
bulundurmak olmalıdır. 

Kalbi bezmadan, mide ve bö'breklerl 
yormadan bltla ıztırapları dindirir. 

TABU GÜZELLİK 
ve 

Göz boyayıcı reklaml~r 

Tab;i güzel görünmeğe muvı.ıf -
fak olmak için dünyanın en büyü!t 
cild güzelleştirme alimi olan P. 
Dr. E. WİNTER'in formülü muci -
!Jince hazırlanan yağlı, yağsız ve 
acıbarlem VENÜS kremlerini kul -
lanan!ar ömürlerinin sonuna ka -
dar VENÜS gibi güzel ve cazibeli 
!:alırlar. Masa başında uydurma 
ve halkımızı aldatan göz boyayıcı 

reklamlara inanmayınız. Terk~b, 

tesir ve kıymeti itibarile dünya yü
zünde KREM VENÜS'den daha 
üstün bir KREM mevcud olmadı -
ğını sayın halkımıza kat'iyetle ar

zeder iz. 

1 Saclarınızı Dökülmekten Koruyunuz 

SAÇEKSiRi 

KOM OJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendlrlr. 
Dökülmesini keser. Kepekleri ta ~ 

mamen giderir ve bUyüme kabili
yetini artırarak saçlara yeniden 
bayat verir. Kokusu ıatit, kullanışı 
kolay bir saç eksiridir, 

INGiLiZ KANZUK 
ECZANE Si 

BEYOGLU • İSTANBUL 

r 1938 YILBAŞI 1 
HAVA KURU~AU BüYUK PiYANGOSU 

lc•bında 91lnde 3 kaş• ahnabllJr s·· ük. ik i i 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla Gripini isteyiniz. UY ram yes 

----~------------~, ~~~· , (5~~-~~~)L~adrr 
ı 1 .Ka.ytb - İstanbul seyrüseferinden 3238 Ayrıca 2CO.OOO, 150.000, 100.000 70.000, 60.000, 50,000, 

p A T 1 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntılar, 
dolama, meme iltihabı ve çatlakları, flegmonlar, yanıklar, traı 

yaraları, era-enlikler, koltuk altı çıbanları 

L tedaviaini en erken ve en emin surette temin eder. 

Şark ispençiyari Laboratuarı T. A Ş .. 

lstan bul Giimrükleri Başmüdürlüğünden : 
MK N. 8452 SLC markalı 556 numaralı kanuni safi slkleti 113 kilo ağırlığında 

10405 lir .ı 18 kuruş değerinde safi ipek m ensucat, MKN. 7888 HK 397 /98 M VE N 
KS 486 K 796!1 L 9 KD ipekli pamuklu mensucat, MKN 8662 HHM l 03652 M VE N 
KS 139 K 986 L :15 KD Masaraya sarılı sun'i ipek ipliği. Bu eşyalar 2490 sayılı 

kanunun 43 ncü maddesi mucibince pazarlıkla MKN. 7955 79/80, 723/24, M VE 
N KS 13 K 105 L 21 KD deri taklidi şapka kenarı, MKN. 7883 MB 4882 M ve N 
KS 4 K 600 G ·17 L 6 KD gaW it mikrofon ve aksamı, MKN. 7884 MB 4882 M ve 
N KS 2 K 2 L 95 KD demir mikrofon sehpası, l\IKN. 7882 MB M VE N KS 23 K 

69 L 94 KD Elektrik gramofon aksamı ve p:kab 1549 sayılı kanun mucibince 
24/12/937 gününde ~at on üç buçukta 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde 
Sirkecideki Reşadiye cd. Gti.mrük satış salonunda açık arttırma il<' satılacağı is
tcklilE:rdm % yedi buçuk pey akçesi ve Maliye ünvan tezkeresi isten ir, pey ak-
çeleriniıı saat 12 ye kadar yatırılması m ecburidir. (8473) 

s1cıl numar~slle ald.ı~ım araba eh_liyetname- 30.000 20.000 15.COO liralık ikrami clerle ( 100.000 400.000) 
slnl kaybettım. Yenısıni çıkartncagımdan es- ı . , '. . ' -· ' Y ' 
kisinin hükmü yoktur. <990) lıralı ii ıkı adet mukafat vardır. 

:Muzaffer Tezgürler ' Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır ... 
•· ~··· ' · · · · ' ~ · · · · · · · · · · · · · - Biletler : (2,5), (5) ve (lJ) liradır. r--. Vakıt kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 

l' an T ~rifemiz 
- M- -

Birincı ıahife 400 
ikinci aahil• 250 
Üçüncü aahile 200 
Dördüncü ıahil• 10() 
1, ıahif eler 60 
Son •tıhil• 40 

kuruı 
» 
» 
» 

• 
» 

Mua.D'"'r bir müddet zarfında fazla. 
ca mikdaı Ja il1uı yaptıracaklar ayrıca 
tenzilat lı tarifemizden i&tifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar :ç!n ayn bir tarife derpi~ 

ediJmiş+ır. 

Son Peısta•nın ticari .ilanlarına aid 
işler iç:.n şu adrese mı.iracaat edil· 
nıdidir : 

tılnr.11tk Kollektlf ŞlrkeU. 
Kahraman:cade Ban 

Ankara cadcleel 

11 Devlet Oemirycliarı va Limanları işletme Umum idaresi ilAnları 
.Muhanımen bedeli (195000) lira olan 100 ton metal ile muhammen bedeli 

(172400) lira olan 80 ton külçe kalay ve 10 ton antünuvanın bedeli serbest dö .. 
vizle 0denmek üzere 4/2/1938 Cuma gün ü saat 15,30 da kapalı zarf wıulü ile 

Ankarada idare binasında satın alınacak tır. 

Bn jşe girmek istiyen!erin metal için 11000, kalay ve ııntiınuvan için 9870 li
ralık muvakkat teminat ib kanunun tayin ettiği ves:kaları ve Nafia müteah .. 

hidlik vesıkası tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine ver· 
rnelcri lazımdır. 
Şartnameler 862 kurll? Ankara v~ Haydarpaşa veznelerinde satıJmaktadır. 

(8486) 

ANKARADA 

AKBA 

L-----------------. ..J 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETl 

TESİS TARIHt: 1863 

eermayeal: 11, .... ıoo inı.ll1I Ura.sa 

Kitap Evi KAatçılık 

Bütün mektep kıtaplnnnın ıabş 
yerid ir. Mektep kırtasiye çeşltieri 

en mUsait şartlarla temin edilir. Son Posta Matbaası 

Neşriyat MüdUrü: Selim Ragıp Emet 

. İ S. Ragıp EMEÇ 
SAHiPLER : A. Ekrem USAKLIG1L 

Tel. 3377 

AHENK ve MANDOLiN 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Türkiyenin başlıca ıehfrlerile 
Paris, Marsilya , Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısıt', Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugosıa ... ya, Romanya, 
Suriy e ve Ywnanist.mda Filyalleri 
vardır. 

Zarif, sağlam ve ucuz olduğun
dan memleketin her tarafına gön· 

öksUrenlere ve 
göğüs nezlelerine 

Her torlu banka muameleleri 
yapar. 

DiŞ TAB l Bl 

RATiP TÜRKOGLU 
Ankara ctıddesindl3: Mesf3rret oteli 
karşısında (88) No. lı muayeneh:ı

nesinde berglln sı\at on dörtten 
(19 ) a kadar kabul etmekled1r. 

derilmektedir. İhtiyaçlarınızı ve 
kataloğumuzu isteyiniz. 

Eakl,ehlr ı Ahenk Çıkar•n 

~--~ S. Sulld ~--•il"' ______________________ .,.. 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şubesi 

Merkezi: Bertin 

TürkiyeJeki ıubel•riı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü * Her tİİTlii banka İfİ * ______ , ________________ __ 


