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1 Çalışan kadın yol 

vergisi verecek 
Yeni gol kanunu Martta Meclise veriliyor, buhran ve 

müvazene vergilerinde yapılacak tenzilat nisbeti 
maliye tedkik hey' eti tarafından hesab edilmektedir 

iNGiLiZ SİYASETi 
"Akıntıya tibi olarak 
gitmiyoruz muayyen 

bir hedefimiz vardır,, 

Ankara, 21 (Hut\lst) - Memleketia kara yollarını teıbit 
edilecek muayyen bir plan tiahilinde yapmak kararında 

olan h~kümel bu husustaki hazırlıklannı üerletmiştir. Nafıa 
Vekaleti edinilmiş ~ecrübelere ınüstenıd tıısavvurlarııu bir 
proje halinde tesbit ctm~tir. B\:l 11roje 60n §eklini aldıktan 

sonra mart t<>plantısında Meclise verilE>cektir. 

Dün Avam Kamarasında harici siyaset görüşüldü, 
lngiliz Başvekili bütün dünya işlerinden, 

ispanyadan, Uzakşarktan uzun uzadıya bahsetti 
Yeni esaslara göre bedeni yol mükelleiiyeti usulü kaldı

rılmakta ve herkesin gelirile mütenasib, fakat yılda azami 
mikdan 1% lirayı geçmemek üzere nıüte7.a~·!d ve hazinece ı 

(Devamı 9 uncu sayfada) 

Lomira 21 (Hususi) - Avam Kamara-ı 
sında bugün harici siyaset etrafında mü
zakereler olmuştur. 

................................................................................................. 
Muhalefet partisi reisi binbaşı Attlee 

hükilmetin umumi siyaseti hakkında be

Bir san' at jüri hey' eti 
teşkil ediliyor 

Dikilecek abide ve heykellerin tedkiki için bir san'at 
jürisi teıkili hakkındaki teklif kabul edildi 

Sarayburmında dikilen abide 

Ankara, 21 (Husust) - Cumhuriye- rekse asılları itibarile tani manasile mü 
thı teessüsündenberi memleketin bazı tehassıs bir jürinin müı·akabe ve kon -
şehirlerinde ,dikilen abide ve heykelle- trolünden geçmemiş olduğundan mem-
~in mühim bir kısmı gerek proje ve ge- (Devamı 7 inci sayfa.da) 

İspanyada · hükiimetçiler 
T erruel şehrine girdiler 

Hüki'ımetçilerin taarruzu inkişaf ediyor Frankocular 
şehrin merkez mahalJelerinde mukavemet ediyorlar 
Londra 21 (Hususi) - İspanya hükU.- muvaffakiyetle inkişaf etmektedir. 

ır.et kuvvetlerinin Terruel cebhesine kar- Şehri m,uhasara eden hükümet kuvvet-

Hariciye Vekili 
Parti gurupunda 

izahat verdi 

l yanatta bulunmasını istemiştir. Binbaşı 
Attlee Chamberlainin millete ümid ve
rici bazı E.Özler söyliyebileceği ümidini 
göstermiş ve bütün vaziyetin bir kere 
gözden eeçirilmesi Iazı".ll. olduğu nokta
sında ısrar etmiştir. Attlee elçinde bu
lundl:ğu geminin bir limana doğru mu 
gittiğini yoksa fırtınaya kapılarak gelip 
güzel mi se:>Tettiğini lıHmek milletin bir 
hakkıdır• dermştir. 

Ankara 21 (A.A.) - C. H. P. Grubu Bundan sonra binbaşı Attlee Milleiler 
bugün -21/12/ 937- öğleden sonra An- Cemiyetinden çekiimiş olan üç büyük 
talya meb'usu Dr. Cemal Tunca'nın re- devlete işaret edel'ek İtalyanın bu suret
isliğinde toplandı. ıe ayrılışının teessüre şayan olmadığını 

Son günlerde Balkanları alakadar söylemiş, çünkü Mille:lı:>r Cemiyetinde 
eden siyasi seyahatler hakkında ve Ha- kalması 0 müessese için 1..-uvvetten ziya-
tayın son safhalarına dair sorulan su - (Devamı 7 incı sayfada) lngiliz bU§Vekili bir nutuk söylerken 
allere~ric~eVekiliD~T"fikRU~ü · ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Aras uzun ve etrafı izahat verdi. 
Bu 'beyanat grupca tasvib olundu. 

On sekiz yaşında 
iki kalpazan 

Çobanlık yaparken zengin 
olmayı kurdular, 

fakat çabuk yakalandılar 

Gümrükler kanununda tadilat 
için yapılan hazırlık 

icrası 

Kırtasiyecilikle mücadele etmek üzere esaslı tedbirler 
alınıyor, yazı ile yapılacak işler tcsbit edilecek 

Gümrükler kanununda bugünkü ihti
yaçlara göre tadilat yapılması için Anka
rada b!r komısyon teşkil edilmiş bulun
maktadır. Bu komisyon tedkikler yap
maktadır. Gümrük muameiatının en faz
la olrluğu bazı yerlerden talimatnameler 
getirileeek, bunlar üzerinde de tedkik

başmüdürü Mustafa Nuri geçen hafı. 
Ankaraya giderek vekalete bu hususta 
icab eden mallımatı verm:ştir. 

Gümrük başmüdürlüklıarinden bazılan 
da, bu hususta rapor hazırlnmaktadırlar. 

. lerde bulunulacaktır. 

Kanunun esaslarının \"e yeni şeklinin 
bir an evvel hazırlanması ve mer'iyete 
girmesi için, kom:syon, mümkün olan 
sür'atle çalışmaktadır. Gümrük ve !nhisarlar Vekaleti, güm

rük başmüdürlüklerinden bugünkü teş
kilatlan hakkında bazı mallımat istemiş
tir. Bu meyanda, İstanbul gümrükleri 

Kırtasiyecilik mücadelesi 
Gümriıklerde liızurm.uz kırtasiyecili

(Devamı 7 inci sayfada) 

§! yedı gündenberi yaptıkları taarruz (Devamı 7 inci sayfada) 
• Kalpazanlık yapan iki Aliıet 

lzmirde et, ekmek ve süt o (YazısıSincisayfamızda) 

Muhittin Üstündağın 
dedikodulara cevabı 

sınan oğullarının Vali "Belediye, Sürp Agop mezarlığı işinde Bay Sahur 

meseleleri• halledı•Jı•yor k 1 k ki d Sami ile hiçbir muamele yapmamışhr, şehir planı da 
ız arı er e er en bir sene evvel ilin edilmiştir" diyor 

daha becerikli! Bunların istihsal ve imaliııi belediye üzerine alacak, 
diğer bir çok ihtiyaçlar da ayni şekilde temin edilecek 

Jzmir (Hususi) - İzmir belediyesi şeh-J 
rin ekmek, et, su, süt, eğlence yerleri, ga
zino, otobüs, elektrik, tramvay, sebze ve
saıre ihtiyaçlarını kendi vasıtalarile te
min ederek halka en gü:ıeel ve temiz bir 
§ekUde vermek kararındadır. Bu husus
ta biri on iki, diğeri bir buçuk milyon li
ralık ik! proje l:azırJarunıştır. Bütün bu 
işler mülhak l:;üdcelerle ve ayrı teais ve 
idarelarle temin eciilecektir. 

Belediye reisi şu kanaattedir ki, umu
mi şehir hizmetlerinin tam ve k8.m.il ola-

rak görülmesi ıçin, mutlaka varidat ba
kımından diri bir belediye yalratmak, 
halk için yapılan i§leri bir elden, beledi
ye knnalile idare etmek suretile menlaat
lcnmek zaruridir. 

Belediye reisi projesini çok geniş bir 

Beşinci Muradın torunu 
Selma da ze ı gin bir 

koca buldu 
Şam, 17 - Bugünlerde Beyrutta çok 

Il}es'ud olduklarını sôyliyen bir çift mi
iafir bulunuyor. Erkek, Hindistanın Kot

(Devamı 5 inci sayfada) 

Kahirede talebe 
Kral lehine 

tezahürat yaptı 
Nümayişçiler bir Nazıra 

taarruz ettiler 

Siırp Agcp mezarlığının aidiyeti ciheti 
üzerinde İstanbul Belediyesi ile Ermeni 
mütevelli :ıPyeti arasında yıllarca sür
ciükten sonra nihayet sulhruı halledilmif 
olan ıhtilaf dün günün menuu oldu. 

Tan gazetesi bıı i'"'t'lafın hallinde Bay 
Sa bur Saminm t..... .unun rol oynadı
ğ:nı kaydediyor ve bu tavassut üzerine 
Bay Sabur Samiye S{hp Agop arazisinden 
(1287,5) metrelik bir arsanın havadan 
düştüğünü iddia Ediyordu. 

Halbuk1 Belediye bu noktada gayet 
sarihtir. Diyor ki: 

c- Bu sulh iJinde Belediyeye muha
;Uıb olanlar arasında Bay Sabur Sami yok
tur ve Belediye kendisile bu işe dair hiç 
bir muamele yapmamıştır.• 

* Bununla b&aber biz Bay Sahur Sami-
yi de telefonla bulduk. İlle kendisinin 
söyledikleri: 

Londra 21 (Hususi) - Kahire 'Oniver- - Filhakika benim Sürp Agopta kızım 
sitesi talebeleri bugün sarı.y meydanın- namına alınmış bir aı-sam vardır, fakat tekilde izah ettikten tonra demiştir ki: 

•- Son Avrupa seyahatimde gördüm 
(De1Jamı 9 uncu sayfada) lzmir Beledl11e rdri Dr.. ~ Vı lda toplanarak kral Faruk lehinde büyilk bu arsa Belediyeden değil, Ermeni müte-

(Devcımı 3 incti ıa11fa.da) (Devcıma S inci ıa11fad4) Muhittin Ust.ünd4D 
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Her gün 
Fransa Hariciye Nazırı 
Seyahatinden 
Ne neticeler aldı? 

' 

Yazan: Muhittin Birıen -
~ arki ve Merkezi Avrupada ge
~ niş bir ıiimelif çizen Bay Del

bos Parise avdet etti. Bol sözlü, biraz da 
giıriiltiılü bir seyahat olan bu diplomatik 
turizm, acaba ne ııet!ce verdi? 

Resimli Makale: X .ı: anevi muhafızlar. . X 

Gaz~telerde yazılan şeylere, bilhassa, j 
yarı rPSmi havadıs ajanslarının etrafa 
dağıttıkları hab!.'rlere ve fikirlere bakı
lırsa elde edilen rıcliceler şunlardır: 

1 - Fransa bakı ından, bı.: memfoket
lcr Lehi!ı.tan, Romanya. Yugoslavya ve 
Çrkoslovakya ara-;ındaki Htı1akların ve
)a dostlukların bir k re daha kuvvetlen- j 
d,rılnıı~ Glınası. 

2 - A\'rupa l:.cıkıı~ınoan, seyahat, ı 
rnuht lıf devktler araşınciaki ihtilafları 

b rtaraf etmek ve bu memleketler ara- ı 
sında kcndiliğindrn t<>!ire-n anlaşma te
mayiıllrrini km \•f'tlencHrmek veyahud 
yeni bi" takım rnla"ma l rırekC'tl<:>ri uyan-1 
dırmak g"bi nayırlı ı.Pticclı:r vermiştir. 

Bu ıki r.eticedl'n birincisi Fransayı ala
kadar t)dcr ve ona mPmnuniyet verir; do
layısil biz de memnun olabiliriz, çünkü 
m'lldlcr arasında dostlukların kuvvet-. 
J<:>nchrılmesi elbet iyi ve memnuniyetle 
seyredılccck bir şeydir. İkinci noktaya 
r,el:nce, Avrupada, birbirlerile on dokuz 
sencdtınbcrı ıhtılaf ha;inde bulunan bir 
takıın memleketler arasında. anlaşma ve 
dostluk hareketleri uyanması, sade Fran- ı 
sayı değil, sulh seven her memleketi 
merr.nun eder. 1 

Bu bakımdan, tğer Bay Delbosun se-
yahati bu tarzda neticelf'r vermişse bun- 1 
'dan daha ivi bir ~ey tasavvur edilemez. i • 1 

* l Fakat, acab t'yah:ıt bu tarzda hayırlı 
neticelrr vcrdı mi? Evvela, birincı neti
ceye bakalım: 

Varşovada, Diikrcşte, B~'gradda yapı· 

lan temaslar, çerçeve itibarile parlak ol
sa bi1.', Fransa ile hu memleketler ara
sındakı münasebetlerin eski tarzda ol
madığını kafı derecede göstermiştir. Ar
tık. ne Lthistan, ne Homanya. ne de Yu
go lavya, Fransanın kayıd:oız ve şartsız 
dostları değildirler. Hemen hepsi de 
Fransa ile dostluklarını teyid etmekle 
berat.er yakın komşularile de dostluk 
yapmıya ehenuniyet verdiklerini açık 

söylemekten cekinmf'diler. Bu, Milletler 
Cemiyeti politikasının iflasmın tabii bir 
neticesidir. Heme>n üç memlekette de, 
sanki ağız birlığı edılmiş gibi, ayni söz 
tekrar edildi. cEvet, dedıler; Milletler 
Cemiyeti müessesesi &ulhun muhafazası
nın şartlarından b'iridir; a::ıc;ık, başlı ba
şına kifayet eden tek bir şart değildir. 
Bunun haricinde mahalli ôostluklar, hu
dudıarı bir ve yakın memleketler arasın
da da dostluklar yapılma!ıdır.> Bu ses, 
Fransa ile bu rnemlckt'tkr arasındaki 

münasebetlerin km•vetlcnmE>si değil, bel
ki de uıyıflamış bulunması demektir. Es
kidE>n, bu üç memleketin üçij de Fransız 
hariciye nazırlarına, sadece şöyle söyler
lerdi: 

- Evet, Milletler Ceıniyetinin kanunla
n ve Fransanın costluğu ve ittifakı ... Biz, 
ancak bunlara bağlıyız. 

Bugün ayn: devletler, biz bunlara bağ
lıyız, fakat, bunlara bağlı olmıyanlarla 

da dostluk yapmayı, sulh için daha ha
yırlı buluyoruz, diyorlar Düıı ile bugün 
arasında küçük bir <lflkin ... > vardır kı 
burada manasının biiyük olduğunu an
lamak güç değildir. 

* 
İkinci noktaya geJirıce, evvela, Bay Del

bos'un Berlin istasyonunda Almanya ha
riciye nazın tarafından sc>lamlanmış ol
ması vardır. Bu, jyi bir alamet olmakla 
beraber, Almanya ile Fransa arasındaki 
meselelerin halli için bir <lOım bile t<:>şkil 

Çol'uk annesinden serbest olarak oogar, sonra yavaş yavaş 
kendisine verilen ıtiyadların esiri ulmıyr başlar, bu itiyad
ların her biri oir zincıre benzer, insanı dort tnrafmdan çevi
rır, itiyadın gösteıdıği :stikametten haşlıasına sapmasına ma
ni olur. 

Çocuğa muntazam saatte meme emip uyumasından başlı
yarak, her yaptığını suç ta olsa doğru ~öyiemcsin(" varıncıya 
kadar biitün sahada iyi huylar vermiz, iyi itiyadlann gittik
çe kuvvetlenf'n ;:inciri ı!e bağlı olan insanın doğru yoldan 
eğrı yola sapmıyacağına emin oiabilirsiniz. 

( __ s_o_~ __ A_R __ A_S __ o _N_D_A_~_J 
Mükafat lıazanan ı • *j 
Çok çocuklu bir aile HEhGüN BiR FIKRA 

----
Muvafık görülmüştür 

Mahzeni eın·ak memuru bir müzek
kere yazmı§tı: 

cMahzeni evrakta teraküm eden ev
rakı atikamn ıhrakına miısaadclerini 
rica edı!rim.> 

Amir, r.ıiizekkerenin altma mütale
asını ilave ettl: 

Nil nehri 
Taştı 

cMalızeni evrakta btıfonan evrakı 

atik,anm birer S'lırcı?eri1ıin alınıp hıf
zedildikten sonra ı·akı1maları m1wa. 

1 - 1 - Nil senede iki defa taşar ve bütün ci-Fransız akademisi bu sene çoK çocuklu 
1 

fık gorii. muştür.> *--------------• var araziyi kaplar. Bilahare sular çekilaile mükafatını M. Cavalier adında bir 
adarrıa vermiştir. Bu adamın ayni kan- Kışı ayı gibi uykuda dıkten sonra su altında kalan topraklar-

sından oımak üzere 14 çocuğu vardır. Geçirmegv e karar dan çok bereketli mahsul alınır. 
Çocuklarının hepsı de sıhhatli ve iyi ye- Yukarıdaki r es!rnde, son feyezanda 
tiştmlmiştir. Yı.ıkarıdaki !'esimde bu 14 Veren adam Gizeh ehramı civarının aldığı vaziyeti 
çocuğun 12 si görünmektedir. Bclgrad civarında Bulbuder ahalisin - görüyorsunuz. 

Bir tayyareye yıldırım 
isabet etti 

Evvelki perşembe günü Paristen Kray
dona g~trnek üzere hareket eden İmperial 
Airguail tayyaresı Manş denizi üstünden 
geçerken i:ıir yıldırım ısabeı etmiştir. Yıl
dırımdan bu biiyük tayyarenin başlıca 

telsız tesisatı hasara uğrnrnış, içinde bu
lunmı 27 yolcudan hiç birisine bir zarar 
gelmemiştir. 

Y0lc1.1lar arasında Avam kamarası işçi 
partısi meb'uslarmd: n Mis Elen Wolik
son da bulunuyormuş. tngilız parlamen
tosunun bu kadın meb'uı;u arkadaşı ve a
mele partisi lideri Atlee ile bırlikte kızıl 
İspany&) a gitmişti. 

inkar etmeğe kadar gidehilen bir işdir. 
Çekoslovakya, bu ekalliyetler bahsinde 
fedakarlığa nazır old~unu göstermemiş 
değ:idir. Fakat, bu fedaktrJığm hududu
nu tayıne imkfın bulmak güçtür. Bir hu
dud vardır ki Çekoslovakya onun ileri
sine gidemez, ötekiler de b~ hududun ge
risinde kal;.n Çekoslovakya ile anlaşma
yı kabul edemezler. 
Şu halde bu ikınci netice de ancak bir 

csöz ve liıf • neticesidir. 

* Delbos seyahatinin sulh lehinde hiçbir 
müslıet neticesi yoktur. Bunun plrnadı
ğ:nı anlamak için delil olarak tek bir ha-

diseyP, Fransa büdceF:nin harbiye ve 
bahrıve fasıllarına ilav~ edilen milyar
lara bakmak kfıfid r ... Seyahatin en rnüs
bet netice• i bu korkunç raknmlardır! 

J.Iuhittin Birgen 

den Stefan Gabriloviç alacaklılanndan 

bazılarının borçlarını vermemeleri üze -
rme onlardan intikam almak için dört ay 
müddetle uyumağa karar v~rmiştir. Bu 
karar üzerine evinin kapısına "'Beni na -
file rahatsız ctrr,eyinız. Çok derin uyku
dayım. Martın 15 i gelmeden evvel uyan
mıyacağını. Bütün kış ayı gibı uyuyaca
ğım. Bazı kötü adamlar hakkımı yemek 
istedıklerı için böyle hareket etmeğe 

ll'ecbur krıldım> ciiye bir 1evha asarak içi
ne kapanmıştır. 

--- ·----
idama mahkum edilen bir 
köpek bu hüknıü temyiz 

edebilrr mi? 
İdam hükmü giyen bir köpeğin bu 

hükmü temyiz etmeğe hakkı var mı? 
Bu mesele İngilterede büyük bir cid

diyetle tedkik edilmektedir. Hakimle -
rin fikri muhteliftir. Mesele bir köpek 
hakkında tehlikeli olduğu ithami le po
lis mahkemesince verilen idam kara -
rının Tornson Leyk isminde birisi tara
fından temyiz edilmesile ortaya çıkmış
tır. Köpeğin hakkkını müdafaa eden bu 
adam başka bir vakit bir köpeğin ida -
mına dair verilen karan sahibi temyiz 
ederek idam cezasını '11üebbed küreğe 
tahvil ettirdiğini ve c-ezayı da evinden 
dışarı çıkarmaıtıak üzere köpeğe çek -
tirdiğini iddia etmektedir. 

Köpek müdafünin bu temyiz kara -
rmı ortaya çıkarması üzerine hakiıııler 
tereddüde düşerek muvakkaten idam 
eczasının infazını tehir ederek meseleyi 
tedkik etmek üzere karar verilmesini 
başka bir güne talik etmişlerdir. 

Bir adam gözünü kör eden 
karısından ayrılamadı 

Prag mahkemelerinde çok tuhaf bir 
boşanma davası görülmüştür. Bir erkek, 
karısile olan geçimsizl.iklerinden şikayet 
ederek aralarında zuhur eden son kavga
da karısının başına attığı kokmuş yumur
ta ile gözünün birisini kör ettiği cihetle 
boşanmalarını istemişti. 

Mahkeme kadını bir ay hapse mah -
kum etmekle beraber erkeğin boşanma 
talebini reddetmiştir. Me:ğer bu karı koca 
1935 senesinde evlendikleri vakit arala -
rında yaptıkları hususi bir .mukavele ile 
erkek, her ne vakit abdallık yaparsa ka
rısının başına kokmu~ bir yumurta at -
masına razı olmuş. Evlendikleri zaman -
danberi de bir çok defalar böyle kokmuş 
yumurtayı b~ına yemişmiş. Mahkeme bu 
hususi mukavele ahkamını nazarı dik -
kate ~ldığı için evlenirken erkeğin rı -
zasile kabul ettiği bir şartı boşanmıya se
beb tutmamıştır. 

Bugünkü gençler yeşil 
gözlüleri beğeniyorlar 

Bungünün delikanlıları daha ziyade 
yeşil gözlülerden hoşianıyorlarmış. Nev
yorkd:ı beş yüz kişi a::-asmda yapılan bir 
anket neticrsinde gençlerin yüzde 65 inin 
yeşil gözlüleri tercih Ettikleri anlaşılmış
tır. 

Mavi goziüleri arıyanlar yüzde yirmi 
beşi geçmemış, kahve rengi gözü beğe -
ncnler reylerin yüzde onunu, elayı beğe
nenler !se yüzde beşini almışlardır. 

r1emez. Bu meseleler o kadar d<:>rindir ki 
ayak üstü konuşıılmalarına ımkan yok
tur. Geniş ufuklu bir polıt:ka hareketinin 

.. nde küçük bir hfıdise, geçıp giden bir 
c.1.1.:ıkika:t dır. 

r 
İS TER İNAN, İSTER İNANMA! 

Diğer memleketler arasındaki anlaşma 
ve uzlaşma meselelcnne gelince, en bü
yük hareket ve hadi&e olarak Çekosl0-
vakyada Delbos'un Alman ekalliyetleri 1 

ve parti [nflerile yaptığı teması görüyo
ruz. Sudet Almanlann.n haklarını tanı
mak ve Çekoslovakya ile biı- taraftan 

bilhassa Almanların ve sonra Avustur
yanın, Macaristanın ve I.ehistanın, ekal
liyet meseleleri itibar!lc, r.:-alarını bul
mak işi, hatta Çekoslovaky~nın varlığını 

Bir muhrırrir Eorkadaşımız bir {!("Ce İFtan bul barlarından 

birıne gıtmış. Yanı b::ışındaki masaya ıki ki şi gelip oturmuş, 

lıstc istemişler. Lıstcyi uzun boylu tecikık etmişler" nihayet 
şarabda karar kılmışlar. 
Arkadaşımız anlatıyor: 

t .. ,fosada aç•k kalan lısteye hen de bir göz attım. Şarab 

kelimesinin hizasında şu rakam yazılı :dı: 700 kuruş. 

Bir şişe şarab azami beş bardak, 700 kuruş. Bu müdhiş 
pahalılığın sebebim sordum. Bana: 

- Bunda tamamen haklı oeğih:mız, dediler. Çiinkü bu bir 
, şişe şaraba yedi lıra fiat konmazsa bar idare \dıicmez. Bili

yorsunuz vergiler ağırdır. Sonra burada çalışan kadınları, 
numara yapan artistleri hesaba katarsanız, bu kabarık yekun 
ancak müşterinin cebıne müessese sahibinin elini biraz lau
balice daldırmasile ödenebHır. 

1 ~TER 1 NAN, İSTER INAN1\1Al 

.... -------------------------~------------------------------------..J 

ır- -" 
Sözün Kısası 

Hü·viyet ölçüsü 
Şapka 'L'"' f r t~ 

E. Tala_. __ 

M ahud gülünç ve maskara fesi 

atıp ta, bütün medeni insanlar 

gibi !)aşımıza şapka giydik giyeli, her bi
rimiıin hüviyetimizi, seciyemizi, kusur 
ve meziyetlerimızi yüzde seksen, doksan 
bir isabetle tayin edebilmek, az çok psi· 
kolog bır insan ıçin kolay bir iş olmuştur 

Bu, fes ve sarık 7.amanında da vakıi 
mümkündü. Koyu siyah renkte, tepesı 

dar, ağzı geniş fes külhanbeylerini, nar 
çiçeği, kıpkızıl fes saray hafiyelerini, al
çacık, «Aziziye kalıb> fes muhafazakar· 
lan, yumuşak, ... ıtc:.sı lasık fes babayani 
mizacları, katı, ~·Hik fos züppeleri, kalıb· 
sız fes derbederier', pürklılsüz fes ukala
yı, nltı üstü bir, uzun ve mahruti fes Mı· 
sırlıları belli ederdi. 

Bugün de, şapka ayni iilçü rolünü ifa 
eyliyor. İşiniz gıicünüı olmadığı bir ak· 
şam, işlek bır caddeye nazır bir kırııat
hanenin camekanı onündc oturup gelen 
geçene bakın. Başlarındaki şapkanın ne
vine, cinsine, giyim tarzına, rengine gö
r"', her birinin neci, ne ahlAkta, ne mi
zacda, ne ~{afada olciuğunu büyük bir isa
betle tahmin edebilirsiniz. 

Mesela şu melon şapkalı, kısa boylu, 
traş1 uzamış ablak yüzlü, elleri arkasında 
k&vuşrr.uş olarak, yuvarlana yuvarlana 
gelen adam, uzak lıir viiayetten izinli 
gelmiş ufak bir memur, yahud ki ikinci 
sınıf bir avukat, fiHindır. 

Onu takib eden, rengi so!muş, buruşuk, 
kenarlan dalgalanmış fötr şapkalı, fakat 
kıyafetinin d:ğer t&raflan oldukça düz· 
gün adam, gecelik fesinden kalma bir 
itiyadla, konakladığı haniarda ve oteller
de, şapkasile yatan, Anadolulu bir celep, 
yahud kı bil" zahire tüccarıdır. 

Kasketini ters giymiş, cübbemsi par
desüsünün eteklerini havalandıraraktan, 
karşıki kaldırımdar. gE.çcn adam hiç şüb· 
hesiz ham ervahın biridir. O bal rengı 

pardesüde latanın, ayağındaki pantalon
da elifinin, çekme kunduralarınd lap· 
çı!lı:ı tahassürü nasıl seziliyorsa, yana gi
yilmiş kasketinde de sarığın hasreti göze 
çarpacak dE:recede ayandır. 
Şu tavşan tüyü, nefti şapkalıda gizli 

idealin kadın avlamak olduğunu söyler
seniz, aldanmazsınız. Keza~ik. açık kur• 
şuni, yüksek mal fötrtlnü hafif arkaya 
doğru eğnıiş olarak, dimdik geçen şu zat 
da nazarı dikkati - bilhassa cinsi latifin 
nazarı dikkatini - kendi üzerine çekmek 
istiyen bir hava ve heves düşkünüdür. 

Bu ınüşaheJeler daha böylece uzayıp 

gider.. fakat son zamanlarda, şapkanın 
bu boşboğazlı~1 meydana çıkmış olacak 
ki, onu giyenlerin sayısı günden güne 
azalıyor. 

_____ .. _.. - ---~----
Polonez köylüler 
Türk tabiiyetine 
Geçiyorlar 
Polor:ez köyünde eski bir Lehli prense 

aid olan çiftliğin Polonez köylülerine 
tevzi edilmesi işi ilerlemiştir. Polonez 
köyünde halen Leh taciiyctini haiz kim· 
seler bulunmaktadır. Köy kanunu rnuci· • 
hince bunların Türk tabiiyetini almaları 
icab etmektedir. Esasen Türk tabiiyetin
de olmıyanlara arazi de verilemez. Polo· 
nez köyünde henüz Türk tabiiyetinde bu
lunmıyan bır takım köylüler, Türk tabii· 
yetme geçmek için v:Jayete istida ver• 
mişlerdir. İstidalar, Da!ıiliye Vekaletine 
gönderılccektir. _____ , __ .._. ___________ , _______ ____ 
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Bütün Amerika Uza'-şark 
1 • 

mese~esıne 

Japonlar Çinde • 
yenı 

dolu Japon vapurları 

karşı müttehid 
bir harekete · geçiyorl~r, . asker 
Cenubi Çine hareket ettiler 

f [-Ç Bu Sabahki L_ 
_ Gazetelerde __ı-ı 

- Gör{itğümliz Fikirler _I 
Cumhuriyet - Yunus Nadi bugünkü baş. 

makalesini Suriye Başvekilinin Ankara te -
maslarınn hasretmiştir. Başmuharrir bu ve
sile ile diyor ki· 

•Ankara temaslarında Suriye Başveklll 
Cemil Mardamın Surlyeye karşı Türk sa -
mimi hissiyatını öğrenmekle Türk do.;tlu -
ğu\ıun Suriye için ne kıymetli bir emniyet 
unsuru olduğuna bir kat daha kano.at geti
receğini kuvvetle umud ediyoruz.• 

* Peyami Safa, Bugün köşesinde geçen ak-
şam korku yüzünden bir adamı vuran Cüce 
Slmona tahsis etmiştir. Cüce Simonun her ı 
şeyden evvel tabintin bir zulmüne ve hak-

, 

Sayfa :3 

Otobüs 
dedikodusu 

· llk da vaya bugün 
başlanıyor 

Bir kısım otcbüs s hibleri 
dün mülkiye müfettişlerine , 

müracaat ettiler 

. sızlığına uğramış olduğunu kaydeden mu -
Va~ington 21 (A.A.) - Son cumhur pon a~kerinı hamıl bulunan beş J apon· zere hazır bulunmak emri verilmiştrr. harrlr, Cücenin geçirdiği korkuyu tahlU edl-

başkanı srçiminde B. Roosvelte karşı nakliye gemisinin gece karanlığında Şan- San Pedro 21 (AA.) - Filonun ~er j y.or._ Neticede kendisinin masüm olduğunu 
tıarnzedltğini koymuş cılan 1:3. London, U- ghaydan harekPt ettiği 1:,ıldirilmektedir. değiştirmeleri §imdi teşkilat ve talım soyluyor. 
Zak doğu ihtılilfında B. Roosvelt tarafm- < ~emilerin cenubi Çin ıstikametinde maksadile seferberlik manevrası olarak * I 
d k, · . . . Kurun - Sadri Ertem cıEskl ve yeni diin-

&n ~ npılacak her türlü teşebbüse tam gttı .crı anlasılmaktadır. ızah edılmektedır. 1 d b 1 ki d A t al ı 
21 

• yan n arasın a,, aşı ı yazısın a vu'l r -
l\.İzahercttc bulunacağını Yfıdetmiştir. ~anghay 21 (A. ~.) - Hank eu'dan bil- San Dicgo 2 1 (A.A.) - Karada bu- yalı bir kabile reisinin saadeti naSll tanf et-
Va-fn,.,to11 21 (A.A) - P. Roosvelt B. dirildiğine göre, Nankhıden ric'at et- lunan harb gemileri mü"rettebatına der- tlğlni yazıyor: 

l..llndonn verd"ği cevabda diyor ki; mC'kte olan 20 l)in kadar Çin askeri Uhu- hal gemilerine binmeleri için emir \'e - uAldığın kadar ver, işte saadet.• 
'l' l f d ·· d'ğ" Al· bl k k d 18 · J · d f k ·ı · t' Ve diyor ki: e gra ınız a gus!er ı mız a ıcena ı nun ~ar ın a mcı npon pıya e ır a- rı mış ır. ..Motörünü işletmek için kömür yerine 

l'uhu, bu karışık zamanua memleketimi- sını arkadan bastırmıştır. Paris 21 (A.A.) - Gazeteler, ekse - buğday yakan, karnını doyurmnk için ma
~in bnündc dış münasebetler sahasında Hankeu 21 <A.A.) - Tsingtao'dan ge- riyctle Londra hükumeti Uzakşarka klnele:ini kemiren insanın faclnlı hayatı n:
dıktlcn meselelere karşı koymakta bana len haberlere göre, Japon fabrikaları ha- bir filo gönderıneğe karar verdiği tak- tın kulçelerl ortasında sefalet, buğday ku
~ardım etmektedir. tJzun tarihimiz müd- la \;anmaktadır. Yangın gitgide genişli- d" d F sanın Akdenizde İngilizlere meler! üstiınde açlık Avustralyalı kabile d J • ır e ran reisinin teşhisine hak kazandırıyor. De!;H 
etınce, biz Amerikalılar yüksek emni- yor. Şehir açıklarında 16 Japon harb ge- ;müzaheret edeceğine kanidirler. yalnız maddi htzyatın saadeti, mllletler!n 

~etın gözü kapalı oiarnk temin edilebile- misı görülmüştür. Liman tamamile ka- Petit Journal diyor ki: kültür sandetıerl de ancak: tıAldığı kadar Adliye bınası 
ce:!t zihııivetmi clnima reddettik. Zira, patılmış olup Çin kıtaatı tabyalarda mev- «Fransa, eğer İngiltere isterse, ingil- vermekte.dlr. 1 Son bir hafta içinde İstanbul adliyesinde 
biz dil.er milletleri de ihtiva eden büyük zi almışlardır. t . ""tt f'ğ' ve esk· d t 5 fatile açılan matbuat davalarının 6 dan ibilret 
bir dünyaya dahil buiunuyoruz ve bu iti- I d 21 AA) ı· ·ıt h"·k· erenın mu e ı kı ı· ~ı· ods u. ık Hat?. •Jrda haA d·.C"e kalmaması mukaddermiş: 
baı·J d .. k k • b . ..on ra l · · - ngı ere • u un:e- müdahale edece ve n~ı ız enız ·uv- - "- ,., ı - Bay Sabur Sami, aleyhinde neşrlya-
. a a, yu sc umunu arış gayesıne ti H:ınkevu'daki t'cnebilerın akıbetıle vetlerinin kısmı küllisi Uzaksarka gi _ ta devam edildiğini görmüş, dün bir dava da-
ırı~nıevc hizmet cdf"n kaidelerin muha-ı' şiddetle alakııdar olmal<tadır. la.er gitmez Akdenizde Statuquo'yu mu çıkaran ArabJar ha uçtı. .. 
fa;ı;nsı için yapılac:ık hareketlere bir nis- Amerika gemilerinin meçhul hareketi h f k 'fes· ... r· lacak- 2 - Bay Recai Nuzhet Baban gene alav-
bet dahilinde olmak üzere iştirake ve - a aza etme vazı mı us une a . ll"ahl{UA m 0ldu~ ~ r hinde bulunulduğu iddiasile ikinci blr dava 
h San - Diego 2 1 (A.A.) - D okuz A- tır. > ı ... v ikame etU. 
atta böyle blr :r.areketin başına geçmi- 'k b' l b ~e mncburuz. merı an torpido muhri ı, gece eyin ir Rusya _ Japon ya .., . . Demek oluyor k1 bu dakikada adliyede 

<ienb;re San D iego'dan filonun umumi . HalC'b - 1 _<lfusuc;ı) -:- 'Fransı~ :nemur- toplanan dava istidalarının sayısı sektzdir. 
B. j_....ır.don tPJgrafının Uzakşark rnese

!es•r:in kuvvetlı milli €S..'lslara göre sevk 
\te idaresi jçin B. Roosveltın i.§ine yarıya
tağ. kanaati mcvcuddur. 

karargahı olan San Pedro'ya hareket Moskova 21 ( A.A.) - Röyter ajansı rnrı tarafmcıan bnz.ı D.!~•retlere sılah dağı- 1 Bu davadan Uki Bay ııRecai Nüzheh Jnki o-

t 
· t' bı"l<lırı·,_·or: Sov.vet hükumeti, müddeti tılm<ıktadır. Bu meyanda Kethomli ve A- 1 Inrnk bugun öğleden sonra Asliye birinci ce-

e mış ır. . d ·· -1 k 
D okuz tayyare filosuna San Diego ha bu sene sonunda munkazi olacak cı.an lfıcddin r.~irctlerine l::ınlerce silah verıl- ıa a goru eİhce tir. . • 

Lc.ndra 21 !Hususi) - On bir bin J a-

1 
· 

1 
· tarnamenın akıbeti .. 

va üssülharekesine gitmek ve orada Japonya - Sovyet balıkcılık rnukave e- nıış ır. • . Dış doktoru Avni Bayerln Ahmed Emin 
meçhul tir ist ikamete hareket etmek ü- sini bir sene uzatmıya karar vermiştir. 1 Antakya. 2l (Hususı) - Usbecıl:rd~n Yalman'a göndermiş olduğu lhtnrnamenln 

-================-=-;....====-=ıı-==--=-:s:-==:::ıı:ıı:=-:m:ı--=ııa::=---============== : Zekı .Arsuzi arkada~ları Mehmed Alı Rız- 1 ı\kıbc:tine gelince: Hazırlık tahkikatı devam 

S 
• B k ı • F·ı• t• ka, Nedim Derk sen ht'ıcfüe:er dolnyısile ttmektedir. Bazı klmselerhı ifadeleri alın _ u :r 1 y e a ş v e i i n ) n } IS l fl h rrıahkemheky~ ver~lmışı1erddt. BuAnlar ~ltışbar ~~~tır. Netice bugün ynrın taayyün edecek -

Ş h ••} • • aya mR um 01muş c.r ır. rsuz.ı u iki tekzib .. 

A ı d k
e ı t-y Ü meş) yı } müddeti Kt•sep nalı~yesinde, Mehmcd Ali Tan refikimiz dün otobüs meselesinden 

~ /"ara· a ı temas .~ rı k•f d•ıd• Rizka ve Nedim Derk Ordu nahiyesinde bahsederken bir aralık Bay Sabur Sami Ue 
.!.i ~ - ,.,..., - te V f e } } ikamet etmek sure tile ge>çireceklerdir. Bay Avni Bayerin tanışmakta olduklarını 

Dığer Usbeciler mahkf'mcye tevdi olun- söylemişti. Yazısının diğer bir yerinde de 

Ankara, 21 (Hususi) - Bu sabah Saa 12,30 da Hariciye Vekili misafir 
~·. 1 .2 de şehrimize _gelen Suriye Baş"ve- Başevkile iadei ziyarette bulunmuş ve 

1 1lı Ek-;elans Ceınıl Mardanı Merasim- B. .M. Meclisi Reisi Abdülhalih Renda 

e karşılanmıştır. ile Başvekil Celal Bayar da kart bırak
. ~nkara 21 (A.A.) - Bu sabah şeh - mak suretile ziyareti iade etmişlerdir. 

l'ıınıze gelmiş olan Suriye Başvekili . .. -
~kselans Cemıl Marda t 1 1 d R'- Ekselans Cemıl Mardanı ogle yeme-

m saa e ı - . . h A 1 ak A k l t 
J'aseticumhur k'"şk"' ·a k d ft . gmı ususı o ar n arapa as a Ye -o une ~ ere e erı . 1 d" 
lnahsusu imzalamış ve müteakiben ha- rnış er ır. 
l'icive Vekili Tevfik Rüştü Arası. Baş - Saat 20,30 da Hariciye Vekili Rüş -
~ekil Celfıl Bayarı ve B. M. Meclisi Re- 1 tü Aras tarafından Ankara palasta mi -

~i Abdülhalik Rendayı ziyaret etmiş - safir Başvekil şerefine bir akşam ye -
tir. meği verilmiştir. -------- -- ,__,.... --İkr a n iye kazanan General Lt' dendor;f'un 

Meb'usun teberrüü cenaze mer asi rrı i 
Ankara, 21 (Hususi) - Maarif Ce

lni.} et.nin büyük ikramiyesini kazanan 
Saın~un rneb'usu doktor Asun ikrami -
l'enin .} arısını Cemiyete terketmiştir. 
Cemiyet hayırseven Asım adına An -
!tara Kolej bınasında bir kütüphane 
kurmağa karar vermiştir. 

1 i!iz al'ınının v ~ s :\ i 
kıyme i tesbit etli di 

Münih 21 (Husus:i) - General Luden
dorffun cenaze mcrasimı çarşamba gü
nü yapılacaktır. Harbiye nazın Mareşal 
Van Blombcrg, müteveffanın mezayası 

hakkında bir ::ıutuk söyliyecektir. 

Tabut buradan rnotörlü kıt'alar ile 
Tutzing mezarlığına götürülerek askeri 
merasimle gömülecı>ktir. 

Paris borsası 
Ankara !!l (llusu~) -· Gumrük ve in- Paris 22 (Hus u si) - Paris borsası -

hisnrlcır VekfılPti l:orsndaki İngiliz altını- nın bu sabahki açıhş fiatları şunlardır: 
llın vasati !'iatını alukadarıara bildirdi. Londra: ı47,15, Nevyork: 29,44, 114, 
l3u fiot, kfınunı..saninın başından sonuncu Bcrlin: 1186, Amstcrdam: 1636, Kur -
~nü akşc.mı.ıa kadar 624 kuruş 16 para 1 şun: ı 5 , 16,3, Bakır: 44 - 45,5, Altın: 
0alrak tesbiL ed:lmişt!r. 139,9, Gümüş: 18,7, Çinko 15,9,4 , 1/ 2. 

~~=====================================---========--=~=========== 

il 
Hükfımetçiler Teruel'i za p tetti?er 

Parıs 22 (Hususn - İspanyadan gelen ha- 1 şizmln girmesini temin için İtalyadan silah 
berıere göre hükumet kuvvetler! dün. Terucl 1 ~;atın aldığı hakkında yııbancı memleketlerde 
~<!hrlnl işgal etmişlerdir. Bu suretle Isp:ınya ı ~ıkan şayiaların asılsız olduğunu blldlrmiş
<lahm harbi başladığındanberi hükfımetçller lerdlr. 
1llt defa olarak bir şehri geri almış bulun - l ..ch h eyeti l\lussolini'n .in yanında 
llıaktadırlar. Roma 22 (A.A.) _ B. Mussolini, Lehistan 
~ nu hab!.'r bütiin hükfunetçı ispanyada va- büyiik elçisinin retnkatınde bulunan Lehistan 
. tlsiya ve Barslonda sevinçle karşılanmıştır. askeri heytlni kabul etmiştir. 
lht!Jakilere mensub makamlar Mvadlsin Baltık devletleri ve Habeşistanın 
'1hhatı hakkında ademi malümnt beyan et- ilhakı 
ll'ılşlcr ve doğru olsa bile şehrin sevkelceyş 
~lr eh!.'nınıiyetl olamndığını, binaenaleyh su
~tunun da hiç bir şey ifade etmlyeceğini 
Ylemişlerdtr. 

Garib bir iddia 

ha l:!euenos-Aires 22 (A.A.) - Salflhlyetll ma
ru Buenos-Aires mıntakası valisinin ta-

Oslo 22 (A.A.) - Norsk Telcgram Byro ga
zetesinin verdiği habere r,öre Felemenk hiıkü
met!, Hnbeşlst:ında İtalyan hakimiyetinin 
tanınması lehinde Oslo mukavele.sine dahil 
memleketler tarafından tavassutta bulunul
masını teklif etmiştir. Norveç hükumeti he. 
nıiz cevabını vermemiştir. 

Kudüs 21 U\..A.) - Zabıta, Filistin şey
hülmcşayihi Yasin Eııhriyı tevkif et
miştir. 

Yapılan bir &raştırma kendisinin ec
nebi m~mleketlerdeki müfritlerle devam
lı münasebetlerde bulunmakta olduğunu 
meydana çıkarmıştır. 

İngiliz - Fransız 
askeri işbiriiği 

Londra 21 Royterin öğrendiğine göre, 
ikincikanunun başlarında Fransız hava 
n'üteh&ssıslarmdan mürekktb bir komis
ycm Londrayı ziyaret edecek ve iki mem
leketin hava filo!arı hakkında teknik 
malumat teati')inde lbu!unacaktır. tBu 
nıalCımat <'n ron sistem tayyare makine
lPri ve silahları hakkında olacaktır. 

Daily Tclegrllph hl'r iki hükumetin de 
gerek karadcı gerek cienizde ve havada 
sıkı bır teşriki mesainin zaruretinde mu
tabık bulunduğunu yazmaktndır. 

Kahirede talsbe Kral lehine 
tezahürat yaptı 

(Baştarafı 1 irıci sayfada) 

tezahürat yapmışlardır. 
Talebeyi selamlamak iizere müteaddid 

defalar balkona çıkan kral şiddetle al
kışlanmıştır. Diğer tc.raffan saraya git
mekte olan Mısır maliye nazın nümayişçi 
talebelerin iıücumuna maruz kalmıştır. 

Nazırın arabası hasara uğramıştır. 
Nazır saraydan cöniişi.ınde, kralın mu

hafız kıtaatı tarafınclaıı hımayc edi lmiş-

Bay Recai Nüzhetin kızının Sabur Saml mu-
muşlardır. essese.-Jinde daktiloluk ettiğini kaydetmiştl. 

-------- - - Bu fıkra lkl tekzibin gelmesini muclb ol-

Romanyada 
İntihabat 

du. Birincisi, Bay Sabur Samidendir, ınek -
tub halinde yollanmıştır. Diyor ki: 

- Güya dişçi Bayer meselesini ben tertib 
ettintıişlm. İsmini, cismini nslfı tanımadı -
ğım, yüzunü hiç görmediğim dişçi Bayer h!\-

Biıkr~ş 21 (A.A./ - Rador ajansı bıl- dlses!nde ~znktan yakından en kliçuk bir a
diriyor: Mcbusan ıntihabatının neticeleri ırıka ve munasebettm varsa her isnadı kabul 

. ı ediyorum. Ara sıra tesadüf ettiğim ve fak9.t 
hakkında. bu sabah ~aat 10 a. kadar dahı- 15 gündür yuzünü gormedlğlm Recaı Nuz-
liye nezaretine gelen nal(Jmata göre, hü- hetırı kızının yanıma daktilo olarak alındığı 
kümct partisi olan ı adikaller bütün rey- 'da sureti kat'iyede esassızdır. 

lerin takriben yüzde <i2 Pını kazanmıştır. j' * 
Bu suretle r.nayasa muc:bince sülüsan İkinci tekıib" Bay Recai ~.üzhetındlr. Bu 

k · r t in etmiş oluvor 1 tekzibi Recai Nuzhet akşam uzcrl matb:ın -
e scrıye ~~- · · mıza gelerek şifahen anlattı. Sozii rudur· 

1 
- Kızım, Sabur Saminin y zıhanesınin 

nerede olduğunu bile bilmez, orada çalıştığı 

iddl:ı.sı tabii esassızdır. Kızım daktiloluk daKarahan 
idam edildi hi öğrenmemiştir. 

Tefti .:afhası 

Mcskova 20 <A.A.) _ Tası; ajansı bil- Mülkiye müfettişlerinin dun gösterdikleri 
• 

1
. . • • 

1 faaliyet~ gelince: 
dırıyor: Sovyetlcr Bır ığı temyız mahke-1 Otobüs ruhsatnamesi meselesinin tahkilm-
mcsinin askeri koll'ji lG ilkkanun 1937 de tı deyam etmektedir. Kendilerine ruhsatna -
akdettiğı gizli celsede ihanet, tedhiş faa- me verilmediğini veya müşkuliıt çıkarıldığını, 
liveti ve yabancı bir dev:et hesabına ortnda mutavnssıtlar bulunduğunu ileri su -
n~uttarit bir surette cRsusluk işini ted- ren bazı otobüs s~hlbl.eri, dün belediyeye gi-

. . .. .. . . derek mfüklye mufettışlerine bir takım söy-
kik etmıştır. Bu tun suçlular kendılerıne llyeceklerl olduklannı bildirmişlerdir. 
isnad edilen suçları t&mamen itiraf et- Mulkiye müfettişleri, bu müracaata evrak 
miş!eı ve mahkeme, Enukıdze, Karahan, üzerindeki tedkiklerini bitirir bitirmez ı..en -
Orahelsvili Seboldaeflar!n Mctclef dilerini dinleyecekleri cevabını vermişler _ 
Tzukerma~ ve~ s eigeri ölü:n cezasın~ dir. Çıin~~ müfettişlerin vesikaları tedkik e-

• . . derek bütun safhalara el koymaları l{ızım 
mahkum etmıştır. gelmektedir. Ona göre şikayetçilere ve diğer 

Hüküm infaz edilmiştir. al6.kadarlara sualler sorulacaktır. Binaena
leyh müştekilerin bütün şikflyetlerinin din -

Bu b hk• t b •• lenmesl birkaç gün sonranın işidir. sa a l 0 0 Us- Müfettişler, ruhsatname muameleleri ve 
otobüslerin muayeneleri hakkında dün ı.-e -

tramvay çarpışması ledJye varidat müdüründen, seyrüsefer mü -
dürlü~ünden izahat almışlardır. 

Bu sabah sant dokuza doğru Beyazidda * 
t ir. bir oıohus tramvay çarp;&mösi. olmuştur. 

Londra 21 (A.J\.J - Kahfreden gelen 
Belediyeye geçen Sürp Agop Ermeni mc -

y 1.;llİ <>çılan Beşıkt::ış-Beyazıd hattı tram- zarlığından· bir şahsa havadan 1287 metre 
h:ıbrrlcre göre, dahili siy.:set bakımın- ·avlarından biri Bevazıddaki kavisi dö- yer duştiığünrı iddia eden ne<ıriyat nıiin:\se
dan sarr.yla hükümı.>t arasında çıkmış o- " · rı • • betile Mülkiye miifetti~lerine resmen buyle 
lan ihtiltıfı hal ıçin yapıiınakta olan mü- n~rkcn duraJa oogru ~<~l~n k~rtuluş oto-1 bir ihbar yapılmamıc;tır. Es::ı.ııen müfl'ttlc;lcr. 
z.:kcrcler birçok r.oktalarda itilafla neti- busıl,, çarpışım~tır. O.obus bıraz hasara yalnız otobüs meselesln.n tahkikatı ıçln e -

uğramıştır. 1 mir aldıklanndan ellerindeki işleri tedkılt et 
celenmistir. Fakat bllhaşsa ür noktada kt dl 1 . ~ s· t •• k 1 J me e r er. 
hLTıiİZ r.nlaşma elde edilememiştir. r m o e r aray:ı OtUrc u 1 --------· 

Kral keza Vefd leşl:iJfıtırıın yeni bir Dün J~<:>ce yarısı İlyas kaptan idaresin- Deııiz Ba11k Jıaıuıı:u 
tensikata tabi tutulmasında da ısrar gös- dt.·ki cımcnto yliklü Huda\ erdi motörü Bııgİİll göı if."Ji" /{"OT 
tennek!edir. :m.ık(ımet bu hususta uysal I Moda r..çıklarında kayalar üzerine otur - • .. t-J 

davran"llağn meylediyorsa dn mavi göm- muştur. Motör ıç•nde buiunc.;n tayfaların 
lC'khler tc.şkılfıtını feshetmek niyetinde fcryo.tları üze• ine hfıdisedc:n haberdar o
değildir. I.Iaamo.fih bu teşkilfıtın milise. l,m Kadıköy polbi lımandan yardım iste
veya müdafaa lmvvetlermc bağlanması miş, gonderilrn r.ıotörle lludaverdinın 
suretile meseienın hallPdilebileceği söy- kaptanı İlyas, tayfalar Hamza ve Keleş 
leniy:n. moiörle beraber kurtarılarak Kadıköy 
~ihayet kral ~üksek memurların tnyi- iskelesine gctfrilıni~lerdir. !\1otör kaptanı 

ni .şine de miidahale etmek istemektedir. İlyasın ehlıyeti clmadığı anlaşılmıştır. 

Ankara, 21 (Husu~i) - Den·z R.ı 1k 
kanun liıyıhası mec~·s ruznarnesinc n . 
lınmıştır. Yarınki top antıda müz kt e 
edilmesi kuvvetle muhteme'd r. La}i -
hanın aldığı son şekle göre Bankanın 

merkezi Ankarada olacaktır. Kanunun 
İkincikanunun beşinde mer'iyete kon -
ması madde şeklinde tesbit edilmıştir. 
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Oniversitede Bors teşkilatı Yakacak ihtikarı 

Üniversite 
Üniversite 

Havalar biraz soğuyunca 
rekto··r1u··g"' u·· bı·r ta!imatname hazırlıyo.-, 

kömürcüler 
mezunLnının ve zengin müesseselerin 

Hatlara heınen zam yaptılar 
Yardımı isten il€ cek H .ki c1 •• d.. b. d ~- · ava ı ~un ur ır parça egışmış, 

Üniversitede c.kuyan fakir. istidadlı ve 1 edilmekle iktıfa t:dJJmemekte, üniversi- f yağmurlar ve soğuk l:aj!amı.ştır. .Fırsat 
çalışkan talebenin tahsiHerini ikmal et- teye aid birçok inpata d~ bu parala~~a~ 1 kollıya~ odu~c.u Ye. kömürcüler havala
nıelerine yardım etmek ve ıyi derecede S'1rfolunmaktad•r. Mesela Bruksel Unı- rrn degışmesını ganımet sayarak hemen 
mezun olan :ıyni ~artlard&ki talebeye u- versite~i enstitü vesair o.ksamı ile yeni- odun ve kömür fiatlanna k~qük mikyas
fak bir istinadgiıh olmak ıizere tesis etli- dm münhasıran aı~andan temin edi1en ta zamlar yapıwrmjşJerdir. lkı gündür o
len Burs hakkında Maarif Vekaletinin par&.larla inşa edilmiştir. Ptlrıs Üniversi- dunun çekisinde 20 kuruş kadar, mangal 
tasvibi ile \;>ir talimatname hazırlanmak- tesinin in"asırda da :.yni ~ekildeki gelir- kömürünün kHosunda da 20 para yük

tadır. Yeni talimatname çok mühim ve den ıstifa~e edilmiştir. İstanbul Üniver- se~lik görülm.:?ktedir. .. .. . 
geniş esasları ihtiva etmektedir. Rektör- sitesi rektörlüğü tarafmdan hazırlanan Istanbula od~n ve_ komur gelen bellı 
li.ık talimatnameyi };azırlarken Brüksel Burs talimatnanıesine Brüksel Üniversi- I başlı ye~ler, Ş'.!e· M.ıdye ve .. Tr.~kyadır. 
ve Paris iıniversitelerindc bu maksadla tf'sinin usullerjnden bir çokları alın~ Ayrıca,. Bulg::ıt ıstarıoan. da komur gel
teskilatm talimatnaınc~inden mülhem ol- t mektedır. Evvelce, Buıgarıstandan kış 
nı~.;tur. Maarif V<-kaleti Jıer sınıftan bu nııYşeınr.ı· talı"matnameve göre İstanbul Üni- mevsimi için i5 m:lyon k5lo kömür geti-

' J ·1 .-.k üzere müs· d ··ım· t· ş· di Şekl·ıdeki yüz talebeve l. er !""ne yardım 1 ı B t k" rı __ m'"'.. • ' aa e _e~ı ış ı. ım ' " - "" versitesintlen mezun o.an ar urs eş ı- _ 
etmcvi tek ffül cdecektı"r. Halbukı· Av- d" kon•ur ~uh __ ranına ve ihtıkara meydan ve-" ıatına ayruı birer Hra ,-errnc.>gE davet e ı- rilmemek uzere !Ju m:kdara 10 milyon ki-rupa ünıversı telerinde okuy&nlnrdan bin
lercesi rektörlüklerinden muavenet gör
mektedir. 

lecf'klerdir. 'J anınmı'.f zenginlerin, ha)•ır-
lo daha ilave Edilrnistir. Yani, bu kış 

sever1erin, ticarethane, rn\l<'~sese ve şir-
mevsıminde, Bulgaristandan memleketi-

ketle:in muay-yen ın!kdarda her ay veya miıe gelecek kömür, 25 ml]yon kilo ola-
Avrupada l:ıirçok zenginler, müessese her sene teşk:lata .memleket gençliğinin 

c<ı.ktır. 
sahibleıi, tıirketler her sene muayyen bir solaıneti namına teb.,rrüde bulunmaları Pek yakında, Bıılgaristan<ian memle-
mikdar para Yererek i.ıniversitelere yar- ı istenecektir. Burs teşkilatrnın büdcesi o- k . . k·· ıı· tl kda d 1 k"" 
d 

. .. • . • . . Ptırnıze . u ıye ı mı r r. manga o-
1m <:tmektedırler. Harıç mE>mleketlerde lac3ktır. J1ukumetı'1 verecegı ve harıç- .. . . lm g~ b , k k.. .. f" tl 

b k d ~ · · k . b" k · 1 k J 1 h .1. murı.ı ge ~ e as:ıvat>a , omur ıa a-
u o a ar t:ıammum etmıı::t11 ı ırço ten temın •) unaca para aı a ta sı ıne b" df ·e •. • .b "hfk' buh 

kimseler mıraslarını tevzi ;nerlerken Ü- devamdan aciz o!anJaım Ünivers"t"de l rı _ırat~ d JŞ cegı gı bl hl 1
, ar ve kt ran 

niversitelerine de para avırmaktadırlar, tahsillerine devamları tPınin edilecek, is- val\.?:ılyde 1 
de nd1evzu~ a. sok ~admıyak~ıı· ır.tı· 

d d 
. . . •. . . .. . . t ye en e ÇOK ya ın a u ıye ı 

ışarı an unıversıteye temm edılen para- tidadlılar hance gcnderılecE>k. muhtelıf .kd d odun 1 • b 1 k b 
ı 1 f k . . . mı ar a ge mcge as ıyaca u-
ar a a ır ve çalışkan çocuklara yardım seyaiıat vı>saire tcrtıb <:dilecektır. .. h 1 d f: 

1 
' . 

gun atC'Ş pa ası o an o un ıat arı da bır 

Kızılayın altmışıncı 
yıldönümü hazır1ıkları 

dereceye kadar itidal kesbedecektir. 

Günahkar papaz 
P::ıtrikhane Turusina pisko

oosuna müracaat etti 
Kızılayın 60 ıncı yıldönümüne tesadüf 1 Meliha A,rnj ve Dr. Salim Ahmed tara

eden önümüzdeki cumartt si günü şehri- fından nutuklar söylenecektir. Şehrin 

nnzde büyLik tezahürat ve merasim yapı- btiri'.lk meydan ve cadde!erine büyük I 
lacaktır. Cumartes: günü saat 14 de Beya- mıkyasta ôandlar halinde Kızılay veci
zıd meydanında tr,planılacak ve tezahü- zelcri konulacak, vesaiti nakliye ve ma
rala buradan başlanılacakt1r. Beyazıdda ğaza vitrinleri bayraklar ve Kızılay af~
Veyse1 Rüştü ve Surey) a Kadri tarafın- lerıle si.islenecektir. 
dan nutuklar züylı>nc·cektir. Radyoda bu akşamdan itibaren Dr. 

Bundan sonra önde askeri bando oldu- Fahreddin Kerim, Dr .. 'l.li Rıza. Dr. Ka-
ğu halde yedek 5Übay okulu, Kuleli ve 
Maltepe askeri iiselerı talebeleri, kara ve 
deniz efradı, Şehir bandosu, Kızılay hem
şıre okulu, f?Cn•;lik teşkıliıtı, muhtelif o
kullar talebelerı, Kızılay faal heyetleri, 
itfaiye bandosu, itfaiye e:fr:ad1. esnaf ce
miyetleri, Kızılay ve genç!Jr te~kilatını 

temsil eden kamycnlar ve hı:ılktan teşek
kül cdC'cek büyük alay Beyazıddan hare
ket ederek Divanyolu. Köprü ve Banka
lar caddesini takiben Taksim~ gidecektir. 
Taksimde X1zılay namına Cumhuriyet 
abidesine çelenk konulacak, burada da ........ -.. .. ._.._ .. .__.. ...... ----............. 

Poliste: 

24 saatte kazaya uğrayanlar 
Şoför Ekrem idaresindeki 933 

otomobil Tarlabaşı caddesinden 
Arıınik adlı bir kadına çarparak 
yerlerinden yaralamıştır. 

nnmaralı 

geçerken 
muhtell! 

* Şof6r Bahaeddin idaresindeki 74 ,ıu -
maralı beledıye kamyonu Köprü uzerinden 
geçerken Mehmed adlı blr adama çarparak 
muhtelif yerlerinden yaralamıştır. 

zım İsmail, Agah Sırrı tarafından söylev
ler ''erilecektir. Kızılay kaza ve nahiye 
binalarında müsamereler tertib oluna
caktır. 

Kıztlayın daveti 
İstanbul Kızılay mümesslll1~1nden: 25 Bi

rlncitanun 1937 Cumartesi günü saat 14 de 
Beyazıd meydanında, Kızılayın altm~ıncı 

yıldönümü lt:utlulanacaktır. • 
Şehrimizde bulunan meb'uslarımızın, ~e- Kiıiscclc rııünasebetsfa bir halde yakala

hlr Mecllsi A.zasının, askeri ve mülki rüeı:;a 
ile '1!llımum müessesat A.m1rlerlnln ve cenıı-ı 

nan papaz Dositeo.ır 

yetimlzi seven sayın halkımızın o saatte Be- Turu Sina manastırına roensub Balat~a 
yazıd meydanında bulunarak merasime iş _ I Ayayani kilisesi papazı Dositeosun mu-
Urak etmelerini rica ederiz. · ı nasebetsiz bir t.a~·eketinden dolayı mah-

Kütahyada · - "f d"ld" ~ · - roıştık .. . keme karanlc tev.ın e ; ıgım yaz · 
Kutahya (Hususı> - Kızılayın, bu ayın , . ·u _ 

25 inde kutlulanacak olan 60 ıncı yıldönü • Fener patrıkhanesı bu papazın kı se 
münün parlak bir surette tes'idi lçi11 hazır- nin kucsiyetini ihlfıl ve biitün hıristiyan
lıklar:ı devam edllmektedlr. Bu münasebet- , lık ahlakını altüst eder mahıyetteki ha
le Halkevt gösterit kolu CEngenekon) piye -ı rckctini gayri kabili af bulmuş ve Turu 
~inl temsil edecektir. . ·· caat ederek ............................................... -.............. Sina başpıskopusuna muı a 

ALK AZAR papazın natrikhanc tJnıfın~an tecziye e-
~'F: IJll. dılr.ıesine müsaade ı~tcıniştır. 

ın m \Sl BUGÜN W \HNER BROS Başp~skopos ve igomenos bu müsaade-
p .m Şırkelinin fr' sızcR soz,D yı ve:·diği bkdirde patrikhane papaz Do-1 
senenin en h0y11k film ne başh~·or. siteo:sun silkı ruhaniden tardına, sakalın 
ALKAPON fılmme nazıre oLırak kesilmesine ve badema ortocioks kilise-

yapılınış lcrinde herhangi bir vazife almamasına 
' krı ··:ır verecektir. 

Blıri·••·- 21 
Çanakkale deki müsademe 

Çarpışan vapurlardan biri dün limanımıza geldi, 
ikinci kaptan hadiseyi anlatıyor 

Ban.ee !stan bul limanında 
Evvelki gün. Çanakkalede iki vapurun triklerl ve fenerleri sönmüş. Biznn onu gör· 

çarpıştı(tını haber vermiş, dün de, mlisade - memize imkan yoktu. Bizim bütün elektrik• 
meye aid tafsilatı neşretmiştık. Müsademe !erimiz ve fenerlerimiz yandıtı halde o btzl 
eden vapurlardan Thenear Ea.ste lrumpan - göremem~. Thraki vapurunun sür'ati azdır: 
yasının 1500 tonluk Hanee vapuru dün Ça - 5 - 6 mil kadar .. Halbuki bizim sür'atimiJı 
nakkaleden limanımıza gelmiştir. Vapur li - 11 - 12 mildir. Thraki, ancak, bizi çok yakl
manda birkaç saat durmuş, kaptan Con Lek na geldlğlmiz zaman görebilmiş, düdük çııl
kas şehre ~. Dabkoviç acente.sına gide. dı. Fakat, artık, çarpışmanın önüne geçmek 
rek kaza hattında tafa1lit vermlş n istan- mümkün değildi. Maamaflh, mtimkün mer .. 
bulda buluna.o gemi his8edarlarından blrile tebe yolu kestik ve çarpışmanın hatif atla. • 
de görüşmüştür. tılmfl.Smı temin edebildik. Eğer Thraki sü • 

Gemideki hasar çok ehemmiyetli olmadı- varisi sağa gideceğine sola gitseydi, gemile! 
ğı 1ç1n, akşam tızerl limanımızdan aynlmı,, çarpışmazdı. Çarpışma, oldukça şiddetli ol 
eşya yülemek mere Kö.stenceye hareket et- du. Fz.kat, iki gemlnln de boş olması ve ııynJ 
m1ştir. Müsademe neticesinde, Hanee vapu - istikametlere gitmiş bulunmam, büyük b1.t 
runun loçdaki 3 numaralı ambarının ka - facianın çıkma.sının önüne geçtL Çarpışma 
pakları ve üst güvertenin bir kısmı hafif ha sonunda, bizim üç numaralı ambarın kapa· 
sara uğramış bulunmaktadır. ğında üç beş metrelik bir saç içeriye doğru 

Dün gemi Umanımızdayi:en bir muharri. çöktü .. birkaç çivi söküldü.. üst güvertede 
rimh:. süvari con Lekltas karaya çlk:mış ol - küçük bir ha.sar oldu. Thraklnin de prova • 
duğu için geminln ikinci kaptanı Dimltrl dan bir kapısı koptu .. sağ ankorasından ha• 
Tomolesko ile görüşmüştür. İkinci kaptan l!ara uğradı. Ondaki hasar, bize nazaran, zan 
kazayı şöyle anlatmıştır. nednlm ki, biraz daha ehemrnJyetıicedir. Fıl 

- Yük almak üzere Hayfadan Kösteneeye kat, yola devam edemiyecek kadar ağır ol -
gidiyorduk. Hava sisll. yağmurlu, riiY.garlı .,e 1 duğunu zannetmem. 
1'.aranlıktı. Kaptan Con Lek.Wla ben ge - Bı:gün Köstenceye hareket edeceğiz. Ge • 
miyi idare ve Boğazın ııağ tarafını. yani Çs- milerin ikisi de ayni kumpanyaya sigorta .. 
nakkale sablllnl takib ediyorduk. Thraki ge- lıdır. Kazaya ve tazminata aid ihtilaf varsa. 
misi de, sol taraftan, Rumeli tarafına gidl - bunu, kumpanya veya acentalar, aralarında. 
yormuş. Blr kontak neticesinde bütün elek- hallC'derler. 

~·---~ Yer bulamayıp geri dönmek nıecburivet"nrle kalan 
yüzlerce kişinin vaki taleblE-ri !lzerine 

SÜMER SINEl1ASI 
Bntnn rekorlan kıran ve senenin en bOyü'.< 

TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI 

ŞEYH AHMED 
şaheserini bir hafta daha göstermeğe karar venniftir. 

BAŞ ROLDE: 

~-~~RAMON NOVARRO 

ROBERT TA YLOR'u 
Botun kadınlar takdir nazarlarile seyrederler, bUtOn erkekler gıpta 

ederler. Fakat; BÜTÜN ŞEHiR HALIQ Yarın akşam 

Herşeyi ihtiva eden, 

SARAY 
SİNEMASINDA 

BARBARA STANWYCK 
ile beraber çevirdiği ve zafer kazandığı 

K 1 S KAN _Ç L 1 K 
.t"ransızca sözln filminde alkışlayac .. ktır. 

herşeyi söyliyen bir şaheser ..•.• 

* Elmadağ'da Kuçük Nalbant şokağında 
oturan Boğos Tünel durak yerinde vatman 
Tahsin idaresindeki tramvay arabasına bi -
nerken, tramvayın birdenbire hareket etme
sile yere du§JlltıŞ, muhtel!! yerlerinden yara ALK DOŞMANI 

K A O 1 N 
,-------------------------------------------------BU AKŞAM AŞKIN HERŞEYDEN ÜSTÜN OLDUGVNU iDDiA lanmıştır. 

* Kuruçeşmede Liman şirketi amele:iln . 
den Malatyalı İsmail vapurdan kömür çıka
rırken muvazenesini kaybederek kalas u:w 
rlnden yere yuvarJanmış, muhtelit yerlerin
den yaralanmı.ştır. 

* Unkapanı Nişancı yokuşunda oturan 
ve 45 günlük hamile bulunan Hüseyin kan
sı Zahide su dolu bir tenekeyi kaldırmak is 
terken çocuğunu düş'urmuş, Haseki hastane
sine kaldırılmıştır. 

Galatada bir kız pencereden 

dü~tü bldü 
Galatada Necatibey caddesinde Mimar 

hanında oturan Hüseylnin 6 yaşındaki kızı 
Fatma dün üçüncü katta nçık bulunan pen
cere önünde sokağa bakarken blrdenblre mü 
v:ızenesinl kaybederek d tişmtiş, kafası par
calanmış ve derhal ölmüştür. 

İkj kişi kslb sektesinden öldüler 
Tavukpazarında Küçük Nurosmaniye a -

Saş rol:erda: Pat O'Br:en 
Mhrgaret Lindsay - Robert 
Armetrong - Cezar Romero -

o·ck Foran 

partım:ı.nmda oturan Faik ile, Kızıltoprak Aınerıku polis e:;ıktll\tmı şaşırtan, 

Hızır sokakta oturan kalaycı Serkis dun bir- memleketleri bir felaket gibi aşan, 
denblre ölmüşlerdir. Yapılan muayeneleri ne 
ticesinde her ikisinin de kalb sektesinden öl· la, bir a.ret gibi sardn gangster 
diığü anlaşılmıştır. ,.. ..... ıı.~ filmlerinin en dehşeti • ..-..ııııır 

~in~m~sı~daK EDEN NEFiS VE ŞAHANE BiR FİLM 
B o YÜK AŞK 

Fransızca sözlU. Baş rollerde : 

CLARK G AB LE • MYRNA LOY 
AyncR: Prırnm ıunt dnnya haberleri. Num ıralı koltukların erkenden aldırılması rica o:unur. Telefon: 40868 

!~-------~-----------------------------------------" ,,_ ............... . CHARLES BOYER - MARLENE DİETRİCH 
En bUynk muvaffakiyetleri 

1 ALLAHIN BAHÇELER 
Kudretli ve muazzam bir şaheser : B U G Ü N Matinelerden" itibaren 

• 
1 

[_A_Z_A_K_ı ve l ___ M __ i_L_L_i_I s· nemalarında 
birden başlıyor 

Aynca: Artistleri ki!çük çocuklardan müteşekkil güzel bir komedi 

ÇOCUK TiYATROSU 



22 Birincikinun 

Tasarruf haftası her 
yerde hareketli geçti 

Hendek (Hususi} - Burada tuarruf ve yerli mailer haftası parlak merasimle 
kutlulaıınuş, mektebler tezahürat yapmlf, muallimler konferanslar ver-erek tasar
rufun ve yerli mala rağbetin ehemmiyetini ve lüzumunu t~ et~erdir. 
Resimde, btı miinasebetle yapt.lan bir top la.ntuia bulunanlar görülmektedir. 

Bursada da. arttırma haftası ~betile hararetli tezahürat y&pıJmış, bir ge
çid resmi icra edilmiş, mekteblerde millt tasarruf hakkında konretaılSlar veril -
miştir. Resimde bu tezahüraita.n bir safha tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

ipsaiada hafta munaaebetile büyük tezahürat yapılmış, ilk okul talebeleri ta
sarruf vecizeleri yazılı 1evhalarla aüma yişler yapmışlardır. Bütün kahvelerde 
çay ve kahve yerine ıhlamur ve meyva satllmıştır. ~imde tezahürata iştirak 
edenlerden bir grup görülmektedir. 

SON' POSTA 

Celladgölü 
Kurutma işi bittikten sonra 

tahkim ameliyesine 
başlanacak 

İzmir 21 (Hususi) - Devlete üç bu 
çuk milyon liraya mal olan Cellad gö
lü kurutma faaliyeti, artık son safhası
na girmiştir. Menderesler mıntakası -
nın en mümbit arazisini sıtma yatağı 
olmaktan :kurt.aran bu büyük dava 9 38 
yılı ilkteşrininde ilana} edilecek ve bu 
tarihde Nafia Vekili tarafından açıla -
caktır. 

Dündenberi, yağmur mevsiminin 
başlamasından dolayı Cellad mıntaka -
sında çalışmalara nihayet verilmiştir. 
Son faaliyet Mart ayında başlıyacak ve 
§imdiye kadar çalıştırılan beş yüz işçi 
.ve mühendis bine iblağ edilerek kurut
ma faaliyeti bitecektir. 

Nafia Vekili, Cellad gölünü teftişle
rinde bu mıntakayı ileride seylfıp afe -
tinden kurtarmak için mutlaka tahkim 
işlerinin yapılmasına lüzum göstermiş; 
Nafia Vekaleti su işleri umum müdü -
rünün riyasetinde gönderilen bir hey -
et bu işi tedkik etmişti. 

Cellad gölü tahkim işleri için iki 
milyon liraya mal olacak bir proje ha-
1.ırlannııştır. Yakında eksiltme) c kona
caktır. Göl yatağile kanal duvarlarının 
beton, asfalt veya örme taşla yapılma
sı tedkik edilmektedir. Bu iş ancak 940 
senesinde ikmal edilecektir. 

Cami 
hırsız 

soyan bir 
yakalandı 

İnegöl (Husu -
si) - Kulaca kö • 
yünün camiinden 
yedi parça halı Ç8 

lınmış. Fakat er .. 
tesi günü sabah -
1€yin hırsız yaka -
f1 ele vermiştir. 
Söğüdün Rıza -

paşa köyünden A
li oğlu otuz yaşla- • 
nnda Yaşar Kaya 
i\li gece yarısın - Htrnz Ali 
dan sonra Kulaca köyüne gitmiş, cami
in üst penceresini kırarak içeri girmiş 
ve kıymetli halılardan yedi parçasını 
çalmıştır. Ali bunları köy kenarında 
bir yere saklamış, sabahleyin bir kıs -
rnını beraberine alıp Hüseyinpaşa köp
rüsünden bir otomobile binmiş, ve Pa-
7.arcığa giderken Kurşunlu karakolun-

S.yfa S 

Muhittin Üstündağın 
dedikodulara cevabı 

Vali "Belediye, Sürp Agop mezarlığı işinde Bay Sahur 
Sami ile hiçbir muamele yapmamıştır, şehir planı da 

bir sene evvel ilan edi:miştir" diyor 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

vel1i heyetine isabet eden kısundan ve 
mütevelli heyetine parası verilerek alın
mıştır, muamelesi mnhkeme huzurunda 

Umumi Meclis uzun tedklklerden sonra ka
rar verd..i. Bu sulh mevzuunda mahkemenin 
metrilk ve sahtbslz olarak beledlyeye aidiye
tini kabul ettiği mezarlık aksamından biç bi
ri yoktur. Sulh mevzuu, üzerine inşaat ya -

cereyan f'tmiştir. pılmış mezarlıktan çıkarılıp mülke ve akara 
Bir şehir pliim meselesi.. tahvil edilmiş kısımlardır ki Evkaf 1dareslle 

Diğer taraftan gene Tan gazetesi dün- Belediye arasında ayni mahiyetteki ihtlH'ıf-
kü nüshasında: lar dahi mahkemece olsun, hakemler mari _ 

fetile olsun hep ayni şekilde ve ayni es:ıslar 
c-- Bay Recai Nüzhetin şehir pianın- dahilinde halledilmiştir. Bu sulh lşl.nde Be -

dan Fenere aid kısımları 6 ay evvelinden lediyeye muhatap olanlar arasında Bay S:ı

bildığini gösterecek suretle hareket et- bur Sami yoktur, ve belediye kendlsile bu i
tlğini> kaydetmiştı. şe dair hiç bir muamele yapmamıştır. neıe-

diye ile sulh yapan hey'et1n hükmi şahsiyeti: 
Belediyenin bu hususlaki düşüncesi de Ermeni Gregoryan cemaati ÜÇHORAN kili _ 

şöyl~ hülasa edilebılir: sesi mütevelli hey'etidir. Bu şahsiyet namı -
- Bay Recai Nüzhet bu planları 6 ay na kanuni salAhlyctle hareket edenler de: 

evvel öğrendiyse geç kalmıştır, çünkü Dr. Andre Vahram, Karabet Güllbulyruı, Yer
planlur bir seneden fazla zaman evvel vant Yusufyan, Mığırdıç Ütüciyan, Leon Sü. 
ilan edilmişti. . renyan, Artın Keçeclyan, Melik Kazarosyan-

dır. 

Belediye Reisinin mektubu.. 2 - Belediye işlerinde blr müddettenbert 
Mescleyı bu şekilde kaydettikten son- çok nüfuzlu bir adam rolü oynadığı söyle -

nen Recai Nüzhet Babanın Prust plı\ıunın 
ra Belediye Reısi Hay Muhittin Üstün- Fenere aid kısımlarını altı ay evvelinden bll
dağ'ın verdiği fazla tafsilatı da okuyalım: diğini gösterecek surette hareket etUğlne ve 

Muhittm Üstündağ az evvel anlattığı- bundan da Belediye Reisinin muatep olma -
mız hadiseniıı hakikate asla uygun olma- sı lbım geleceğine dair olan fıkraya gelluce: 
dığını kavdettikten fOnra avnE>n diyor ki: Prust pHi.nının Fenerbahçeye taa}l(Ut eden 

.. · . kısmı çok evvel umumi meclise arzedUmiş ft 
1 - Surp Agop mezarlığı meselesi. orada mlllettn gözü ve fikri önünde müza -
Belediye k ınunu, metrllk ve sahib .ız me-1 kere edllerek 24/ 11/1936 yani bundan tam 

zarlık! rın belediyeye aidiyetini temin e~in - 13 ay evvel tasdik edilmiş ve kanunun emri 
ce bu mezarlık hakkınd:ı tasarruf lddıa ile mucibince Nana Vek'-let1nce onaylan:ırat 
ortay'l mahkeme cephesinde evvel! Pntrık- son ve kat'i şekllnl almışt Şehir M cllsı 
hane, som ,da bir mtitevelll hey'eti çıktığı mu.,.nkereleri günü gününeı~azctelere ge~mil 
gibi ayrıca Ermeni ek::ılliyetine mensup b.ış- ve cısı aydanberi işin gizli kapaklı yı::.rt ımı
kn blr te ckkül ~ak iddiasına kalkışmıştır. mamıştır. Bundan sonra yapı yollar tanu _ 
Bunlar yıllarla suren dava ve muhakemeler- nunun 3 üncü maddesi bukümlenne uyula
den sonra sırasiyle ve ayrı ayrı bertaraf e - rak bütun fenni vesikaları ve plAnlarU bi _ 
dlllyor, biri b~tlnce öteki yeni baştan işe baş- Ukde vatandaşlara 1Ift.n edilmiş oldu~ gi~ 
hyor ve butün muameUı.t yeniden bir kere 

1 

bazı gazeteler de bunu plAnlarUe birlikte ny
dnha tekrarlanıyordu. Dava ve muhakeme - nen sayfalarına geçirmiştir. Bu hakiknti böy 
nin vasıl olduğu bir nokta da mahkeme ıne- lece gbst<'rdlkten sonra umumi mecliste t 
zarlığın boş ve metrllk olan 'kısmı ile üzerine buat ve efkin umumly~ mfıvacehesinde :;::_ 
bina inşa edilen ve nkara kalbedllen veya zakere v tasdik ve ayrıca da halka 11An edi
bunun için hazırlanan kısımlarını birblr!n • len bir pl nı herhangi bir kim enin öğr<'n _ 
den ayırdı ve bu suretle meselenin rengi ve meme~"l için belediye ve vilftyet.ın blr k'Cl.blr 
Akıbeti nrtık aşağı yukarı taayyün etmişti. alması mı istenmektedir? 

D:ıvacı mütevelli hey'eti bu sırada sulh Verilen izahattan anlaşılacnğına göre Re-
istedl. Bu mevzuda belediyeye muhasım oln- ca Nuıhet gazetenin dediği bu· ışı altı ay ev
b lecek ve her dava bltUkçe yenisini taze - vel öğrenmişse çok geç kalmı tır. 
liyebllecek mevkide bulunan Ermeni ekal - Belediye işlerinde bir milddettenberi çoll: 

l
llyetlerlnln de bu sulh arzusuna muvılfnkat- nüfuzlu bir adam olduğu. neyedllen Reca! 
!eri l~m:ım ettl Muamele bütü_? vuzuh ve Nuzhetln bu nüfuzunun hangi işlerde ve ne 
~umulu lle kanuni mercilerden butün safha- sureUe tecelli ettiğini Tan gazetesinin ten -
larını geçirdi. Ve sulha kanunen merci olan vır etmesi arzuya şayandır. 

.. ~ """" ........... ··- J"' -- ... ..,..,.,...-,., """" 

Osman oğullarının 
Kızları erkeklerden 
Daha becerikli 

(Baştarafı l inci ıayfada) 

vara racası Seyid Said Hüseyin ve kadın 
da onun genç karısı olan bir Osmanlı 
prcnsrsıdir: Beşinci Scltan Muradın to
runu, Selma. 

On sekh yaşında 
iki 
Kalpazan 

Kozanda 
bir cinayet 

M 
daki jandarmalar tarafından yakalan -

uş mektubcusu mıştır. 
Ali ifadesinde iki ay evvel Alibey Beşinci Muradın torunu ve Hindistan-

füc' eten öldü köyünde camiden çalınan kilim ve ha- da büyük bir kıt'anın hak•mi bulunan 

İnegöl (Hususi) - Yemce köyünden 
Mehmed oğlu on sekiz yaşında Ali ile ay
nı :;öyden Ilayram oğlu on sekiz yaşındı 
Ali köy bakkalı Cevdet.e bir kalp lira ve
rerek bozdurmak isteınişkr, fakat bak
kal liranın kalp olduğunu anlamış ve 
bunlan yakalatmıştır. Tahkikat netice
sinde anlaşılmıştır ki: Bu iki kafadar Ali 
bir olmuşlar, kasabadan tedarik etmiş ol
du.klan kalayla öğle vakti evde işe baş
lamışlar, asıl lirayı erim1ş kalayın üzeri· 
ne koymak suretile taldid etmişler, ke
narlarındaki çizgileri de bıçakla yapmış
lar, böylece yatsıya kadar bir lira üzerin
de oynamışlardır. Netıcede parayı kalp 
olduğunun anlaşılıp anlaşılamıyacağım 
tecrübe i~in derhal bakkala götürüp boz
durm:ık ıstemişler ve böylece ele geç
mişlerdir. 

• lıyı da kendisinin çaldığını itiraf etmiş Kotvara racasının kansı oian Selma, Tür-
Kozanın ~ehoca köyünde kadın Muş (Hususı) - Muş mektubcusu ve satmış olduğu Pazarcıktan mesruk kiycden çıktığı zaman henüz on yaşında 

yüzünden bir cinayet işlenmiştir. An - Hüseyin Baltacı bir.kaç gece evvel a- halılar da getirilmiştir. Ali tevkü e _ imiş. Annesıle beraber gidip Beyruta 
şehoca köyünden Kara Bekir yanına ğırceza reisinin evindeki bir toplantı - dilmiştir. ~·erleşmiş ve uzun müddet orada kalarak. 
teyzezadesinin oğlu Koca Veliyi ala - dan çıkıp keneli evine giderken yolda Fransız mckteblerinde orta tnhsillııj,. yap-
rak tarlasında çalışmakta olan Ömer birdenbire düşmüş ve nezfi diına.ğiden lnegölde bir yangm mış. ş;mdi temiz bir fransızca söylüyor-
oğlu Halil ile kavga etmeğe gitmiştir. ölmüştür. Mektubcunun düştüğü yerin 1· eg"l (Hususi) _ B" h . muş. Hem kendisinden evvel başka bir 

· · b - ·ı · 1 b' n o ur anıye rna -Tarlasın~a çiftı ve ~u ugu ı e me~~l ı.ş ek ır yol olmamasından cenaze sa - hallesinde Mehmed Tuzlağın Ü katlı lhnd r~casının kaıısı olan Dürrüşehvarı 
olan Halıl, Kara Bekır ve yanındakının baha kadar sokakta kalmış, ancak sa - b' .. temilatile kaAm'l ç ziya:et. etmek, hem de bir raca da ken-
" b il .. . ld l .. bahl . .. "l ek 1.J 1m t u ınası muş ı en yanmış -,.a anca e uzenne sa ınş arını go - eyın goru er :karuırı ış ır. m.ek t y gın ahırdan çıkm _ disine bulmak üzere geçen ilkbaharda 

.. b km' t t · t" t be ·mı d f ır. an ış ve saman 't d k ı l k1 runce ta ancasını çe ış a eş e mış ~r: u. ~nun cenazesi merası e e nedil- lığa, oradan da evin üst kısmına sira _ Hiudıstarra gı miş ve ora a o ayı a 
Tabancadan çıkan kurşunlardan bırı ~ı~.!!!::.. ·-·-- . _ ·- yet eylemiş, pek ani olarak müdhiş a- muvaffak olarak Kotvara racasile evlen

Yelinin kalbine isabet etmiş ve derhal ni muhafaza etm~tir. Bir müddet son- !evler içerisinde kalmış olan evden hay roiştir ... 
cansız olarak yere _seri~e~: ~.:~~b ra vak'ayı haber alan mınt.aka jandar _ vanlar ve insanlar ile bir kısım eşya Görülüyor ki Osman oğullarının kızla-
olmuştur. Kara Bekır Velının oldugu - maları köye gelerek birdenbire alev _ kurtarılabilmiştir. n oğullarından daha beceriklı çıkıyor
nü gö~ünce ka~:mştı~: Bi~~hare.Halil a- len~n ve köyü seferber _eden hadiseye Başda Kaymakam olduğu halde po- lar: Oğullar, 'efahet içinı:le sönüp gider
tına bınerek koye dorunuş, evıne ka - vaz ıyet etmişlerdir. Katıl Halil adliye- lisin aldığı tertibat sayesinde halkın ve lcrken onlar, Hinde ve - eğer harb olmasa 
panmıştır. Velinin öklüğünü duyan ak ye teslim edilmiş, tahkikata vaz'ıyet o- itfaiyenin çalışmalarile etrafa siraye _ belki de ta Çine - kadar gidip orada ken
rabası toplanarak Halilin evinin etra - lunmuştur. Kara Bekirin Halille kav - tine meydan verilmemiştir. Ateşin ne dilerine zengin zengin koca buluyorlar. 
fını sarmış, kardeşi Veliden katili iste- gaya gitmesinin sebebi Halilin kendi suretle çıktığı hakkında polisce tahki _ Hayatta kadınların erkeklerden daha be
mişlerdir. Veli silahını alarak müteca- kansına harfendazlık etmiş olması i - kat yapılmaktadır. Herhalde kaza ne - ce:rikli ve daha realist olduklarını gös
vizlere karşı durmuş, kardeşini ve evi- rniş. ticesi olduğu söylenmektedir. termck 1çin, bu yeni misal hayli kuvvet-

- Ah Hasan Bey sen bil
nıezsin bu a§k nasıl şeydir! 

Pazar Ola Ha an B y Diyor ki: 

mi• , 
Bir kere kalblere girdi kırklık kadın insana on 

liekizinde görünür. 
Hasan Bey - Kırklık kadın 

kalblere parasile birlikte gi
rerse bu aec:Uğin muhakkak 
olur. 

lidir. 
Genç ve ıengin ra~, esmer yüzlü, kara 

ve zeki gözlü, zengin bir yarım - hüküm
d9.rdır. Beyaz renkli ve yeşll gözlü Os
manlı prensesi, bu hükümdarı o kadar 
kuvvetle teshir etmiş ki, bu çift, şimdi 
Hindistanın rkzotik dekorunda binbir 
gece masallarına mahsus bir aşk hayatı 
yaşıyorlarmış. Beyrutta gazetecilere ay
rı ayrı beyanatta bulunan bu çift, bir
birlerini pek sevdiklerini ve pek In€s'ud 
olduklarım söylüyorlar. 

Bilhassa raca, Edimbourg Üniversite
sinde tahsil etmiş olan bu sözde hüküm
dar, karısına pek ziyade !şık görünüyor. 
Gazetecilere yaptığı beyanatta kendisine 
ve memleketine dair 6uallere kısa kısa 

Kendilerınin ikrarlarile kaJay ve kalıb 
meydana çıkarılmış, suçlular adliyeye 
verilmişler ve tevkif edilmişlerdir. Ço
cukların her ikisi de çobanlık etmektedir. 

Sümer Bank ve Eti Bank 
hakkında kanun 

Ankara, 21 (Hususi) - Sümer Bank, 
Eti Bank gibı idarelerin mürakabe ve ida
re tarzlan hakkında J,ükiımct bir kanun 
projesi hazırlamıştır. Proje yakında Mec
lise verilccE:ktir. 

Yunan Veliahdı 
At.ina 21 (Hususi) - Yunan Veli -

ahtı Preruı Pol yortu günlerini geçir -
rne'k üzere, nişanlısı ile birlikte, Alınan
yaya gitmiştir. 

cevablar verdiğı halde, bahis kansına ge
lince: 

- Bilh:ıssa, diyor; fU ciheti yazınız: 
Ben çok mes'udum ve karımı çok seviyo
rum. Birbirimizi bfiyük bir aşkla seven 
mes'ud bir çıftiz. Beyruta, sevdiğim ve 
pek hürmet ettiğim kaynanamı görm~ 
üze~e geldim ve üç ay kadar burada, o
nun yanında kalacağız. 
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GA VRÖ TAIBÖi 
IKADBNI/ 

K enuşuyorjardı: - Neclayı gördüm. O kadının 

Çt>k gayri tabii bir yüzü var. 
- Neye? 
- Boyasız! 

* - Dün tramvaya bindim, tramvayda 
öyle bir gayri tabiilik vardı ki .. 

- ~e olmuştu? 

- Oturacak yer bulabilmiştim. 

* - Te!'kos sularında gene bir gayri ta-
bii hal var .. 

- ?????? 
- Bir &ydır sular hiç kesilmedi. 

* Yem komşulardan bahsediliyordu: 
- Fena insanlar değil, dediler, fakat 

ıaşayışlarında bır gayri tabiilik seziliyor. 
Mahalleye taşınalı üç ay oldu. Üç aydır 
evlerinde kavga çıkmadı. 

* Terzi muşterılerinden biıini anlattı: 
- Bilmem ama ben onu biraz gayri 

tabii buluyorum. Yaptırdığı elbisenin 
taksitini her ay muntazaman getirip ve-
rir. 

- Bu yeni hizmetçiyi de beğenmiyo-
1 

rum. Çok gayri tabii bir harekette bu
lundu. 

- Ne yaptı? 
- Daha ne yapacak, eve geleli bir ay-

dan fazla oluyor, hala kaçıp gitmedi. 

* -- c ... > nin müdü:ü gazetecileri gayri 
tabii vaziyette karşıladı. 

-- Kabul etmedi mi? 
- Bilakis kabul etti ve uzun uzun be-

yanatta bulundu. Sorulan suallere cevaba 
lar \'erdi. 

* - Ne gayri tabii insansın ... 
- Nem var? 
- Daha neyin olacak, ne alırsan pa-

zatlık etmeden alıyorsun. 

* - Gayri tabiiliğe lüzum yok. Madem 
ki birahaneye gidiyorsun\!%, çocuklarını
zı Ja beraber götürün! 

* - Bu hafta pazarı, gayri tabii bir tarz
da geçırdik. 

- Evde mi oturdunuz? 
- Hayır, gezdik; eğlendik! r 

İs~t Hultlri 

Siyah krep elbise 

C Bunları billyor mu idiniz? =ı 
J~lcden ::onra gıyııecek elbise. Siyah 

krepdendir. Göğsündeki çiçekler robun 
kumaşından yapılll!ıştır. 

Japonyanm akıllara hayret 
veren ucuzluğu 

Çin-Japon har
bi b a ş 1 a d ı k -
tan sonraki vazi
yeti bilmiyoruz. 
Fakat bu harbden 
evvel, dünyanın 
en ucuz memle
keti muhakkak ki 
Japonya idi. Bu

nun sebebı, amele yevmiyesinin düşuk
lüğüdür. Bu ucuzluk hakkında size bir 
fikir vermek için şu rakamlara bakmak 
lifidir: 

Tokyonun en muhteşem lokantasın
da (22.5) kuruşa mükemmel bir yemek 
yiyebilirsiniz. Evinizin günlük ihtiya
cını 7 kuruşla görebilirsiniz. ( 50-60) 
kuruşa baştan aşağı giyinebilirsiniz, ve 
dört kuruşa lüks bir koltukta mükem
melen sinemanızı seyredebilirsiniz. 

* 
lngilterede her dakikada bir 

otomobil yapılıyor 
Tekrar silah-

~ıya k.a~·a·r@· \\\lf//~// 
verdi verelı, Ingı- •( • ~ · ..... -:::. . ... 
.tiz otomobil sana- • J 

yünde, dehşetli oa 
bir inkişaf göze 
çarpmakta
dır. 

1937 yılı sonunda, İngiliz otomobil 
fahri.kalan 500 bin otomobil yapmış 

Dlacaklardır. Bir sene 518,400 dakika 
olduğuna göre, takriben her dakikada 
bir otomobil inşa ediliyor demektir. 

-

Dünyanın en 
eski eczanesinin 
İspanyanın Kur
tebe şehrinde ol
duğunu, İngiliz 
posta idaresinin 
bir senede yedi 
milyar rnektub 
tevzi edip 13 mil

~?n. İnigJiz lirası hasılat temin eyledi
gını, Amerika şehirlerinden birinin 

tahta para çıkardığını, şarki Afrikada 
Nayrobide aslan avına giden avcıları~ 
beher tüfek ~ına (450) lira vergi 

vermek mecburiyetinde olduklarını 
biliyor musunuz? 

Çizgili kumaşlar vücudü 
nasıl gösterir ? 

Bazı yıllar çizgili kumaşlar çok moda 
olur. Yahud enine boyuna kuplarla süslü 
modeller ortaya ç-ıkar. Pli, plikaşe, pasta 
gibi muhtelif süslere fazla ehemmiyet 
verilir. 

Acaba bunların siluet üzerinde iyi ve
ya fena nasıl birer tesiri vardır. Kimler, 
hang!krini yaptırma:ıöır? 

Umumiyetle uzunluğuna çizgiler veya 
çizgi tesirıni yapan şeyler insanı oldu -
ğundan daha ince ve uzun gösterir. E -
nine doğru olanlarsa bilakis boyu kı -
saltır ve kalınlaştırır. İşte elbiseyi bu 
noktaları gözönfınde tula:rak yaptırma-* lı. Kısa veya şişmanlar aaima uzunluğu -

Bir filin dişini doldurmak için na çizgileri, zayıf veya çok uzunıar da 

ne kadar çimento IAzım aks!ni tercih etmelidirler. Fakat bu, kısa 
veya şişmanların mutlaka çizgileri uzun-

Belçikadaki An.. ~\\\\\~~I 1 rt/if/lı luğuna konan elbıseler giyeceği mana -
vers şehri, dün ~ ~\\\\ 11

' sına gelmez t&bıi. Düz kumaşlara ayni 
\ı'&nın en zengin rr- - tesıri verecek ne kadar güzel süsler var-
hnyvr.nat bahçe .. ~~ dır. Mesela: Pliler, plikaşekr, nervürler ... 
lerinden birine Siluetlerini uzatmak, inceltmek istiyen-
malik olmakla ler bunlardan muhtelif şekillerde istifade 
meşhurdur. Ahi- edebilirler. Hiç birmin moda olmadığı za-
ren bu bahçede ~~ ........ ~' ı·~~=- ınanlard:ı hiç olmazsa elbiselerinde uzun-
mevcud fillerden luğuna doğru kuplar yaplırabılirler. Her 
birinin dişi bozul- , halde kaçınılacak şey boyu göze 9arpa -
mu~ ve bunu te - .._..._______ cak şekilde kesecek şeylerdir. 
davi edip doldurmak k2b etmiştir. Filin Elbisenizi ısiluetınize uydurmakta bir 
dişini tedav: eden dişçi, buna (1150) gram şeye daha dikkat etmek lazımdır. Prova 
çimento doldurmak suretiJe ancak dişte- Qaima bir taraf üzerinde yapılır. Halbuki 
ki del·ği kapatabilmiştir. tek taraflı her şey gözü ~ldatır. Üstü -

_ .. ..---weı--------,--~--. ...--
niızde güzel durup durmı~·acağında şüp
helendığiniz her şeyi daima iki yanınıza 
da tatb-k edip bakmalısırıız. 

Bu hususta terziniz de s:ze yardımcı 
olacak vaziyette değilse pli, kup gibi şey
leri yapmadan önce dar bir kordela veya 
kalın bir yünle tecrübe edıniz. Kupun 
veya plinin yapılacağı y< re bunlardan 
birıni boylu boyuna iliştirip aynada ted
kık ediniz: Bakalım siluetinızf. istediğiniz 
tesiri veriyor mu? Bu, ı.izi çok defa elbi
scy! yaptırdıktan sonra duyduğunuz fay
dasız pişmanlıktan kurtarır. 

C ONUL l S LE R I 
Okuyucularıma 
Cevablarım 
Şi~lide Bay K. C. y~: 

F antoma mukallidi Rum 
gençleri tevkif edildiler 
Suçlular bu işi gazetelere yazılıp meşhur olmak 

emelile yaptıklarını söylüyorlar 
Andirya, Dimitri, Tanaş isminde üç tahkikatı dün 1kmal edilmiş ve katil İh-1 

Rum gencinin, Taksimde Seyid Muhtar san sorgu hakimliğine verilerek sorgus1' 
caddesinde cGüzel Yaz> apartrmanı sahi- yapılmıştır. 

bi, Saradis isnılnde bir zahire tüccarına İhsan sorgu sırasında P.nnesi Behiye .. 
mektub yazarak, 1500 lira istediklerini, nin duvar dibine sakladığı para ve mü• 
vermediği takdirde bütün aile efradının cevherlerinin Onnik tarafından alındığı .. 
tehlikede olduğunu bildirerek, tehdid et- nı zannettiğini, bunları aramak için evf 
tiklerini evvelce yazmıştık. gırdığini ve evden çıkacağı !.ırada Onnik-

Suçlular dün adliyeye sevkedilmişler- le karşılaşarak cinayeti işlediğini itiraf 
dir. Yapılan tahkikat neticesinde Sari- etmış ve hakim kararile tevkif olun• 
disin oğlu Dimitrinin, suçlulardan Andir- R'luştur. 
yanın mekteb arkadaşı olduğu ve bu teh- Nezaret altında bulundurulan katilin 
did· mektubunun Andiryanın teşviki ile ar.nesi Behiye ile, çatal, kaşık, bıçak, bat
yazıldığı anlaşılmıştır. taniye ve reçelleri satın alan ıwartıman 

Her üçü de 16 ıle 18 ya~ı arasında bu- kapıcısı Agop serbest bırakılmışlardır. 

ıunan suçlular ıfadeıerinde hadiseyi ik- icra dairelerinde 8 gUn 
rar etmişler ve şayanı dikkat sözl.er söy- 1 1 k 
ıemişlerdir: muame e yapı mıyaca 

- Bu mektubu Eeyoğlunaı., Hamalba- 938 yılının gelmesi hasebile, devir ya· 
iında hazırladık. Akşam üstü içimizden pılacağındacn kanunuevvelin 25 inc4 
Diftıitri Saridisin apartımanı civarına gi- 27 nci, 28 inci, 29 uncu ve 30 uncu per
derek, ev halkından birıne mektubu ver- şembe günlerıle, 31 inci cuma günü öğ< 
di. Mektubun başına bır de kroki resme- leden evvel ve kanunusan:nin 4 üncü ve 
derek, Saridisin tayin t:ttiğimiz günde 5 ınci günleri Istanbul icra ve iflas dairer 
Likör fabrikası civarına gelip, parayı bi- lerinde haczi ihtiyati ve m•.?vadı müsta. 
ze teslim etmesini yazmıştık. cele gibi hususat m:.istesna olmak üzerf

1 
Söyledığimiz gün yola çıktık, Pangal- para alıp vermek te dahil di~er mürac~ 

tıya vardığımız zaman, içimize bir şübhe atların kabul olunmıya'.!ağı müddeiUJ1)1J-' 
düştü. Geri döndük. Saridis vaziyeti po- milik tarafından bıldiriJmektedir. 

lise bildirmiş, bizi yakaladıfar. Bir kaba- iki hırSIZ tevkif &dildi 
hattır yaptık. Fakat, şimdi pişmanız. Bu 
işi okuduğumuz polis romanJannın, sey
rettiğimiz filmlerin tahtı tesirinde kala
rak hazırladık. Gazetelere geçmek, meı
hur olmak hevesine kapıldık. 

Müddeiumumilik bu maceraperest 
gençleri, 7 •nci sorgu hakimliğine, gön
dermiştir. Yapılan sorguları neticesinde 
suçluların tevkifine lüzum görülmüştür. 

Kapopino - Magallenas vapurları 
müsademesi davası 

Nara bumundaki müsademeden doğan 
İtalyan bandıralı Kapopino ve İspanyol 
bandıralı Magallenas vapur:an acentala
rı arasındaki davaya 2 nci ticaret mah
kemesinde dün de devam edilmiftir. 
Mulıakeme oldukça hararetli bir saf

haya varmış, iki vapur kaptanlan ara
sında cmen'i müsademe nizamnamesi> ü
zerinde bir münakaşa geçmjştir. 
İspanyol gemisinin kaptanı Yoje Ba

yone'nin vekili: 

- Biz iki düdük çaldık, buna göre İ
talyan vapurunun sağ tarafı bırakıp, so
lumuza geçmesi icab ederdi, demiştir. 
Karşı taraf vekilleri, buna itirazla: 
- Nizamname nıuc!bince sağ istikame

ti bırakmamamız 1cab ederdi, demişlerdir. 
Diğer taraftan batan gemide hamulesi 

yüklü bulunan bazı kimseler de mahke
meye müracaat etmişlerdir. 

Magallenas vapuru vekili mahkemede 
hamule sahihlerinin sigorta şirketlerin
den paralarını almış o!malarına göre, da
vaya hakları olmadığını söylemiştir. 

Kapopino vekili ise, bu vaziyetten he
nüz haberdar olmadı~ını bildirmiş, mu
hakeme bu nokta üzennde ledkikat icrası 
için, başka güne bırakılmıştır. 

OskUdar cinayeti faili tevkif 
ed:ldi, annesi serbest bırakıldı 
Üsküdarda Yenimahallede Pazarbaşı 

sokağında 106 numaralı evde ağzı tıka
narak ve başından bıçaklanarak öldürü
len ihtiyar Onnığin katiine aid hazırlık 

Dün adliyede hırsızlık suçundan iki sa
bıkalının muhakemeleri yapılmış, neti· 
cede her ikisi de mahkum edilmişlerdi• 

Bunlardan biri, bir şey çalrnıyacağını 
dair Ankara caddesinde yeminle yanını 
çırak gırdiği kahveci Hasarım dükkamn
da, Hüseyine aid boya sandığını çalan sa
bıkalı Ahmeddir. Sultanahmed birinci 
sulh cezada 7 ay hapse mahkum edilntlt
tir. 
Diğeri Tahtakalede Mehmedin ardiye< 

sind<>n bir teneke peynir çalan Mustafa· 
dır. Sultanahmed ikinci sulh cezada 4,1 
aya mahkum edıJmiştir. 

Suçlular, tevkifhaneye gönderil.mi§-, 
lerdir. 

Beynelmilel tevhidi ceza 
kongresi 

Kahirede 12 kanunusanide toplanacak 
olan cBeynelmilel ceza tevhidi> kongr~ 
sinde memleketimizi hukukçularımızdan. 
Hukuk Fakültesi ordinaryüs profesöm 
Tahir ile İstanbul müddeiumumi mua
vinlerinden Sadri'nin temsil edeceklerini 
bildirmiştik. Prof. Tahir ile müddeiumu
mi muavini Sadri ruz.name üzerinde tedır. 
kikata ba~lamışlardır. 

Ruzname şu noktaları ihtiva etmekte
dir: 

1 - Emniyeti &uiistimal işlerinde tec .. 
rimlerin tevhidi, 2 - Evrakı nakdiye v• 
banknotlar hariç olmak üzere, aksiyon 
obligasyon, çek, poliçe v.s. gibi kıymetli 
evrak sahtekarlığının tecrimi, 3 - Pa· 
saportlar üzerinde tahrifat, hüviyet hu· 
susunda yapılan sahte beyanlara dait 
tecrimlerin tevhidi. 

Kongreye iştirak ederek heyetimiz yw. 
kında hareket edecektir. 

Atatürkün kabartma resmi 
İstanbul gümrükl~i !nuhafaza başmü

dürlüğü Atatürkün alçıdan, kabartma bfr 
resnıini ihtiva eden bir mdre boyunda 
bir levha satın almıştır. Bu levha, muha
faza teşkiJat. deniz merkezı salonuna asıı
lec:.ktır. 

Yuva kurmak her şeyden evvel bir 
varlık meseles;dir. Bu noktayı kay
dettikten sonra evlenecek erkeğin ala .. 
cağı kızda servet değil, aşk aramasını 
lüzumlu E;Örürüm. Düşüncenize verdi
ğiniz mecşa bence tehlikeli. 

ğmıza hakim olabileceğinizi sanmıyo
rum. İki ihtimalden bir; : Ya kız bir 
çığlık kopararak skandal yapar, ya
hud da arzunuza ıamolur. O zaman 
yuvanızın yıkılmasına müncer olacak 
bir teşebbüse adım atmış sayılırsınız. 
Bence ric'at etmek lazım. Karşılaşma
ları derhal kesme:iisiniz. Anlıyorum, 

zevcenize bir şey söylemek mümkün 
değil. fakat toplantı günlerinde bir iş 
bahanesile eve uğramanıak neden 
mümkün olmasın? 

l ___ lk_ı __ a_h_b_a_b_ç_a_v_u_ı_ıa_r_: __________________________ E_I~ça_b_u_k_lu~ğ~u__.I 

* Bebekte Bay B. D. ye: 
Ben bahsettiğiniz vazıyette bir aşk 

başlangıcı değıl, bır istek başlangıcı 
görüyorum. Ailece görüştüğünüz bir 
kızdır, onunla her karşılaşmada görü
nüşünü biraz daha cazib buluyorsu
nuz, gözlerinizi üzerinde eğliyorsu

nuz, içinizde onu bir kucaklamak ar
zusu cosuyor. O dakikada karınızı, ço
cuklarınızı tamamıle unutmuşsunuz

dur. Bereket versin vaziyet müsaid 
değıl, meclis kalabalık, fakat yarın 

başbaşa kalabılirsiniz. Soğukkanlılı-

* Edirnede Bayan cS> e: 
Gazete sütununda anlatılamaz. Ad

res yollayınız, sizi biraz tenvir ede
yim. 

Beyazıdda Bay Şükrü'ye: 
Mektub fena tesir yapar, düşünce

niz doğrudur, fakat bunları şifahen 

söyleyiniz. ti 
TEYZE 



SON ~POST:& 

" Ben bir hmarhane kaçkınıyım!,, 

Deli mi, yoksa gardiyan mı 
Deli desek elinde b:r deste anahtarla neye geziyor, 
gardiyan desek " Ben Yusuf Peygamberim ,, diye 

saçmalaması ne oluyor? 

ingiliz siyaseti ispanyada hükiimetçiler 
" Akın!ıya. tabi T erruel şehrine girdiler 

olarak gıtmı yor uz,, Hükıimetçilerin taarruzu inkişaf ediyor F ran~ocular' 
Dün Avam kamarasında ıehrin merkez mahallelerinde mukavemet edıyorlar 

-59-
Fotogra!cı ince, u

~ıı, zayıf bir adam. 
~aşı da biraz büyük· 
~e .. 

Makinesinin arka.. 
Blna geçe, baktL 1ıeri 
htı, ~eri çekti, IÖylii-
yor: 

Röportajı yapan: F anılı Kiiçiilı 
('hrcQme .,. 1.ttabu haktı ın&hfuadw> 

- Başıwzı kaldırı

nız! Tamam. biraı 

gülün.. gülün canını.. 
Allah, Allah; nedi

ye gülecekmişim? 

Damad resmi çıkar-

İngiliz Başvekili 
dünya işlerinden bahsetti 

{Bıtştarafı 1 in.ci ıayfada) 
de za.f teşkil e-ttiğini ilave etmiştir. 

Bunun üzerine kürsüye gelen başvekil 
Chamberlain uzun beyanatta bulunmuş 
ve ezcümle demiştir ki: 

Halihazır itibarile harici siyasete i
yilik edecek tar~da ~z sö~~emek ço~ I 

· 1 güç, fenalık getırebılecek soz bulmak 
ise çok kolaydır.• . 

Mr. Chamberlaın bir porslen maga
zasınm eskrim talimleri yapmak için 
şüphesiz en müsaid bir yer addedilmi -
yeceğini söylediği vakit hüklımetin ta
raftarı olan mcb'usların gülüşleri He 
karşılaşmıştır. 

Basvekil bundan sonra: 
ınıyorum a.. inadıma _ . 1 • • cB~vnelmilel münasebetlerin bu ka 
somurtacağun. Kaş- Jlastalar otobıısıe,·;c nakledılıııorlar dar acı. ve bu kadar karışık olduğu bir 

larımı çatıyon.an. 1 - Evet Yusuf peygamber.. devirde kendimizi yanlış bir şekilde 
- Olmadı .. canun kaşlarını çatma.sa- Sağ tarafa saptık. Karş~mı~d~ ardına 1 herkese tanıtmaktan tevakki edecek 

na! Böyle suratla resim çıkar mı? kadar açık bir kapı var. Bır suru karyo- tedbirleri ittihaz etmemiz lazımdır.> . 

Öfkeleniyorum. la gözüküyor. . .. .. demiştir. Jngfliz muhaleft!t parti~ rei.ri Atttun.in fs'Pfl".yada ~edkikatı ı:ma.sıw çekilen resım; 
- Sana ne, suratJml nasıl yaparsam Yanlarda ~a hır suru kapılar :.var. . 1 Lord Halifaxın Almanya Başvekili (Bastar4fı ı inci MJyfada) ıhükfunetçiler tarafından zaptedildiği· 

yaparım, keyif de benim, resrr.? de be- Gar?i~an Izzet be~i be~~z. goml~~ Bitlerle olan konuşmalarına geçen Mr. leri:ıin tazyiki mütemadiyen artmaktadır.\ bildirilmektedir. ' 
nim, surat da benim. Senf ~~.~~yl~n.mde, satt1:1 dışlı, başı kapelalı bırısıne te:sl Chambcr1ain bu konuşmaların m~hre -ı Fr~nkocuların yüzde kır~ nisbetle u- Hükıimetçiler bir çok malzeme ele: 
çek resmi yoksa fotogra uül.AlJıesını e e ı. rnivetini kavdettikten sonra hiç bır va- : l 

1
.1 • b·ıd·r·ım kt d.. aeçirmişlerdir. 

- Al Al· · h t Han· Haylay [- " " . . Y .a ı o u ugu ı ı ı • e e ıı. .o . . 
seni de parçalarım ha!.. - , ı, yem as a. 

1 
kit İngi1tere hükumetinin derhal ıstıh- T 

1 
bh ... 

1 
T r ktan Teruelde şimal<ien ve batı şunalın -

Deli bu, şakası olur mu7 ta dondurmalı kahve istiyen. d. sal olun~cak neticelere intizar etmemiş .;rrue ;e ;sı '\ -;, err~e 1, şar d- den hüC\Bll eden kıtaat bazı evleri ele 
Fotografçı: Amma da rneşhurmuşum ha .. ken ım vldug"unu sövlemiş ve bunların müza - mu a~aa ~tc.nk uehr .. 0k. ~sca~J on·unı r· hu:- geçirmişler, demir yolu köprüsüne ka • 

· · 1 ed .. h f m buralara kadar gel- ~ . d · mesım mu ea ·•p, . u umetç1 er, ı e ı - · . . 
1 

• ı~ - Peki, pekı, dıyor. gem en şo re 
1 

kere değil nihayet bir mükaleme en ı- . d . 
1 

d" H-L· dar ılerlemışler ve mezar ~ı wsmamen 
· .. • · · · · · . reketlerıne evam etm:ş er ır. UAU- • • • Çıt, elektnk dugmesını çevırıyor. mış. baret olduğunu bıldirerek: . b ta 

1 
k 'dd t'" b' ateş aç ısgal etmişlerdır. 

- Dikkat çekiyorum, bir.. Ali: .. Yapılmış hıc;bir tc>klif, alınmış hiçbir metçı a rDy: ar~.~01 ~! ~ ıdı ıbr . T - • Cumhuriyetçi kıtaat 'kısmen Teru • 
-· · · ? N · H Faruk deC'til mi? . . . . . . 1 k k mışhrdır. un og e U7.eıın en erı er- . . . Ben deli degıl mıyım. e ıstersem - a, b • tr.ahhüd, hıtırılmış hıç-bır pazarı yo - elın merkez mahallelenne varm1şıar · 

yaparun. Ve madem ki tehlikeli deli- Tashih ettim: 1 tur. demiştiı. rucl-Saragosse yolu kesil mi~ ve ağır ma- dır. 
Yirn .. uslu akıllı resim çıkartmak doğru - Franko.. Bac::\•tkil ~unları ilch·e etmiştir: kineli tüfek mermileri ŞC'hrin göbeğine · Dört Alman tayyareci 
olmaz. Yeşil takkeli yanımıza ge:ım: • Vazıycti YC'yahud ortaya konula bile- kadar düşmeğe baş~amıştır. Garbda, şi- Madrid 

21 
(A.A.) _ Tebliğ: 

O sayıyor: - Senin adın Franko mu? .Cl'k mantıki ı;ıkayetlcri bilmeyi umumi mal~e ve c~ubda, umumi hücum inkişaf Cumhuriyetçi tayyareler, Guadala -
- ... iki .. üç.. - Evet.. bir anlaşmaya varmak için yapılabilecek etnıış ve mucadele sahası varuşlara ka- jara eyaletinde bir asi tayyareyi yere 
Ben gözlerimi kapıyor .. kafamı yana - Franko, yani Frenk.. dernek sen umumi gayrete doğru ilk adım olaroık te- dar dayam~uştır. Muhasara halindeki asi- inmeye mecbur etmişlerdir. Bu tayya-

eğiyorwn. Müslüman değilsin? lakki etmek :cab eder > lcr birçok defa, çenbnı kırmak için mu- renin kaçmış olan dört kişilik mürt'l -
Fotografcı öfkeleniyor. Fakat hidde- - !...... Franıız • İngiliz görüımeleri kabil taarruza geçmişlerse de hiç birin- tebatı, bugün ele geçiri1miştir. Bun;a · 

tini belli etmek istemiyerek: - İman et. İman et.. benim .ıf I inci M4teakiben B. Chamberlain Fransız de muvaffak ciaınamııılardır Şehrin ce- rın dördü de Alınandır. Bunlar, Al .. 
- Olmadı, olmadı 1646, olmadı. Ca- peygamber Hazreti YU6uf oldu~a, nazırlarilc rapılan göıüşmelcrden bahse- nub varu~larmda şiddetli silah ateşi tea- manyada askeri pilot ~lduklarını ve 

rnı berbad ettin .. bir daha alayım .. di- iman et! derek mtizakere edilen bütün meseleler ti olunmaktadır hükCımetlerinin emrile Ispanyaya gel· 
yor ve küçük odaya girip çıkıyor. Camı Bu adam kimdi? Deli mi? Yoksa gar- hakkı;ı-.in iki hükumet ara~ında mevcud Villa Espesa mevzileri dün akşam diklerini bil<lirmişlerdir. 
tekrar makineye geçiriyor, yeniden ~a- diyan mı? cJduğu görülen C'!hengi h:lha~sa kayd ve .._ _... - .;o-~ 
yıyor. Deli desek, elinde bir deste anahtar işaret etmiş ve bu :ıfıengin Jngiliz hükü- Bir san' at jüri hey' eti 1 Gümrükler kanun11nda 

Başınızı ağntmıyayı.m. Zavaıllı .fo~ neden geziyor? Gardiyanlardan biri de- meti i~·!n derin bir memnuniyet kaynağı Teşkil ediliyor Tadilat için hazır/ıh 
toğrafcı tam dokuzun~ camda resmımı sek bu saçmalar ne? Yoksa buraya ge- olduğunu bildirmiştir. 
almağa muvaffak oldu. len hastalar böyle tecrübe mi edilir? ispanya mescl~ıi 

Mendilini çıkardı .. terini si1<ii: Ali söze karıştı: Bundan sonra İspanya rneselesine te-
- Al İzzet efendi, dedi, ŞU herifi gö- - Haydi Yusuf peygamber, sen işi- mas eden Chambcrlain, İngiliz planının 

tür. Anamdan emdiğim l!Üdü burnum- ne bak. Hastayı şimdi hamama götürü- f talyadan Sovyetler Bir!iğine kadar bü
dan getirdi. Ne malmış yahu .. ne rnalm yorum. Yıkansın, sonra senin peygam- Hin devletler tarafından kabul edildiği-
gözü. ber!iğine iman eder. Ben k._efil oluyo- ni ve ümid e:dildiğı veçhile, yakında ko-

İzzet gülerek bana döndü; rum. misyonun İsparıyaya h~reketine imkan 
- Yürü bakalım, malın gözü. p k•lA bulundugvu takdirde bu komisyonun mez-h - e a a .. 
Odadan çıktık. Koridordan ba çe~e Sağ taraftan bir kapı açtı .. içeri gir- kur plan esasına göre hareket edeceğini 

geçtik. Çakıl taşlı bir yoldan ilerlemege dik. Burası hamamdı.. karşılıklı iki be- söylemiş ve ~(·zlerine şu s~ıretle devam 
başladık. Sağda solda müstakil paviyon- yaz banyo var .. köşede kocaman termo- etmiştir: 
lar var. Keten bahriye elbiseli, kabak sifon bir kazan. İki taraf arasında ınüvazene 
kafalı, çıplak ayaklı adamlar gelip ge- · h b b'l Muhalefet İspanyada bir taraf lehine Içerde iki asta akıcı ve otomo ı • 
çiyorlar. de beraber geldiğimiz gri elbiseli adam müdahaleyi istiyor. Halbuki hükümet 

Soruyorum: iki taraf arasında müvazener.in muhafa-1 ki 1 var ... 
- Bun ar m. zasına c_alışmaktadır. Şunu haklı olarak İki hastabakıcı gri elbiseliyi soyuyor-
- Hastalar.. t iddia cd~biliriz ki, son altı ay zarfında l k k gez·y r lar. O, bu işe razı değil. Afyon yu muş 
- Peki, neye çıp a aya 

1 0 
- sesile: Avrupa gerginliğinde hissoiunur bir a-

lar? Ayakkabı1an yok mu bunların? zalnıa mevcud olmuştur ve bu da İspan-
_._ Çeneni kıs bakalım.. her şeye ka- - Ama, diyor, neye soyuyorsunuz ya meselesinin dahn az had bir hale gel-

beni? Neredeyim ben? Ne oluyor? nşrna. mesi sayesindedir. 
Dikkat ediyorum, bir tane bile ayak- Aliyi görünce hastabakıcılar sordu- Uzakşark meselesi 

kabılı hasta yok. Acaba bu hastalara lar: 
· ı ? - Bu <la yeni mi?.. .Başvekil, müteakiben, l zakşark mese-

niçin ayakkabı vermıyor ar· lesinden bahsederek ft-lakeUi uzak doğu Nihayet bir kaplllın önüne geldik.. - Evet. 
ht k _ Gel ~·ardun et, şunu soualım.. vak'alarının İspanya meselesini unuttur-gardiyan cebinden bir ana ar çı ar- " " 

Bir köşeye büzüldüm. Şaşkın şaşkın, duğunu kaydetmiş ve bugiin yalnız ismi dı .. demir kapıyı açtı. müstesna olmak üzere bütün heyetile 
S . ı da ·· d .. w.. ·· Amerikan olan biteni seyretmegv e başladım. 3 has-
ınema ar gor ugumuz büyük harb haline gelmiş olan uzak doğu ha · h ı · ·b· b. b sı tabakıcı gri elbiseli hastayı anadan pıs ane en gı ı ır yer ura .. ihtilafının gpi:ı-bini tedkikc girişmek ni-

K d · · kü ··k b. tre var dogv ma çırılçıplak soydular. apı an gınnce çu ır an · yetinde olmadığını söyledikten sonra de-B rd. k çık b' mer Sonra bir iskemleye oturttular. Çi-ir me ıven yu arı ıyor, ır - ttıiştir ki: 
d . • · · çek bozuğu hastabakıcı bir makine al-ıven aşagı mıyor. Çini Japcn kuvvetleri harbe mecbur 

G k v · _,_ k ç kan dı, hastanın canım saçlarını kesmeğe 
ere aşagı men, gert:A yu arı ı · etmiş olmakla beraber Japonyanın mü-
d . ı · ·1 · · d ta a dan e b~,;Iadı. Ama ne kesk, ne kesiş. Buna, 

mer ıven erın ı ensın e v n Y - -ı ...., dafaasını yapanlar bu ıncmlcketin Çin 
re kadar demir çubuklarla örülmüş ge- kesmeden ziyade, kırkmak demek da- taarruzuna karşı müdafaaya mecbur kal-

niş bir hol var. ha doğru olur. dığını bildirmek istiyorlar. Şurası bir 
İçeride bir gürültüdür gidiyor. Şarkı- Sonra banyoya soktular .. ve yıkama- vakıadır ki, Japonya muslihane vasıta-

lar, ezanlar, gürültüler ... Adeta gürül- ğa başladılar. larla bir tarzı hal bulmak için hiçbir za-
tülü bir rnekteb teneffüshanesi gibi. Hasta söyleniyor: n

1
an hiçbir teşeobüste bulunmamıştır. Ja-

Her kafadan bir ses çıkıyor. - Ne oluyor? Ben neredeyim? ponya Brüksel konferansında hazır bu-
Aşağı merdivenden iniyoruz: Gri elbiseli hasta, banyoya girdikten lunmaktan ımtina ettiği gibi daha sonra 
İzzet demir kafesli kapıyı da açıyor. sonra, çiçek bozuğu bana döndü: da konferans dışında gayri resmi görüş-

Oradan içeri giriyoruz. - Sen ne duruyorsun? Soyunsana! melere girişmekten de imtina etmiştir. 
Karşımıza uzun, ama pek uzun boylu, İşi abdallığa vurmaktan iyi şey var Bunun neticesi şu olmuıtur: Konferans, 

pala bayıklı, yeşil takkeli, keten bahri- mı? Cevab vermiyorum: uılaşmazhğa musllhnne çarelerle nihayet Ter 
ye elbisesinin üstüne hAki bir cübbe - Hey, sana söylüyorum, soyunsana! rnek olnn gayesine erişememiştir. Bu neUoe 
gı'vmic:ı, be'm' de kocaman anahtar des- ı felaketli bir neticedir. Fakat konferansının şe 
J··~ :ı - .......... reflnl lekellyen bir netice değildir. İhtillıfa 

tesi saUanan bir adam çıktı. Kalın bir - Sana soyun diyorum. nihayet vermek için tek blr çare vardır: Kuv 
leSle: - !. · · · · ··· • vet. 

- Ne o, dedi, yeni bir hasta mı? {Arkaıı var) Fakat k\lvvete müracaat, aokıa dnlet mu 

(B<ı§ tarafı 1 inci ıayfadc) 

lekette abide \'e heykel işlerine sarfe -
dilen paranın tamamen mahalline mas
ruf olabilmesi için Güzel San'atlar A
kademisinin mimari heykeltraş ve re -
sim şubelerine getirilen beynelmilel 
şöhreti haiz üç mütehassıs ile bu Aka -
deminin şehircilik mütehassısları ve 
Maarif Vekilliğince tensib edilecek iki 

ve Nafia Vekaleti ile Parti Genyönku
rulunca seçilecek birer azadan toplu 
dokuz kişilik bir san'at jürisi teşkili hak 

kında Maarif Vekaletinin teklifi Vekil
ler Hey'etinde görüşülerek dikilecek a
bide ve heykel işlerine estetik ve teI<.
nik bakımından tedkik üzere ve dahi -
liyece de bir aza iştirak ettirilmek sure
tile jüri hey'etinin teşkili kabul edil -
miştir. 

(BG.§tar•fı 1 inci sayfada) 

ğin önüne geçilmesi için de bazı hazırlık
lara başlanrr.:ık üzeredir. Kırtasiyecıliğin 
tamamen kaikması ıçiıı, telefonla vesa!r 
surçtlerle halli kabil cl3n işler bu şekil· 
ıerde halledilecek, a:ncak, kırtasiyey! 
kat'i ihtiyaç bulunan işler !çin kağıd kuJ. 
]anılacaktır. Bu suretle, ba11 işlerin daha 
çabuk ve kolaylıkla ~ıkmt.sı da mümkün 
olı-caktır. Kırtasiyeye kafi ihtiyaç bulu· 

k 
. ,. 

nan işler ıesbit edilece tir. 

Alman filosu Napol de 
Napoli 21 (A.A.) - Deutsch1and,1 

Falke, Möwe, Zreif, Kondor ismindeki 
Alman harb gemilerile Vollin Sahrinç 
gemisi Cagliari'den Napoli'yc gelmiş -
lerdir. İkincikanunun 2 sine kadar bu
rada kalacaklardır. 

nhedestnde yazılı değildir. Tazyik ve cebir yetıerlnl harbi' müracaat etmeden umum& 
t klifl Brüksel konferaruının hiç bir Azası ta- bir surette halletmekUr. 
r:fından tasvibe mazhar olmıyacalttır. Buna eri§mek için btt tarz tehdldler sa • 

Memnuniyeti muelb bir noktası vardır ~ vurmak değil şahsl temaslar tesisine çnlış • 
0 da müzakere edilen bütün meseleler hak- maktır. Ruhlarımızda endişeleri bir kere ?.a• 
kınd~ Amerika delegelerile tamamen muta- ha kovabileceğimiz bir vaziyete ertşmryl u -
bık bulunmuş olduğumuzdur. nıld edebileceğimiz yegfıne ~l, Mllletler a-

B Chamberlain bundan sonra son Çin rasında dostca ve açıkça muzakere yoludur. 
Yaka~linden ve bu arada da YangtM ıhldlse- Edenin beyanatı 
lerlle İngllterenln Japonya nezdinde yaptığı Londra 21 (A.A.) - B. Eden Avam J~a -
te§ebbüslerden bahsetmiş ve demlştir ki: marasında müzakeratı kapatırken ezcümlı 

Şimdi yaptıtımız şey, Japon hükümetınln §u beyanatta bulunm!-lştur: 
bu hfıdlselerin tekerrürüne mani olmak azim Bazı mnhfellerde, Ingiliz hükümetınln Al· 
ve kablllyetini i.&bat etmetıinl beklemektir. manya ile müstemleke meselesinde •Hğeı 

Mllletler Cemiyetinden bah.!eden B. Cham- müstemleke devletlerine zarar verecek bb 
berlaln, İtalyanın çeklleceğlne d&ir yaptığı muamele esasına dayanan bir tarzı hal bııl
tebllğa tın fllhaklka vaziyette hiç bir deği - mak niyetinde olduğu hakkında iddi:ı.laı 
fikllk husule getirmediğini, §lmdlkt prUar t- I mevcud olduğunu gördüm. İngiliz hükümcU· 
çlnde Milletler Cemiyetinin ihdası sırasında nin hedefinden bunun kadar hiç blr şeyin 
kendisine verlJen vazifelerden bazıların~ap-1 uzak olmadığını ve hukümeUn bu ncviclc:a 
mayacağını, bunun beynelmilel teşriki me - , lıerhangi bir teklif lleri sürmemiş olduğu gi
s!iye imanı olanlar nezdinde endişe uyan - b! herhangi bir tekllfl de ~i etmemiş ol • 
dıracağını Te fakat Milletler Cemiyetinin dün duğunu alenen ve katı olarak bu vesile ilt 
ya işlerinde rolünü oyruıyabileceğini ve bu - b!ldinnek isterim. 
nu vaziyetin realitesine ne kadar açık su - Bilhassa, Portekiz arazisi hakkında :ıar. 
rette bakarsa o derece müessir bir surette bden evvelki bazı miistemlekelerln tekrar ele 
ifa edebileceğini kaydetmiş ve: alınmasını düşündüğumüzden b:ıhscdillyor. 

Milletler Cemiyetine en hararetli bir su - Bu hususta şunu açıkça söylemek isterim ki 
n·ttc müzaherete devam edeceğiz. Bizim !na- bızce bu teklifler ölmüştür ve bunları '~ t'l
mmıza göre, bu cemiyet, barışın muhafazası yen dirlltmeye teşebbüs niyetinde değllll. 
için lüzumlu addettiğimiz daha 1~ ve daha Van Zeelnnd meselesi hakkında dn B. E-
genlş blr teşkllfltın nüvesini teşkil edeblllr. den şunları soylemiştir: 

B. Chnmberlain aözlerlnl şu suretJe bitir - Buna çok büyük bir ehemmiyet ntfcdi:;o-
mlştlr: ruz ve İngiliz hükümetl Van Zeel. nd .. sc -

Akıntıya tabi olarak gitmiyoruz. Muayyen rint pratik neticelerin taklb etmesi için elin· 
blr hedefimiz vardır ki o da dünyanın şika • den geleni yapacaktır. 



a S.,üı 

• Vakit gece yansını geçeli çok olmuş -ı 
tu. Banka müdürü Mister Armfield da -
ha hiıla uyumamış, okuyor, önündeki 
deftere bir şeyler yazıyordu. Müdürün 
adetiydi. Geceleri geç VC&kte kadar ça -
lışır, ve ziyafetlerde söyliye<:eği nutuk -
ları hazırlardı. Bu sırada kapı vuruldu. 
Ve eşikte, elinde bir mektub tutan, ha -
!inden de adeta çekindiği, tereddüd etti
ği anlaşılan bahçıvan göründü. 

- Y..f.ister Armfield, eve girerken, biri
sinin kapı aralığından ıunu attığını gör
düm. Eğılip aldım. Uzerinde cmühim~ di
ye yazıyordu. Işığınızı da görün~ sizi 
rahatsız ettim. 

Mi ter Armfield okumakta ' olduğu 
faslı bitirdi. Alışkanlıkla zarfı bir iki ke
re silkti, sonra bir yanından yırttı. Dak -
tilo makin~si ile yazılmış kiğıdda fWl -
lar vardı: 

- Sayın Mister Armfield, 

SOM P08TA 

Çeviren: 
İbnlıim Boyi 

• 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi il~ 
Muhammen bedeli 75000 lira olan bir adet B. tipi salon vagonu l/2/1W38 Sah 

günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacakhr. 
Bu işe girmek istiyenlerin 5000 liralık muvakk::t teminat ile kanunun tayia 

tayin ettiği veaikaları ve Nafia müteahhitlik vesikaa ve tekliflerini ayni IÜJl 
saat H de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır . 
Şartnameler 375 kuruşa Ankara ve Ha ydarpasa veznelerinde satılmaktadır . 

(8357) 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Merkezlııden : 

Genel 

Kurumumuz; Ankarada Keçiörendeki Anakucağı müessesine ilaveten yüz ya

taJclı bir çocuk pavyonu inşasına karar vermiş ve paviyonun projesini müsaba-

• kaya koymuştur. Projeleri muvafık görülenler~en birinci ve ikinciye cem'an 500 
lira mük5.fat verılecektir. Müsabakaya girmek istiyenler Kurumun muhasebe 
Direktörlüğünden izahat istiyebilirler. c8418> 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Mektebimiz malzeme 15boratuvan için 24 adet granit taşlarının kesmeğe mah
sus şartnamesi mucibince destere alınacaktır. Beherinin muhammen bedeli 28 
Ura olup ilk teminatı 51 lıradır. Eksiltmesi 27/12/!:'37 tarihine rastlıyan Pazar~ 

günü saat 14 de yapılacaktır. İsteklilerin şartnamesini görmek ~çin hergün. ve 
eksiltmeye girmek için de belli gün ve saatte Gümüşsuyundakı mekteb bı.na8l 
dahilinde mlitefekltil komisyona müracaatları i!an olunur. c7507. 

Yarın sabah bankanınn ihtiyat akçe -
sinden yuz bin doların kaybolmuş ol -
Ciuğuııu anlıyacaksınız. Gene. şunu da 
ögrencceksiniz ki, kıznız Judith ortalıkta 
yoktur. Bu iki hadisenin ınüsebbibi bir 
k şi.dir O da benim. Kalt-inizde kızınıza 
karsı bır sevginiz, bağınız varsa, bu ka -
sa açıgını şahsi paranızla kapatırsınız. 

(Muf ttt ler ıki haftaya kadar gelmez), 
pohs d hiç bir şey söylemezsiniz .. İki 

DoleriltJ makineli ile yaz&Lı. mektubu okumağa ba.§1adı. 

IRADvoıı 

i.ın dar gazete'erdc bir ilan görmez-
sem, b nımle mutabık kaldığınıza hamle-
dec ım. Max Trenchard 

N Su asını da çıkça beyan edeyim 
ki bu a.ırlarımla kızınızı alacağun diye 
bir \ • d bulunmuyorum. Zıra daha ön
ccde:-ı ba ka bir'sile nişanlanmış bulunu
yorum. Verılen mühlet sonunda, kızını
zın r r dhetçe sağ ve salim döneceğine 
in ız. p anımı hazırlarken de her tür
ii.ı ıh 'malled dıkkat nazarına aldığınu 

d ıca ılave ylerım. Onun için boşuna 
ugr mayınız. M. T. 

Hem paracıklarından, hem de kızın -
dan n sri şaylok, bir an sarsıldı. Kı -
zile, parası arasında hır mukayese yaptı. 
Han ı 'ne daha çok acıdığını birdenbire 
kestiremedi. Paraya o kadar ehemmiyet 
verrr.iyebilırdi. Ama en çok kızdığı, tu -
tulduğu şey, kızının tovır ve hareketi ve 
onunla birlik olan, - gözüne, dizine dur
sun - adam ettıği, yetiştirdiği delikan -
lının, müdür muavini Max Trenchardın 
meydan okuyuşu idi. 

Birden köpürdü, kitabı, not defterini 
olduğu gıbı bıraktı. Odadan dışarı fırla -
dı. Merdivenleri hızlı hızlı çıkmıya ~
Iuk n, ~endi kehdine söylendi: 

- Asıl kabahat sende Armfield, kızını 
!§ıne feda ettin. Onunla hiç meşgul ol -
mad!n. Annesinin ölümünden sonra za
vallıcığı, iyisini bile arayıp bulmıya e -

hemm1yet vermediğin bir dadının eline 
bıraktın. Cehalet ve hurafeler. batıl ina
nıştar içinde büyümedne, yetişmesine 

sebeb oldun. Hatanı anladın ama pek 
geç kaldın! 

Mister Armfield hızla, kızının odasına 
girdi. Işıgı yakmıya bile lüzum kalmadı. 
Oda kapkaranlık olmasına rağmen her 
şey apaçık meydanda idi. Tül perdelerin 
uçuştugu açık pencereden üşütüci.ı bır 

rüzgar içeriye doluyor, pen da da bir 
merdıvenin başları görünüyordu. Mü -
dür, pencereden dışarıya sarktı. Etrafta 
derin ve korkunç bir sessizhk hüküm sü
rüyordu. 

Sanki bir yerine felç ınmiş gibi kımıl
dıyamaksızın olduğu yerde durdu kaldı 

ve kendi kendisine mırıldandı. 
- Beı.im kabahatim ... Zavallı Judı h .. 
Birden arkasında bir takırtı oldu He

men döndü. Gözlerine inanamadı. Yata-
ğın ucuna ilışmış, oturmı:ş olan hır h ya
let, bir gölge, kolunu uzattı, ve masa lam
basını yaktı .. Bu hayalet, Judıthden baş
ka birisi değildi. Bir dakika sonra, genç 
kız babasının kollarına, içir.1 çeke çeke 
atıldı ve ağlıyarak mırıldandı: 

- Baba, baba .. Az kaldı, büyük bir 
hataya düşüyordum. 

Misler Arnıfield, kınnın başını okşadı. 
- Evet yavrum, diye cevab verdi. Az 

kaldı fena bir yola sapacaktın ... Allahıma 
çok şükür ki, seni gene buldum. Sağ ol 
da. paranın ehemmiyeti yok .. Judith geri 
çekildi ve babasına bakarak sordu. 

- Ne parası? .. 
- Maxın bankadan aşırdığı paralar .. 
- Yanılıyorsun baba .. Max böyle şey 

yapmaz. O namusu mücessemdir, baba ... 
Hatta, oaban bizi merak eder, gideyim, 
habP.r vereyim, bir kağıd bırakayım, dedi. 

"Son Posta,, nıo edebi romanı: 12 

Otomobili loşça bir sokakta du!'durdu. 
O zaman, fırsat bu fırsattır dedim ve ha
ber vermeden usulca sıvıştım. Pencere -
den içeriye girerken geldiğini duydum. 

Müdür kızına, şaşkın şaşkın baktı. Ju
dith, sankı bir şey hatırlamış gibi, atıldı: 

- Ha .. dedi, bu sandığı da beraber ge
tird ·m. çı.:.nkü M:ax, bana aman, gözün 
daıma bur.da ol un. Içinclc seyahat para
mız \ar .. demişti. Gene kendisine yollar
sın olmaz mı? .. 
Kız daha özunü bitirmemişti ki, mü -

di.ır sandığı açtı ~e bembeyaz yatak ör
tüsünün tzerıne güzelce istif edılmış 

banknot dcstelerıni boca etti ... 

BugünkU program 
iSTANBUL 

zz Birlnci.kinun 1937 Çarşamba 

ötıe neşriyatı: 

12.30: Pl"kla Tilrk mus1kts1, 12 50: Bava· 
dls. 13.05: Plakla Türk muslklsL 13.35: Muh
telif plMc ne riyatı 

Akşam neşriyatı: 

ıs 30: Mandolin takımı konseri; Kadıköy 
Ha.lkev1 tarafından. 19: Bayan Incl, Şan: 
Piyano ve keman rafeketile. 19.30: Radyofo
nik komedi: (Aştı Atik). 19 55: Borsa haber

Judıth, hıç saşırmışa benzemiyordu. ler!. 20: Mustafa ve nrkndaşlan tarafından 
Müdür, bu kadar para bir seyahat için Turk muslklsl ve halk şarkılan. 20.30: Hava 
çok degil mi? .. o.ye sordu. raporu. 20.33: ömer Rıza tarafından arabca 

so lev 20 45: Nezihe ve arkadaşları tarafın-
- Evet ama, b"z Afrikaya gidecek, Av- dan Türk mu !kist ve halk fal'kılan, (saat A-

rJıp da dolaş ca tık. Ama, AJlahtan ki bir y rı), 21.15: Julyi şan. S'ildyo orkestrası re
s y oldu, vakt rıde kafama dank dedi de fakatııe. 21 45: Orkestra. 2%.15: Ajana haber· 
kaçtım, ge dım ıer!. 22.30: Plakla sololar, opera ve operet. par-

Ne oldu, kızım?. Max sana fena bir çal rı 22 so· Son haberler ve erte31 giiniin 

muam, lede mi buhındu? p~ro-,;g::.,ra_m_ı_. ------------

I_ Yeni neşriyat _I 
ATEŞ - Haftada blr çıkmakta olan, bu 

ansiklopedik gençlik gazeteslnin dördftncü 

Nezle hastallkların 

kara habercisidir 

GRİP İN 
Bir kal gibi sizi 

müdafaa ederi 

- Ne münasebet. Merdıvenden beni a
şağıya indırdi. Bir kere öptü. O kadar ... 
Sonra otomobile bindik ama, rahat et -
medi, ıçim. Kafamda hep o hali vardı. 

Nasıl olur, neden böyle bayptı, diyor -
dum. 

sayısı bugün zengin yazılarla intişar etmLt-
Gripin nezleyi ve gripi geçirir, hara· tir. 

- Ne yapmıştı ki? .. 
- Daha ne ·Jlsun. sokak kapısının eşi -

ğindC'n sağ ayağını atacağına. ilk önce 
soi ayağını attı. Arlık insaf et. Ben böy
le b:r adama nasıl emnı~•et eder ve o -
nunla evlenebilirdim baba? .. 

y ARINKİ NÜSHAMIZDA: 

flaçka - Beyazıd 

VARLIK. _ 10'1 Dcl sayıaı blrçot t.,,ınmıt reti düşürür. 
imzaların maka~. blkiye, ft1r ve tercümele- Baş ve <lif ağnlarına, :romatizma san-
rlle çıkmıştır. cılanna, sinir ve adale~rdeki ıztırablara 

kartı en kuvvetli deva Gripindir. 
AHENK ve MANDOLiN "<11111 Havaların çok kanşık ve tehlikeli ol-

Zarif, sıığlam ve ucuz olduğun
dan memleketin her btrafına gön-
derilmektedir. İhtiyaçlarınızı ve 

kataloğumuzu isteyiniz. 

duğu günlerde sıhhatinizi korumak içill 
şüphesiz Gripin kullanmahl\Jnız. 

İsim ve markaya dikkat v€ her yerde 
ısrarla GRİPİN isteyinız. Eakl,ehlrı Ahenk Çıkara11 

.a....Y_a_za_n_:_P_c_r_ıd_e_c_eıa_·_z _______ , ~---- S. Suıı.d , 

müş bir halde idıler. Perihanın kendi- Yüzüme dikkatle baktı. Anladun ve - Ben buradan dan.sedenleriı seyre-
lerile alay etmesini, pudralarını, boya helecanla kulağına eğildim: derek eğleniyordwn efendim. 

Bir Genç Kızın Romanı 
ve kremlerıni kanştırmasını bir türlü - Orhan da davetli mi? Kolumdan tutup götürdü. O dakika· 
hazmedemiyorlardı. Nihayet, hepimi- Sesi titriyere.k cevab verdi: dan sonra neş'emi ve keyfimi yeniden 
zin kahkaha ile gülmemiz Şefkati büs- - Evet. bulmuştum; fakat va.kit vakit başım 
bütün kızdırdı: Onun akşamdanberi göz~rinin niçin dönüyor, kulaklarım uğulduyor, içim--

Muazzez Tahsın Berkand - Ya, sizin gibi mi olalım küçük~~- c- kadar dalgın olduğunu ve niçin ye- de derin bir sevinçle kanşık acıya, kor-
Gülerek elımi tuttu. • nımlar? Hepınız cenaze alayına gıdı- mek bile yiyemediğini anlamıştım. Za- kuya .benziyen duygular yanıp sönü-

1 
mıyacak. Hatta ~yaların bile birbirine yormuşsunuz f11"bı' solgun tazeler. il Em 1 "k De k rd F k t k d ··1.. :L-

- Hoş geldın kızım ... Sana bol bol uyan, yanındakı ve etrafındakılerle p "h b b d b t"ştı"rdı'. va ı e cı . . . me sevmek böyle yo u. a a ne a ar gu uyor, ne ıua· 
Jok m 'k ıAt h b. . 1 erı an una a ceva ye ı · üzücü ve yıpratıcı bir şey ... Allah beni dar çok eğleniyordum! Kendi neş'emle 
IS• teuı· mı'vs~n?çı 0 

a a azırladım, yemek anlaşıp kay~~n ıkçlımleri, renkleri ve - Böylesi daha şairane oluyor da böyle bir beladan uzak etsin! sar~ olmuştum. Bir kelebek mbi yan-
ı · duruşları gozu zev e okşuvor uv.ı b' 

- Yok babrı, s~Jm<!nın istahını kapa- A ı,.,..,m W• • b" . k • . ondan... Fakat yeşil elbisesi içinde Emel bir dan yana uçuyordum. Ayaklarım bil' 
İk ~ ~~u ~emcgını ~yu bir neş'e i - Bunu söylerken göz ucile Fahriyeye icim su oldu doğrusu... saniye yerde kalmıyor, bir dakika ol-

ma! ramını yemekten sonra yaparsın. çinde yedik. Sabahatın annesi bir tlü bak rd Ş" 1 · d d ·ma soluk ya ~ d" ı · rdum 
Bunu Sabaha tin bizden biraz küçük züye: ıyo u. ur erın e aı - Aşağıya indiğim zaman bir elimle sun. oh.~rup ~ en~ıyo · w 

kardeşi ve deniz banyosu arkadaşımız - Çabuk olun çocuklar, hazırlanma- naklardan, rengi uçuk dudaklardan bah gözlerimi kapıyarak dunnağa mecbur Ş~ı .. k:n~ kend~e-o y~şadıgım sa· 
Kamil söylemı'c:ti. settiği halde yüzünü maskaraya çevir- ka,..Jım. Hayalim.in en genic: zamanla- atlen duşunurken gulurnsuyonnn. -ı ğa vakit bulamıyacaksınız, deyip duru- b nı -ı 

- Kıskanı)or musun Kamil? yordu. mişti u gece. rında bile ben böyle bir manzarayı ta- - Kaç erkek tanıdım? Kaç ~aban.et 
- Hayır... k 1 k Misafirler gelmeğe başladıkJan hal- savvur edememictim. Salonun göru··n- adamın kolları arasın.da. dansettim. ! Fa at ası ıyamet giyinmeğe başla- -ı 

k de bizim bir türlü odadan çıkmadığı- mı'yen yerlenn' den alevler fışkırmıc: gı' _ Dansetmek, kendını tatlı bır uyu-Sonra saf ve temiz bir kardeş şakası: 
-Sahi Selma bir senede ama da gü

zelleşmişsin. Bu yaz İnciraltı plajında 
bir güneş gibı parlıyacaksın . 

Kulaklanrna kadar kızarmıştım. An -
nesile babası amilin böyle çocukça 
gevezeliklerine alışkın olduklanndan 
kahkaha ıle gülüyorlardı. Sabahat im -
dadıma ) etişti: 

- Ne istiyorsunuz kızcağızdan ca -
:nıın? Bırakın da salonun çiçeklerini 
düzeltel'm .. nerede ise ötekiler de ge -
!lecekler, büsbütün şaşıracağız sonra .. 

Sabahatin ailesine bayılıyorum. Bu 
evin havasında insanın içine rahatlık 
veren bir temizlik, bir saflık var. Ana, 
baba, kardeşler hep birbirinin gözleri
nin içine bakıyorlar. Biri ötekisini in
·,.trnemek için elinden gelse nefes al -

dığımız zaman optu. Sabahatin odası -ı el 
mızı gören ev sahibleri arka arkaya bı" ortalık pırıl pınl yanıyor ve bu ışık şu. kluğa bırakarak dönm. ek .ço. _k güz. bir düğün evi gibi karmakarışıktı. He- b id 

. · bl k haber yolluyorlardı. denı·zm· m' ortasında yalnız peri masal- ır şey, fakat o saatlenn sun1kley pimızın esva arımız utularından çık- • 
1 1 

w ,,._ 
Belki de annesini üzmemek için ola- lannda go··ru··ıau··gwu·· kadar gu··zel kadın- ç.ı gın ıgı geçtikte .. n ~ra hislerimi ta_: mış, yatağın ve koltukların üzerine se- - 1.• 

rilmişti. Bu kalabalıkta kimse kendi eş- cak, en evvel Sabahat kendini topladı lar, siyahlı erkeklerin kollan arasında liI ederk~ bugu~w agz~?a ~~ı tu 'b 
yasını bulup çıkaramıyordu. Esasen ve gevezeliği bırakarak hazırlandı. Be- dönüyorlardı. o~yan hır şey çıgnemış~ gı~ı acaı 

k ,__h yaz e vabı yüzüne büsbütün saf bir K ··zı 1 bu ._ d ,_ hır hal duyuyorum, ancak şımdı kaval-her vesile ile opan ACI kahalardan ve anrnıyan go er e ~a ınnıra ve 
1 

. . h . . h d ....nı 
genç kız manası vermic: ve ona çok ya- ht hl bakı rd B ye erımın epsının aynı oca an a,,-çığlıklardan iş yapmıya sıra kalmıyor- ~ mu eşem esva anna yo um. u d · b ll . 

1 
b" ba h b" b"ri-

du. raşmıştı. ne iht~amdı Allahım! Bu kadar pırlan- ersbenzı e. eınış .. erl gı .~ 
1 
n~ eldp kılr ~ 

Sa"ın k rtt w · · oldu Sabi t · . . ..1.. d teli red b 1 ne ıyen soz er soy emış o u a Bir aynayı Şefkat, ötekisini Fahr'ye - :s ı ıvı ıgın ıyı ··· ayı, ıncıyı, tu u ve an ne en u - h t 
1 

b'li B .. 
1 

llk duy-
tutmuşlardı. Perihan ise onları rahat hı- Kirpiklerini biraz boyamaz mısın? muşlardı bunlar! dua _ır ıya 1 yorumba · dau sozkerıb' imd ka-

.. .. . . gum zaman şım ve a e 
rakmamıva ye~ ~~-gibi .. idi. . - Hayır Selma, he~. ~~an fazla . O~umde hiçbır şey karşısında ken- nad gibi çırpınan bir heyecan yaratmıt" 

- Şefkat, sag göztmun surmesi 50} hır şey yaparsam tabıılıgımı kaybede- dımı kaybetmedigım·· halde bu manzara t b 
1 

b .. 
1 

. ·• ı· gen'"-
. . ı, un an ve u soz en soy ıyerı Y 

gözününküden daha fazla... rım. beni büyülemişti. Çekingen ve müte- lerin gözlerindeki parıltıyı samimi satı-' 
- Fahriye, saçının bukleleri ensene - ~akkın var, ben de olduğum gibi reddid bir tav_:rla bir köşeye sinm.if ~- mı.ştım. . 

yapışmış. Onlan biraz canlandır. kalacagım. ruyordum. Mumtaz bey yanıma geldi. _Ne canlı. ne taze bir yüzünüz var 
- Üst dudağının çizgisi muntazam - Elbi3en çok güzel olm.ut Selmacı- - Kedi gibi. yumulup kalnuflm kı- Selma hanım! Ne kadar güzelsiniz! Ne 

olmamış; rujunu ver de sana daha bi- ğırn .. sana bakmakla doyamıyorum. zım; gü.7.ellere bu kadar tevazu yakışır mükemmel dansediyorsunuz! Gözleri-
çimli bir dudak yapayun. - Daha hazırlanmadın mı Emel? Bu nu? Gel de seni bir kaç eşe doılta tem- iliz, bekıflarmız insanı büyülüyor. 
Şefkatle Fahriye hiddetten köpür- •Jr.pm çok uzun giyiııiyoaunt Yoba!U tayıllıi dAJl8Ader,. e.11eniniD. (Arkan varJ 



SON POST.& 

gömülü milyarlar etrafındaki gizli harb 

Defineleriı 
Orta'ık zifiri karanlıkh, sokakta en ufak bir ses bile yoktu. Magda birdenbire döndü 

ve kısık bir sesle: "Şimdi feneri yakabi:iriz, dışarıdan arhk görülmeyizl,, dedi 
Yarabbi, göz kama~t rıcı bir servebe 1 

kavuşmanın verdiği iht!ras, cesur ve ha
ris bır kadının ınsanı aynca kamçılıyan 
hırsı ne müd~ı~ bir şey •. ~oğuk bir g~ -1 
ce, hırsızl&r gıbı :neçhul l'ar mahzene gır
meyi belki hayatımda aklımdan bir an 
geçiremezdim. Fakat o gür. ne soğuğu 
hıssediyordum, ne yaptığımı::: şu hareke
tin belki de delice bir hareket olduğunu. 

Magda da, ben de, gıdeceğimiz yer bel
ki cehennem de olsa, orada mutlaka el - , 
de etmemiz lazım geleıı muazzam ser -
vetlerin bizi l:eklediğinden başka hiç bir 
şc.y düşünemez hale mi gcimiştik? Bunu 
bilemiyorum doğrusu .. 
Yalnız böyle zamanlarda insana bari -

kulllde bir ihtiyat, dikkat \ e maharet ge· 
liyor. 

Etrafı ıkimiz de büyük bir ihtiyatla bir 
müddet tarasst.d ettik. 

Hiç kimsenin bizi görmesine en ufak 
bir ıhtirnal kalmadığına tamamile emin 
olduktan sonra, uzalctan :farkedilmeme • 
rniz \çın de kufübenin koyu zifiri gölge -
lik tarafından ya'\•aş yava~ ilerleyip bir
denbire kapıdan içeriye ~irdik. Hemen 
duvarın kenanr•a siper alarak bir rnüd -
det etrafı rllnledik. Ses E:a<la yoktu. Kim

Magda. bütün de1ı~t>tile üstüme 

" Son Posta ,, nın 
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atılmış, bana sımsıkı sarılm.ştı 

- Korkma, dedim, gden kimse 
Magda haltı dehşet içindeydi: 
- Orada bekliyorlar her halde .. 

yok. 

seler görünmilyordu. O 'akit sür'atle he- Ve tabancamı mahzenin kapısına çevire -
nüz dışarının aydınlığiie seçilmekte olan rek _ dehşet ıçinde nefesim kesilmiş -
ı.-e gunuüz iyice r;özden geçırmi§ bulun -1 gürültüyü nnlamak için kulak kesildim. 
duğumuı küçük koridorumsu yere gir - Gürültü üstümüzden, kuiübeden gel r 
dik. Bır adım sonra da ınnhzenin ağzına mişti. 

- İsterser. sen bura<la dur. Ben yavaş 
yavaş şu aralıktan kulüt'('nin içini gözet
liyeylm. 

l\lagda ~ıddetli bir heyecanla kolumu 

sıkarak nefes nefese: 
- Asla! dPdi. Beraber gideceğiz. Şüp

hesiz gürültü her ne kadar şiddeUi ol -
duvsa da, mutlaka insan olciuğuna hük -
m;tıı!ek doğru değildi. Bir köpek veya 

kedi içeriye atlamış ve bır kaç taş yu -
varlanmış olabilır; yahud da bır bekçi ve
ya 'l)Olis bizi ı;örjp de içeri girmiş olab.i -
lirdi. 

girmiş bulunuyorduk. Tekrar durup ihil· :Fakat bu gürültü o kadar ani ve şid -
yaten bir defa daha dısarıyı dinledik. Ge- detli olmuştu ki ya kulübeyi bastıkla -
ne r.e bir ses, ne de bir fevk11ladelik yok- rına, ya bir yerin yıkıldığına hükmetmek 
tu. Önünıde pervasız bir tavırla durmak- lazım geliy'>rdu. ?ılaameı.fih bu garib ve 
ta olan Magda bana döndü ve gayet al - teiaşlı gürültü akabinde kesilmiş, orta -
çak bir sesle: lığı öldürücü bir su!rut kap!amıştı. 

- Şimdi fenerı yakabilıriz, dışarıdan Biz bır müddet heyecan içinde öylece (Arkası var) 
artık görülmeyiz, dedi. kcıldık. Ben olduğum yerden, mahzenin 

Fi~vakı mahzen zifiri karanlıktı. Dı - z!firi karanlığı ıçinde ilk mahzenin dar 
şarıya her hangi bir menfezi olsa görebi- koridora açılan aycJınhk kapısını görebi
lecektik. liyordurn. Uzun bir müddet dinlediğimiz 

Alhn 1040 ku uşa C:Uştu 
Altın, dün de 8 kuruş daha düşmüştür. 

Bu sebcble elektrik :fenerini yakmakta halde ses sada çıkmaöığııu görünce ken
tcreddüd :nanasızdı. Elimde taşıdığım dimiz! biraz top::ıriıyabilmıştik. Ben sol 
valızi Magdaya verdim. Sol elime cep fe- kolumla hfıla Magdayı vücudümde sıkmak 
neı ini, sağ elime de r..mniyet tetiğini açıp ta idım Dir taraftan kapıdan gözümü a -
ateş~ aleste bir halde bulunaurduğum ta- yırmac!an onun kulağına eğildim. 

Dün, borsa, sarraflarda altın alısını 1040, s:ı. 
tışını 1042 kuru~ olarak tesblt etmiştir. 

Türk borcu tahvlllerl de dün on kuruş 
düşmüştur. Evvelkl akşam 14,55 lirada kapa
nan tnhvlller dün ayni fintta açılmış, on ku
ruş düşerek 14,45 lirada kapanmışt1r. 

bancamı aldım. --------------------------------...----------

1 ____ İstan_h_u_ı _B_e_ıe_d_i_ye_i_ı_ıa_n_ı_ar~ı-~-=t~ Elektrik fen erini yakınca mahzenin 
içini tamamile görebilmiştik. Mahzenin 
gayet garib ~ir surette inşa edilmiş oldu
ğu ılk nazarda görülüyordu. Adeta iç içe 
odalar ilalinde yapılmıştı. Bulunduğu -
muz kısım da 'iliçiik bir odaya benzi -
yordu. Dipte !-.orıdorumsu dar bir ge -
çitten ıkinci bir mahzene yPçiliyordu. 

Magda, ınahzenin hu gnrib şeklini hay
retle gözden geçirdikten sonra: 

- Pek garib! diye mırıldandı. Burası 
acaba eskiden yer sltında oturulan bir 
yer mi !miş? Hele şu ıkincı mahzene ba
kalım!. 
Kapı gibi olan dar koridordan ikinci 

mahzene geçtik. Oradan da syni şekilde 
üçiıncü bir mahzene giriliyordu. Bunu 
gören Magda büsbütün hayret etti: 

- Galiba burası },öylece uzayıp gidi -
yor!. dedi. Sakın Binbirclircğın altına gi
den eski bir yola g,rmiş olmıyahm? O -
lura! 

Sonra dönüp. elektrık fenC'rinin aydın
lığmda benim ne gibi ~ir haleti ruhiyede 
bulunduğumu anlsmak ıstermiş gibi yü
zume dıkkale baktı. Ben işte ancak o va
kit Magdanın son ı:ayret!le hareket et -
mekte olduğunu anladım. Gözleri heye -
candan kanlanmış, kJpknmızı olmuşlar
dı. Metaneti zayıflamıya bcışlamış bir ses
le bana: 

- H r halde sona kadar gitmek Hi -
zım geıiyor, dedi. 

- - Ma~da tehlikeli bir şey yapıyoruz. 
Bu sozüm Marıdanın da ?.Ayıf yerine 

dokunmnş olduğu için g.ıyet asabi bir 
halde oana çıkıştı: 

- Sus, rica <:derim! dedi. Böyle bir 
yerde. böyle bir nnda tehlikt kelime -
sinden bahsedilmez. Buraya kadar gel -
dikten ~onra geriye dömn~k örümcekten 
korkrr.aktan başka bır şey değildir. 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz c.ltına a1 ınan 2374 nu
maı a \'e Doç markalı c to.l'bobilın Sirkecide Denıirkapıda Darüsslıade rnkağınd;ı 12 

numaralı garajcia 24/12/937 Cuma günü saat 11 de açık arttırma iit: satılacağı 

i!tm olunur. (11) (S5i3) 
,,,,,,,,.,_ 

DC'ykoz Belediyesi Tahakkuk ve Tahsil Şubesi Daşmemurluğun?an . Bina, .~ub
ran, çöp ve fener vergi re~imlerinden şubemize borçlu Anadoltıhıs~rında Korfez 

caddesı:-.dc :?7 No. ~ aiıda Ahmet Nazifin futası.r.a haciz konularak açık arttırma 
suretile satılacağından istek.lılerin 27 Kanunuevvel !)37 Pazartesi giinü öğleden 
sonra saat 14 de mezkür ya!ının kayıkhanesınde hazır bulunmaları ilfın olunur. 

N 
Grip, 

Nevralji, 
Haş ve Diş 

Artritizm, 

Ağrıları, 

Romatizma 

c8519> 

İst nbul Orman 1 aşmühendisli_...i Jden : 
ı _İstanbul Vili1yet:nin Sarıyer kazasında hududları şartnamede yazılı Bel

grad Devlet Ormanının Kurtkemeri serisinden kesilmiş 7742 1'.ental % 80 meşe, 
~., 20 kımşık odun 938 senesi mayıs gayesine kadar çıkarmak üzere 15 gün müd
detle açık crttırmay:ı. konulmuştur. • 

2 _ Arttırma 1/1/938 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 10 da İstanbul 

Orman Bacmühendis muavinliğinde müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 
3 _ Beh~r kental meşe odununun muhammen bedeli 20 ve karışık odunun 16 

kuruştur. 
4 _ Muvakkat teminat 111 lira 48 kuruştur. 
5 __ Şartname ve mukavelename projeletinı görmek istiyenler b·ı müddet içinde 

İstanbul Orman Ba~ühendisliğine müracaat edebilirler. c8434> 

1 lnhisarlar U. Müdürlii~ünden: ._ ____________ _. 
Magda daha bu sözünJ ikmal etme - 3500 kilo ıskarta çul Ahırkapı deposunda. 

miştı kı mahzenin :;. ukaı ısından, geldi - 1 adet dinamo teferrüatı Şemsipaşşa deposunda. 
ğ;miz yeı den doğru, ikimizı de dehşetle 3!100 kilo ıskarta çul Ahır kapı deposunda. 
dondur .. n bir gUrültu oldu. Ani ve şid - 1703 kilo ıskarta çul Ahırkapı deposunda. 
detlı bir giirültü. Yukarıda cins ve mikdarı yazılı e~ya 24/XII/937 tarihine rastlıyan Cuma gü-

S.yt 

• 
lzmirde et, ekmek ve s 

meseleleri hallediliyo 
(BClftlıMfı 1 inci sayf cıda} 

ki, İzmir kadar güzelleşmeğe müstaid bir 
şehir, azdır. Tabiatin liıtfe~tiği binbir çe
~id mahsullerini ve senenın on iki ayın
da bol güneşini satmak suretile gelirini 
artıracak bir İzmir şehri c·lbette ki bakı
ma ve ihtimama nıuhta~tır. İzmirin iki 
ve.çheı;indcn biri olan ihracatçı İzmiri 
devlet e"iile yükseltmek içın Ankarada 
büyük ıeş"bbüslere g"risildiğini gördüm. 
Bız İzmir şehrini tuı izm ve eğlence ba
kımından ele alarak c vve1a halkın mub-

raflar ortadan kalkmış olacak ı; 

'lürkiyede en ucuz ekmeği yiyı 

olacaktır. Ekmekler fabdkadan 
ra sarılı olarak çıkarak evlere 
şubelerine tevzi edilecektir. E 
de evlere abone usulü de tedkik 
tedir. 

Süt fabrikası 
Belediye şehir halkının temiz 

süt ihtıyacını temın ıçin };,öyle 
sese vucucie getirm(".ğı luzumlu 
tur. Kurulacak süt iabrıkası b 

rem ıhtiyaçlarını, daha ı:onra da turist- rin siıt, yogurd, peynir, ten~ya 
leri alô.kadar e.decek kısmını ikmale çalı- cını en sıhhi c:artlnr .. Itında ve 
şacağız. bir şt-kılde t rn n roecektir. Siıtl 

Bunun için istiyoruz ki, şehrin kalkın- 1 re otomobi.ıerle te\ ı.ı eoilece 
masını kabıı olduğu kadar çabuk ve pra- Mezbaha 
tik yollardan yapalım. Üs; ~ene sonra be- Beledıyenin, İzmir mezbahas 
lediye büdccsinln yarım m;Jyon, altı se- dernize etmek için hazırladığı 
ne sonra ise bi· m.Jyon fazlasile tanzimi bugün Başvektılet malrnmma g· 
için halk hizmetlerini kendi vasıtaları- Kandan gübre yapmak, tutkal 
mızla yapmağa karar verdık. ıhraç etmek, şehrin sucuk, pastı 

İkı yüz ~;n lira sarfiie bir garaj santral yccını fenni usullerle temin e 
yapacağız. PıoJcsi hazırdır. Garaj san- riz. Şehrin hayvan pnzarını me 
tral ikı katlı olacak; alt kısmına iki yüz yanında yapacağız. Izmir şehrin 
otobüs, üst kısmına da 300 taksi girebile- yedireceğiz. 

ccktir. Şehre gelen cütiın makinelerın On iki milyonluk projeden o 
ycrleşeceğ: garaj, tam konforlu, gazınosu ~ra;ını tamamiıyacağız. Sonr 
ve tamir atölyelerile mükemmel hır e.ser h~l santral, ekmek fabrıkası, s 
olacak ve belediyeye senE'.de 200,000 lira kaM, 100 vataklı şehir oteli. iki 
varidat getirecektir. zino, belediye saraşı, İnciraltı pl 

Ekmek fabrikası zinosu, şehir kanalizasycınu, yen 
!?.mirde kısa bir zam&ıı ıçinde ıslah e- poları. şehir içindeki başlıca yol 

dı'en fırınlar bize istediğ mız ve bekle- 1 faltlanması, Konaktan İnciraltı 
diğimiz randmanı V{'reme1;11ştir. Gerek asfalt caddenin r çılmnsı, şehrin 
k&Jite, gerek kantite bakımından ha1ka ikmal edilecektir. 
iyi ekmek yedirmek hedef ımizdir. Mo- Bu !şlerden her sene beledıy 
de:-n bir ekmek fabrikası meydana geti- tına bir buçuk milyon lira ilave 
rerc.·k şehrin ihıiyacı olan ekmeği kendi [; ni ün1id <>diyoruz.> 
fabrikamızda yapacağız. Mevcud 147 fı- Belediye reisi ıprrjesini ıanl 
rın, bu fabrikanın satış şubC'leri olacak- soma sözlerine şu cümle ıle nih 
tır. Ekmek fabrikası, belediye un fabri- miştir: 

kası yanında inşa edileceği için, Anado- c- Göreceksiniz, ne :pahasın 
!unun :çinden trenle gelecek buğdaylar olsun, herkesin beğene-c1.'ği nü 
doğrudan doğruya, vagonlarla fabrikaya şehır meydma getirecegiz. Çok 
ge~ırilecektir. Bu suretle zaruri bazı mas- ru7, fakat muvaffak olacağız.> 

Çalışan kadın yol • • 
vergısı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) lerin nisbet ve mıkdarları ve 
tarh ve cibayet e:ciilecek b.r vergi usulü biıdceyc yapacağı tesirler malı 
ikame olunacaktır. k k hey°E:rti tarafından hesab e 

Çalışan kadınm da erkek arkadaşı gibi tedir. Bu hesabların neticeleri 
yol vergisine tabi tutulması adalete uy- zamanda alınarak bu husus iç' 
gun bir hareket sayılacaktır. .nun projesi hazırlanacak ve bü 

Bu vergi hasılatı ciıdceden ayrılacak lise verilecektir. Tahfif yapılır 
tahsilatla birlikte kara yollarının yapıl- vazene buhran ve kazanç vergi 
masına tahsis oiunacaktır. Kara yolla- id hükümlerin de birleştirilın 
rında tatbik c~unacak yol tipı ve bunların nülmektedir. 
muhafazası için daimi taınfre tabi tutul-
ması hususunda tatbik edil~cek şekil ay-
rıca trsbit olunmuştur. 

Buhran ve müvazene vergileri 
Ankara, 2 1 (Hususi) - Hizmet er -

habının maaş ve istihkakları ürerinden 
ödemekte oldukları buhran ve müva -
zene vergilerinin nasıl bir tahfife fabi 
tutulacağı hakkında maliyenin sala -
hiyctli bir rüknü şu izahatı verdi: 

•Bu vergiler üzerinde büdce müva
zcnesme halel gelmiyecek derecede ve 
imkan nisbetinde bir tahfif yapılması 
için lazım gelen tedkikler devam et -
mektedir. Bu tahfü senelere bağlana -
rak icra edilecektir. Yapılması meclise 
teklü olunacak tahfifin nisbetini ve bu 
nisbetin her seneye isabet edecek olan 
mikdannı şimdıden erkanı ile beyan 
etmek kabil değildir. Yapılacak tahfif-

Uykuauzluk, 
rUkle ... aaabl z•rlfhk, 

ve y11r1m b•• •lrıeı, 
dönmeal, bargınhk, 

pıntı ve sinirden 

gelen bUtUn rahataızh 
iri eder. 

• 

Kendine beyhu 
yere eziyet ediy 

NEVROZi 
varken ıstırab çekilir mi ? 

BAŞ, Dİ 
ağrdarı 

ve üıütmekten mütevellid bü 
ağn, sızı, sancılarla nezley 

romatizmaya karşı : 

NEVROZi Magda bütün Cf>hşetile ü~tüme atılmış, nii saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin mallan hergün hizalarında ya-
bana sımsı1u sarılmı~tı. Biıtün vücudu zıh maha11erde görebilecekleri ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte icabında gUnde 3 kaşe ı.ıhnablllr • 

.....ı..__ __ _...z .. ~_n.,gı..ırı..ız~.a..ını...g.ı..ır ...... ~ı .... t .... rıı...y-o_rd ... u_ . .._B-:.:.en_,..ı.d::..e_r_h ... a .... ı, .... e_-..ı......:..7<_" _1_5_te_mın_· _a_t .. p;;...a_r_a_ıa_r_iy_l_e_b~ir_li_k_te_K_ab_a_ta.....;;.şt_a_L_ev_a_z_ım~_v_e_M_ü_ba....;y_a_a_t....;Ş;;...u_be_sı_· _M_u_· -_ı..._ ____ J._im ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 
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Saragında 33 

iı\J ıı Bir 
. Haremağasının Hatıralar~ 

Yazan: Ziya Şakir 

Çırağan sarayında gürültü ko .ltuğu gün, henüz bir b:ıhçıvan yam-ığı olan Halil, 
eline bir kürek geçirmiş, Abdülhamidin bulunduğu odanın, penceresi önüne . 

dikilmişti. Padişah kendisini görünce: "Orada ne duruyorsun?,, diyf.: seslenmiştı 

Bir gün, sarayın en meşhur hafiye - katine tamamile kanaat hasıl ettinniş
lerınden biri, bindiği arabanın atlarını ti. 
çatlatarak saraya gelmiş; heyecanın - Halil bey, tam manasile cahil, fakat 
dan boğuluyormuş gibi, İbrikdar başı gene tam manasıle zeki ve kurnazdı. 
Kamil ağaya koşarak onun vasitasile ı Fevkalade cesur görünmeyi çok iyi bi
Abduıhaınide bir jurnal takdim et - lirdi. Hatta, nail olduğu o yüksek ikbal 
mişti. mevkiini de, bu sayede elde etmişti. 

Üzerinde dakikası ve saniyesi yazılı (Ali Suavi) nin Çırağan sarayını 
olan bu jurnalin meali, şu idı: bastığı güne kadar Dolmabahçe sara-

cŞi.mdi, sarayı hümayuna geliyor - yında bahçıvanlara yamaklık eden bir 
dum. Veliahd Reşad efendinin dairesi gençti. Fakat, Çırağan sarayında kopan 
önunden geçerken, kapıda büyük bir gürliltü, Dolbamahçe sarayına akseder 
kalabalık gördüm. Reşad efendi, kapı- etmez, derhal eline bir kürek .kaparak, 
dan araba ile çıkıyordu. Arabanın ~tra- Abdülhamidin bulunduğu odanın pen
fını almış olan ahali ile konuşuyordu. ceresi önüne dikilmişti. Onun bu ha
Sadakat ve ubudiyet iktizası olarak reketi, zaten korku ve telaş içinde bu
arzed yorun\.• lunan Abdülhamidin nazan d'ikkatini 

Bu jurnali okur okumaz, Abdü1harni- celbetmişti. Derhal pencereyi açarak: 
din aklı başından gitmişti. Derhal nöbet - Orada ne duruyorsun? diye ses-
odasına zil çekmiş: lenmişti. 

- Çabuk seccadecibaşıyı çağırın. Genç bahçıvan çırağı, yerle beraber 
Demişti. İzzet efendi, huzura girer temennah ettikten sonra: 

girmez: l - Vazifemi ifa ediyorum, efendim. 
- Koş, bak! Biraderin kapısına bir Haddı varsa, senin düşmanlarından bi-

risi, buradan geçsin. Alimallah, şu kü
rekle beynini parçalarım .. diye cevab 
vermişti. 

O zamana kadar, Abdülhamidin gö
züne bile ilişmemiş olan bu genç Arna
vud, hünkarın o kadar hoşuna gitmişti 
ki; derhal seryaver Meluned paşayı ça
ğırmış: 

_ Şimdi, ~u g:nAci tüf~kci bölüğüne 1 
kaydedin. Ehne sılfıh verın. 

Demişti. 4te Halil bey, bu suretle, 
Abdülhamidin en büyük bir korku buh
ranı geçirdiği dakikalar içinde, iki çift 
sözle onun gözüne girmiş, artık ondan 
sonra da, mevkiini yükseltmek için hiç 
bir fırsatı fevtetınemişti. 

Halil beyin hünkara karşı· beslediği 
sadakate şübhe edilemezdi. Fakat pa
rayı, her şeyden fazla severdi. Saray 
haricindeki gizli vasıtalarHe, elli lira
dan beş yüz liraya kadar para alır; bu
nun mukabilinde vilayetlere (Alay 
beyleri), (Tabur ağaları) gönderir., 
bun arı terfi ettirirdi. (Arka.~ var) 

k~~alık ~p~~~ Ora~b~~yl~ ------------------------------~ 
dluyormuş. Çabuk, anla. Bana haber --------------1 
getır, demişti. 1 7t..TJ:b l i 

izzet efendi, kapıda bekliyen nöbet ı ~ u e C 
arabalarından birine atlamış. mümkün Eczape/er 
olan azami sür'atle Beşiktaşa inmiş, 
meseleyi tahkik etmiş, gene o sür'atle 
saraya gelerek Abdülhamide şu haberi 
vermişti: 

BQ&eoe nöbetci olan ec&aaıeler ,unıar

dır: 

istan1nrl cibetindekiler: 

Yeni bir 
C i L D 

Beyaz ve 
yumuşak 

SPOR 

lzmir lig maçları bitti 
Üçok Doğansporu mağlub ettiğinden Alsancakla· 

beraber 14 er puvanla şampiyon oldu 

Üçok takımı 
fzmlr, <Hususi) - Neticesi büyüt bir a - İlk devre, pe:ıaıtıdan temın edilen bir ıol-

lAkayla beklenen Üçok - Dobnspor maçı, lt, Üçok lehJne neticelenmiştir. 
havanın yağmurlu olmasına raRmen, olduk- İkinci devre başlar başlamaz, kaleden bat 
c;a biıyük bir kalabalık önıinde heyecanla ta Jıyaralı: ~.asım kalesine kadar munttaklyet
kJb edllmiştlr. Bu seneki lig maçlarında oy - le inen Uc;oklular ikinci golü yapmıflardır. 
namayan Fuad, Hakkı ve Fethi gibi üç ele- Bu lklncl golden sonra, cidden gü2lel OJDa -
manın üc;ok maçında Doğanspor saflarında yan Doğanspor hatlarında bir intfumaızhlt 
yer alışı, bu maça daha buyük bir al§.ka ve- baş göstermiştir. Sertleşme istidadı kazanan 
rllmes1ne sebebiyet vermişti. Saat on beşde oyun çığırından çıkınca, hakem Dolanspor
ıki takım taraftarlarının alkışları arasın - lu iki oyuncuyu sahadan çıkarml§tır. ŞimdJ 
da sahad~ göründü. Doğansporlular dokuz ldşlle, fakat ezilme -

den oynuyorlardı. 
_oyunun ilk safhası, her iki. takım için de Üc;ok takımı üçüncü golünü altnuf dolı:u-

müsavi şartlar altında gec;tl. Ikl takım da zuncu dakikada, bir hücum neticesinde Sa· 
cidden zevkli ve heyecanlı bir oyun çıkar - Jdln ayağından kazanmıştır. 
mış~~rdır. Bu gole ltiraz eden Doğansporlular aaha. 

Uçok ve Doğanspor takımlannın her iki- yı terketmJşJerdlr. Bu suretle Üçok n Alsan
si de, birbirine çok yaklaşan derin eşapell bl cak takımları on dörder punnıa pmptyon 
rer oyun oynuyor ve hücumlar cenahlarla olmuşlardır. 
inkişaf ediyordu. Üc;oklular, Dotansporun o- Maçlarda Üçok takımı 34, AJaancat 30 gol 
yun çember1nden kurtulmak lc;ln, ilk dene- yapmışlardır. Kalesine en çok gol giren ta
nin yirmlncl dakikasından sonra tablyele - kım Demtrsoprdur. 
rlnl değiştirerek c;ü orta ile ve tüc;ük müsel- Bu mac;tan evvel Ateş taltımı Demlrspo-
lcslerle llerlcıneğe başlamışlardır. ru 3 - O - mağUlp etmlşUr. 

Bu Pazar Ankarada 
Yapılan maçların 

- Efendimiz! Bu müfsid münafıkla
rın boyunlan altlarında kalsın. Pireyi 
deve yapıyorlar. Asılsız yere sizi evha
ma sokuyorlar. Meselenin aslı şu: Bü
yük efendi ( l) Arab~ ile kapıdan çıkı
~onnuş. Oraya bir kaç di.enci toplan
mış. Hasan paşanın adam!arı koşmuş
lar, dılencileri dağıtmışlar. İşte, işin as

Aksarayda: (Sarım). Alemdarda: (Sırrı 
Asım). Beyazıdda: (Cemil). Samatyada: 
(Rıdvan>. EmJnönünde: (Aminasya). E
yübde: <Arif Beşir). Fenerde: (Vitam. 
Şehremininde: (Nazım). Şehzadebıaşın
da: (Asaf). Karagfunrükte: (Suad). Kü
c;ukpazarda: (Necati Ahmed). Bakırkö
yünde: (İstepan). 
Beyoğlu cihdindekiler: . Tafsilatı 

Bükreş muhtelit/ dün 
Geldi ve Anlıaraga 
Hareket etti 

lı, faslı bundan ibaret. 
İzzet efendinin bu sözlerini duyar 

duymaz, Abdülhamid geniş bir nefes 

1 
almıştı. 

Eğer Abdülhamid bu işe İzzet efen-
1 diyi göndermeyip de başka birini yol -

İstiklal caddeslnde: (Galatasaray, Ga
rlh). Galata da: (Hidayet). Kurtuluşta: 
(Kurtuluş). Maçkada: CFeyzJ.). Beşiktaş-
ta: <Süleyman Receb). 
Bofnlçl, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üsküdarda: Cİskelebaşı). Sarıyerde: <Os
man). Kadıköyünde: (Saadet, Osman 
Hulüsl). Buyükadada: (Şlnasl Rıza). 
Heybellde: (Tanaş). 

larnış olsaydı: !------:::::=-.. -----_--,_-,,:_-.:.:~-
- Aman efendimiz!.. Veliahd ile te

m a bulunmak istıyen bazı kimseler, 
d lcncı kıyafetine girmişler. Daire ~a
pısı cıvarında beklemişler. Efendi ka -
pıdan çıkarken para istemek bahanesıle 
arabanın etrafına birikmişler. Kendisi
ne b r takım kağıtlar vermışler. 

Dıye, bir cevab alırdı. Artık ondan 
sonra tahkikata başlıyacak, hakikat · 
meydana çıkıncaya kadar kendisinin 
de rahat ve huzuru kaçacaktı. 

elRINci 
GÜN 

OÇONCÜ 
GÜN 

Açık uıe

sanıeler 

ve siyah 
benler 

Ebed.yen kaybolmuştur! 
Çirkin siyah benler, sivilceler, cil· 

din sert tabakaları, renksiz ve sol
muş bir ten... Bütün bunlar açık 
mesamattan ileri gelir. Bu mesame
leri kapatan gayrisaf yağlı maddele
ri ne su ne de sabun ile izalesi ka
bil değildir. Her açık mesame, cil -

Abdülhamid, İzzet efendinin doğru
luğuna emin olmakla beraber, hazan o
nunla kavga da ederdi. Mesela hünkar, 
saray haricinde mühim hır şahıs hak -
kında verilen hır jurnalin hakikatini 
anlamak için İzzet efendiyi gönderir -

-~~~~~~~!~~~~~~~ din taharrüşüne sebeb olur. Beyaz rengindeki (Yağsız) yeni Tokalon 
' kremi hemen mesamata nüfuz ile 

cild guddelerinin taharrüşünü ani

dı. İzzet efendi, tahkike gidip avdet et-
tikten sonra, doğruca hüfıkann huzu
runa çıkar: 

- Ef endi.miz, gittim. O adamla gö -
rüştum. Verilen jurnal, yalan. Zavallı 
adama, iftira etmişler. 

Abdülhamid, kızardı. O zaman ara
larında şöyle hır muhavere başlardı: 

- Canım, iftira olduğuna neden hük
mediyorsun? 

- Efendimiz!.. O adam, gayet temiz 
yürekli bir adam. 

- Temiz yürekli olduğunu ne bili
yorsun?. 

- Efendimiz, kulunuz, o adamın za
ten iyi adam olduğunu çoktanberi işi
tiyordum. Şimdi, kendisilc görüşür gö
rüşmez, artık bana tamamile kanaat 
geldi. 

J et efendi böylece saflıkla, birçok 
fen 1 kların önünü alırdı. 

Nobet yeıinın en mühim erkanından 
bir de (Tüfekci Halil Bey) di. Adi bir 
bahç vanlıktan miralaylı-a kadar yük
"e en bu adam da, Abd ham idin son 
derecede emniv • 'ni ce betm ; sacla-

( 1) Veliahda (büyiikefendi) denilir

di. 

IOD 
Yevml. Siyası, Havadis ve Halk ıazer.eJl 

Yereba~n. Çatalçeşme 50kak, 25. 
tSTANBUL 

Gazetemizdı! çıltıtn yazı ve 
ıesirnlerin bütü~ haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. ---

ABONE FIATLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 
Ay 
Kr. 

1 
Ay 
J...r. 

TOrudYB 
yUNANISTAN 

ECNEBİ 

1400 7.,0 400~ 
2340 12'20 710 270 
2700 1400 600 300 

AboM bedeli peşindir. Adreı 
deği§tirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilme:&. 
ilanlardan meı'uliyet alınma:&. 
Cevap tçın mektuplara IC kuruıluk 

Pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu : 741 İstanbul 

T~lgraf : Son Poıta 
T~lefon : 20203 

yen teskin eder. Mesamatm derin
liklerindeki gayri saf madde!eri ve 
siyah benleri hal ederek harice tard 
ve açık mesameleri tabii hadlerine 
irca eder. Esmer ve sert bir C'ildi be
yazlatıp yumuşatır. En kunt bir cildı 
kuvvetlendirir ve tazeleştirir. Ainın 
yorgunluk çizgileri ve burnun par -
lak ve yağlı manzarası tamamen za
il olur. Beyaz rengindeki ou yeni To
kalon kremi terkibinde taze krema 
ve tasfiye edilmiş zeytinyağ1 gibi mu 
kavvi, besleyici ve beyazlatıcı mad -
deler ınevcud olduğundan 3 gün zar
fında cilde yeni bir güzellik verir, ve 
beyazlatıp yumuşatır. Bu kremi her 
sabah kullanınız. 

NOT - Yüzünüzde bunışukluklar 
varsa, yüz adaleleriniz zayıflamış i
se, cildinizi Biocel ile beslemeniz la
zımdır. Cildinizdeki Biocel'in aynı o
lan bu kıymetli cevher, şimdi. genç 
hayvanların cild hüceyrelerinden is
tihsale muvaffakiyet hasıl olmuştur. 
Pen be rengindeki Tokal on kremi ter 
kibinde tam cildinizin genç ve taze 
kalınası için matlup nisbet dairesin
de karı.ştırılm:ı.ş olarak Biocel cevhe
ri vardır. Akşamlan yatmazdan e·ı
vel tatbik ediniz. 

Ankara (Hususi) - Ankara bu pazar çok 
dolu bir spor günu yaşadı. Bu lUbarla seyir
ciler dağılmış bulunuyorlardı. Günün en en. 
teresan maçı Ankaraspor - (Altınordu) 1le 
Muhafızgücü takımları arasında cereyan et
ti ve Ankarasporlular çok güzel ve hAklm 
blr oyunla şimdiye kadar yenllm1yen muha
fızlıları ( 5 - 2) yendller. 

Şimdi maçları sıraslle görelim: Günün 
llk maçı İş Banıası tekaücllerile, Sportıng 
mütekaldlcri arasında oynandL İçlerinde 
vaktlle spor sahasında yükselmiş hattA mil
li takımda oynamış oyuncuların bulunduk -
lnn bu maç 2 - ı İş Bankasının galiblyetlle 
bitti. 

Ankaragücü - Harbiye 
Sıra günün maçlarına gelmişti. Hakem 

İbrahim, takımlar her zamanki gibi. Oyuna 
Harbiyelller başladı ve ilk devreyi 2 - O ga -
llp bitlrdller. İklncı devrede Rıza A. Gücü -
nün golünfı attı, vazıyet 2 - ı olmuştu. 26 cı 1 
dakikada izzet Harbiyenin üçüncü golünü 
attı. Bundan sonra iki gol atan A. Güçlüler Futbol Federasyonu. tarafından clant e • 
, azlyetJ 3 - 3 berabere çıkardılar. Oyun da dllen Romanyanın Bukref muhtelltl dün 
bö ıcce blttl. şehrJmlze geldi. 

Y G B. ı·-· Kastam 16 oyuncu bir idareci ve bir de antrenör -
. ır ıgı • onu spor rna~ı den mürekkeb olan Bukreş muhtelltl, Yü -

Temiz kıyafetıoclle sahaya çıkan Kasta - tü -nı ersltc ve İ. N. Trlkolor klübler1-
1ul 7 - ı mağlflp oldular ven 5• u v .. 

monu ar · nin oyuncularından muteşekklldlr. Arala -
Maamafih idarecllerl bu talı:ıma sık, sık rında bir Macar oyuncu bulunan Bükref 

temaslar yaptırırsa az zamanda takım lyi muhtelltl Romanyanın temslli maçlara yol-
neticeler alır. .• •. ladığı en gene; blr takımdır. Bir miidafl, Jkl 

Ankaraspor - Muhafızgucu muavin ve uç mühaclml beynelmllel oyun -
Gunun en alakalı maçı bu oldu. Hakem culardır. 

K. Hallın. Takımlar; Ankaraspor: Bükreş muhtellti bu akşam Antaraya ha-
Cahid Nihad, Mehmed. Turgud, Sedad, reket edecek ve orada oynayacatı maçlar -

Rauf, Ta~eddln, Necmi, İskender, Orhan, dan evvel blr idman yapacaktır. Muhtelit, 
Fethi. Ankarada blrl temslli, diğeri hUBWd olmak 

Muhafız: Her zamanki kadrosunu mu - üzere iki mac; yapacaktır. 
hafaza ediyordu. Oyuna Muhafız başladı ve Bükreş muhtelltlnln mümkün oldalu ka
ilk zamanlar miltevaz.l.n geçti. Sonralan An- dar kuvvetll geldiği söylenmektedir. Futbol 
karasporlular açıldılar, h~kim oynamaya baş aJanlığı misafir taı ın gelecetı saati Uln 
ladılar. On beşinci daklkada İskender birin- etmesi ve al!kadar sporcuların tendllerlni 
el gölü attı. Bu golden sonra Muhafızlılar ıstıkbal etmesini tebllğ etmesine ratmen nh 
vaziyetin tehlikell olduğunu anladılar, hü • tıma iki idareci ve ikl gazeteciden PJr1 itim 
cumlara başladılar. Lakin Turgud, Seqad, senin gelmediği esene görillmtlştllr. 
Nihad ve Mehmedin güzel oyunları gole ma- Son zamanlarda misafir tatımıara tarşı 
nl oluyordu. yapılması IA.zım olan istikbal meraatrqlnln A.-

Kırk üçüncü dakikada Fethi İskenderln deta ihmal edlllr bir şekll aldılı göriUmelı: -
pasını gole c;evirdl ve devre 2 - O Ankaraspo- tedlr. AlAkadarların bu hususta nazan dik-
run lehinde bitti. katini celbetmek faydalı olacaktır. 

ha İ:ı·~~/evrede Ankarasporlular 3 gol da- Suavi, Salim ve Eşfak 
Vaziyet (5 - 0) Muhafızın aleyhinde 1dl hakkında tahkikat 

ve derhal açıldılar, m~hasım kaleyi sardı - Galatasaray - Güneş talomlan Ug maçın-
lar. Bu arada Rıza ve izzet birer gol c;ıkar - da sert oynadıkları için hakem tarafından 
dılar, vaziyet (5 - 2) olmuşt~. Oyunun bun- dışarı çıkarılan Galatasaraylı oyunculardan 
dan sonrası Ankarasporun hakimiyeti altın- S l S li ve Eşfak hakkında verilen ha· 
da geçti.. Ve oyun böylece blttı. Muhahzdan k~~v ;n ~r: İstanbul disiplin divanınca ted· 
Rıza ve izzet iyi idllcr. Kaleci orta idi. An- dllp kt dl 

kik e mc e r. karasporlulara gelince, çolı.: çalıştılar, çok ·:.:.::~:.:::;~:.:;,;;:::;.; _________ _ 

güzel oynadılar. Son Posta Matbaası 
İyi oyun çıkaranlar, Mehmed, Ni-

had, Rauf, Sedad, Fethi_, Turgud, İs -
kenderdl. 

8elbD Tezcan 

Neşri;vat N..üdurü: Selim Ragıp Emet 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem USAKUGIJ. 
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ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

En muannit öksürüklerle 

bronıit, astm, Ye boğmaca 
6kaürüğünün kat'i ilAcı• 

Cır. Göğüsleri zayıf olan· 
lara vikaye edici teairi 

pyanı dikkattir. 

BUtUn eczenelerde 
bulunur. 

İngiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğlu, lstanbuJ 

lstanbul Defterdarlığından: 

Hasköy Kircmıtçı Ahmft Çelebi mahalle sinin Çakırgöz sokağında 

eski l 1, 13, yeni 11 sayılı hanenin 40 da 18 hissesi: 
Beyoğlu Kurtuluş Dfre>kcibaşı sokağında eski 36, 38, yeni 36 sayılı 
hanenin 128 de !::5 hıssesi: 
Mercan Dayahatun miı.hallesinin Küçük ycnihan dördüntıi katta 
5 ~yılı odanın 32 de beş hisses.i: 
Mercan Dayahatun m&haliesinin Küçük Yenihan dördüncü katta 
6 sayılı odanın ~2 ce beş hıssesi: 
Mercan Dcıyahatun mahaHesinin Büyük Yenihan ikinci katında 4 
sayılı odanın 32 de beş hissesi: 
Ortaköy eski Gürcüoğlu, yeni Sünbül so kağır.da eski 27, 29, )elÜ 3 

ve 5 sayılı ev ve arsanın :i.8 de beş hissesi: 
Arnavutkoyiı Yeni Sed wkaJında eski 13 yeni 8 sayılı hanenın 48 de 
9 hissesi: 
Beyoğlu Kamerhatun m&ha1lesinin Kar nuvola sokağmda kiin eski 

Kıymeti 

Lira Kuruş 

206 " 00 

180 00 

13 ,,. 
17 25 

45 00 

62 00 

1125 00 

41. yeni 59 sayılı dükkanın 120 de 30 hissesi: 14-4 00 
Yukarı~a yazılı nıal!arm mülkiyeti 28/ 121937 Salı günü saat OYI dörtte satıla

caktır. Satış bedeline istikrazı dahili ve yüzde beş faizli hazire tahvilleri kabul 
olunur. Taliblerin yüzue yE>di buçuk pey ı:kçelt.rini vakti muayyeninden evvel 
vahrarak Defterdarlık Mı!li Emlak Müd üriüğünde müteşekkil sabş komisyonu-
na nıi.ıracaatlarL (F.) (8327) 

lst l.nbul Ormc-.n Başmühenciisli&inden : 
1 - İstanbul viiayetinde Sarıyer kazasında hudutları şartnamede yazılı Bel

grad DevlE-t Ormanının Eahçeköyü serisinden kesilmiş 22805/5 kental % 70 kes
tane ve ~ 30 :neşe odunu 938 senesi mayıs gayesine iı.ad~r çıkarmak üzere 15 gün 
müddetle &çık erttırm&ya konulmuştur. 

2 - Aı ttırma J /1/938 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 10 da İstanbul 
Orman Ba~mühendisliğinde müteşekkil Komısyonda yapılacaktır. 

3 - Brhcr kental meşe odun, muhammen bedeli 20 ve }tarlŞlk odun 16 lru • 
ruştur. 

4 - Muvakkst temina. 294 lira 15 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukııvelename projelerini görmek istiyenler bu müddet 

içinde İstanbul Orman Başmühendis rnuavmliğine müracaat edebilirler. c8433. 

itti SDllLUADI 
SIK YE 
S.,t-, L.~~ltl il 

YERLi 
MALLAR R 

,- Farelere ölüm .. ~ 

Bu ıııuzır mlllllOK .. ar, evinizde 
bUyOk zararlara ve hatta tehlikeli 
hastalıklarm s;rayetiııe hais oh. b.
llrler. lsınşlan akabinde % 10 
ö}Qm vak'alanna tesadllf edilmiştir. 
Sizin ve çocuklarımı için ve hatta 
evinizde bais olacağı zararların 

önOnQ almak için fareleri OldOrO
nnz. Bunun en müessir çaresi 
Fransız mOstabzaratından 

STEINER PASTASl'dır 
Birkaç gtın z:trfında sizi bu 
mnz'ıç ve muzır mhblQklardan 
kurtaraellkbr. 

Bntnn eczanelerde sabhr. ..JI 

Istar.bul Deflerdarlı2'ından: 
A.1yn11::u 

Lira KurU§ 
Beyoğlu Kurtuluş mahallesinin Kasımpaşa caddesınde eski 133, 
yenı 169 sayılı 172,28 met!"e murabbaı arsanın tamamı: 387 86 
Büyük~arşı Tulikçi1er sokağında kain eski 15, yeni 15 ve 15/l sayı-

lı dükkan mülkünün nısıf hissesi ile derunu!lda ınüstaka: iki ge-
dikten biris;nin tamamı: 75 00 
Üsküdnrda Selami Ali mahaJlesinde eski Gemici Ohanes, yeni Rei-
sülküttab :..okağında eski 16, yeni 17 sayık evin yarı payı: 200 00 
Boğaziçinde l\.uruç~ede Kır sokağında e!lki 10 ila 16, yeni 12 ila 
l8 sayılı 361,57 metre mt<rabbaı arsanın 16 da 2 hissesi: 81 35 
Yukarıda yazılı malla~r 28/12/937 Salı gür.Ü saa~ on dörtte satılacaktır. Satış 

bedeline istikrazı dahili ye yüzde beş faizli hazine tahvilleri kabul olunur. Ta • 
libler1n yüzde yedi buçuk pey akçalannı vakti muayyeninden evvf.1 yatırarak 
Odterda1·;ık Milli Emlak Müdürlüğünde miıteşekkil satış komısyonuna müra • 
caatlaı ı. (M.) (8326) 

Orman Fakültesi Mubayaat Komisyonu Başkanlığından 
Cinsi Mikdarı Mu. Fiatı Mu. Teminatı 

Urfa birinci nevi sade yağı 600 Kg. 100 Ku. 45 Li. 
İhale : 4/1/938 Salı saat : 14 de 

1 - Bilyükdere Bahçe köyde bulunan orman fakültesi için yukarıcia mikdan, 
muhammen fiatı, muvakkat teminatı yazılı Urfa birinci nevi sade yağ eksiltme-

ye çıkarılmıştır. 
2 - Eksiltme Vilayet Muhuebesi Direktörlüğünde toplanan F'akülte Mübayaat 

Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 
3 - Eksiltmeye girebilmek için muvakkat teminatın yatmJdığına dair mak -

bnz göstermek ve 2490 sayılı kanunda yazılı (.~!ları haiz olmak laz.ımdır. 
4 - Şartnameyi görmek istiyenler her gün Büyükdere Bahçe köy Orman Fa-

kültesine müracaatları ilan ohuıur. (8463) 

Eski HA YDEN 
Yeni BAKER 

mağazalarını ziyaret ediniz. 

Mobily:ı hususunda cEMSA-
Li ARASINDA. en iyi ve 
zengin çeşidler bulacaksınız. 

SALON, YEMEK ve YA -
TAK ODASI takımlannı 

HER YERDEN İYİ ve UCUZ 

ŞERAİT ve FİATLARLA te -
darik edebilirsiniz. J 

3 AVDA BiÇKi 
Öğrenmek ye musaddak diploma 

almak isliyenler Beşiktaş Biçki Dikiş 
Yurduna Yılbaşından evvel kaydo

Adres : Beşiktaş Aka-

ilan Tarifemiz 
Birind ..ı.üe 400 hnıı 
llıinci ealaile 2SO ;. 
Vrünci ealail• 200 • 
Dördiinei ..Jaile 100 • 
,, ealail"'- tJO • 
Son ealail• 40 • 

lılua.JYl!I! bir müddet zarfında fulaa 
ca mikdaı da 1llıı yaptıracaklar aynca 
tenzilltlı tarifemizden btifade ect.. 
ceklerdir. Tam, yanm ft çeyrek sayfa 
lllnlar ~ •Jft bir Uırife derplf 
edilmfftir. 

Son Polta'ıwı ticari Ulnlarına a1c1 
ifler için fU adrese mtlracut edQ. 
D\elldir: 

ilaçlanmzı =::: SALiH NECATi ~:. .ıı.:ı R:.et·1~U.:C\!ı!: FOSFATiN NECATi Çok kıymetli bir bebek gıduıdır. Bununla be.e
lenen yavrular tombul, kuvtetli Ye neteli olar. 
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RCA markasa tarafH'\dart 
müşterilere arzedllen 

muhtelif ahizeleri seyre

derken bazllan: ne kada•• 

güzeldir diye düşünürler. 

Radyoları işitmiş olan 

di{ler kimseler.ahengi 

harikuladedir, sesi çok, 

tabiidir. derler. Başkalan 

da. ne dehşetli bir çeşit 

en küçüOünden en büyü4 

(lüne kadar bir tekammül 

eseridir. derler. Bütün 

bunlar radyodan anl1Yor 

ve dedikl•rl d~rudur. 
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