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Hata·yda intihab 
Komisyonun intihabatı tanzim için 
hazırladığı raporu ve rapor üzerine 

verilen kararları protesto ettik 
Mesele CenevrBde 17 ikinci kanunda tedklk edilecek 
ileri sürdüjümk ihtirazl kayıdlann intibabab tehir etmiyeceği mütaleası 

Rrdeclili1or fakat biz bu fikirde değiliz. 
Cenevre 27 (AA.) - Türldye habatl tanzim için hazırlanan rapo • 

hiikümetinin Milletler Cemi,..U ru istihdaf etmektedir. Anbra hü • 
konseyi reisine bildirdlil illtirad k6mıetinin, raporun w l:M rapor ü • 
kayıdlar, bitaraf eksperı.r tarafJll • zerine verilen karariana kıymetini 
dan İskenderun Sancağındaki ~ şüpheli ~iü anlaşılmaktadır. 

Türkiye, Sancak statüleri hükümle
rinin tahriümiz bir şekilde tefsir e
dildiğini iddia ve önümüzdeki şu • 
batta yapılacak intihabat hakkında 

(Devamı 3 itaei ıtıtlfada) 

~----------------------------------.....---------------------'_, 

[!lugün 16 Sayfa 

Ankaranın Bayramı 
Atatürkün Ankaraya şeref verdikleri 

günün 18 inci yıldönümü 
dün heye can la k utl ulandı 

Ankara valisi, tebrin minnet ve şükran babrua 
olarak san'atkirane yapılm11 bir albn madelJe ile 

bir albümü Büyük Şefe takdim etti 

Tevkifhanede bir 
yaralama vak'ası · 

daha oldu 

Filistinde çarpışmalar 
dün de devam etti 

lnıiliz kuvvetleri bütün rayretlerine rağmen Ar~b 
çetelerini imhaya muvaffak olamadılar 

Nan ır ..... rsaı w•,a.wr~.....,., ,.,... 
ıa.ıo ........ , ... 

Kars Z 7 (AA.} - Yol kesmek, soy· 
gunculuk ve ştkavetten maznun ola -
rak yıllardanberi takib edilmekte olan 
meşhur eşkıya Bendivanlı Aydemir bir 
sabah saat 9 da Vali Akilin evine ge • 
lerek dehalet etmiş, silAhmı da teslim 
etmiştir. Bu dehalet.i temin hususunda 
V.illyetimiz C. R partisi üyelerinin 6-
nemli hizmetleri l6rülmilftür. Ayde • 
mirin vilAyet emniyet dairesince fo -
tograf w parmak izleri alınıp t.ahkibt 
evrakı tanzim edildikten sonra maz -
nunun evvelki vak'aJanna aid jandar. 
maca tu~ evrakile birlikde Cum • 
huriyet müddeiumumiliğine tevdi edil
~tir. 
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Çinlilerin bir 
haz1rladıkları 

taarruz planı 
bildiriliyor 

T eruel şehri içinde 
çarpışmalar devam ediyor 
ihtilalciler hükumet konağı i:e papas mektebinde hala 
mukavemet ediyorlar. Madrid gene bombardıman edildi 

Barcelonne ı 7 (A.A.) - Resmi teb-ı İhtilalcilerin tebliği 
liğ: Salamanca, 27 (A.A.) - Resmi te~ 

Hüklı.met kuvvetleri henüz asi sivil liğ: 
~~~~~~~~~~--~~~~· muhafızların işgali altında bulunan Te- Teruelin müdafaasına devam edil -

ruel'in piyade kışlasını zaptetmişler - mektedir. İki düşman tayyaresi düşürül 
dir. Şehirde ancak iki müdafaa nokta· rnüştür. Şehir civarında faaliyette bu
sı kalmıştır. Bunlar, papaz mektebile lunan Franco kuvvetleri vaziyetlerini 
sivil hükfunet konağıdır. Bu iki bina mahsus derecede islfıh etmişlerdir. Bu 
dün akşam alevler içinde idi. kuvvetler, hükümet kuvvetlerini çevir-

Diğer taraftan Japonlar bir müddet tevakkuf tan sonra yeniden ileri harekatına 
geç~ iler ve Şimali Çinde büyük bir şehri daha zaptettiler 

Londra 27 (Hususi) - Şanghaydan bil
dirildığine göre Çin erkanı harbiyesı bü
yük bir taarruz planı hazırlamaktadır. 

Bir çok eski Çin komünist liderleri iş 

başına getirilmiştir. Bu cümleden clarak 
Şansı, Suivan ve Suilian eyaletlerinin as
keri kumandası bir komünıst Çin gene
raline tevdi edilmiştir. 
Diğer taraftan Japon kıt'a1arı da şimali 

Çinde ileri hareketlerine devam ederek, 
Şantung eyaletinin merkezı olan Tsinanı 
bu sabah işgal etmişlerdir. 

.Bii"ı-ada bulunan Çin askerleri şehri 
terketmeden önce muhtelif binabn ate
şe vermişlerdir. Çinliler evvelce, Şan -
tungun limanı olan Tzingtao'daki Japon 
fabrika ve depolarını da ateşe vermiş -
lerdir. 

Ha' n Tzingtao'da bulun:m cSacra -
mentoı. adlı Amerikan topçekeri ya:-ın sa .. 
bah bütün Amerika tebaalarını bt.:rndan 
naklr>decektir. 

Liwanda, diğC'r İngiliz ve Amerika top
çekerleri de bulunmaktadır. 

Japonlar, buradaki ecnebilere 1°iç bir 
imtiyaz tanımıyacaklarını bıldirmişle: -
dir. 

Japon taarruzu yeniden başladı 

Tıentsin 27 (A.A.) - Jnpou kıt'a1arı -
nın umumi karargahı, Tsiman'ı işgal et
miş olan Japon kuvvetlerinın şimdi şeh
rin tahkim edilmiş olan kısmını i~gal e
den Çinlileri tardetmek suretile ctemi7.
leme> ameliyesile meşgul bulunduklarını 
bildirmektedir. 

Bir Japon erkamharb zabiti Tientsin -
Puken ·cephesinde uzun bir tevakkuftan 
sonra Japon taarruzunun başlamış o! -
duğunu beyan etmiştir. 

[ 
Bu Sabahki J 

rı _ Gazetelerde J 
L GördüğUmUz Fikirler -

Cumhuriyet - Türk deniz tıcaretJ için hızlı 
bir hamle başlıklı makalesinde Abidin Daver, 
Türk denlzclllğlnln gemisizllk ve limansızlık 
gibl iki büyük yarası olduğunu, Türk deniz 
ticaret mosunun içinde tek yeni gemi bulun
madığını kaydetmekte, Hisar vapuru facia -
sındaıı bahsederek kazaya rızanın Türk ru
huna nsla yaraşmıyan fena bir tevekkill ve 
teslimiyet olduğunu yazmakta ve Deniz ban
kın Tiırk deniz ticaretınln feyzll inkişafını 
pek kısa bir zamanda temin edeceğlni kay -
detmektedlr. 

* Kurun - Asım Us başmakalede bu seneki 
pamuk lstlhsallııden bahsediyor. Ve bütün 
dünynda istisalatın 30 milyon balyeden 38 
mllyonmllyon balyeye çıktığını kaydettik -
ten sonra 1stlhsal teref!uuniın fiatlar üze
rine maküs tesir yapacağını ve bundan bi
zim de mutazarrır olacağımızı Havc ediyor. 
Ve bitirirken diyor ki: 

dliikümeUn pamuk buhranı meselesini 
daha esaslı bir surette haletmek için bu nok
ta hakkında mllli bankalar ve milli fabrl -
knlar ile daha şimdiden temasa giımesl mu
vafık olur.11 

* 
'l'an - Ahmed Yalman bugünkü başma

knlede Hatay ~lcrlnden bahsediyor, ve ez
cıımle şunları söyhiyor: 

ııFransa 1le Surlyenln müşterek bir düş -
manı lkl tarafın menfaatleri nleyhlne bir 
dolab kurmak için uğraş.5.1 yakın şarktaki 

Fransa müstemleke memurlarının yaptığın
dan fazlasını başaramaz. 

Pekin 27 (A.A.) - Reuter muhabin 
bildiriyor: 

Japon askerleri dün İngiliz Anglikan 
misyonerleri mektebine girerek bir çok 
hususi evrak zaptetmişler, bundan son
ra mektebin Çinli müdürünün dairesin~ 
çıkmışlar ve orada bulunan evrakı dR al
mışlardır. Çinli müdür malUm olınıy&n 

sebeblerden dolayı tevkif edilmiştır. 

Japon gazetelerinin mütaleaları 

Tokyo 27 (A.A.) - Nişinişi gazetesi, 
Panay hiıdisesinin bir hal suretine rapte
,dilmesi keyfiyetinden bahsederken di -
yor ki: 

cBu meselenin halledilmesi Çan-Kay
Şek hükumetinin ,.çökmesini kolaylcıştı -
racaktır. Zira, İngiltere ve Amerikanın 
birlikte yapacakları hareket ihtimaUeri
ne dayanan devamlı mukavemet ÜD"Jd -
lerini yok etmektedir.> 

Osahi gazetesi ise, bilakis, Ameri"i{ı:mm 
notasını, Çinin müstakbel ~aziyeti hak
kında Japonyaya yapılmış kapalı bir ih
tar mahiyetinde telakki eylemektedir. 

Bir Japon diplomatının sözleri 
Tokyo 27 (A.A.) - Hariciye nezareti 

namına söz söylemiye salahiyettar hir zat 
gazetecilere aşağıdaki beya:ıatta bulun
muştur: 

c- Japon makamları, cLaydy Birdı. ha
disesi hakkındaki İngiliz notasına c<-·:ab 
vermek üze.re çıkan tahkikatı, faaliyetle 
takib etmektedir. Maamafih Japon c~\·a
bının, sene başından evvel verilebileceği 
hakkında bir şey söylenemez. 

cPanayı. hadisesindeki mes'uliy~tleri 

dolayısile, amiral Mitsunahi'den başka 

bazı zabitlerin de geri çağmlması ihti -
mali mevcuddur. 

Diğer taraftan Japon makamları, bir 
Japon kruvazörünün bir Çin balıkçı g~
misini takib ederken Hongkong kara su
larına tecavüz edip etmiyeceğini de tah
kik eylemektedir. 

Hususi konsey, dalyanlar hakkındaki 

Japon - Sovyet anlaşmasının bir sene u -
zatılmasını yakında tasvib edecektir. Tcv 
kif, edilen yedi Japondan beşi serb ... s~ bı
rakılmıştır.> 

Japon işgali altında ecnebilerin vaziyeti 
Şanghay 27 (A.A.) - Japon elçiliğin

den salfihiyettar bir memur gazetecile -
rin suallerine verdiği cevabda, demış -
tir ki: 

c- Japon ordusunun işgali altında bu
lunan Suçeu nehrinin şimalindek.i mın -
takaya kabul olunan ecnebilerin k=ır.uni 
vııziyeti gayet sarihtir. Japon ordusnnun 
harb zamanında himaye kanunu casuslu
ğu idam ile cezalandırmaktadır. Binaena
leyh, bu hüküm milliyeti her ne o!ursa 
olsun bütün ecnebilere de tatbik P.dile -
cektir. Bununla beraber bu, Japonyanın 
mevzuubahs mıntakda ecnebi imtiynzıa
rını kaldırdığını· ifade etmez. Japon ma
karnalı, beynelmilel kanun ve me\'cud 
muahedelere riayet edeceklel\ ve başka 
devletlerin hukuk ve menfaatlerini gö -
zeteceklerdir. 

Bu beyanattan sonra, öyle zannedili -
yor ki, Japon makarnalı ecnebi devlet -
lere yakında bir nota vererek vaziyeti 
resmen tavzih edecektir. 

Panay yerine kalın olan gemi 
Şanghay 27 (A.A.) - Yangtse neh -

rinde batan cPanay> topçekerinin yerine 
gidecek olan cGabu:t Amerikan topçc -
keri yarın nehrin mansabına doğru ha -
reket edecektir. • 

Fra·nsız 
partisinin 

komünist 
kongresi 

Teruel cephesinde son günler zar - meğe matuf büyük manevralarına de • 
fında 6.500 esir alındığı tahmin edil - vam etmektedirler. 
mektedir. Alınan malzeme mühim bir Madrid yeniden bombardıman edildi 
mikdara baliğ olmaktadır. Teruel'de - Madrid 27 (A.A) - Saat bire doJ
ki sivil ahalinin tahliyesine devam edil· ru şiddetli bir topçu düellosu başlamış
mektedir. tır. Asi bataryaları, bir kere daha hü-

Deniz cephesi: Dört asi harb gemisi kfunet merkezini topa tutmuşlardır. 
dün Caste1lon ve Burriana limanlarını Mermiler, şehrin merkez sokaklarında 
bombardıman etmiştir. İnsanca zayiat gittikçe artan bir ittıradla patlamış • 
ve hasarat yoktur. Cumhuriyet tayya- tır. 
releri mütecaviz gemileri kaçmağa ic - Telefonica binası ile büyük caddede 
bar etmişlerdir. Bunlar, Majorque adc!>- bazı binalar bombardımandan rnütees-
sı istikametinde uzaklaşını.şlardır. sir olmuşlardır. 

Londra radyosu 
Arabca neşriyata 
Başlıyor 
. Londra 2 7 (Hususi) - Önümüzdeki 

pazartesi gününden itibaren, Londra 
radyosundan Arapça neşriyat yapıla -
caktır. 

İlk günü, Yemen hükümdarı İmam 
Yahyanın oğlu ve diğer ileri gelen A -
rap liderleri birer hitabede bulunacak· 
lardır. · 

Halayda intihab 
(BaştiJTafı 1 inci sayfada) 

ihtirazi kayıdlar ileri sürmektedir. 
Öğrenildiğine göre, Milletler Ce

miyeti konseyi Türk ihtirazi kayıd
larını.kanunusani tôplantısında led -
kik edecektir, fakat bu kayıdlann 
Sancak intihabatını tehir edecek ma· 
hiyette olduğu zannedilmemektedir. 

Tevkifhanede bir 
Yaralama vak'ası 
Dalıa oldu 

(Başta rafı l inci sn.yf ada) 

de iki kavgacı da yakalar,mış, sus1 alı ça
kı saklanmasına meydan ver'.lıneden n ü
sadcre edilmiş ve Laz Yusu! heıren tc -
davi altına alınmıştır. Laz Yusu!un ya -
rası hafiftir. 

Vak'adan müddeiumumilfü habt'rdar e
dilmiş, müddeiumumi muavinlerinden 
Nureddin Tevkifhaneye gid.,.rek suçlula· 
rı isticvab etmiş, Arab Halil de, J,i>.z Yu
suf da tecrid edilmişlerdir. Muavin Nu-
reddin gece saat yedi buçuğa kadar tev -
kifhanede kalarak tahkikat ile meşgul 

olmuştur. Sustalı çakının tevkifhaneye 
nasıl olup da sokulduğu da tahkik edil -
mektedir. ?_~ Ar o.\ 1 l "-3 

Ankaranın Bayramı 
Ka. 

Anadolu ajansının notu: ( BQ.§tarafı 1 inci sayfada) 

Öğrendiğimize göre, Türkiye hü- tığı saatte yani saat on beşi beş geçe U
kfuneti Hataya gönderilen Cemiyeti lus meydanında bütün mekteblı lerin 
Akvam komisyonunun ihzar ettiği ve çok kalabalık bir halk küt1esinin 
intihab reglınanında Cemiyeti Akva- iştirakile büyük bir toplantı yapılmış, 

Arles 27 (A.A.) - Komünist partismin mın 29 Mayıs 1937 tarihindeki mu- Muzikanın iştirakile ve hep bir af{ızdan 
dünkü kongre içtimaında söz alan Mau- karrcrata ve bilhassa eksperler ko • söylenen istiklal marşını müteakib o ta 
rice Thorez, halk cephesinin kalkınma bi- misyonunun reddetmiş olduğu esas - rJıte Ankara valisi bulunan Meb'us 

Kralın istif ayı kabul edip ~ançosunu yapmıştır. Bu bilançC"ya göre ları tekrar bu reglınana koymak su- Yahya Galib Kargı, o günlerde doğ -
etmiyeceği sene başında yevmiyelere zam yapılmış, i~timai ka - retile eksper komisyonu kararma da muş olan hukuk talebesinden Saliı.hat· 

nunlar kabul edilmiş, mahsulat kıymet- muhalif hükümler olduğu açık delil- tin, ve Ankara şehri namma Behcet 

Tataresco 
Yeniden 
istifasını verdi 

belli olacak lendirilmiş ve halka rahat ve huzur te- }erle isbat etmek surctile Cemiyeti Kemal Çağlıfr, tarafından söylevler ve-
Bükreş 27 (A.A.) - Havas ajanşının min edilmiştir. Akvam konseyi nezdinde bu reglma· rilmiştir. Bu merasime başlanmadan 

muhabiri bildiriyor: Hatib demiştir ki: nı ve onun tatbikini protesto etmiş önce de Atatürk'ün Ankarayı Hk gör -
İntihabattan sonra yüksek intihab ko - c- Bununla beraber yapılacak işler ve bu hususta sarih ihtirazi kayıd - düğü yerlerden otomobilden indiği ye -

misyonu, meb'uslukların hükumet blok - bitmemiştir. Daima müteyakkız bulun- lar dermeyan eylemiştir. Bunun ü- re kadar geliş müjdesini verecek olan 
larının lrn7..andıkları reyler nisbetindc malıyız ve fakat şunu da n:ızarı itibara zerine meselenin konseyin l 7 Kfuıu- Halkevleri atletlerinin ikinci Ankara 
dağıtılmasına ve yüzde 2 den az rey al - almalıyız ki, halk cephesi iktidar roev - nusani 19 38 içtimaındaki ruzname • koşusunda birinci, ikinci, üçüncü gel • 
mış olan fırkaların meb'usluk tevziaLln- kiine geçtikten sonra rahat ettik ve ne _ sine alındığını öğrenmiştir. Bu me - miş olanlara Yahya Galib Kargı tara -
da nazarı itibara alınmamasına karar fes aldık.> • yanda konsey reisinin bu inlihab fından miikafatlar ı.•erilmiştir. 
vermiştir. Hatib bundan sonra Sovyet rejimini reglemanı projesini asla tasvib ve Bu akşam da Ankara radyosunda 

Kral Carol ile Tataresco, siyasi va1jyet müdafaa etmiş ve Avrupaıım faşistliğe tasdik etmemiş olduğu da aynca ha- 18,30 dan 19,30 a kadar bayramın kut
hakkında uzun bir mülakat yapmışlın - doğru gittiğini iddia eden Solini'ye ce - ber alınmıştır. Bu hale göre, malfıl !anması ıçın Halkevine tahsis edil -
dır. vab vererek şu sözleri söylemiştir· bulunan bu intihab reglemanının miş kırk dakika içinde geliş hatıraları, 
Dolaşan bir şayiaya göre, Tatarcsco, c- Avrupa, hiç bir zaman faşist f'sare- tatbikatına başlanılabilmesi varid o- ihtisasları ve intıba lan ifade eden hi • 

istifasını vermiştir. Ve kral da senP ba- ti altında kalmıyacak ve <l~'llokrac;i mu- lamaz. tabeler verllmiş, şiirler okunmuştur. 
şından sonra bu hususta hir karar vere- za!!er olacaktır. İlk safta Fransa Avru- Sancak delegesinin yeni bir entrikası Gece Halkevinde de ayrıca şenlikler 
cektir. Başvekalete milli köylü partisi - paya demokrasi, terakki ve ~ulh yolun- İskenderun . 27 (Hususi) _Delege yapılmıştır. • 
nin mü2aheretile liberal partinin şefi da rehberlik edecektir.. Garonun Sancakda kendi işlerini kolay Ankara, 2~ .<ı:ususı) --:- ~t~türk'~n 
Constantin Bratiano getirilecektir. Böyle !aştırmak, kendi hakimiyetini takviye A.?k~.ray~ gelışın~n on s~kızıncı yılda -
bir anlaşma, Tataresconun !nfikaki ile ko- Meclis dahiliye etmek maksadile kurmaya çalıştığı nu:nu rnun~seb~tıle Vah ~evzad Tan -
laylaştırılmış olacaktır. encümeninde «İttifakı anasır> cemiyeti, Kuseyri Mus dogan şehrın 1mı~net ve şukran h~tıra : 

Tataresco, intihabat esnasında milli Ankara 27 (Hususi) _ Dahiliye encü _ t<ıfa ve Adalı Mehmedin evlerinde ye- sı olarak san atka:ane ~ap~. mı.~ ~.ır al 
köylü partisinin şefi Jules Maniu'ya k:ırşı meni Dahiliye Vekili Şükrü Kaya ile mü ni bir takım toplantılar yapılmıştır. tın mn~alya v~ ~ır albumu Buyuk Şe
bizzat cephe almak mecbu!'iyetinde kc.l - dafaa ve hukuk müşavirinin iştiral.ıle Bu toplantıya Nescı Zadeler, Şekib Be- fe takdım etmıştır. 

Bu çlrk.ln çırpınmalar karşıoı:mdn biz yolu
muzdan kalmıyoruz. M rh le rr.erhale llcrıe
yoruz. Hatay hııkkında~ c n"vre anlaşma
sının ){ıfzını ve ruhunu :ıhaklrnk ettirmek
ten ibaret olan hcdeflı e hcı ;un blraz dn-1 
ba yaklaşıyoruz.» 

mıştır. toplandı. Mehmed Somerin heyeti mah- reket ve İsmail, avukat İz:mirliyan ve Madalyanın bir tarafında kalenin es 
Fransa ile Almanya susa kararlarının affı hakkındaki teklifi bazı Ortodokslar da iştirak etmişlerdir. ki hali, diğer tarafında yazı ve tarihler 

etrafında hükumetin mütaleası dinlerd:. Bu içtimada Halebden hususi surette görülrnektedır. 
Arasında yakınlaşma Neticede heyeti mahsusalarca alcyhleri- gdmiş olan bir zat da hazır bulunmuş· -------

(R~tarafı ı inci sayfada) ne verilip kendilerine tebliğ edilmiyen tul'. Afyon kız eı;ısfitüsünün 
_ Alman milleti dostlu~a, dostlukla kararlara alakahların itiraz edcbilmC';e- ToplantJlarda cİttifakı ana~ır> cemi temeli atıldı 

-············· ............... ... ......................... mukabele etmesini bilir. Alm:-nya, Fran- ri hnkkında hükumetin meclise verc!;ği ı etin i n ça1 1şma tarzı , Sancnk intihaba- . • • 
iVIa: .. in°y ve ilirken sız hariciye erkanının samimiyetine kail- layihanın tadili için dört l:işilik biı t.?li t nda takib edilecek hattı hnrcket ve Afyon 27 (A.A.) - Vılayet umuını 

dir. Ve mütekabil bir anlaşma için izhar encümen teşkiline karar verildi. yardım membaları hakkınıia müzake- meclisi . taı:afından ):aptı~ılmı~ına ka 
Suriye Başvel li mecliste izahat edilC'n bu samimi arzulara ayni samimi- reler yapılmıştır. Verilen kara lar a ra- ra r \•erılmı.ş olan Alı Çetınk ~-a kız ('.?s 

vt k yetle mukabele edecektir.,, Y e::i Habeşistan valisi sında ittifakı anasır tezine. taraftar o . t ··.,ü binasının temel atma torcni dun 
Beyrut 28 <A.A.> .., ·e 11• P .. rıs s~ya - Siyasi müşahidlerin kanaatine göre Adi ;a babada lan bazı Suriy"'lPerin yardımı ile Arap ) apılmıştır. 

hatl ve Türkiye hi 1 v::ıptııtı müza - hd · d ------
Almanyada beliren bu anlaşma v"' dost- Adı',.ababa 27 (A.A.) - Habec::ı'" la- \e A1evi va etim teyi e lüzum da • d kl. t • kereler hakkındu p akında mecııste be - "' ., ... ., Parı e na ıya grevı 

yanatta bulunacakt ır luk temayülünün başlıca fımill b!zzat n•n yeni valii umumisi Dük d'Aoste, Yardır. 
Lehliler aleyhine bir nıinıayiş Fransız hariciye nazırı De·b'>s o1muştur. ,dün tayyare ile gelmiştir. Dükün bin - Antakya 27 (Hususi) - Yeni reji -

Varşova 28 CA.A ı Kovnodan blldlrill- Nazırın, Almanya ile anla~rnvk w> dost miş oldu~u tayyareye, avcı tayyarele - min mer'iycte girmesi dolayısile komi-
:ror: Noel gecesl bir I eh t')'utro piyesi tem-j1 geçinmek üzere Prag hükumetin~ yaptığı rinden mürekkeb bir fil<> refakat et - ser Kon de Martelin bir beyannamesi 
sll edilirken, bazı ı.ıtv nv lı gençler bu tem- . • t · 1 B 1. d k .. 'd k 'd" K d" · t 1 k -1 • 1 h'"k. t k ki d 
Slld h b l Le

"''ll t samımı avsıyc er, er ın e ço musaı mc ~te ı ı. en ısı op at ma ve mı lı ya nız u llllle ona ann a memu -
e azır u unı.ın u ere aarruz etmiş .1• cd'l ed' w. • 

ve camları kırarak temsile devam lmkAnını bir tesir bırakmış ve Fransa ile bir yak- marş çalınmak suretile selamlanmıştır. rine okunmuş, halka ı an ı m ıgı gı 
-.ırakmaml§]ardU". la§llla cereyanı doğurmuştur. Dük'ü Mareşal Graziani karşılamıştır. bi hiç bir gazeteye de verilmem~tir. 

--

Paris 27 (A.A.) - Nakliyat ve ıaşe 
işçileri grevinde Chautemps tarafın -
dan yapılan hakemlik teklifleri, grev • 
ciler tarafından tedkik ve ihtilafın ya -
kında nihayet bulacağı ümid edilmek -
tedir. 
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Güzel santatlar akademisinin 
yıktmlmaması isteniliyor 

Müfettişler dün 

Suçlu dün İstanbul polisi tarafından yakalanınca 
Prostun projesinde limana kalbedilmesi 
nlmasına lüzum gösterilen sahil boyu 

hükfuııete müraca3• edildi 

için yıktı
hakkında 

Dün sabahtan itibaren Dahiliye Ve-
kaleti tef~ hey'eti reisi Tevfik Talat adliyeye verildi, ciuayetini anlattı ve tevkif edih·i 
da bizzat müiettişlerle beraber çalışa - Gemllkde Rauf isminde bir gencin, sevdiği dildiğini, bildirmiştik. Tevkif edilen kaptan.' 
rak otobüs tahkikatı ile meşgul olma • tızı kend1sine vermedikleri için kızın anası vekili vasıtaslle mahalli mahkemesine mtir:ı.
ğa b~la~tır. Elması tabanca ile vurduğunu, sonra İstan- caat ederek, 300 llra nakdi kefaletle, tahliye• 

Tahkikata memur edilen müfettiş _ bula kaçtığını ve dün burada yakalandığını sini taleb etmiştir. Mahalli mahkeme k'.ıpta.• 
lerden Ali Seyfi belediyedeki mesaisi _ haber vermiştik. Suçlu Ahmed oğlu Rauf nın bu suretle tahliyesini ve sorgusunun da 

dün müddeimumumiliğe teslim edilmiştir. blnnlyabe İstanbul ı inci Asliye ceza mahke• 
ne devam etmiş, Tevfik Talat ile mü - Müddeiumumilik suçluyu sorgusu yapılmak mesinde yapılmasını, İstanbul müddelumu .. 
fettişlerden Abidin vilayette kendile • üzere, Sultanahmed ı inci sulh ceza haki - mlliğine gönderdiği bir tezkere ile bil .. 
rine tahsis edilen odada meşgul olma _ minin huzuruna çıkarmıştır. 24 yaşında olan dirml.ştir . 

.ğa ~ıa;ı~ıarclır. t ~~r~1u, mahkemede hadiseyi şöyle anlatmış - Sarhoş bekçi mahkum ohiu 
e iyede mü ettiş Ali Seyfi oio - _ Sabriyeyi seviyordum. Ailesinden isti -

büs ruh t l · ·· · Kumkapıda iki meyhaneciyi yaralıyan 
sa name en uzerınde çalışmak- yecektim. Hadisenin olduğu akşaIQ için söz- bekçi İlyas, dün 2 inci sulh ceza .mahkeme -

tadır. Ruhsatname alanların ne şekil • leşmlştlk. Evlerine gittim. Kapıyı anası El - sinde muhakeme edilmiştir. 
de müracaat edip hangi hakla otobüs mas açtı. Kendisine: İlyas, bir gece geç vakit sivil olarak, Kas
.işletmekte olduklarını, kendilerine hat - Fena bir maksadla gelmedim. Kızınla par ile Aramın meyhaneleri.ne gitmiş, ve ra
verilmiyenlere verilen cevabları ve evlen~ek isti.yorum. Bunun için geldim, de- kı istemiştir. Meyhaneciler, vaktin geç olma
b dim. !çeri girmiştik. Sabriyenin kız kardeşi sı dolayısile, kendisine rakı veremlyecekle • 

mış~tir:ır.ın dayandığı sebebleri tedkik et- bağırmağa başladı. Onu korkutmak maksa- Tini söylemişlerdir. Buna sinirlenen İlyas, e
dile tabancamı çıkardınt. Silah ateş aldı. Sab sasen sarhoş da olduğundan, bıçağını çeke--

Vilayette meşgul olan Baş müiettiş iyenin anası öldü. Kız kardeşi de yaralan- rek, her iki meyhaneciyi de yaralamıştır. 
ile müiettiş Abidin otobü .. 1 d ·· dı. Fakat bu ~e ben,ım bir kastım yoktur. Dışarı çıkan İlyas, bundan sonra düdük çal 
r t d 1 . din1 ktscu er en mu Tabanca lkl el atıldıktan sonra, baktım: E- mağa başlamış, düdük sesine gelen bekçileı 
ac~a e :n ~.rı .. eme edirler. Dün Umde, yalnız kabzası kalmıştı. kencıısını yakalamışlardır. 

.. , . . . . yedı otobuscu muracaat ederek dinlen- Katil, poliste ise silahını öldürmek mak- Suçlu muhakeme neticesinde 1 ay, 28 gün 
Güzel San atlar Akade mısınde ılave ın§tıaı \ ,miştir. s~dile ateşlediğini söylemişti. Kendisine so - müddetle, hapse mahküın edilmiştir. 

Dolmabahçe sarayından başlamak ü - teki şekline yakın bir hale ·koyarak mu- , Belediyede Ali Seyfi Ruhsatname _ rulunca_: .. B' hkO k d" 
zere Arnavudköyüne kadar ve karşıdan hafaza etmeğe karar veımişfü. İlk olarak ,ler üzerinde çalışırken varidat müdü • - Boyle bir şey soylemedim, yanlışlık o- ır ma m en me az ceza 
B 1 b . Gö"k k d d b . d k" p . d H t Ka ., N ' . • k lacak, demiştir. Y8r·1ıdi"g·1 'ıç'ın ey er eyı sarayı, su asrı arasın a a u cıvar a ı erıza .. a u~ ve P- ru eş etı de çagırara izahat almakta- Sorgu neticesinde hakim Reşid suçlunun & • 

bir çok tarihi saray, mescid, cami, mcd- tan Arab Ahmed paşa turbesi ıle bunWl .dır. Müfettişlerin ikiye ayrılmalarına tevkifine karar vermiştir. hik' teşekkür etti 
rese ve saire bulunmaktadır. Bunlardan önündeki 1185 hicri tarihli üçüncü Mus - ,sebeb tahkikatın biran evvel ikmal e _ Ahmed oğlu Rauf sorgu . hiikimllğine veri- ıme 
yalnız Dolrnabahçe sarayı, Beylerbeyi ve tafa devri mimarisine aid çeşme ve sebil .dilmesi içindir. Baş Müfettı·ş Tevfı'k Ta lecek ve hakkında ilk tahkikat açılacaktır. Dün Sultanahmed 1 inci sulh ceza mah .. · 

1 
kemesinde, tuhaf bir hırsızlık suçlusunun 

Göksu sarayları aslını muhafaza etrr•ek- temizlenmektedir. ,lat müfetJişlerle beraber çalışacaktır. ki ŞÜphefi öliim V3k'88İ muhakemesi yapılmıştır. Suçlu Mahmud Be-
te, Fer'iye sarayları adını alan Ortaköy Buradaki mermer satıhlann temizlen- yazıddan geçerken, çorabcı İbrahlınin dük -
Cl·varındakı· bir çok binalardan da mek- 1 · ·d ' h t h cYOn gı•rmı• do••rf Adliye şüpheli görülen iki ölüm vakasile kanından dört çl!t kadın çorabı çalarak, ka" mesi tamam anmış, ıçerı eiti azire ar - 4' ı me.şgul bulunmaktadır. il- b l . " 
teb, depo ve saire şeklinde ıstifade edil - lanmış, darüssübyan tamamen tamir e- Bunlardan biri şudur: Beyoğlunda bir o- ma6a aş amıştır. Fakat peşinden yetişen lb 

mektedl·r. Bu cı"vardaki mescid, medrese, d 1 s ff k . d rahim, hırsızı yakalıyarak, polise teslim et ~ imiştir. aa e azaııa telde oturan Filib T!son ismın e bir Ameri- miştir. 
tarihi karakol binalarından bir çokları Yakında Ortaköy civarında metruk du- '.::7 kalı vardır. Filib Tisonun Amerikada bir de Adliyeye sevkedilen suçlunun, sulh mah _ 
k b 1 b d . K k.. ·· u ~ biraderi vardır. Bu adam bir müessesenin ba ay o muş gi i lr. uruçeşme omur ran Fer'iye karakolu da tamir edilecek- g l kemesinde yapılan duruşması sonunda fi-rayan ar şında bulunmaktadır ve söylendiğine göre h ı depoları tarihi saraylar mıntakasının gii- t• lli sabit görülerek, 1 ay hapsine ve der BL 

ır. çok zengindir. Fakat kardeşi Filib bir işle 
zellig~ini bozmuı:: bulunmaktadır. Eski e- tevkifine karar verilmiştir. . 

"$ İleri şehir planına göre yıkılacak yer- meşgul değildir. Fazla olarak, içkiye de had- Fakat, kendisine verilen cezayı tahminin·• 
serleri koruma cemiyeti hiç olmazsa hıı.- ler için Vekiller Heyetinden karar alın- dinden fazla düşkündür. Bu sebebten karde- den hafif bulan suçlu, çıkarken: 
len meydanda duran bu civardaki tarihi k d . 1 şl kendisine, Amerika.dan başka bir memle - - Teşekku"r ederim bay ha"kim, bana a .. maktadır. Güzel San'atlar .A a eınısi i e u 
eserleri muhafaza ettirebilmek için tf' - kette oturmak şartile her ay muayyen bir pa ceza verdiniz diyerek, hakimi selamlamış • 

İstanbul komutanlığı binası rıhtım boyu ra vereceğini vadetmiştir. Blr müddettenbe-
şebbüslere geçmiştir. Kuruçeı;;medeki kö
mür depoları buradan kaldırıldıktan v~ 
tarihi binalar üzerinde yapılacak tami -
rattan sonra buraları İstanbulun tarihi 
bir köşesi olacaktır. 

Evkaf idaresi buralarda bulunan kf'n-
disine aid medrese ve metruk mescidlf'ri 
satmak üzere teşebbüse geçmişti. Eski 
eserleri koruma cemiyeinin müdahalesi 
üzerine evkaf idaresi de bu fikrinden "32 

geçmiştir. 

Maarif Vekaleti Güzel San'atlar Aka-
demisine bu sene tamirat ve yeniden in
şaat için bir mikdar tahsiı;at vermi~tir. 

Akademi müdürlüğü kendisine yakın 

medreseleri yeniden ihya ~tmeğe, tanlı-

Müteferrik: 
Askeri mütekaidlere, dullarını ve 

yetimlerine yardım yapılıyor 
Umum Mütekaldini askeriye cemiyetin .. 

den: 
Cemiyetimfade mukayyed muhtaç ve fa -

lı:ir olan asker mütekaidlerlle eytam ve era -
mile erzak ve kömür tevzii mukarrerdir. Bu 
tevziat 4/ 1/938 Salı günü başlıyacak ve 
8 - 1 - 938 Cumartesi günü hitam bulacak -
tır. Muhtaç ve cemiyete kayıdlı kardeşlerle, 

dul ve yetimlerinin hüviyet varakalarlle ta
yin edllen günlerde saat dokuzdan on ikiye 
kadar kaplarile beraber Cemiyet Merkezine 
müracaatları rica olunur. 

Beyoğlundaki inhldamın ıebebi 
araştırılıyor 

Bir kısmı çöken eski Yunan konsa -
losbanesinin çökme sebeblerini tahki • 
ke -belediye tarafından Beyoğlu fen 
hcy'eti reisi Şevket, ve merkezden mü
hendis Nevres memur edilmişlerdir. 

Yeni sene Karadeniz seferleri 
Denizyolları idaresi yeni sene sefer

~rini tanzim için son hazırlıklarını 

yapmaktadır. Karadeniz seferlerinde 
bilhassa Samsun trenlerile iltisak işine 
çok ehemmiyet verilmektedir. Vapur -
larla trenlerin iltisakarı teahhürsüz bir 

surette temin edilecektir. 

Poliste: 

Üsküdarda bir yangın başlangıcı 

limana çevrileceğinden yıkılacaklar me
yanındadır. Fakat eski eserleri koruma 
cemiyeti ve tarihseverler bu civarda kıy
metli tarihi binaların mevcud bulunması 

dolayısile Prostun Güzel S:m'atlar Aka
demisi ve İstanbul komutanlığı binah:rı
nın yıkılmasını istihdaf eden projesine 

ri İstanbulda yaşıyan Filib, dün odasında ö- tır. 
lü olarak bulunmuştur. Cesedi muayene e - Bir hırsız 7 sene hapse 

mahkOm oldu den adliye doktoru Enver Karan, kömür çarp 
masından öldüğünü gösterecek bazı alalme 
rastlamış, gördüğü lüzum üzerine cesedin İstanbulun muhtelif semtlerinde, muhtelif 
Morga nakline karar vernılştir. sirkatler yapmaktan suçlu Yunus oğlu Dur4 

Dljter şüpheli ölüm vakası da şudur: sunun Asllye 4 üncü cezada görülen muha • 
Atpazarında, İhsanın ahırında. oturan a - kemesi dün neticelenmiştir. 

itiraz etmişlerdir. Keyfiyet Ankarada a
lakadar makamlarca tedkik ediimek.t.edir. 

rabacı Yahya da, dün sabah odasında ölü Suçu sabit görülen Dursun 7 sene, 45 gün 
olarak bUlunmuştur. Sebebi vefatı göstere - müddetle hapse mahküın edilmiştir. 

Eski eserleri koruma cemiyeti Prostun 
bu civara aid planında bazı t::ı.dilat tek • 

~: ::e~m~1::;a r:~~ı:~~:;.ından, otopsi 
1 Elektrik Şirketi aleyhindeki dava 

• • Elektrik şirketi aleyhinde açılan kaçak - 1 

lif etmektedir. Bu tadilatm, Ortaköy ci -
varındaki sarayların ihya edilmesini 
mümkün kılacak bir şekilde yapılması da 
istenmektedir. 

Tekifhanadeki yaralama hAdısesı çılık davasına dün AsUye beşinci ceza mahke 

Toplantılar: 

Tevkifhanede olan yaralama vakasmı 
dünkü saylllllzda haber vermiştik. Müddei -

IK ·· umumilik had!seyl tahkik etmektedir. Yara-
arakoy ktızası.nda yara.la.nan ihtiyar ıanan Salimin Yaraları hafiftir. Yaraların 10 

Osep gün zarfında tedavi edilebileceğine dair, tev 
Dün Karaköyde bir araba kazası ol- ki!hane doktoru tarafından, rapor verilmiş

muş, Şücaaddinin idaresindeki araba tir. 

Türk hekimleri dostluk cemiyeti Osep isminde bir adama çarparak ya • ltalyan kaptan tah'.iye edildi 
kongresı. ralamış .. tır. Os. ep, başından yaralannuş, . b d 1 M 

K ak d b Ispanyol an ıra ı agallenes vapuru ile 
İki senede bir kongrelerin1 akdetmekte ar oy e ır eczanede ilk tedavisi ya İtalyan bandıralı Kapopino vapurunun Ça-

olan Türk Hekimleri Dostluk ve Yardım Ce- pıldıktan sonra hastaneye götürülmüş, nakkalede, Nağra burnu civarında çarpışına
miyctt, umumi toplantısını yapmıştır. arabacı yakalanarak hakkında takibata ıarına aid cezai davayı rüyet eden Çanakka-

Kongre Reisliğine General Hazım Bellisan başlanmıştır. le adliyesinin gördüğü liizum üzertne itaı -
ve katlbllklere Besim Ruşen, Aliye Riza, Ka-

1 * Şoför Nuredd·n· 'd . d ki yan kaptanı Perfetti Françeskonun tevkife-
ıneriddin, ve Ziyaeddin seçilmişlercUr. 2838 l 1 

•
1n 1 aresın e -····~---·~ ..•.• .,--.. ·~· .,_. ------

numara ı otomobıl Fındıklı cad - · k ld 
İki senelik mesai raporu Cemiyetin umu- desinde südcü Salim k ht Cerrahpaşa hastanesme a ınlınıştır. 

mi kfıtlbl Fethi Erden tarafından okunmuş- lif yerlerinden le çarpara mu e- * Kasımpaşada oturan seyyar südcü 
tur. Okunan rapordan anlaşıldığına nazaran, 

1
. . r d ki Y.~ra amış, bu sırada Sa İspartalı Süleyman Yahya nıahallesin-

Ceınlyetln azası her gün çoğalmaktadır. Bu · ımın e ın e sud kabları kırılınış ve d k' b k ya duşın·· uş·· etraftan .. dl d .. k .. lm.. ·· e ı oş uyu ' ye-
iki sene içinde ölen hekim ailelerine Cemi- su er 0 u uştur. f enl t fından· kurtarılınıştır 
yet, 12,000 Ura kadar nakdi yardım yapmış- *Vatman Hasan idaresindeki 96 nu ış er ar~ . .. rabalannd 
tır. maralı tramvay arabası Karakö de Kur * Beledıyenın çop a_ . ~ ~ ~ 

Raporda Cemiyetin, Albümünden bahse - tuluş - Beyazıd hattına isi ~412 lışan amele Hasan Demırkapıda ışını bı 
dilmekte, ve bu albümde basılan, ve evvelce maralı otobüsle çarpışın' e~en 'ki . ~u tirdikten sonra hayvanını arabadan 
gazeteler tarafından çıkarılmış bazı eski ha- ·hasara uğramıştır. ış er 

1 sı e ,çözm.~ş, bu sırada h~ttan geçen tre~ ~ 
tıraıarı fotograf kolleksiyonlarından vermek * Şoför Samı· ı"dare . d k" 169 den urken hayvan çüte atarak Sabnyı 

· d bul i t sın e 1 n u - • • tt 1 

mesinde devam edilmiştir. Geçen celsede güm 
rük idaresine yazılmasına karar verllen tez- / 
keren.in cevabı ile ehlivukuf raporunun gel -
memesinden dolayı muhakeme başka bir gü-, 
ne talik edilmiştir. 

Limanda antrepo buhram 
Serbest idhalat rejiminin tatbikatından 

sonra gümrüklerde işler çoğalmış, idhalat da 
artmıştır. Bu yüzden antrepo buhranı bat 
göstermiştir. Yeni antrepolann inşaatı bit • 
mediğinden eşyanın muhafazası için müşkü· 
ıat çekilmektedir. Yeni antrepoların inşası 1· 
çin Ll.man idaresine 56 bin metre murabba( 
yer verilmiştir. 

Liman ve kömür mıntakası teslsatı hak -
kmdaki kat'i projeler yılbaşından sonra Lon 
dradan gelecek ve martta büyük 1nşata baş·, 

~~~~~~·-·-····""' ' . ·-·----\ 
Şehzadebaşı «FERAH•> Sinemada. 1 

Bu gece: Halk Gecesi 
Komlk İsmail Dümbilllü ve arkadaşları 

Hem sinema - hem tiyatro 1 
. Hermine Hepşen ve varyeteler 

Halk gecesi fiatlan: 
Paradi 10 Umum mevkiler 
Talebelere 15 Balkon 
Talebelere 20 Umum localar 

20 
30 

100 sTııretıKle yardıSomlar Pa t unaAnk (Cum) bur ;e , .maralı çöp kamyonu Fevzipaşa cadde- kulagından agır sure e ~arakamıld ş, ya-
nn, urun, n os a, ve şam gaze e - · d k A • •• •• ralı Cerrahpaşa hastanesıne a ırılmış Perşembeye: Mualla. konseri 

ıerine teşekkür edilmektedir. sın en geçer en anı olarak onune çı - :.-------- ---------
Kongre münasebetlle, Atatürk'e, Başveki

le, Sıhhat Vekiline, ve Millet Meclisi Reisine 
tazim telgrafları çekilmesine karar verlldJk
ten sonra idare heyetine: Neşat Usman, 
Fethl Erden, Fahreddin Kerim Gökay, Sürey 
ya Hidayet Serter, Kazım İsınall Gürkan, İh 
san Ari! Derman ve Ahmed Şükrü Emed se
çilmişlerdir. 

Haliç şirketi kongresi 1? marta 
kaldı 

Hallç şirketinin hey'eti umumiyesl, dün 
ekseriyet hasıl olamadığından yapılamamış, 

17 marta kalmış~ır. Şirket, vecibelerini ifa 

ka b' k dını · • tır 
n ır a çıgnememek için fren -·----------::·::----------------------

yapmış, hava yağışlı olduğundan fren r T 0 R K Sinemasında 
tutmıyarak kamyon elektrik direğine 
çarpmış ve ön kısmı parçalanmıştır. Bu ATINA KAÇAllÇJLARJ Baş rolde· HANS ALBERS 
sırada kamyonda bulunan çöp amele - Yunaniıtanda cereyan eden meraklı, heyecanlı, şarkılı güzel rn: ınuvaffakiyetle devam ediyor. 

sinden Yahya da b~ından yaralanmış, 'z > İlaveten: EKLER :JURNAL dtınya haberleri. 

Önümüzdeki Perşembe s A" [R A" y sinemasının 
akıMmından itibaren göstereceği 

LOREL - HARDJ 

Üsküdar Hamza Fakih maha11esinde mü- etmediğinden vapurlarına. belediye el koy -

i id 73 numaralı e d b muş ve muvakkat idare işletmeyi üzerine al- PERiLER DiYARINDA 
tekald Tahs ne a v e so a -
dan sıçrayan kıvılcımların tahtaları tutuş _ mıştı. Şirket, bu vaziyet hakkında ya tasfi-
turmasJle bir yangın başlangıcı olmuş, ttrıı. _ ye kararı verecek veyahud vapurların lade-ı· 
tye tarafından büyümesine ıneyda.n •eril -ı sın_i lstiyecektl. Bu hususta 17 martta bir ka-
rneden söndürülmüştür. rat verilecektir. 

Harikulade §ergüzeştlerle dolu TÜRKÇI! SÖZLÜ süper 
filminde bütün seyircileri kablırcasına güldürecek ve 

kahkaha tufanı ile çınlatacaklardır. 

komik 
ıalonu 
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Manisa da bir kltab sarayı ve 
elektrik santra il yaptın lıy.or 

Halkevinde köy muhtarlannı daha bilgili bir dmuma 
getirmek için açılan kurslar çok faydalı oluyor 

IO!f POS'!' A 

Eskişehirde tiyatro Bu sene kış her yıldan 
daha şiddetli olacakıiıış Gelecek yıldan itibaren 

Eskişehirde otobüsleri de 
belediye işletecek 

- Köylüler ağaçlann yapraklannı tepeden dölmıeğe 
Elkişer (Hususi) - Belediye gelecek b l al kı •dd tli 1 x..- Ji lar 

sene Eskişehirde bir tiyatro tesisi için af am arını flD fi e O ac&aau& a met HflJOr 
tedkikler yaptırmaktadır. Bu arada bir 
de tiyatro binası inşası mutaaavverdir. 
F.skişehir ceza evinin tamiri için Ad
liye Vekaletinden tahsisat gönderilmiş
tir. Önümüzdeki seneden itibaıen şehir 
dahilinde otobüs servisleri bizzat bele
diye tarafından işletilecek ve Ankara
dald otobüsler gibi otobüsler getirtile-
cektir. 

Kozanda bir kız 
Kaçırma davası 
Kozan sulh ceza mahkemesi 1Dorldo

nında enteresan bir hidise olmuştur. 
İliceli köyünden Munla Kocanın kızı 

~:#r... m ayni köyden Mustafa adında bir genç 
~ kaçırmı.ştır. Kızın yaşı küçük olduğun- Btınadcl ı."'1 bir mat1Zanı 

, 
dan Mustafa sulh ceza mahkemesine Bursa (Husust) - Burada kar fırtına- rak kar yağmağa başlamqtır. Bu yıl kı-

Manüadaf& bif' göriliilf celbeclilerek duruşmas.ı ~apılmıştır. Du- n bir hayli fiddetli olınu§, Uludağ ile feh.. şm §iddetlice olacağı köylülerce tesbit 
Manisa (Hususi) - 8 eylül ilkmek-1 Halkevinde açılan kursun diğer dev· nışma esnasında her ikı tarafın akra - rin ova kısmı kimilen kar ahında kal· edilmif bir tecrübeden istidlll edilme• 

tebi sekiz dershanelidir. 9 muallim ta· resi ay başında toplanacak, dört gün baları d~ hazır bulunmuştur. Duruş - mış, İstanbul ve Ankara ile telefon mu- tedir. Köylüler ağaçların yapraklarml 
rafından idare edilen bu mektebde 500 !sürecektir. manın hıtamında mahkeme Mustafayı haberesl yapılamamıştır. tepeden dökmeğe başlamalarını kıpn ficl-
talebe okumaktadır. Mektebde koope - lstıhuJit mahkum et.m~ş, kızı babasına teslime * detli olacağına alamet addetmektedkleı;. 
ratif t~kilitı vardır. Bütün talebe ih- . . . karar vermiştır. Bu sırada kız: Amasya (Hususi) - Bedenköyünden Zafranbolunun tabii barometresi •yılaJl 
&iyaclarını bu kooperatiften tedarik et- Turgutlu, ~lih~ v~ Alaşehir kaza~- c - Ben babamın yanında otura - 15 yaşlannda çoban Hasan oğlu Cemil Mağara boğazının kesif bir siale kaplan
mektedirler. Aynca Kızılay ve himaye rı.?~a ;hemmı!etlı mikdar~a .. mey~ko- marn. Beni Mustafaya teslim edin.• yağmurlu bir havada bir ağacın dibinde mış olması kışın tamamen geldiğine de
kolları da iyi çalışmaktadır. M'ekteb .ku ıstihsal ~dilrnekte ve butun pıyasa- demiştir. İşte kıyamet de bu sırada yağmurdan korunutken ağaca yıldınm lil olarak gösterilmektedir. Odun buhra-
dahilinde ve talebe arasında muhabere l~r?a ~e~kı. tutm~ktadır. Palam~t da, kopmuştur. Kız ve oğlan tarafından o- düşmüş, Cemil ölmüştür. nı kalmamıştır. Müteahhid ve köylülı:r 
teşkilatı ve gazete neşriyatı kolu da ya· v~la!etımız ikt~~yatında mevkii olan tuz kadar din'leyici birbirine girmiş: * serbestçe odun satabilmekte, biraz pahah 
pılmıştır. Her on günde bir gazete çı - hır ihrac maddesıdır. _Kızı biz alacağız. ötekiler: Zafranbolu (Hususi) - Çok iyi giden olmasına rağmen halkın ihüyacını tarp. 
kanlirn~dır. Me~tebin başrnua1limi Burada, av hayvanlannın da envaı _ Yok, biz alacağız, diye saç saça baş havalar birkaç gündür birdenbire boza- lıyabilmekteclir .. 
Şükrü 2S senelik bır hocadır. vardır. Tertib edilen sürek avlarında, başa kavgaya tutuşmuşlardır. Jandar- ---

Modelcilik ~u mühim mikdarda domuz vurulmakta- malar kavgacıları ayırmağa muvaffak Erzurumda Gürünün asırlık 
B~ada Halkevinde hır tayyare ~o- dır. Burada pek büyük alaka gören sü- oimuş,hadiseye sebebiyet verenleri ya-

delciJi.k kursu. a~ı~~tır. Ku~~ 64 ılk rek avlarından en zevklisi atla tavşan kalarnışlardır. Kavga esnasında bir ki· k.. ı ·· d 
mek~b muallımı ~ştıra~ ~t:nışt~;r· Kı_ır- avı~r .. A_v derilerimiz, son zamanlarda şinin kolu kırılmış, bir çoklannın elbi- OY uye yar iM 

• • 
nınesı 

~ aıd .le~~ ikmali ıçın yuz lira çok ıyı fıat bulmaktadır. seleri yırtılmış, yüzleri, gözleri kan i- Erzurum (Hususi) - Çiftçilik ifle-
gonderılmı.ştır. . Manisa bölgesi, beygir, merkeb katır çinde kalmıştır. Mütecavizler meşhud rine merakla sanlmış olan köylüye hü-, 

Kıtab sarayı ' ' ·· - ı hk · k clilm"şt ' kA t. dıınl · kt . .. - . karasığır manda koyun keçi deve gi- curum er ma emesıne sev e ı ır. , ume yar arımı esırgememe e -
Vaktıle Turk ocagı tarafından temeli b' hl" h, 1 ' b k ' d 'da h r dir. Bu sene vilayet büdcesinden müka-

,.uıan ve ? bin lira sarledildikten son-
1 

e . ıd. ayvanb ar a. ımh ın anla daay. 
1 Karaburunda yeni posta tayinleri fat olarak 20 pulluk ve 30 krema ma · lca ins t k 1 b' k'tab sara zengın ır ve u nevı ayvan r vı- ı.; , 

ınşaa ı .yarım . a an ~ . ı b' - layetin iktısadt hayatında mühim rol Karaburun <Hususi> - On üç Jl}danberl kinesi parasız olarak dağıtılmıştır. 
ıF olarak ınşa ~ılmek~edır. Inşaatı ır oynarlar. Ehli hayvanlar arasında kü • postanenin mtidürlütünil ifa eden Ahmed 1 Erzurum vilayetinde köylüye dağı -
'kaç aya kadar bıtecektır. h t d 'kretm k lizım A)'dın Koc;arb nahlyeatne nakledllmlştlr tılmak üzere 700 ton tohwn ilaçlan -

Şehirde yapılmı.ş olan çocuk bahçesi ;es B ay:nadu;ı a zı tak e - Yerine İzmir postanesi telgraf l1'eal başme-'. mı.ştır. Bu tohumlar ilkbaharda köylü-
ı~tatürk büstü ile süslenecektir. Büs - ır.rt unih n o adayı, mhın :ımızınl .f1ı...: muru Mazltbn gelınl§tlr. Postane memurla - ye tevzi edilecektir Topraktaki gıda 
~in kaideSi yapılmaktadır. Yeni inşa mu a racatı e emmıyet e ıaıuıı:: rından Mehmed de lstifa etmlf yerine Hicrl ks 1 - k' .A "b l 1 telıı.f· 
,_....... . . şayandır. taytn edllmiftlr. n<> an ıgını ımyevı gu re er e e& 1 .. 
lıledilmekte olan elektrık santralı bınası etmek için yer yer analizlere başlan • 

Dşaatı da bitmek üzeredir. S d gıd k bJ•J • •• ) • mı.ştır. 
.. .. .. M~ta_r kursu.. . 10 Jr a me te J e?JD ID US8IDere eri Fenni kovanlarla çiftçilerin arıcılığa 

Koyalük ışlenne ç_ok onem veı:ı1 •. - olan alakalan da arttırılacaktır. 
tnektedir. Sağlık, nüfus ziraat işlen u-
.serinde bilgili kimseler tarafmdan köy 
muhtar, ihtiyar heyetleri ve köy katib
jeri tenvir edilmektedir. Üç devreli o
lan bilgi kurslarının ilk devresi ik -
mal edilmiştir. 

Amasyada bir arazi keşfi 
meselesi 

Amasya (Husust)--Gözlek köyünden 
dört bin dönümlük arazinin bazı kimse
ler tarafından füzuli olarak işgal edil· 
diği görülmüş ve Milli Emlak dairesi 
memurları arazinin keşfi için gönderil
miştir. Fakat memurlar bir müddet 
sonra avdet ederek bir kısım kimsele -
rin arazinin keşfine mümaneat ettikle
rini bildirmişlerdir. Memurları vazife
lerinden meneden bu adamlar hakkında 
kanuni takibata başlanılmış, memurlar 
öa tekrar giderek vazifelerini yapmış -
lardır. 

Sındırgıda ikinci mekteb yıllık münmeresfnl vermıştir. Yavruların tem
silde gösterdikleri intizam cidden şayanı takdirdir. Baş öğretmen Cavid Tat
lıdil ile öğretmen Naciye ve Leman çocuk baba ve analarının çok boşuna 
gitmişlerdir. Resimde müsamere veren yavnıJ.ar g&iilmektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan Bey, gelec~k 

ilkbaharın modası şimdi -
den hazırlanıyormuş. 

... Kadınlar şapka yeri -
ne başlarına kocaman bi • 
rer papatya koyacaklarllllf. 

' 

•.• Elbiselerde de gayet 
büyük çiçek ?e1imlerf bu -

. lunacabnı• 

. Hasan Bey - Ba kadar 

. külfete ne hacet doltum, 

. erkekler bdınlarm ne çl -
çek oldutıaruu bilmezler 
mır 

Bandırma Halkevi bandosu 
Bandırma Halkevinin her şubesi ken· 120 JIGl'ndaki Hatice M muhcıbifıhnlr 

di vüs'atı dahilinde çalışmaktadır. Bun
lardan ar şubesi daha fazla faaliyet 

yan yana 

göstermektedir. Üç ay kadar evvel Ban- Sivas (Husı~ f)iir 1mun Karate
dırmanın çalışkan zeki ve hevesli genç- pe mahallesinde ..CJUtıaıı Ha•ıce Yazıa.
lerinden teşkil ewlen Halkevi bandosu ağlu ı }o yaşı.rıda ı>lduğunu söylemek· 
mühim bir ihtiyacı karşılamış bulun • tedir. H .. r,üz saçlarup ak düşmemiş o· 
maktadır. Şubenin ayrıca bir de orkes- lan bu as.rhk ihtiyar ev işleri ile bili 
tra ve caz takımları vardır. Yılbaşında bizzat meşgul olınakta, misafl.rlerini 
bir konser vereceklerdir. kendisi ağırlamakta ve: 
_____ ........................ """""W:-- - Ben daha ihtiyarlamadım, kendi 

1 KUçUk memleket haberlerJ 1 işlerimi kendim pekala görebiliyorum. 
~e J'Ok5al 'talebeJ• JU'dun Evimin işlerini. b~şarmak için başkası-

Bllı:ifeblr (Hususi) _ Hususi muhasebe ı- nın yardımına ihtıyac duymuyorum de
dareal tehir ve köylerdeki falı:lr talebeye aoo rnekteclir. 
Ura1ıt melı:teb kitabı tevzi etmlftlr. Hatice Yazıcı oğlunun iştihası yerin• 

Jra~e rUJO A~ d d' Öm •• d f k b' htuo w 
Bllı:ifeblrde Radyo satışı çolı: artmıttır. A- e ır. run e en u a ır ~ agrm 

falı yutan her evde bir radyo ftl'dır. bile çekmediğini söylemektedir. 
Adanada bir )'llda e..ıeneaı. Hatice ninenin torunlarının sayısı 

Adanada geçen son lı:lnun başından Ut 5 7 yi bulmuştur. 
lı:lnun 15 fine kadar 581 çift evlenmittlr. ----

Slftda millet mekteblerl tedrisatı 
sıvasta açılan millet mekteblerl tedrlaatı 

devam etmektedir. Yaşı elliden fazla olan -
ıar blle zevkle mektebe gelmelı:tedlr. 

Adanada kömUre 7 kuru' 
narh kondu 

Zanda zabıta nk'alan asaldı Adananın mühim derdlerinden biri 
sıvu <Husus!) - Zarada kurulan poU. l k" .. · . d h 11 dilm beled' 

teşlı:llltı sayealnde maballl vak'alar ço~ a- o an omur ışı e a e ış, ıye 
u.ımııtır. kömüre bir ay müddetle yedi kurut 

Adana Posta ve Telıraf BqmifeUqHll narh koymuştur. Belediye ihtiyaten bir 
iatanbul Posta Telgraf Bqmfifett1fl Be- mikdar daha k-Omür tedarik ı için Os -

.ıı1m Adana mıntakaaı Başmüfettl.tllğine ta- maniyeye bir memur göndermiştir. 
7lıı edilmlştlr. . • f b'" - k 'kd rd k" Vedad örfinin Amasyadald konferansa Dıger tara tan uyu mı a a o-

Ama.sya <HususU - Sinema artıstı Vedad mür işi yapacak bir tüccarın ruhsatıye 
Orrı ıehrlmize gelmlş, sinemacılılı: halı:lı:ında işi tamamlanmıştır. Bu tüccar beledıye 
blr konferans vernı14tır. ile anlaşmış olduğundan kömürün kilo-

AAdand adadab~ ayci~~en hal"'~d 
3
m11u1an
3
• 0 1ı: _ sunu 4,S kuruştan satmıya başlamıştır. 

ana .LA.in ~ .... ayı .,,... e .... o . . .. 1 d k"lli tli 'k :run 1391 teı;l. 353 .sıtır olmalt tlzere 1112 Şehnmıze son gun er e u ye mı -
~n t~. Koyun 45, Dol ao .... da- darda odun da gelmiye başlamıştır. 0-

• na 21 klaraft&n utalmaktadJr. dunun kilosu da iki kuruşa düşmüştii». 



,-Hıdiseler KMşııında 1 

- TELEFONDA . 

SON POSTA 

Bir telgraf hatası 
yüzünden seı vete 
kavuşan adam 

Birincikinun 28 

T elefonu açtım ve düşündüm: 1 Gene bir başka aes: 

Bu telefonda birçok abonele- - Neresi, ha ben de :::ı arıya~~· 
• • • A 1 Urfa yağına kanştıracag...u marga - İnnerstadt şehri müesseselerinden ----------- -

nn konuştuklarını dınlemek imkanı o.- dun ş· di da gönder aldır 
1 d d , zırla · ım a mını ' " ,b irinde memur bulunan Mösyö Erich lnanbrılun J ört köıeaini riialiyen çamlıkların ba iananaız dİiflnanla-

sayDdı .. ·· .. ac .. abak nde er u!b~r lmıd · d Gene bir başka ses: scı.--..:k bır' sene ı·çı"nde birikti. "rmioe: ol- J - L lı · • l L..... ,.:_,.ı ve uyar uı~ --~ rını yok etmek için yap accuc en eatınne q, on mı uu nNO..,nuC 
. _uşunur en ~~~,gı ı ok uınkl b'. - Emredersiniz bayım, en iyi Urfa ya- duğu 5.000 şilin ile esham ve tahvilat -.!L b l lı -'-alt alımalıt 

~bı olduğum mu.&cueme ın arını ır ıı.ı bı"zdedı"r. Ekstra ekstra .. kat'iyen mü- gizlenJililni torbalariıe il' i tc lolA .. ,,. ve Y ır. 
,_~ d d * s satın almağa karar vermiştir. A<ığı a yaz mı.. . b"" 1 b" şey yapmaz Emin o-. . essesemız oy e ır · · b" ka 

Bır kadın sesı: lab·ı· . . B " t neke mı"? .. Akc::~ma yol- Erkh fikrim ır ar daşına açmış ,,, . 1 ks' . ., ı ırsınız. ır e r-·· .1 h' ta · . . b - Bu akşam yeme6 e mı ge ece ınız . . ve mumaı ey ın vsıyesı üzenne ir 
Ne iyi, buyurun bekleriz .. kocama da tı:.>- lanm. * ecnebi bankasının tahvilat servisi me • 
lefon edeyim, memnun olur, o da eve er- . . . 1 muruna telgraf çekerek bir sınai mü • 
ken gelsin.. Ne oldu bilmem sesler bı~bınne kar~- essesenin hisse senedlerinden 50 ade -

Biraz sonra bir erkek sesi: tı. Kulağ~ma inceli kalınlı bırçok ses bır- dinin iştirasını taleb eylemiştir. 
- Lokanta mı zannediyorlar bilmwı, de~ g~~d:~ınızım efendim. Telgrafa ertesi ~ü cevab gelm1f. 

hani bir daha yemeğe geleceklerini söy- _ Hayvan. Fa.kat bu cevab ~rı.~h ~chneck'i hay -
edikleri zaman ağızlarının payını vere- _ Cicim sen misin?.. 

1 

retlen hayrete duşurınü.ştür. Cevabda 
cektin .. ben bunlardan bıktım. Sen d" . c::öyle deniliyormuş: 
bıktın ama, gene senin yl.lmuşak yüzlü- - Yanımda olsaydın suratına bır yum- ~ 
lüğünden istifade ediyorlar. ruk indirir, otuz iki dişini birden kırar- cDünkü telgrafınıza cevabtır: İstop 

* 
Emriniz vechile 5 O bin hisse senedi a -dım. 

Bir başka erkek sC'si: - Sizin kadar &licenab insan dünyada lındı. İstop zimmetinize 5 milyon şilin 
- Hayhay, o camekanda gördüğün yü- görmedim. kaydedilmiştir. Emirlerinize muntazı -

züğü istiyorsun ha. Elli lira mı, bır §f:Y - Sersem sen de.. nz.• 
değil, şimdi alır gelirim cicim .. evi atlat- - Yanaklarını öperim! Adam ne yapacağım şaşırmış. He -
mak kolay, sen onu hiç merak etme!.. - Senin yaptığına açıkça dolandırıcı- men telgraf müdürlüğüne müracaat e -

Ayni erkeğin sesi beş dakika sonra: lık derler. Seni mahkemeye vereceğim. derek zarar ve zivan taleb etmiştir. Tel 
- Çok fena vaziyetteyim dostum, ka- - Arzı hürmet ederim. 

nm hasta, çocuğum hasta, elli liraya çok - Küstah kapa telefonu! 
ihtiyacım var, bir adam göndereyim de * 
ver .. teşekkür ederim... Beni ihya ettin, Bana değildi ama, bana zannettim ve 
kanın ve çocuğum da benim gibi sana telefonu kapadım. Kulağıma gelir gibi O· 

ömürleri oldukça minnettar kalacaklar-1 lan sesler de bir anda kayboldular. 
dır. lsmet Hulu.si 

C Bunlan biliyor mu idiniz?· ~, 
Büyük çö.lerin a· ımda 
eskiden deniz varmış 

'~--. 

GöLiin ala bildi -
ğine kum1uk o
lan çöllerin altın
da büyük denizle . 
rin mevcud oldu
ğunu iddia eden -

- - --=--== ler çoktur. Çöıde' ·---=.::.: 
-~ üç yüz metre df! -
- - . rinliğine kanar 
- · -- inebilenler, bura-
lardan, tıpkı büyük Okyanusta yaşıyan 

balıklara benzer mahlukat bulmuşl ardır. 

* Hastaneleri icad eden 
eski rt.ısır; ı ıarmış 

tıh hastanelPri 
icad edenlerin Mı
sırlılar olduk.lan 
a nlatılmak

tadır. Bu hastane -
ler, eski Mısın zi
yarete g~ldikl~ri 

sırada hasta dü -
şen kimseler için 
birer bakımevi o - U....-----..s.~-

larak yapılmış ve sonra, bugünkü has • 
tanelere esas teşkil etmişlerdir. Bunu, es-

ki Yunanlılar taklid etmişlerdir. Es';ti 
zengin Yunanlıların, kendi hususi bakım. 

evleri olduğu gibi, eski Türklerdeki ima
retler gibi fakirler için hususi bakımev -
leri vardı. 

Amerikada Kırkağaç cinsinde ' 

,· • • it 

•' 

kavun yetiştirildi 

• j • Jf ' 

Amerikanın me~ 

bur kavunu cKa -
saba kavunu> adı
nı taşır. Bu, bizim 
meşhur KıTkağaç 

kavunu cinsinden-

1 1 
1 - 1 ,, 

' '1 

dir. Bu cins ka - ·z· z· 
1 t h 

Bir hata neticesınae 20 t:>ın ıngı ız ırası 

' \f/// 

~-@Jj vun arın o umu . 
Am .k .. t.. ı kazanan Er!ch Schneck en aya go u -

tülmüş ve Kalifor- graf idaresi hatayı kabul etmekle be • 
niyada üretilmiştir. Bizde Kasaba kavu- 1 raber, telgrafın keşidesi sırasında ha -
nu diye Kasaba ismine izafe edi- 1 vanın gayri rnüsaidliğini ileri sürerek 
len bir kavun yoktur; fakat, Amerikacfa 1 hiç bir mes'uliyet kabul edemiyeceğini 
Kırkağaç cinsi kavunlara bu isim şeril- bidirmiştir. 
miştir. Senevi istihsal, bizim istihsalimi
zin her halde bir kaç misli fazladır. 

* DO ıyanı ı ilk kadrn doktoru 
f~aliyetine nihayet verdi 

Dünyanın ilk 
kadın doktoru bir 
~lmandır. A d ı 
Matild Teps'dir. 
Tahsilini Paris'de 
yapmış, stajını Llz 
bonda ikmal etmiş, 
sonra sırasile Por
tekiz, Almanya, 
Japonya ve Çinde 

Erich bir avukat bulup mahkemeye 
müracaat edeceği sırada sahih bulun -
duğu hisse senedlerinin borsada yüzde 
on beş raddesinde fırladığını öğren -
miş. Bunun üzerine derhal mezkiır ban 
kaya müracaat ederek hisse senedleri • 
nin hemen satılmasını emretmiştir. Bu 
sayede açıktan 20.000 İngiliz lirasına 
yakın para kazanmıştır. 

lngilterenin f are kraliçesi 
İngiltercnı:-ı, iare kra!:çesi Mrs. Blo -

wers yeni bir b:aret fedailiğini yapmak
tadır. 

icrayi san'at et- Daha ~imcU 1en 30 bin t~ne fare topla -
miştir. Bugün 96 yaşındadır ve faaliye- mıştır. Bu yüzden de büyük kar -
tine nihayet vererek İsviçreye çekilmiş- , ]ar €'deceğini ummaktadır. Bu 30 bin fa -
tir. reye ay<la, ~üz tra haıcıyan, ltadın, muh-

---=-·----~-·--~--~----~~--~~----1-1 ~if~~~~~nfare ~~~~~ 
para m;Jıdıfa•lan kazanmaktadır. Diğer 

_L'\ C1___J , \ : ~ , taraftan da-y~tiştirdiği fare:ierin postun-
~ ~ \ ,\ dan da kürkl" .. vücude getirmek'tedir. 

Gı U N l!J L 1 S L E R 1 Kendisine grre fare kürkü. yükte ha • 
fif, 9ahada ağır bir matadır. Bir kürk an
cak 500 far~dan çıkmaktadır. Kadın, si

Evlenmek 
Yaşı .• 

eden aileyi tamamen haklı bulurum. 
Geçende bir facianın son sahnckri

ni yaşadım. Bir aile biricik oğlunu kay
betmişti. Derin bir matem içindeyoi, 
bir aralık kulağıma şu cümle geldi: 

yalı. beyaz, kırmızı, mavi, çikolata, krem, 
şampanya, Jeyl:k renginde VP daha akla, 
J ı avalr ge!mi:n•r·ek çeşidlerde fareler ye -
tişt irmektcdir. 

e l•er kürkü 10 İngıliz lırasına sat -
maktadır. 

Ada çamlıklan.ndan lnr görün.il§ 

1stanbulwı kıyısında, köşesinde Jıa • ağaca yayılır ve sabaha karşı tekrar ym. 
sılsa kalabilmif o güzelim çam ağaçla • valanna dönerler. 
rının ötedenberl tepesine musallat olan Böylece kışın yerlerde geçirdikten son.. 
bir haşere vardır: Yazın pek göze bat - ra nisan veyi! mayısta bep birlikte top • 
mayan bu ha!:cre, kış geHnce çamların rağa inerler. Rer birisi toprağın çatıaıı: 
dallan arasın1a, küme küme görünür. bir yerinden ir.eri girerek orada krizalit 

üç beş sen~ öncesine kadar atalanmı - ( = boncuk) haline gı: çer ve bir ay~ 
zm ağaca karsı gbsterdikleri sevgi ve say- uykuya dalar. Temmuza doğru her krı
gı bizde epev"<.'c eksilmiş olduğu içiıı, bu z~littcn .yeni ~i~~r kelebek doğ~r. Ve ye
haşere de alabildiğine artmış ve zaten mden b·rer duQin yspıp - h&ydi - çamla.-. 
p€k geç \•e güç büyüyen çam ağaçlan - ra ~-ç~.rl~r. 
mızı sahiden kuşa benzetmEğe başlamış- Bccunun şu hayatma bakınca onu en 
tı. Bereket versin medeni bir şehir için iyi kıs!ıracak ZRmanı da tahmin etmiş <>
ağacın ne demek olduğu a!akadar ma - lu;yorsunuz dP~il mi?_ Bu ~cl?llan, ~nlarm 
kamlarca düşünülerek, hemen işe el a- t~pl~ca ~e u~ l~uk bı_r ha.de vakit ge .. 
tıldı da vaıiyPt c:!aha fenaya sürüklen - çırdıkle.? zan:rul, yanı keselerd~ bul~ • 
mekten kurtaddı, memnuruyetle görü- d~~u gunlerd!r. Yu~a_:ıda ,da soyl~dıgım 
yoruz ki istan~ul v:ilayeti, ş~ri yeni baş- gıbı Aonların t'l' çağı Kanwı~c;ra T•~Lar. 
tan ağaçfarnak için bütün hızı ile ça - ~anunlard'.l çam d:ıllar.ının uç1anna 
1.ı§maktadır. Bir taraftan kurduğu fidan- d~gru yap~kh~ı ~~ yuvatarı kolaylıkla 
lık.ta binlerce yenı çam fidanları yetiş - gor~ek mum~~ndu_r. O zaman yap~a -
tirirk.en bir tll:'aitan da mevcudları ko- cak ış hemen .ır a~aç 1}1akası tedarık e
rumak 'tçin onları körleten sebeblerle dip b1.1 yuva';ırı taşıyan d&Jı altından ke-
mücadele ~tm,,ktedir. M'2sela artık bir serck ateşe atmaktır. Yalnız bu işi ya • 

geceyi kutluhmak için bir asırlık çamı 

budavanları i~itmiyoruz. Bir çay safası 

iP,-in bir kor.ıyu ateşe verenleri duymu
yoruz. Belli ki alıJ:·an tedbirJer halkın o 
eksikn ağaç sevgi ve saygısını tazele -
miştir. 

Çamların belli başlı bir düşmanı olan 
kese tırtılların-ı karşı da bı; kış savaş a
çılmış bulun·~yor. Gazetelerdeki ilan gö
zünüze batını..~ elbet okumuşsunuzdur 
ki, vilayet ziraat müdürlüğe bütün şe -
birde ve çevrerinde çam sahibi olanlan 
bu haşere ile m~cade!eye davet etmek -
tedir Husuı:! tir kanunumuza dayanan 
bu davet, alt tarafında CE\1a1 hükümleri 
de ihtiva cttiginden, ağaç terbiyemizi 
kamçılıyacak 1"1ahiyettedir. Eu münase -
betle tÇ'am kese t1rtıila.rı} hııkkında oku
yucularımızı uyarmayı faydc.lı gördüm: 

Çam kese ••rtıJ~arı şu s•rada çamlarda 
rastl~ığınız lr~selerin içindedirler. On -
!arı bidayette hasıl t.den kelebekler, Tem
muz - Ağust'>1 ay;arı ıçinde u~şarak 
çanı yapraklaı,nın üzer'ne yüksükvari 
yumu:-t2arlar. Bir ay sonra bu yumurta

lardan çıkan minicik tırtJ!ar, hemen en 
yakın yapraltlRra hücum ederek onları 

kemirmiye b.-ı~l~rlar. Kemirilen yaprak
lar kuruyup döküldükçe, ~arn da çıplak _ 
laşnıar.ın yolunu tutar. 

Tırtıllar bir taraftan yapraklan yer _ 
ken, bir taraftan da büyürler. Nihayet 
kanunlar gelince havalar tzoğuduğu için 
ortalıkta geı!rıemiyerek t.iiyücek bir ağ 
krsPsi ör.::r \."f' ;çine girerler. Her kesenin 
içinde aşağı yuJrarı 150-200 tırtıl vardır. 
Vakit vakit ha,·ayı iy; bl\ldukça geceleri 
bu yuvalaımdaıı çıkıp, dizi kol halinde 

parken sağa sola tırtıHarın dökülmeme-
sıne ~ok dikkat ftmefüiniz. Düşerse bile 
tekini bırakmanan öldürmelisiniz. Hava 
ne kadar rnğu\ olurr.a, tırtıllar o kadar 
uyuşuk o!acaklarından böyle bir havayı 
seçmekte fay'!a vardır. Keseleri suya at• 
mak, üstünkörü gömmek veya şöyle böy
le bi!' ateşe atıvermek te olınaz. Kül o • 
luncıya karlar yakmadıkça keseleri öldür
mek mümkün değiJdir. 
Ağaç makasları hususi surette hazır • 

lanmış oldukl~n için en yüksek dallar • 
daki yuval.u-ı da kolaylıkla kesersiniz. 
Bıı makas bir sınğın ucur.a takılarak i9-
tenilen yere bJdınlır. 1.4..a~sın ağzını iş
letecek sağlaTca bir ipi de beraberdir. 
Keseceğiniz dah makasın ağzına yerlet
tirdiniz mi, i!'i çekl:nE:lf; dal~ kesmeılt için 
kaft bir zahmettir. Bununla beraber kti• 
çük ağaçJarı hiç kesınt>den elle temizle
mek te kabilrlir. Bir de, ç&m ağaçlannm 
boyuna büyümesini temin €den tam te • 
pedeki dal, kat'iyyen kesılmez. Bu dal • 
da da tırtıl yu·Jası vana onu her halde 
bir acama t>lle temizfotınck gerektir. Yok
sa ağ~ıç hüyü!"'.lckten kalır. Temizliyecek 
adam da tm.ıllara el sürmekten çekin • 
meli, bir eldh-en, hiç olmazsa bir eski 
çorabı e;ine takıp öy!e temizlemelidir.. 
Çünkü bu tırtıllar bir J!evl kaşıntı ve • 
rirıer. 

Çam kese tı:hJ!armı.1 şüphesiz başka 
türlü mücadele usulleri de vardır. Fakat 
bizim için en krstirme yol, ziraat mü • 
dürlüğünün ~ave-iyesi veçhile de bu yol• 
dur. Çam keSI' tırtıl!arile bı; tarzda mü • 
.cadelcnin muvaffakiyeti; birlikte yapıl· 

ma ile çok c.lakadardır. Bu işi hiç savsat
(Devamı 12 inci ıayfadtı) 

Beşiktaşta oturan bir erkek okuyu
cum, yazısından anlaşıldığına gör2 iyi 
tahsil görmüş bir delikanlı benden ~'3 

yaşında bir erkeğin evlenmek ça~ına 
girmiş olup olmadığını so:myor Vt ha
ber veriyor ki bu suale ebeveyni mils
bet, kendisi menfi cevab vermekted ir. 
Bu takdirde benim için yapılacak rol 
hakemlik rolü olacak demektir. Faltat 
bu vazifenin yapı1abi1mesi f:lde r.lUaY

yen bazı malumatın bulunmasına mü
tevakkıf, o malumat ise verilmemiş 

binaenaleyh cevablarım şarta muallak 
olacaktır. 

- Keşke evlcndirseydik, hiç ol:na7.
sa torunu elimizde yadigar olarak ka
lırdı , diyorlardı. Bunu hodbinliğe harn
Jetmeyiniz. Erken evlenmekte drJğru
dan doğruya alakadarın da bü~ük 

menfaati vardır: Bir an evvel çocuk 
sahibi olacak, hayata bir an evvel e· 
lıemmiyet verecek, yuvayı bir an ev
vel kuvvetlendirmeye çalışacaktır. 

\:.-._l_k_ı_"_~_h_h_a_b __ r_a_ı,_u_ş_la_r_._· __________________ N __ oe_l_b_a_b_a_nı_n __ m_a_rı_·f_et_i ____ , 

Yaşlı bir babanın genç bir çocuk, bir 
bebek uzerinde meşgul olmasının güç 
lüğünü düşününüz, içini kemirmesi 
icab eden endişeleri hatırlayınız, hana 
hak verirsiniz. 

" 2 - Evlenmesi mevzuu bahsoları 

1 
gencin yukarıda saydığım şartlan haiz 
olmadığını tasavvur ediyorum. Bu fak. ~ 

Evlenmek demek sefaletin içine dal- ~ 

1 - Eğer genç tahsilini bitirmiş, as
kerliğini yapmış, para kazanmıya baş-. 
lamış, müstakillen bir yuvayı gtçindı
rebilecek vaziyete gelmiş ise, üs!el!k 
bir de zengince bir ailenin çocuğu ol
mak saadetine mazhar bulunuyorsa ev
lenme çağı kendisi için muhakkak k; 
hulul etmiş sayılır. 

Bu vaziyette genci evlenmiye teşvık 

dirde suale menfi cevab verec~ğim. 11 '·~L;..' 
mak demek değildir. 

TEYZB L-----~t.JS~~..;..-------'----------a--~~~:..__.;,.;;;_..ı,.,=:~-------------~~~~ 
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"Ben bir hmarhane kaçkınıyım!., 

Ahbab gardiyan sordu: 
" Sen neye çıldırdın? ,, 

~nt':IBB Tarihden sayfalar: 

Neş'eı; bir genç Arab Saraylarında israf ... 
Y edUc:uied.e Y ıv 

'Bu suale doğra cevab vereyim de beni derhal kapı 
dışarı etsinler. Derhal saçmalamıya başladım 

Riperfaiı JGPClll: F armlı K;;pjı 
tTarcb:ı.e Ti aııb&a h&kb malıtwıdıd't 

il 

ruf imza.rile &oru .. 
' lan şey de §U: 

·- Muvaffak o .. 
!.acak mıyım? 
· Neş'esinl muha
faı:a etme.tnt bi .. 
lenler, f1il ve ha-
1-eketlerini clddl 
iflerle de takviye 
ederl.erle muvaf • 

fakıyet btr zam.arı meselesi olur. 

KanaatkAr olması beklenen genç 
A?tkarcı oku.yu. • 

cularımızdan Ni -
yazi soruyor: 

- Hayııtım M -

S':.l geçecek, tstek
lf>nm neden oımıı.
'1or'.' 

1st~kler, taham
mül ve imkan hu
d..ıdunu aştıkça 
kuvvetli haın1e -
lerlc, muayyen hedefe vasıl olaca~ yol -
ları seçmekle mümkün olabilir. Dılekle
re ihtiras karışırsa rahatsızlıklarına ta -
haınmül güç olur. Kanaatkarlığı tecrübe 

)/.. ~ . 
HarunÜTreıidin oğlu Emin amcasının oğlu Calerin bir cariyesini sa· 
tın al.mak isteJi. Cala rası olmadı. Bunun üzerine Emin onun kayığı
nı altın dinarla doldurttu. Bu altınlar sayıldığı zaman sayısının bir 
milyon olduğu anU,,ılmqtı! Halil• Mulıtedirin .arayanda on bin 

lurremafaı oardı. 

Yı•an: Tura.o Can 

etmesi lizımdır. 
Ekonomi medeniyetin ica'blarındandır. lira varidat ılır, bunun hf'..men hemett 

~ : k · b"' b~r enç Eski devirlerde bu derece ehemmiyetli hepsini zevk ve eğlencesi uğurunda har-
1' sdııatecle b•f-nu mlomı Maı ve para f ymetj J en g saymazlardı. Hele saraylarda pek az gö- cardı. Hırsı o kadar, müdhlşti ki oğlu Ha-

- Bundan evvel Haylayfta yaptığın izmi'r okuy~ • zetilirdi. Roma, Bizans, İran ve Mısır sa- runreşid saltanatını kuvvetlendirince - iıS5-
- Küçük oğallarmdan. 
- Tanımıyorum. 

gibi kimsenin gırtlağına sarıldın mı? larımızdan N~YC:-1 raylarının zevk, eğlence veya gösteriş u- onu boğdurmağa kalkışmıştı. 
- Haylayfta ben kimaenin boğazına zi d~ karakterı.nın ğurunda harcadıkları paralar akla dur- Harunrcşidin oğlu Emin, amcasır.m 

- !Nereden tanıyacaksın? sanlınAdım. tahlfüni istiyerek gun1uk verecek derecededir. oğlu Caferin bir cariyesini satın almak 
- Ne yaptın ya! aynca soruyor: Bu sarayların en yenilerinden olan A- istedi. Cafer razı olmadı. Bunun üzerine - Ben de Taşköprülüyüm. 

- Desene hemşeriyiz. - Hiçbir şey yapmadın- Evlenirsem rab sarayı da az zamanda diğerlerine ye- Emin onun kayığını altınla doldurttu. Bt.ı 
- Nasıl bir şey yapmadın? Gaz~te1e- nı.es'ud olabilecek tişmiş, belki onları bazı noktalarda geç- altınlar sayıldığı zaman sayının (500000) -EYet. 

- Taşköprünün içinden misin? rin yazdiklan, Tııbbı Adlinin kağıdı. nıiyim" miştir. olduğu anlaşılmıştı! 
- Masal. Sakin ve çalış - Arab tarihi İslamlıkla başlamıştır. On- Halife Mehdi carıyelP.rinden birini çok - Evet. 

- Ben de içinden- ne vakittenberi bu- - Nasıl masal? kandır. Kendisi - dan evvel küçük bir kavim halinde Ars.- severdi. Ona hediye vermek istedi. Aca-
- Solların düşmanlığı.. n~ aiö olmıyan bistan yarımadasının kumluklarında sür- ba ne verdi? Yüz bin dinarlık bir yuziık radasın"! •. 

- Eh .. çoktan.. memleketten küçük Mehmedin yavaş yavaş gözleri açılına· şey~ere kanşmaz. Eşyasını iyi kullanır, gün gibi duran Arabları islamlık bir mıl-
Halife Muktedirin annesi Seyyide büğa, yüzünde hayret izleri belirmeğe baş- mal ve para 'Kıymeti bilir. İyi bir ev ka- let haline koymuş, onları şimali Afriita çıkmışım.. yük bir nüfuz sahibıydi. Hazinedar usta-

- Tahtakaledeki +.'""UCU "llA"-ı.mecü lıyor. dmıle mes'ud clabilir. kıyılarında, zengı·n Mısırda, cömerd Irak- Ü 

tanır mısın? .. 
- 'Tanırım .. 

...... :t ..111.ı.cu - sı mmü Musa ile l:>irlikte büyük b:r ser. 
- Ey"? NtıllW ta ve güzel Suriyede yerleştirmiştir. vet topluyorlar, sonra btmlan bol bol 

- J\rabcamiindeki ka"hveci 
. - Eysi m_ eysi_var mı"? TPkmil kumü- H"r şevden evva. ta·n b"ır sıhhat Arablar ilk zamanlarda pek sade v. a- l . . k k } harcıyorlardı. Dev et hazıncsı pe sı ·•ş· 
lhsaıu?.. nlstler bemm duşmanım .. Ruslar, Fra'1- şarlardı. 

. . i T 1 R lb k" I !liıkara okuyu - tığı halde bu kadın beş para vermemiş 
- Onu da tanırım.. sızlar. hatta hatta ngı ız t"r .. ._ . a u. 1 t"Pı'!t?mıızdan Ati Fakat is1funlık perdesi altında Arab öldüğü zaman mezarına gömd[irdüğu pa-
- Bizim eski meb'us Relik bey vardı 

1 

biz faşist, yani nasyonal sosJy~ltstız ve bı: Çağlar da fUTıu so- nasyonalizmini yürüten, esasen men'aat- ra çıkarılınca 6000ilJ dinar olduğu gonil-
0 d b 1 · M 1· d bu'"yük' bı·ı· gün komünistliği kaldırıp unyaya Y<"l'll leri için müslüman olmuş bulunan Eme- mu"ştu··. a uraya ge mış. a ıye e . __ . 1--.ıycır: -
l§eymi- Cihangir taraflarmda oturuyor- bir şıraze verecegız. Geç-en gece haZ!'etı - Mes'ud ola - vi halifeleri Şamı hükumet merkezi ya- Başka bir halifenin annesi 130000000 
'-- i'... . b"l' ? İsa ile de bunu uzun uzadıya konu<;tuk. pınca iş değişti. İran ve Bizans gibi i'd 
-muş, evını ı ıyor musun. ı... 1 __ , h •. 1ı 1..--~· r.cı]~ mıyım? dinar değerinde bir ~<ilim yaptırmıştı. Bir 

C · · d d' lar ma bı'lmı· Kelim1!! ...,h ... ~ime au.r yon•m IAiUMl· büyu""k ve zengin imparatorluğun asırlar-- amı cıvarın a ıyor a - · Hayli.tın zorluk- sarayın en büyük salonu büyüklüğünde 
yorum. - Franko, dedi, düşmanın çok.. seni lar.ını gülmekle ca yuğrularak tekamül eden mede.niye- olan bu kilim ipekten örülmüştü, Üzerin-

Cebincieıı paketini .çıkardı. Bana bi~ sı- yakalıyacaklar, hapsedecekler. deli Ciye karşı1ıyanların baş tini ve servetini görünce onları taklid et- de, altınla işlenmi!;. gözlerile vücudleri· 
gara uzattı: tıma~haneye ataca.'klar. F~kat se~ her şe- kaca saadet istek - tiler. nin süsleri yakuthn, inciden, elmas v~ 

T ekkür. .l- • • ye goğüs ger. Unutma ki l::.f:ll msanları ı_ l" \.Al _ Bununla beraber Arab sara'"·ının isr.:ıf- zümrüdden yapılmış olan ku_ ... - resimlc::ı - eş e-..:rım, ~rnem. ·ıd· 1 b ""·nne u:ıuın Ad ,J ... 

• A • • • kurtarmak için rarmıba gen un. ztıra · · t"-""' bı'ı· sıhhat 1 ftrı daha zı"yade (Abbas og~ull ) 11· vardı. - Ne ala .. şımdı sana hır şey soraca- k 11 • t' le rt 
1 

• • ı maz. Orta oır kazanç, .......... J.j:I - arının ı-
imı ama, doğru .cevab ver. M.alllnı a ded 1 çc ~- Sen de in~?ı,;e 1 
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- Neye çıldırdın? _ Faruk. Faruk. Haydi rahatsızlandın 
- "Bu da sual mi b~erim. İnsan ne- galiba, yat yatağma! 

ye, n · çin çıldırdığını bilebilir mi? Söyiemeğe hacet yok. Sesiın perde per. 
- Yok, yani onu söylemek istemıyo- de yükseliyor. Halil İbrahim, Ali, İzze!, 

ruın. Başından sevda filan geçti mi? daha henüz adını öğrenemediğim iki gar-
- Hayır. diyan dahi geliyorlar, bunU..nn ikisi ko. 
- Büyük bir .keder çektin mi? luma giriyor: 
- Hayır.. _ Haydi Faruk, Faruk bey yatağına, 
- Söz aramızda, nefes filan çeker mi- at • y ~gına .. 

sin? Kim dinler .. "bütün kuvvetimle tllerin-
- Ne nefesi?.. den kurtuhmğa çabalıyorum 
,- Esrar filan kullanır mısın? Halil İbrahim: 
- Hayır... - Mehmed, diyor, kayışlıyalım nn" 
- Babanda ananda böyl-e bir hastalık _ V.ok. Biraz dolaştınn, bahçey~ fil.b 

var mı?.. çıkarın. Bizim memLekeUi. Farla ez;y~ 

ğine göre ilim zev 
kini arttırması li~ 
ırundır. 
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1 - DİKKAT 
Fotograt t.ahhli 1çı.n bu kuponlardan 
fı adedinin gbnderilmeııl ıart~ır. 

'~~~~~~~ --······-·--·---····----· .. -··----
Kıvırcık sadı, kara g.ö ~lü. kara kaşlı etmeyin... masaları gibi masalar, yerde de iki ta-

hemşerim beni deniyor galiba. Muhakkak za,13.Hı Mehmed, hemşeri gayrctile be- raflı sıralar va.r. Galiba hastalar bı~rada 
doktora miifahedt>lerini bildirecek. F,ğff n:i kayışlatmıyor. Zaten tımı:ırhan .. d~ çı
makul <.:evab vcl'irsem ~ağ1am ilk günde kıncıya kadar gördüğüm iyi muameleyl 
gerisin geriye ,gidt"drn. İyisi mi saçmala- bir parça da bu hcmşeriye borçluyum. 
rnanın yolunu bulmalıyım. Halil İbırahimle Ali beni kaldırıyorlar .. 

Gözlerimi bir noktaya dikiyor, düşil..'1- ı bahçeye r;ıkanyorlar. 
meğe başlıyor, .sualine ce\·ab vermiyo- Bura51 bahçe değil, geniş bir tavuk icü-

rum.. mesi.. bir tarafı bizim pavyon, 3 ta~fl 
- Söyle baban, ananda böyle bir has- pavyon yiiksekliğme kadar dikenli tcil<! 

tahk var mı? çevrili yalmz tavanı kapanmamış. 
- · · · · · · Saçına lamada devam ediyorum: 
- Daha başka türlü sorayım. Baban - Evet, bugün sollann t"llnde esir l>u-

var mı senin? Iunuyoruın. Fakat yarın intikamımı ala-
- Neden olmasın, piç değfüm a.. cağım. 

- füıyır öyle -değil. Baban sağ mı? Halil İbrahim: 
- Sağ. - OtıW.r şuraya, diye bir sıro göstcr.iyor. 
Ce1:ablar1 gayet yavaş belli belirsiz bir Oturuyorum, .etrafıma baloyorum. Pav~ 

sesle veriyordum. yonun önünde mekt.eb yemeklıaneff'f'j. 

yemek yiyorlar. 
- Cırrrr! Cırrrr! 

Keskin iki düdük sesi. Bu hastabrm 
bahçe saati işaretL Kapı açılıyor. Has::ta
lar dışacıya fırlıyorlar. Üçrr, dörder. ?liı 
aşağı, bir yukarı gidip gel.reeğe başlıyor· 
lar. Yalnız kısa boylu, tıknaz, kocl ka
falı birisi bir köşeye çekilmi~ bağırıyor: 

- Alçaklar, namussuzlar. ne biçim a
mirsiniz siz? Kalem mümeyyizliği sizle
re ne kadar uzak! Daha doğru dürüst 
bir derkenar bile yazamıyorsunuz. Snnra 
iki saat geç kaldım diye kıstelyevm ha? 
Ya sen, ya sen alçak namussuz, sabahları 
karla geliyorsun? Biz olma~ak ne yapa-
billrsin? ' 

(Arka.n var) 

-Hususi muhasebeler, 
Belediye reislikleri 
Ve orman .kanunu 
Okuyucularımızdan Ali Rıza Sarı bize 

yazdığı uzun bir mektubda memleketin 
üç mühim davası üzerinde tikirlerinl bil
diriyor. Diyor ki: 

c - Hususi Muhasebe teşkilatını ben lü
zumsuz görüyorum. Çünkü hususi muha
sebelerin vazifeleri mahduddur. Muallim-
lere maaş vermek, bazı yolları, binaları 

tamir etmek, köprüler kurmak vesaire .. 
Halbuki bu köprülerin kuruluşu ve yolla
rın yapılışı esnasında masrafın büyük blr 
kısmı gene müvazenel umum!yeden veri-l Hyor. Muhasebe! hususJyeler, hükümet 

' teşkilatı içinde aynca blr teşkilat sayılır. 

l 
O halde bunun lüzumsuzluğu muhakkak
tır ve bu teşkilatın lağvı ile büdcede bü
yük bir tasarruf temin e<hlecektlr. 

Diğer taraftan memleket. içinde blr de 
belediye reisliği meselesi vardır ki, bu ol-
dukça mühim bir mesele sayılır. Çünldi 
bizde belediye reisleri birkaç büyük şehir 
müstesna olmak üzere tayin ile değil ln
tlhab ile başa getirilir. Bu intlhab ise, ek
seriyetle istenilen lş adamını temin ede
mez. Birçok yerlerde şehrin beledi faaliye
tinin göze görünmemesinin sebebi budur. 
İnk.ılAbdan sonra bazı yerlerde lse, bazan 
iş başına gelen adamlarm derebeyi zihni
yeti güttükleri görülmüştür. İşt.e, devletin 

müsmir faaliyetlnJ önUyen ve birçok iyi 
ve güzel teşebbüsleri akim bırakan bu gi
bi eski zihniyet taşıyan ı., adamlandır. 

Üçüncü dava orman davasıdır. Orman 
kanunu bütün memleket halkını sevin. 
dlrdi. Fakat bugün bu kanunla Miri or
manlarının bir kısmı adeta husu.si orman 
haline getiriliyor. Mesela birinin vnktile 
orman içinde açtığı be§ on dönümlük tar
la için aldığı tapunun hududu tarlayı de
ğil, binlerce dôııümlük ormanları ihtiva 
ediyor. Bazı açıkgözler safdil köylüle:lıı 
ellerinden bu kabil tapular toplıyarak ıcar 
ve isticar namile orman kanununun bi· 
rinci maddesinden istlrade ediyorlar ve 
orman damgalatıp lşletıyorlA.r. 

Bu mP.ıide suilstlmale çok müsaiddlr. 
Tadlli devlet hazinesine büyük bir kazan~ 
temin edecektir. 

Okuyucumuzun memleket menfantlerl 
üzerinde gösterdiği bu hassasiyeti takdir 
etmeliyiz. Memleket lşlerlııi düşünüyor, 

bunlarla alı'i.kada.r oluyor. d~ktlr. Fakat 
unutınıynlım kl her üç meııelede de bugün
kü kararl:ıra gelinmek lçln birçok tecrü
be devrelerinden geçilmiştir, kanunların 

esbabı mucibe layihalarını gözden geçi
riniz, onlarda fikirlerinizi cerbcdccek çok 
esaslı mütaleal:ır görürsilnüz F ıkirlert 
karşıla~tırmak ve oylece tcdkik etmek la· 
zım. 

Mektubun üçüncü kısmına gellncl": Eli· 
mlzde vazıh malümat ve delil yoktur. All· 
kadarLırı elbette tedkik edeceklerdir 
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ACEM i LE R~ 
3 - Acemi kibar 

Taşındığı mahalle 
kibar mahalle id1. O 
da kendini kibar ta
nıtmıştı. Parası var
dı. Robwıu en iyi ter
zi dikmiş, şapkasını 

en iyi şapkacı yap
mış, yüzünün boyası-

ru en ıyi boyayı sa
tan kokucu dükkanı 

vermışti. 

Başta söylemeyi u
nuttum, benim de ak-

lım hep sonradan ge. 
lir.. lafın gelişinden 

herhalde belli oltT'UŞ· 
tur ya, bu bahsetti-'----~ 
ğim kimse bir bdm
dı. Hem de kibar bir 

kadın. Fakat insanla
nn bir takımı doğ

madan evvel de ki
bardırlar. Bir takımı ise, doğup büyü
dükten sonra kibarlaşırlar .. işte bu bizim 
kibar bayan da doğup büyüdükten sonra 
kibarlaşanlardandı. Hem daha yeni yeni 
kibarlaştığı için tam bir kibar da olama
mış, liıf ın kısası henüz acemi kibardı 

Acemi kıbarın babası Samatya imamı 
Hacı Mehmed efendiydi. Yirmi sene ev
vel ölmüştü. O babasından ikide bir bah
sederdi: 

- Babam, derdi, ikinci Abdülhamidin 
ıeyhülislaını idi. Gayet nazik ve gayet 
kibar bir insandı. 

Resmini gösterirdi; fakat göster-
diği resim babasının resmi değildi. 

Bir fotograf çı camekanında gördüğü V<' 

yirmi kuruşa fotografcıdan satın aldığı 
temiz giyinmiş, kerli ferli bir hoca res
miydi. 

- Bu resim babamın şeyhülislam oldu
ju sene çektirdiği resimdir. 

Acemi kibarın annesi Samatyada çok 
meşhurdu. Herkes onu kurşuncu Fatma 
hanım olarak tanırdı. Fakat acemi kibar 
annesinden bahsederken: 

- Eskıden memlekette büyük bir fab
rika varmış. Bu fabrikada tüfek, tabanca 
kurşunları yapılırmış. Fabrikanın sahibi 
annemin babasıymış. Kızını pek çok se
vermiş. O kadar severmiş ki annem ev
lendiği zaman ameleler sevinsinler diye 
onlara üç gün izın vermiş. 

Böyle bir hadise olmamıştı ama bun:ı 
benzer bir hadise olmuştu. 

Acemi kibarın annesi, yeni evlendi~! 

için üç gün kurşun dökm 0 ye gitmen.1 şti. 

* Acemi kibar nasılsa tek başına ki'.>ar. 
taşmıştı. Kocasını beğenmiyordu. O gnj 
kalmıştı. Yani kibarlaşamamıştı. Kocan 
ne söylese, söyledığini bayağı bulur, n.? 
yapsa yaptığını beğenmezdi. 

Beraber sokağa çıktıkları zaman ikide 
bir kocasını azarlardı. Bir mağazadan ö
teberi alırlarken kocasının beğendiği eş
yayı tezgahtarlara gösterir: 

- .Affedin kocam, kibarlıktan "lnla
maz, siz bunu değiştirin, kibarların kul
landıkları cinsten verin! 

Derdi. Her zaman otomobille gezerler
di ama hazan da tramvaya bindikleri o
lurdu. Tramvayda kocası tramvay para
ııını verirken kulağına eğilir: 

- Kabalık etme, on liralık bozdur. Bo
zuk para vermek ayıbdır! 

Derdi, ve çok defa kondüktörde on lira 
bozacak bozukluk olmazdı. O zaman da 
kondüktöre çıkışırdı: 

- Bu nasıl şey bizim g bi insanlar C<'b
lerinde beş kuruşluklar taşıyacak değ:liz 
ya! 
Kocasına dönerdi: 

- Madem ki on Jira bozamıyorlar, bir 
çek yaz, parayı gidip bankadan alsın'ar. 

Tramvaya binerken, elini uzatır, eJın-

den tutulup basamağa çıkarılmasını is
terdi. Hele bir kere gene böyle eli hava
da kendisini elinden tutup tramvaya al
malarını bekliyordu. Tramvay kondük
törü onu böyle elini uzatmış görünce· 

- Bu kılık kıyafetinle avuç açıp tram
vaydakilerden para istemiye utanmı
yor musun? 

Dedi, acemi kibar birdenbire kızdı, ağ
zını açtı, gözünü yumdu .. demediğini bı
rakmadı. 

* Acemi kibar kibarl~mak için bir frcnk 

Yazan: ismet Hulusi 

dili öğrenmenin de lüzumlu olduğunu b · -
liyordu. Bir fransızca muallimi buldu. Bu 
fransızca muallimi Fransız o19uğunu söy
liyen anası Yahudi, babası Rum bir tatlı 
su frengi idi. Yaşı kırkı geçtiği halde ev
lenememişti. Acemi kibar, onun karşısı
na geçti. Madmazel, fransızca harfleri 
gösterdi: 

A. B. C. D. E. G. vesaire .. acemi 'itiba
rın bunlardan canı sıkıldı. 

- Madınazel, dedi, ben çocuk değilim, 
kibar bir kadınım .. bana cA> lnr, cB> ler 
lazım değil, bana lazım olan şeyleri öğ
ret.. 

Madmazel kovar, diye korktu: 
- Emreder madam öğretezek istP.di-

ğini. 

Acemi kibar sordu: 
- Mantonun fransızcası nedir? 
- Manto! 
- Otomobilin fransızcası nedir? 
- Otomobil! 
- Sinemanın fransızcası nedir? 
- Sinema! 
- Tiyatronun fransızcası nedir? 
- Tiyatro! 
- Korsanın fransızcası nedir? 
- Korsa! 
- Esansın fransızcası nedir? 
- Esans! 
- Rujun fransızcası nedir? 
- Ruj! 
Acemi kibar güldü. Bu gülüşü sevinç 

gü lüşii idi. 
- Madmazel, ben fransızca biliyormu

şum da şimdiye kadar farkında değilmi 
şim ... Şimdi anladım ... Artık size lüzum 
kalmadı. 

Tatlı su frengi, acemi kibarın kapısını 
daha ilk günden bir daha çalmamak üıe· 
re kapamıştı. 

* Acemi kibar, bir akşam komşularından 
birinin verdiği çaya davetliydi. İlk defa 
böyle bir davete gidecekti. Evvelden ha
zırlanmak lazımdı. cÇay» biliyordu .. ora
da kendisine çay vereceklerdi. Acaba kaç 
fincan vereceklerdi. İşte onu bilmiyor
du. cÇay> da kaç fincan çay içmek adet
tir. Çay içmek te iş ya .. kendi acaba çayı 
kibarca içmesini becerecek miydi? Dü
şündü : 

- Hele bir tecrübe edeyim. 
Dedi. Hizmetçi yanı başında idi. Ayağa 

kalktı. Duvardaki zile bastı. Hizmetçi: 
- Ha! 
Dedi. Hizmetçiye baktı ; tashih etti· 
- Ha, demezler kızım, buyur, derler. 
- Buyur. 
- Bir çay yap! 
Hizmetçi çayı yaptı. Altı küllü, çay. 

danla getirdi. Çaydanı masaya bıraktı. 
- Fincana koy. 
Hi1.rnetçi çayı çay fincanına boşal•tı. 

Acemi kibar düşündü: 
- Acaba şekerimi evvel koymalı, yok

sa çayı mı? 
Bunu düşünürken o kadar dalmıştı ki 

fincandaki çayı şekersiz içti. 
Aynanın karşısına geçti, yanaklarını 

dudak rujile kırmızıya, dudaklannı pem
belikle pembeye boyadı. Tuvalet entari
sini giydi, üzerine yeni aldığı kazağı ge
çirdi. İğnesini taktı, küpelerini taktı. El
mas ve inci gerdanlıklarını taktı. Manto
sunu giydi. Mantosunun kürkünün üstü
ne aynca da bir tilki kürkü kavınayı ih
mal etmedi. 

Kibar koIIllllnurı 
zilini çaldı.. kapıyı 
hizmetçi açtı: 

- Kim geldi, di -
yeytnı. 

Acemi kibar hid -
detlendi. Ne oluyor-

du? Mah~lledek:i ki -
bar kadınlan tanunı
yan böyle hizmetçi 

de tutulur muydu? 
Suratını astı, yaka -
sından tilkisini çı -
kardı. Hizmetçiy~ 
verdi: 

Elin yağlı olmasm 
sakın. 

- Hayır bayan! 
Düşündü, çıkar -

mak lazım mıydı .. ha 
yır hayır .. 

- Kürkü ver! 

Hizmetçinin elinden kürkü aldı, tekrar 
taktı. Salona girdi! Ev sahibi bayan onu 
kürklü, mantolu görünce şaşırdı: 

_ Sizi soymadılar mı? 
Acemi kibar memnun oldu: 
_ Hayır, gerçi elmasları.m, hele inci 

gerdanlığun en aşağı on bin lirahktır 
ama ben kendimi öyle kolay kolay soy
duranlardan değilim! 

Ev sahibi şaşırdı. Misafirlerden biri 

söze karıştı: 
- Bayan yanlış anlamış olacaklar, soy

maktan maksad mantolannı filan çıkart
maktı. 

- Şunu şöyle dosdoğru söyleseydin;z 
ya. Çıkarırım ne varmış. Elhamdülillah 
vücudümde hiçbir kusurum yok. Ne şiş
ko patatofum, ne de teneşir horozu gibi 
sıskanın sıskasıyı.m. 

Hizmetçi geldi, acemi kibarın mantosu
nu, şapkasını aldı. Acemi kibar hizmet
çiye baktı: 

- Kız. iyi bir yere koy, o manto ile o 
şapkaya ben iki yüz lirayı tıkır tıkır say
dım. 

Ev sahibi tanıttı. 
- Yeni komşum. 
Erkekler ayakta idiler. lçlerinden biri 

yürüdü, acemi kibarın elini tuttu, duda
ğına götürdü. Hafifçe dudaklarını değ· 

dirdi. 
- Öpün, merak etmeyin, elim soğan 

filan kokmaz, böyle şeyleri ömrümde 
yapmadım. 

Yer gösterdiler. 
- Buyurun, oturun. 
Oturdu. Sol ayağını sağ bacağının üs

tüne koydu. Eteğini kaldırdı, indirdi. Ço
rabını çekti. Başını kaşıdı. Yanındakine 
döndü: 

- Bayan. · 
- Buyurunuz. 
- Siz de bizdensiniz değil mi? 
- Anlıyamadım. 

- Yani kibarlardan, doğrusu kibar ol-
duğuma çok memnunum. Dünyada kibar 
olmıyanlarla konuşmayı bile istemem. 
Hem benim kibarlığımı bir bilseniz .. doğ
rusu yemeğimi kibarca yerim, kibarca o
tururum, kibarca gezerim, kibarca uyu· 
rum. Ah kibarlık hani bir şarkı vardır: 

cO! kibar cicim of.> 
O şarkıdan başka şarkıyı bile dinl\ye-

mem. 
Ev sahibi ortaya çıktı: 
- Biraz dansetsek. 
Gramofona bir plak koydular, bir tan

go çalmıya başladı; bir erkek acemi ki
barın önünde yere kadar eğildi. Acemi 
kibar da eğildi. 

- Bayan benimle bir tango yapar mı
sınız? 

- Tango mu, hiç sevmem, modası ge~
ti. Moda olduğu zamanlarda ben öyle bir 
şey giymiştim de sokağa çıkmıştım. Ki
bir ohnıyanlar arkamdan: lcTa:ngoya 
baki> diye bağırmışlardı. Dünyada kibar 
olmıyan mı arıyorsunuz. Saçımın teli ka
dar .. 

Bu sırada erkek, onu ayağa kaldırmıştı: 
- Ne o, dedi, dur hele elini çek. 
- Dansetmiyecek miyiz? 
- Sahi.. 
- Ne güzel dansediyorsunuz ... 
- Tabii ederim. Hem hele biraz kol-

larını daha gevşek bıraksan da nasıl zıp
ladığımı bir görsen, bayılırsın .. 

f.met Hulu.ai 

--------- -- - -

~ 
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Birincil"fmun 28 

Greta Garbo hakkında 
yapılan garib bir istatistik 
Maruf İsveçli yıldızın bütün hayab müddetince kazandığı 

muvaff akiyetler ' G .. harfine izafe ediliyor 

Gnta Garba MMga riıU Gcıutier rolünde 

cGt harfi meşhur ıan'atklr Greta Gar
bonun gerek hususl hayatında, geTekle 
san'at hayatında mühim bir rol oyna ~ 
ınııtır. Bu san'atkir Adeta c~ harfinin 

1 

"Sakarya,, Sineması: 

Suiistimal davası 

Charles Vanel ile DanJelle Darrieux ta
rafından çevrilen bu §ayanı dikkat fil _ 
min mevzuu şudur: 

Lydia büyük annesinin yanında yaşı _ 
yan ve hukuk tahsil eden genç bir kı7. • 
dır. Günün birinde büyük annesi ölür. 
Lydia kimsesiz ve parasız k:ılır . .Alis a _ 
dında bir arkadaşı vardır. Alis biçare 
Lydiaya fenalığa teşvik eden nasihatler 
vermektedir. 

Alis babasının almış olduğu kitabhır 
arasında bir artistin hatıra defterlı\i bu
lur. Artist Jak Ferri ismindP birisile "?V • 

lenmek için onu tcrketmiştir. 
Ferri vak'ayı olduğu gibi karısına an

latmış ve Lidyayi Versaya götürmüş•ür. 
Lidya evin kızı mevkiindedir. Hukuk 
mektebini bitirmiştir. Avukat olmuştur. 
Madam Ferri kızın vaziyetinden şüphe 
etmektedir. Lidya bir gün bir çocuk mah. 
kemesinde bir suiistimal mahkemesine 
bakmaktadır. 

Davanın mevzuu kendi yaşadığı hayata 
pek çok benzemektedir. Bundan dolnyı 
müdafaasını çok heyecanlı bir surette ya
pıyor ve kız beraet ediyor. Eve avdeti'lde 
herkes onu tebrik için ararken o eşya • 
larını toplamakla meşguldür. Madam 
Ferri bunun sebebini anlamak istiyor. O 
hakikati olduğu gibi itiraf ediyor. Tam 
o sırada Jakın sesi duyuluyor. (Kızım!) 
diye seslenmektedir. Nihayet Lidya <'vde 
kalıyor. 

tesiri altında kalmıştır denıJebilir. Bunu 
meydana çıkaran bir Amerikalı kadın 

muharrirdir. Cidden şayanı dikkat olan 
bu buluşu okuyucularımıza bildiriyoruz: 

1 - Gretanın asıl ismi: Greta Gustaf· 
sondur. 

2 - İlk filminde partöneri: Gerda 
Lundquist idi. 

3 - Gustafson ismi: Garboya tahvil 
edildi. 

4 - Amerikaya ilk defa: Gothenburg 
phrinden hareket etti. 

5 - İlk filmlerinin operatörü: Gatıriio 
Tony idi. 

6 - cNefes ve Şeytan, adındaki fil " 
mindeki partöneri: John Gilbert idi. 

Amerikan halkı onu bu film sayesinde 
tanıdı. Bu san'atkar ona üç defa daha 
partönerlik etti. 

7 - Sonraki partönerlerinden en mü· 
himleri: 

1 - Gavin Gordon 
2 - Clark Gable. 
3 - Georges Brent. 
8 - Büyük muvaffakiyet xazanmış o

lan Mata Hari filmindeki rejisörü: Geor
ges Fitzmaurice idi. 

9 - cGrand Hotelt filmindeki rolünde 
cGrusinskaya> ismini taşıyordu. Rejisö· 
rü: Goulding Edmond idi. Partöneri John 
Barrymore, Baron von Gaigern rolünü 
yapıyordu. Dekor san'atkan Gibbons 
Cedric idi... 

10 - Grand Hotel filminden sonra Is· 
veçe cGripsholm, vapuru ile avdet e~li. 

11 - Ladam o Kamelya, filminde Mıır
guerite Gauthier rolünde idi. Rejisörü' 
Georges Cucor idi. 

12- İsveç kralı Gustave geçenlerile 
kendisini bir nişan ile taltif etti. 

13 - Charles Boyer ile birlikte çevir • 
miş olduğu Maria Valevska filminin ~ılın· 
dığı mevzu: Gasiorovskinin idi ... 

14 - Tuvaletlerinin büyük bir kısınınl 
meşhur Amerikan terzisi Gilbert Adrian 
dikmiştir. 

15 - Fotoğrafçılarının en meşhurları: 
cArnold Genthe> ile cGeorges Hurrcl> 
dir. 

16 - Mensub bulunduğu kumpar.ya: 
cMetro - Goldwyn - Maycr .. dir. 

17 - İsminin harflerini değiştirirsc:k~ 
cGreat Garbo> elde ederiz ... Yani cBi.i· 
yük Garbo> ... 

18 - On iki senedenbcri ismile bir ıu· 
tulan iki erkek ismi: John Gilbert - Gc· 
orges Brent. 

19 - Şayanı dikkat olan bu cistatis -
tiği> meydana çıkaran Amerika muharıi· 
resinin ismi: Gertrude Everlcydir ... 



SON POSTA 

Bugünkü Türkiyede hayat 5-Ka~I 
opera~ 

.. 

1 Operatör Nadire Sadi: 
• c - Ben, dıyor, .4000, çocuklu bir an ayımdır. 

Me.mlekctimizir. ilk kadın doktorlarından birisi olan Na
dire Sadinin eJ;Je dünyaya getirdiği yavrulara karşı gö::, -
terdiği candan şefkati görenler, bu sözlerinin samimiyetiıı
den şüphelcnemezler. 

• ı Çocuklarla çok düşüp_ kalkan operatörün, çocuklaş
~ • mış, veya çocuk kalmış huyları da nz değildir. Me
sela, hususi hayatında, dama partileri, maddi, manevi ]cij]_ 

fetlere katJanmadan eğlenmek istiyen operatörün, masum 
zevklerinden biridir. 

3 Bayan Nadire ~adinin bu hali, 
• çalışan kadının evinı ihmal '!t -

tiğini sananları bilfiil tekzib edeme~ 

mi? Nadire Sadi: 
c- Ben, diyor, bu zevki, üste de pa

ra vererek başkalanna mı tattıra)'lm ?ı. 

6 Beyaz gömlelile birlikte ope • 
• ratörlüğünü de takınan az 

evvelki ev kadınının parmaklan, şırın
ga iğnesini de dikiş iğnem kadar ma • 
baretle kullanır. 

4 Kıymetli operatör, en tatlı lez
• zeti, kendi elile pişirdiği ye • 

meklerde bulur. 

7 11ususi hayatınoa, bir kedinin 
• canını yakmıya katlanamıya -

cak kadar yufka yürekli olan Nadire 
Sadi, operatör kesilince güle güle can 
yakar. Çay sofrası başındaki ev kadı • 
nile, ameliyat masası başındaki opera
tör arasındaki büyük !arkı görseniz, o 
beyaz gömleğin tılsımlı olduğunu sa -
nırsınız .. 

S Ayda üç yüz lira kazanan Ba -
- yan Nadire Sadi: 

- Bir doktor için diyor, kafasıııı 

beslemek, midesini beslemekten zor -
dur. Çünkü k.itab, ekmekten çok pa -
halıdır. 

8 Nadire Sadinin en büyük şika
• yeti, bazı hastalarının derdleri

ni tamamen ifşa ve izahda gösterdikle· 
ri tereddüd, ve acizdir. Opt:?ratör, hem
cinslerinin bu zararlı ketumiy('tl,,rm
den ve manasız hicablarından bahse -
derken: 

- Öyle zamanlar oluyor ki, diyor: 
Adeta operatör olduğumu unuturum, 
ve kendimi pişkin bir müstantik. sanı -
yorwn. 

Sayla 9 

1KADDN1 
Kışhk mantoları 
nasıl süslemeli ? 

Bu sene kürk garnitür çok moda. Bil -
hassa astrakan ve tilki... Lutr, kastor ve 
bütün kürkler de seve se\•c kullanılmak
ta. 

Bu garnitürler çok çeşıdli şekillerde ve 
mantonun istenilen her hangi bir yerini 
süslüyor. Kolların üstünde, dikiş yerle -
rinde, uzunluğuna, enlilığinc, dar, geniş 
bandlar halinde, toka, cep, yaka, yaka ke
narları, ett:?klerde... Hatta hazan bütün 
kolJarı kürkten mantolu.r var. Bazıları -
nın da belden yukarısı (kollar müstes -
na) hep kürk ... 

Bu modellerden biı: 1\ısmı için fazla 
kürk l~zım. Fakat bir kısmı v kürkle ya
pılabilir. 

Ye:ni bir manto yaparkrn bu muhte -
lif ve mütenevvi modanın cazibesine ka
pılmamak .hemen lıemrn kabii değil. İlk 
bakışta biraz pahalıya ınalo!acak gibi gÖ
rünen bir istek. Fakat hakikatte pek ko
lay ve elverişli bir taıafı var. 

Eğer hem modaya uymayı istiyor, hem 
de ekonomiyi elden bırakmamak istiyor -
sanız yeni mantonuza kürk almadan ön
ce eski mantonuzun kiırkünü bir gözden 
geçiriniz. Geçen yıHarın o kocaman, k'?ıl
kık yakaları, geniş kol kapakları bu se -
ne pek çok işinize yarıyab:lir. Eski küı::

ki1nüzün yeni kakn kısmı çok mu, az mı? 
Kolayı var. Yeni mantonuzu yalnız dar 
bır kürk bandla süsleyinız. Çok gitme -
mek için yalnız reverlerin kenarına koy
sanız bile olur. istediğiniz kadar dar ya
pabilırsiniz. Geniş olmaları şart değil -
dir. 

B:çime daha kolay yattığı için en zi -
yade astrakan, pat d'2sırakan gibi ince 
kürklerden yapılıyor. Bu cıns kürkler, 
renkleri :çin de bu ser.e pek seviliyor. 
Çür:.kü kı~lık tayyör ve mantolarda siyah 
pek moda. 

ğı~. tilki, lutr gibı kiı!klcl"Cıcu ae bu şe
kllde istıfade dı 'Pbilir. Parısin en şı ·, bir 
t~rzıhanesi siyah Düvetinden bir (re .. 
di:1got) a tilk1 dem:ıncien geniş kollar 
koymuştur. Maamafih guııdiiz için dnha 
zt) nde astr.ıkan, lutr ve kastoru tcrcıh <'t
meli, tilkiyi gece ınoaellE>rine bırakma .. 
hdır. 

Buy;ikÇ:! bir kürk phrç<ısından jile, 
plr.stıon veya (ön tarafta} bask da ya -
p1labilir. Bilhassa tayyi.irlerde:. buna çok 
rastlanıyor. Bazan m:ıntoiarın yalnız onü 

b" e kadar bütün ~ürk. Arkası ve kolla

rın va;·ısı kumaştan yapıimnktadır. Pek 

duz ve ince kürklerc!en yapılan kolsuı 

jıl!.'ler '>azan tayyör v~ya manto altından 

kullanılıyor. İnce vücudlu bayanlar için 

J<tirkten mnrcn biçimı (a kası dört kö

!'f') v:ıkalar da çok ragbei.tP. Bunlar biraz 

ki.!rk roba tesiri \ crıycr nnıa faza bir 

ivaiklcd var: ı~reti :Yon 1~u.vorlar. İ tc • ca uzatıldığına Hk r.ık raftlanmakta. Bu t:> 

tarz, hem çok beğeniHyor, hem de bir nilmcdığı zaman tnk.lmı\"abil,r. 

i.. . var: Dar manto kollarını biraz :Eskı mantonuzun hiı·kul'cif'n daha baş· 

gc.ıh. gösteriyor. Göğse t!ğine doğru ko- ka türlü de istifade ed• b lirfıiniz: 

nulan bandlar manto::ırdan ziyade tay· 

yörll'rde J!Öriilınektcd!r. 

Farzedelim ki eski .... kalma kürkü -

nüz biiyük bir parça. Bunu şerid gibi 

kcsmiye acıyorsunuz. O zar.ıan nasıl kul

lana bilirsiniz? 

)lantonuzun kullarım kumaş yerine 

kürkten yapınız. KUısik bir redingotu 

en şık hale koymak ıçın Lundan daha gü

zel bir şey yoktur. Kürk kol belki biraz 

Ki.ırktC'n ıoaşon - sak (ç. nta bicimi 

man~on) yaptırınız. I\iauş nun gozden 

düşmesine sebcb olan şey rn-=ana bir faz

lalık gibı gelmesi idi. Mno.a onu şimdi 

yalnız elleri =sıtmıya y:ırıyı.r. bir sus ol

maktan çıkarmış, çanta bicimine sokmuş 

bulunuyor. Yeni manşoniar pek de ufa

cık. Hem kürk az gider, h<:m de tasın • 

maları kolrıy. 

Eski kürkü en ufak parçasına varıncı-

kaba durur diyect'ksın.ie. Bn sene bol ve ya kadar kullanabilmc!t için son bir fikir 

ağızları büzgülü o karir.r manto var ki daha. Kürkten düğme y:ıp: mnız. Kadife, 
onla:.n arasında hirk kollar hiç de kaba- vey.: dra ceketlere ne kadar yaraşır. Lutr, 
rık görünmiyecektir. Yalnız astrakan de- astrakan, pat hepsi bu işe yarıyabilir. 

EIOrgOsD kazak ve bluz 
Yün biuı modası 

bu yıl her zamandan 
daha zengin, belki de 
daha rağbette. Hem 
gözlerin;zin yorul -
r.ıaması, hem daha 
şık görünmesi için 
mi.ımki.ir. olduğu ka -
dar !'adc örgü, yeni 
b!çimleri seçiniz. Ye
ııi, fal~at çok sade bi
ı;imler. Süslü yün 
örr,ü kadar göze ba -

9 ÜpeTatör Nadire Sadiye göre, bir reçete yazmak, 
• bir roman yazmaktan zordur. Çünkü, bir roman 

yazarken gösterilen büyük bir dikkatsizlik bile, müellıfi 

altından kalkılma1 zararJara sokmaz. Fakat bir reçete ya
zarken gösterilebilecek ufacık bir dikkatsizlik, hem heki -
min, hem hastanın hayatını söndürebilir. 

1 O Elile dünyaya getirdiği yavruların, annelerile bir- t:ln ~ey yoktur. 
• likte yaptıkları ziyaretleri kabul etmek, Nadire S&- Solda - Jerse, lfıs-

diye en büyi.ik f:ı>adeti duyurur. O yavruların sıhhatte ol - l:k \'C 1ı>rs - yüz ör
duklarını görmek, operatöre, eserlerinin inkişafına şah · d güler karıştırılarak 

'olan bir san'atkar iftiharı ve sevinci verir! vaoılnw.; bir kazak. 
Bu :füharın ve bu sevincin tadı, başka hangi meslekde )•a.ka, lr:oı bilezikleri ~ 

vardır?. ve <'tekler ince lastik ~ 

Tz~itt;·h;ik;·;:d~~·;;iıi;;;··,·· ·9;;;~hj; ... d""';~· .... y ..... e ... ~ ... j ...... -; .... ~·~·sı;~~;·• .. ••Ad~";;d;·~·;;~j}."ü;·p;;- ~~~üi c:~.!·~'.gı~;: 1 
İzmlt <Hususi) - Ağaç dikme mevsim! Bevşehir (Hususi) - Ü sene evvel Adanada ya.z sebzelerinin hemen hepsi 1 :kı~r sıra ters. - ~z ~ 

gelmiş, vllfıyet nümune fidanlığı, a§ılı mey- . ~l . . b 
1 

Ç ç mevcud bulunmaktadır. Sebzeler halde şu orgu, boy çızgıler ~ 
va fidanlarının ucuz llaUa satışına ba§lamış- getırı mesıne aş anan emçem mem~a flaUar üzerinden satılmaktadır: Domates 6 hjrli lastik. araları 

--======---· 
tır. Memlekette bir ağaç dikme _seferberliği suyu kazanın yakınına kadar gelmış t r. k '1 J. erse örgüsü 
vardır VllAyet kaymakamlıklar nahiye mü f k h ll . aze so~an 10, kaba 10, barbunya 12,5, Ra- · 
d

. 
1 

k.I rl ' htar'· ... •ft ' t ğ b! · t - a at ma a e ve çeşmelere taksımat dos fasulyesi 10 Ayşekadın 10 beyaz turp 5 Sağda - J erse, yani, d~"ız örgünün arası na ya pırivç örgü, yahu1 do. laı;tık örgü-
ur u e ve mu llJUGra yap ı ı r n- lm t ş· d" k b d h"l' d ' ' ' · · · · · · · · ~ · · mimle, fidanlı~ın satıp. bqladı~ını blldir. yapı amış ı. ~ ı asa a a ı ın e lihna tanesi 25, patlıcan 8 tanesi 5 ve ma- den cnlı çızgıle: geçırebılır~mız. Sıraların sayısı arzunuza baglıaır. 1 akal, kol ve 

mi§tlr. su tesisat.ı ikmal edilmektedir. rulun çifti beş kuruştan satılmaktadır. el~k kenarları (ibürilnü:ı ayni. 



admlan Esirgeme Uerneoı,. dün 
kongre kararile adrnı değiştirdi 

Meclis d ün Denizbank 
Pkl taFClfı l itaci •JlladG) Hamid, Nezihe Muhiddiıı, Meziyyet kanununu k e 

Riyuetine, Bayan Nezihe .Muhid - Va - :nµ, Osliıan ICuntak, Saib Şe\rket 
seçildi. Evveli, idare hey'eti rapo- ve Naciye Naim! (Baıttmıfı 1 itld _,,,.., jdecek bir ıramer btdel( --l'IMlli.ıdaft tablba bıp llr:We ~ısta eaa-

okundu. İpıi reyle yapı1an bu intihab es ~ Bunu ~teaklb İsmail Milpak Maya - ÇinJdl ~ Çln'Jrl IJl,e 1llr.,.... lwf aynen ~ a adıaı~a 
ldare bey'eti raporu okunurken, der ~asında, yanmıda oturan Bayan Rana kon -Stird- ve Halan Re§id Tankut mer kaidesi JO)du. BiWd8 lN ilbl ter. Sadı1 Mabıdfıain kanaati \lllfma Os -
" hiç bir menfaat beklemeden bü - Sani 'ravere: -~at- * al~ ve ~izbank) tabi kiblere cevaz, kıymet ve 1W wren bir mantı ~in 'mrk clUl •ameıt ol -

M yaıdnnlarda bahBaiiut, ve ebedi • - Haksızı k . .. .. nnin dolruJuğunu izah et~erdir. kaide vardır. Türkçede üç tekil terkibi malt ~n uzak bulmıtlutun bu-
k&vapmq olan lalarm yüksek . ıcı&re ; ?l~u. ... dedim. Çünkü bu Bundan sonra maddelerın müzakere - lzaff bulunduğunu bilirslııtz. Birinci ,e- giln Tnrk 4Dtnf niclell eterin ft.. tıi 

tıralarma 1ıürmeten bir daJrib SÜ - ;:1,eı tefkile!~~ rey verenler ek - lsmline g~ilmit ve kanun kabul edilmiştlr. kil, terkibi izafllerde hem 1m1af, hem aervetlne -....:.u, oaan ,.!te! 
edildi. Bayan Sani Yav~ bu ikazı ı· • ad llştak Mayakoıun nuıku ınuZafünOeJlı, ~ a1'meö ·~· Ba kamusunu, ........ ~ attft1ek 

Bu siik6ıu miitealdb ekUHPtallM de mce bir alAka österdi· ma,. ı Ankara 2'I (A.A.) - B. lıJ. llecllli bu. tertibi izafi feldllerinin en bultldir: Mil- mefmiyetlle brp .....,. ~1 • 
olUlllll idare_ heJ'eti l"lflnl, şu - Nasıl olur~ dedL Ve ortaya hita _ günkü müzakeresinde (Denizbank) ka - ~i::••ri)e., ~~~ ful\eU, lumuzu anlabm§r Ttırk ml1letbıhı kctıdi 
elerle 80Da enJatdu: ~ haykırdı: u münuebetile Sürd nıeb'uaı taır.ail mec ruznamesi, hükiimetın muvaf • köylerine verdiji A§kale, Arpaçay, Ce • 

c- Deme1imiz ~ Wıİdt" ya- - İdare h ' · Müştak Mayakon aşaiıdaki nUtku söyle- ~kiy«i terkiblerinde olduğu gibi ... bdn- vizköy, Baidere, Adabal vesaire wsai-
olm ntnmname ı....--;..ı..a -- ey etine rey veren Bay~- . . cı tekil terldbl izafilerde izafet a1lmetf . 

'~- ..-·- Iar: Eller """ .. an' \ miftır: _ 1 .... __ .__ re gıbi ~elt isimleri aJmllr Sadri 
uy.madılmdan bu nınm......,in .,_ · Arkadqlar geçen cuma gün- (Deni • .J..UW. "

1
u.MLLUI 10nuna geHr. Kanun tuv- Maksudtnin b misali 1P----cla 

t!U...ILL-r"---·~ %8rUl'fdlr: Buginkl Rey veren bayanlarr derhal itaat et- ' ~ . u z fttl, Tilrk bayrağı, zeki eei, fi'Ye di1z _ u er -..- artık 
nmvafit ~ • il! - tiler: Saydım: El' kaldıranlar 9, kaldır- bank) kan~. layihasının müzakeresi baş- gilnlülfl teddblerin~ oltfulu gfbl (Denizbank) a (Deniz Btnkısı) demesf-
'=8--ve ::.-~ ib ~~iz mıyanlar 11 kişiydi. langıcında soz alan Sa~ Maksud! arka- ttçüncü .. ~1 terkib" . fil rd n1 istemekte ısrar etmemesi lhım ae1 • 
n- mu.ı:tv.:udesı ~ . _ _ daşımız kanunun ve muesseaenin ünva- r"AA' • 

1 ıza e ene mu- dilini söylemiştir. 
Bu mllveddenin tecfkik Ye mf8a • Bahsı kazanmanın keyfie güldu.m: nanı teşkil eden Denizbank terkibine füo. zaf, ne de muzafı ileyh izafet alimeti al- ~ 

edilerek kabulünü, ve tascllt tlU - - Nasıl? tL Bu. terkibin Türk gramer kaidel . ıı mazlar: Dar dere, Va!tepe, Adah'*9r, Ka- ~ Re§id IÖ&iini to7le tamamla -
• Faka enne ckköJ teıtiblerinde nMnh ,ıbL llUfbr. 

esinin yapdması için }mi mre t Bayan Rana Sani Yaverde de, uymıyan bir garibe oldulunu aöviedi ---r Her halde 1>en·zt,L1r ~ 
'etine ftl'ilmesini teklif edltJz.- daVaJarmı kazanmış ki:mseıerin sikü:nu Bundan IOlll'& Sumerbank terkibini yaka- İtte SOmerbant, Btibllnk, Deniııbank .:;; 2 

• pm. Jerinde 
Bu tekUf muvafık ........ Y., lla - vardı. Elleri hila havada duran bayan- hyarak ayni mantık p miJAhaza ile onu bu iiçüııdl ,... tiire J&P1mq terkibi bir = :a dili t'a:Jtıllle a,rgwı 
~- niumname ,..,j? mı. ._ - Jan saymaya başladı: da çürüte çıkarmala ~Nihayet, bir iafilerdencUr. Brinlar ~ l&Jfalann- bbul bu ... :_ .. ~_..~ ı. ilmi 

da evvel, Azalar, ...,._ riyMe • - Bayan Naciye ~ Bayan Nezihe i- takrir vererek Denizbank ~ (Deniz da ~ A!'9ft1 dilde mflqyide- . M ,,'"---...- tabet ~ 
tulle, eski idare hey'etini, başar- ki. iki de Bayan MatlUbe etti mi yedi Bankası) denl1metdni tekttf etti. o ıön lepnlf birer dil~ Tilrk ııeki- derm hürmetlerimle arzec:lerı... 

~tzmııÜ!IUrı aoıa,ı tebrik ettiler. rey? bütçe encümenine JınaJe buyurduğulıuz llDID, Tllrk ..ıet ve h'-~ b! • Anadell ajansu ın •:r ubti 
im'r ı a dtnleti1en. yeni ni7.an>name İtiraz ettim: bu takrir pmdı bir karar fle yüksek hu- nr muvaffakiJeticlir. Bu llheMedlr ki, • -..t-•- · -.. ... iins 
~ --'A-Je ı-... ı~ -1\. • dilimi bu ..n ..... 1 terldblere -'- -...tL ~ •JUR "" mea .. ~se • 
_, §il - 3 .,....yordu: - Oldu mu ya? uç bayandan yedi zurunuza gelmif bulunu,...z •ow;;A en • ......, •:aw• betile Anbrada muharrirlerine bir 
~ ~ iinvanı: cEa:irgeme rey çıkar. mı? Sadri Mabudl arbdapmıu göre, mannivazlığı ile birer yer ve eevaz ftr - ket yaptmlu§tır. an-
megı• cllı'. Bayan Rana Sani Yaver de gii1'i _ Türk dilinde hiç bir vakit (Sümerbıımk), miftir. Tirkçede bunlar 0 kadar ~ Kütahy.a meb' Naşi4 U1ui Ana 
Bu maddeyi ya'*&'.ken, bıi1e.riınu.e, yor: ı (Denizbank) gibi terkipler olamamuş. ki, eğer Sadri Maksud! arkadapmız p - dol j muıı::m. . . 

\Son Postanın bundan 1ıılr q evvel, bu - Çıkar ya? Rey fabrikası gibidir on 1 Eler Sümer sanat manasına geliyoraa 0 çen cuma günü bu künriiye çıkmadan ev ,.;ı:s;:: Server Bldl .!;;dnınyet 
rnek ~akkında yaptığı neşriyatı ha • lar._ ~~it bu bankaya (San'at Bankası) demeli ~l bu .terkible~ beş ~ tanest üıe - Denizhank tabirine yapı1an ~':~C:: 
la!ırız. . . . 1 Sonra ciddfleşerek ilive ediyor: lDllf. (İ)enizbank) tarzında bir tftk;b nnde ~ır teemmül vakfesi geçirseydi. 18- kında ezciimJe dıemiftir ld-
Bız o zaman demiştik ki: ı _Kongreye gelemeyen arkad 1 T&rk dllfnde lat'iyyen yer bulamazmış. hud dilci ve gramerci bir arkadqlle tlç • 
c- Türk kadınlan, her türlü bak • gqnderdilderi mektublarla ~ş ~r! Eler buna cevaz verilecekse 0 takrirde beş dalrilca istişare etseydi Türk 1fUM- - llubarrirtn cDenizbanb ter-

a .sahib olmuş b~lunuyorlar .. Bina- kullanmak hakkını, istedik' eri re~::.n~ j İş Bankasına (İş bank), (Merkez Ban _ ri.n~ i~kar etmek ~e şiv~ni baltalamak ldbil~ w ·~zmir Belediyesi• terkibini 
e~h, kadın]~ ~ırgey~k hır ce - daşlarma terketmişlerd·r. Bu itibarla, !~~ na ?!erke~bank) demek !Azım gP- gibı bır hatay~ d~şr_nezdi. Tanınmıı dil- yek~ı~erıne benzetmesi kat'iyen doğru 
tın mevcud yetme luzwn yok •

1 

burada, iki, üç, hatta dört re v k lırmış. Hulasa Sümerbank, Merke;:bank ci ve gramercılenmıze gitıniye ne ha - değildır. Bu zat cMaltepe•, cKıımka.-
.• hakkını sahib ba anla y erme tabirleri hiç bir vakit gramer kaidelerine cet? Bana bile sorsalardı kendilerine: .A. pı•, «Beşiktaş» terkiblerini niçin hatır-
Memleketin bir çok münevverleri _ Şu halde :esear d~~İüld . uymıyan garibelerdenmiş. zizim derdi.in, türkçede kulağa çok hoş ge- Jıyamamıştır. Şu halde kendisi ya ~k 
bu fikrimize iştirak etmişler, hatta ki tanesi el bldı dı 0 ekse ~relen ı- Kanunları doğru, temiz ve düzgün bir len böyle yüzlerce terkib vardır. Alimdir, bu takdirde benim ipret et _ 

dıılll"ii.n.ı.n bazılan daha ileri giderek: d ekt" , r mı, nyet var türkçe ile tedvin edegelen bu Mecl"adn MeselA, Galatasaray Ayvansaray, Bah- tiğiın iki isimden mürekkeb ünvanlan 
c- Kadınları esirgeyecek bir cemi- ~ ır · Ran San. yüksek kürsü~inden eu derece cesur ve çekapı, Kumkapı, Topkapı, Duatepe, Mal- da nazarı dildgıte alarak iliın yolun • 
· mevcudiyeti, kadmlatınUzı esır • ayan. . 8 1 Ya~er: kat'! bir elli davası ileri sürebilmek için tepe, Tmaztepe, Hisartepe, Kadüekale, dan izahda bulunacaktı. Veyahud '1'iMt 

Ylın@ve muhtaç bir halde gösterir. Ve - üTabı~:i:· ~eseıa burada bulu- insanın kunetli bir gramerci ve ihtisa- Çanakkale, Dağkale, Rumkale, Bakırköy, dili etimolojisinde cahildir söze kanş-
ftrk bdınmm böyle bir baka· nan çer . b~ ~~a gel~~er, bir sile t.anımnıı bir dilci olınast ~ Blr Erenköy, Kacbkpy, Mahkö~ ~:r mıyacaktL ' ,.,W'1·•"'""''..,." 

tahammülü yoktur!• demiş]erdL bayan Nezihe Muhıddmın yerını tuta- hukuk Alimi olatak ihtisasmıı hürmet et- ve dlhayet en büyiilüm6Ziin makam fa-
~yata cevab veren birlik ıe- mamr. . tiiim Sadri Makswll arkadaşµnuı Tiirk zilft ve üaıett o1aD. ~ya... e=!!._1!'!~': Vedid Uzgören de 
ise: - ~~' art~ l>:&yanlarımız rey dili grameri ile pek uğrapnaımf oldu _ Ner Sadri Mabudt arkad•pmıan ha- ~ 
•- Biz, Türk kadinlannı himaye et vermıedikleri .devırlenn acısını faizi • tunu geçen günkü üadelerinchn çeıc iyi yalinde yapyan gramere uymamız Jl'?'m - Ben Denfzban1r tabirine itiraz e -

matsadile kurulmuş bir cemiyet le birlikde çıbrıyorlar! anladım, gd.eydl Ayvan•n.JJ. K~, Top • den Sadri~ bir,,,,-bl1ir zan 
z. Gayemiz sadece, Türk bdın - * Türk dili fivesiDe alibsma gelince, bu ktipaa, Maltepesi, Çankayuı dememiz nedenfini. Balbidd b\I ıat ~ bir PY 
n ~ muvaffaklyetle baprdık - İntihabdaıı sonra kongrenin vazife - da • gCStilrmi:y'eeek kadar maMuddur. i~ ederdi. billlfJormul.._ :ınr a ilizt.dlJJntn ta-

naıat. oya, el {şıert gibi kıymetli e- si bitti. Ve o ı.aman, sohbete dalaıı ba • Balan bir lmM1r tellkki etmek htç bir lAyftDaray~ bir ~) deriz, (Ay-~ cahili Oli,.ma 4lıir ı...t olan 
· unutull1i8ktan kurtarmak, bu ~anlar, kongrenin devamı müddetince zaman ~ geçm~ Fakat arka-. vaasara~ J>ir Wilıe) demeyiz. .(Kum rkmaatimi açtlrp 817Jemell)'lm: 

~tlerfn terakkisine h~ '~ SUIUf}armm 8ClSUU da faizile çıkardı. dlf0"1P kendi lttisası sahumdan ayrılıp kapıdan tl'tS blkfı) eleriz, Kmnkapasın. Ben $adıi V.budinia m''* laıih 
~ ıar. KaD&re daitlırken içeriye giren hay blıfka bir Dıtiwa kal'fl bayrak açmq ~ daa demeyiz. (Duhpede mfer t&enl pro:feılillil ......... dil fıttıi• 'ztlıhL 

~'kat devam ede.il mina.lrap netice- li g~ bir hayama hızla açtığı ka· ayette '6recek olursam buna da sülWt ~ yaptık) deri( ~lnı.fe) ~&. Bu son. münerdnOil Gllilı teı••tn1 me 
birJiğiiı taşldığı ~ bir)~ pı kanadı, kapı arkasında oturan avu • demem. • (Türk ordusu dii§man savletini Çanak _ rak ettim. Tam ilmatle ........ ti bu 

"tıi anlatmaktan ~ ka1dJi:uu, kat Bay Saib Şevkete çarpmıştı. Cüsse- Eter arkadqıırnz söze başlarken ken- kalede kırdı) detiZ. (Çanakbleainde) de- zat asil tarihd ~· Tarllll. lir~-
yanlış tefsirle~ kolaylıkla ,ıq\. aça • ti awkatımız, kendisine: dislnfn ır.amercilik Yolunda bir davası va meyiz. (G&fim&: w göiıflimfiz Çanka _ 'Pi .... ~~ ileri flP'••ı 

k bir şekilde bulund~ iRklr - Affedersiniz! diyen bayana: ~ bahsinde ~ iddiası olmadığını i1P.:i yadadır) deriz. (~adir) 4eme- bir zavallı iaNf. 
r&beııbis. hatta bize: _ su., dedi, Mrüaüzü benden defil, surerek, cemsa~ kıyasen buna da De- yiz. Sadri~ hukuk bil_gisi.JM1en 

..... ~ olan ~ ya • kapıdan iste1ia niza B~kası) ünvamm vemıek hatınm- Evet, Sadri V•ksuat arka~apmızın de- de çok şuph~liyim. Bu zat, Türkiyede 
ID.IPl!Xa& ilk iş,, 1Ju ismi değiştirmek • Ve ilive etti;, dan geçıyor•, deseydi ihtisasa hürmet e- cSili gibi türk;e iyi lfb ıııq bir dilcik fa. Tfirkçe lampı ~ 'l'ürlrıge ders yer • 
;ı~ da vermişıi. _. ~ 1'ana bir tramvay den bir tevazu eseri göstermiş oluTdu. kat çok tilldir ki. kendiitntıı~ ve :meğe eesaret eilememek mevkibıde bir 
~ ~ okuıum ırizemna - çarpauftL Endir Jçhada .etafıma top- Ha~ hWmk~ arkadapmz W,~e yap- mevkine göre defll, ~ 'baPa .n-~- .Nrat -...ı~ - gibi 
N"Of9tttla-'1«. ~·~anlı • ıu.. bilciildere· mach. İUt cüiillede T&rk lrimerinin ma- le• g6re ve gayet mahir'-eller tat'llfınclG bilnQlııD,...t...,.., a. -.n 
hi'k t( 'Wtlik ~· R ~ u- _ SU, .em: beni merak etm . Kim ve 'iil6devv~ Jt;iidelertn&!ll bfrin1, ~· Yoksa eski W~irle 'll-tı • az değildir. 
~;~~·~ Tnmvaya bakla! eyın. ikinci cüıiılede Türk _Jiv~ &izeL b•r r,.Pcle. .bir dile iiağli b1ii ::;r.t.;Mik, ı, Türk Dm Tedldkı 6iniyetl 41felerin • 

~~-1\Mli '8 Be. Nii•kD~ btliii&\ J!2e ~ ~rr: Bqaun,la tallıiadJ, Benk•"tf~~Jt Bailkam. ~lıpt. d.ef Bay puaçu.da ,a,te;deiniftir: 
... SBi Ya.et;~ deraelln delerli avukatın bu aüktesile tatlı \ımbank) terki mın ~ ve t>e- kası, .iiıitSlllrlie ~ 4a • BaJ Wlf Mt'Z18'1tmQ' ı• ~r • 

tfeii§ün:nelerbµn sebeblerini an ba)landı. Y• nizlNtnk terfdblerile ayni aileden w ay- böyle olımları ve bl:malatı ,. •• ..., '* ............ ..,..,.. lcıla 1tilccre 
: ni mahl)'eUıe hlüne unsurlarmdan çıt • Wsr. Qlnlrii, bu Of la,_. we .. .__. d1af t il•· 

c- Biz, de4i, aı., bu ismin Janbt lelim Tedik dJima matarak {fthrk) terkibüü .., m1Je11e1e n1• bnu11f 6nftlllan ~ 
ııere ubatilabileceğini dütinü _ FIUatlıule 19_. .. , .... .alar kilerden •111tutmak1ibt tezac1a ... tSat- ı, .,,,..., CumhtariJet ..._ 91 2 

•• • IMı.Jlı z 8diır.., wn 1ıWlnı -
k. SGll Postamr da irşadı, lılzi te- ~ r ew-- tü. Müaaadelerile lliiJU.e)'ila ... _... Tlrld,e Ziraat Banlrwtlır. Bl"4t --. dlıt ld; 4e falrRre ._, ,.._.,_ 

.. ttenbrtardt,wadmımdtrjiftir- Dlln de del1IUll etti birgarabetvarsabuprabet (Dn'#ınk) ..,.. .... ı,ı..t. l(erbzbank, Ta.'*••• 7 ,-.. ... nekır•smı 
huausadaki afyetimizi; bira_. - KaclG• r1 (A.A.) - 'l'aberiye ctvarın- terkibinde cfetilt Tirk pamerildn ,.. - nalı; a't ldlaft ,......,.. ft pek .... ldinıute ,._ ....,., i tıWraı ı. ta-

karar hi!Jiae IGktu. Şimdi. arkı•1- da ... w bugün ftJ1e bir gDk milademe raklarını ~ bu dan.re bn- cılmk lılm ••zmı • ..,_ P. ;;•" ,,. eahi -
içinle, llD ~eni ilDle itiraz derler el ...... c ID&Nı pollai ve ukerterJ. bfitiin ,_ arkad..-ra -~~~~ Salılt w p, 1 k ,_ı.ım in '* • .... - • t:l -- ftk ilbn 
JDı? ..,_ .. .ltafbrmalar 7apuak Arab çe- BaJU" ~,. ~llUllll, ..._ iıllllllllt •s • ,.,...t J1wzim ......._ Ylk ..... llWt llr'r'*' dd 1 1 111111111 e-

11U -1 larrw••nda hlc iir iUnz Jik &elııtnl hhela çabfıJorlar .. Dolqan hir bmlkJ llllf Deehh$ ~ de ld- tik ı.e, ır•- m·ıt w ki, ttn.. ._ .. m , .. m 1 
L 

•IW.iPD. hdmletı~ bir• ılwı7*pe-Arablarm büyük bir kısmı = ==:::::•::: tacad. _. ~ •ımı• adlar, 1ıa.. • t••..,. o ı W ' rıt• 
.-eıe .. ._.,... • · bfllRsia muvaffak olmupur. Çünki &- etinin, ve -zeı bir dil elAatiki et;nin •, muciz, fellffuzu kolay terkiblerden Bu mesele hillında ~~usu 

~. Mfatm Js11N1 ~ n,. .... ,,.. ... hududd8 liWılı blı· Jraç ~sulüdıir gu'r. 7.imis, ~ ~ 'btr Yilcude ,aetirW.r. Her .millet bu hususta Müfid Özdet de Aak ad dt a
y~ ~ diğer ~ ardı zab1nnqtır. Bundan ~a anlafllı • .cWde ll'am~ ~deJeriaıl atım ft tı.d- tendi dl!1nia ~:ı.myet ve elbUkiyain • Wealaruaı qlemiş : :..:::: ,..:,_ 
eskı ıılzaımiamenia ~ JVi Jd, tnaıUz kıtaatı Tabe:ıye er.vana- llZ .birer kalıp eJmaktan kurtararlk 811 • den azamı istifade eder. ır. ~ ki: 

hiç farbaıdı. Bıuıda 41 ._.. • ,...._. -61ademelerde çeteleri im· lara fikrin tilrlü türlü ~ hillüı G&11Hlyor kı, Sümerbaü ve Etibak .. 
u ki, )"eni nimnname ~ı '\ hlı,ıi muvaffak olN!Hml§lar ve hudud- çefit, çeşit ihtizazlarla ~ bir a:y- .atlH Deııir.a.nk .terkibi .ele 1Wdeye mu ~ rö1tne Wtabı.r. tı1daı ,.,_.at 

e n admi kongre brlrile de~ bpatılmq olmapna nğmen ArU- Ja)iyet v.eıu eıı kuvvetli 4mii. tiW ~W.. vafık, peye uygun, iktısadl ve malt bir brp h&lt. Tlü. ...... '" .,_... •ane 
ibnek mabadile ~ llö1 Jar pııe baskın hareketine devam imU- mülüdür. Bu teklnıillün seyrini takib et- firmanın ünvanında bulunması lAzım ge. Türk . . k ~k temeRent 4aJ'lrrrt 
doğu ipn de, clijer~dieler, hiç mm bublaaktadır. mi,.a bir tll'•mer ~---•l8rma ee- len bütiia vaaıflya tıamli•. Y.W. ter ~ı~ iby111 yolunck ~Jpnı.ın 
zsız kabU1 edildi. X.-. , D ta\ •• ...._ nb ..-emiyea kalhh bir terone nuı • dolru'ur. Kabulüni yUbek laey.ettmzde• _f-b ~~rm~e utaa -

"S:r '-- - eakib .h rica ederim. ~- -~ teııC'•lli• ..... 
Y 1 uuuU mut '.) intı abata ge - Kudüs 2'1 (A.A.) - Şicldetli yatmur • hiyetini aeçemez. Naml ki. bu iıekl:aille 8aDli bir itillı ka ... J t trill, 
: Evvela hesab müfettitliğine, it - lara rajmen İngiliz atlrerJ bnetleri F;. ~ yapanberi ahpt oı..,. Wr n- 8

MBD 8etlfbı _.. ,__..1~ wmı.t ""'.-;~ 
5!:.t. 

avukat bay Sabri Samerk se - listia'in fimalinde Arab çetelerine bqı lak dil ondaki iDce1ikleri mü..,, delil Ankara 2'1 - t>eıılzbaıık kanununu ~ a, PaUh 1'dlo Atay ıeı 
Sonra ~a, avukat bay Saib Şev - temizlik: hateketine devam ~· . .-emez. dzakerenl sıraaflld.a lfarq meb•uu U.. aıım,, Tlirk aı: ,...... ... w.dra 
eklifi uzettıie, yerııi idare hey - llUdüs dvarmda tek &ük tüfek atep • Sldd Mabu.U .,..,.~ ~ • im Befld ~ h 1'11' ~ aö~ ---. ıwn. Mlk•ıl fılbi aqrı dfıh 

~~eteşek1dllsti: ~ llilWia Jlllrtnede ~, <PJlıW~~JsaWo- *· -~·'·~-~lıaJ •!!! ~un..ı:6be ömer, Ulviye Ziya, Kerime • iizlilde ._ ..... aw .,_ • - 8uaa 4l'1f•. ·1• anfd .. ·atn• ı1•n tu: • ıtlVI~.. ~ 1t! 



SON P-OS'l'A Sayfa 

illçlar1nızı :;.: SALiH NECAT i :~.::.:e~: Keskin Kaşeleri 
--~·:._~-------------------------------------------------~--------------~----------------------------------------------------~--------------, 

Grip, nezle, baş ve diş a 
lannı, muan 1it sancıları bir 
da keser. Kıymettar bır il& 

l i ~A OVO 1 lstanbul Borsası kapanış # 1988 YILBAŞI ll 
Bua~:!'!._P!0!'8111 fia~~~~
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;
1937 

HAVA KURUMU BÜYÜK PiYANGOSU 
lSTANltVL 

Ötl• netrlyatu 
12.30: Pllkla TQrlc mualkJsl, 12.50: Ban· Londra 

AçıhJ 
'i25.7S 

'· 799) 
,~.S2S 

Kap'l1LJ 
t.25 .75 
o,798S 
23.525 
15,1825 
4.7.18S 

dla. 13.05: PJ.Wa Türk mus1lds1. 13.30: Mub- "n-Yotll 
Parla telif pak neşriya tL MUlno 

Alqam nefl'l)'atı: Brtltlel 
15. !825 
4,7J85 

18,SO: Plakla danı mualk181, 18,45: Konfe· Atına 
rlllMI: Bminönü Halltevl nefl'lyat kolu namına Cennrı 

17 335 17.335 

Nusret sata, 19: Ş1fll Halkevl gösterit kolu Bof,a 
tarafından bir temsil, 19,30: Konferans: E- Am.sterdam 

~ ••. •41 
6J.922> 
1.4S65 
rı.i425 

4.2238 

s. l.53) 
6'.9225 
1.43S6 

tl,1-125 
4.2:?'8 . 

minönti Halkevl 11Q8Yal yardım şubesi namı- Praa 
na, dok\pr Fahri Celal (gece yataklarını ısla- Viyana 
tanlar>, 19,55: Borsa haberleri, 20: Klisik Madrld 13.7434 

1.ll >16 
• .:tl41 
4.vıs 

1~. 74!' ı 
1.9811) 
4.214 . 
4,0.s 

Berlln 
V11.rt0'fa 
Buda.peıte 
.ıoBükrtt 
eeırrad 
Yolı:ohama 

'Türk muallrls1: Okuyan Nuri Halil, keman 
Reşad, kemençe Kemal Niyazi, Tambur Dür
rü, nısfiye Salahaddin Candan, ut Sedad, ka
nun Veclhe, 20,SÔ: Hava raporu, 20,33: Ömer 
Rıza tarafından arabca söylev, 20,45: Vedia 
Rıza ve arkadaşları tarahndan Türk musikisi 
ve halk şarkıları, 21,15: Orkestra: 1 - Weber: • MoakoTa 

106 7525 
lH 43A 
2 .. 454 

:G.6S 
::s.10 

t06.iS2S 
M.4386 
2.7454 

2S.6S 
ı.ıo Der Frelschütz uvertür, 2 - Tschaikowsky: StokhoLJD 

Valae Des Fleurs, 3 - Mlchell: Bacı al Buio, •--------=-------
4 - Donlzettl: La fille du Regtment, 5 - Wetzel ES BAM 
İndlacheı Funkmarchen, 22,15: Ajans ha - 1-----------ı--------

"V"'I ....,, .. , 
berlerl, 22,30: Pllkla sololar, opera ve ope- AD&dolu em. " 80 
re\ parçalan, 22,50: Son haberler ve ertesi petln o.> oo ••.OO 
gtlnttn procramı, 23: Son. A. ..... 80 Yadtll OJ.OJ 00.()3 

4 N K A a A B tl ........ , o.uo o.oJ 
18 Blrlauılkinaa 931 Salı omon - "' ·-

ötle n
--'-ah·. Aıılan çimento O,OO f,00 
...., •• ,,. MerlttS banluaa 96 7S "· 7S 

12.30: Muhtelif plAk neşrlyatı, 12.50: Pllk: İf Bankuı l -'•'J UO,Jll 
TQrk mustıdal ve halk prkılan, 13.15: 09.hlll Telefon 6 85 -
ve har1cl haberler, 18: İnkıllb dersi (M. Esat ltWıat " netır. 1 lJ -
Bozkurd) Haltevtnden naklen. ljark netırmenJ 1 15 -

&qam neşriyatı: Terkoa 7 .l' O.H t 

18,30: Muhtelif plAk neşriyatı, 19: Türk 1 İ l KB Az LA B 
musttısi ve halk şarkılan (Haluk Recai ve S T 
arkadqlan), 19,30: Saat Ayan ve arabca ----~-.--A-vJ:--.,--~-ı>&-<aı-,-
neşrtyat, 19,45: Türk musikisi ve halk ııar - 1 OJ CltJ 00 00 kılan (Belma ve arkadna1arı) 2015: Sıhhi ~it borca l Pet n · · _. · · ı nae ıs.0ıı ıs . 21s 
konuşma: Op. Şevket Pek, 20,30: Pllkla dans • • U ad ı4 25 14 5 muıildsl, 21: Ajans haberleri, 21,15: Stüdyo • • Y <· • '

6 

l&lon orkestrası: 1 - P. Tosti: Chanson Na
polltan, 2 - Bolc:U: Salutatlons, 3 - Dellbes: 
Prelude - Les Chasseresse, 4 - Dellbea: inter
meao et Valse Lente, 5 - Del1bes: Pizz1catl
Cor~ de Bacchus, 8 - Miohaud: Savoy, I 
21,55: Yannki program ve isttklll marşı • 

111111 llJ llllll 

1!~:!~111 
Şehir Tiyatrosu 

Dra ıı kısmı Tepebaşı 
Tiyatrosun fa 

Bu akşam saat 20.30 
KRAL LiR 
Trajedi 3 kısım 

Yazan: Sbakespeare 

Operet kısmı Franm tiyatrosunda 
Bo akşam sant 21 de 

San'atklr Naşit tarafından 

BeJlml m UyetrOJa ... rakı 
Komedill ve Bir kevuk devrlldl 

ERTUGRUL &ADI TEK 
TlYA1'ROSU 

Bu gece 

Bakırköy ( Miltiyadi) 

sinemasında 

(KÖR) P.yes 8 Perde 
AMAN HANIM SUS 

Komedi ı perde. 

~ Ope ... tar • Urolo9 • 
Dr. Mehmet Ali 

idrar yolları 
bastftlıklan mtıtttbassm. K o prllb 111 

, EminOnQ han, Tel: ~b1.J 

TAVİLAT 

Anadohı ı pe. 
• 1 yadeU 
• I1 pe. 
• ll Ya. 

Anadoha mü. petln 

r. ·""' il o 1 

OJ OJ 

OJ OJ 

PARALAR 

1 Ttırk altını 
1 Bankno\ Oa. B. 

.... ? .... , 
OJ.Ji> 

o.>.oo 
OJ.OIJ 
oa.oo 
00 "° 

ZENITH 
1938 Modell 

En eski ve büti1n Amerika
da en fazla rağbet bulan rad -
yodur. Satış yeri: Yalnız, Bey
oğlunda BAKER mağazalarL 

lst anbul 
UMUM MANiFATURA 
ve TUHAF•YECILl!R 

Mn.tabdemini Kurumundan : 
Seııdlk kongremiz ı 6/K&nun

sani / 1988 P,ızar gnnn s .tat 
ıo dtt Kurumumuzu'l Merkezi olan 
Beyoğlu Surıye Çtır ısı 12 numa· 
rada ttkded.leceğmde.ı Uyelarimi-
zln HQviyet Y.aakalıırile aynı J 
gtın ve saatte bam tulunmala-

nm dUeriZ· 
1---,------:---~ .... -·- · . AHENK ve MANDOLiN 

Zarif, sağlam ve ucuz olduğun
dan memleketin her tarafına 1ıon
detllmektedtr. lhttyaçlarınızı ve 

katalopmuzu lst~ymiz. 
••klt•hlr1 Ahenk Çık•ran 
~--.. 8. Suıtd ____ _, 

SELANIK BANKASI 
Teala tarihi : 1888 

• idare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

7'iirlıi7ede/d Şalıcleri I 

tSTANBUL (Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

J'rmanütantlalri Şab.l.dri ı 

sELAN1K - ATİNA 
... . 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar serviAi 

Dr. lh .. n Semi ..... 
TiFO A,181 

Tifo ve paratito hastalıklarına tu
tulmamak için tesir& kat'ı, muafi
yeti pek emin taze aşıdır. Her ee
ıanede bulunur. Kutusu~ k1ll'Uflur 

Son Posta -Yevmi, S1yasl. Havadll ve Halt gazete& 
....... r. 

nrebatan, Qatalçeplle IOkak. 21 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
re~im!erin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. -

ABONE FIATLARI 
t • 3 1 

Sene Ay Ay A) 
ıcr. ICr. Kr. Kr. ----TtlnKtYE 

YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

1i00 750 400 150 
~840 ·~ 710 270 
;,ı700 1.00 800 soo 

Abone bedeli pe§ir.dir. Adrea 
değifürmek 25 Ol'Uftur. 

Gelen •°""' 6fll'İ WJrİlına. 
llanlarclan ma'ali~t aluunca. 
Cevap için meklublara 10 kurufluk 

' 

Pul ilavesi lizımdır. 

Posta kutuıu : 741 İsıanbul 
Telgraf : Son Posta 

: Tele/on : 20203 

1 

1 

Bflytlk ikramiyesi 

( 500.000) Liradır 
AynCA 200.000, 150.000, ıoo.000 70.00'l, 60.~, · 50,000, 

ao.ooo, 20.000, 16.000, liralık ikramiyelerle ( ıoo.ooa, 400.000 ) 
liralık iki adet m'kifat vardır. 

Kqide Yılbap gecesi yapılacaktır ... 
Biletler : (2,5), (5) ve (lll) liradır. 
V akıt kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlü}ünd"n: 
1 - Kurumumuz talebeleri için satın alınacağı evvelce ilan olunan elbise, pal

to ve tayyörün adet ve şartlan değiştirilerek aşağıdaki şartlarla yeniden ilana 
lüzum hasıl olmuştur. 

2 - Mikdarlan aJtta yazılı 3 kalem el btse ve palto kapalı zarf usulile eksilt
meye konmuştur. 

3 -- İhale 3/1/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de Yüksek Enstitü 
Rektörlük binasında yapılacaktır. 

f - Muhammen bedel 11500 ve muvakkat tPminat 863 liradır. 
5 - İstekliler teltlif mektublarmm ihaleden bir saat evveline kadar makbuz 

mukabilinde Komisyon Rels1iğine vermeleri ve ihale saatinde Komisyonda ha-
zır bulunmalan. 

6 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitil Daire 
Müdür!tlğtlne müracaatları ilan olunur. c8448> 

Cinsi Adet Muhammen kıymet Lira 

Erkek Elbisesi 
Erkek ve !cız paltosu 
Kız tayyör. 

414 
174 
32 

11500 

K U Ş T Ur y u,.. •. nden bir yasbk: Da.ma yumu ak, daima 
makbul bir Yılbaşı hediyesidir. 

Bir liradan ba~lar. Herkeseye uygun çeşitleri vardır. 

Yorgan, ,nte, çr.cuk rateklar1 vesaire... 
Fabrika ve deposu : t · tımbulda Çakmakcıhr Sandalyacılar sokağı 

Ömer Bali oğlu TeL 230~7 Satış yerleri : Beyoğlunda ve 
Ankarada Yerli Mıdlttr Pazarlım ve Beyoğlunda KARLMAN geçidi 

Is tan bul Üniversitesi Rektörlüğünd ~ n 
Üniversitede ecnebi usta yanında çalışıp yetişmek üzere Radyoloji Enstitüsü 

için 50 lira ücretle dört yardımcı mek.ani syen alınacaktır. San'at mektebi mezun
lariyle teknik bir müessesede iyi çalışıııış bulunanların vesika ve bonservisleri 
ile Tıb Fakültesi Dekanlığına müracaatları. c8619:t 

lnhisarlar u. Müdürlü 'Tünden: 
' 

ı - 246 adet torba muşamba Malatya Başmüdürlülünde cAıurkapı depoaunda 
nü.munesi vardır.• 

2 - Hurda inpat malzemesi, Toptaşı Bakımevinde. 
Cinsi yukarıda yazılı eşya 14/1/938 tarihine raslıyan Cuma günü saat 10 da 

pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin mal ve nümuneJi mahallinde görebilecekleri 
ve pazarlık için de muayyen gün ve saatte% 15 teminat paralariyle birlikte Ka
bata§ta Levazım ve Mübayaat Şubesinde ki Satış Komisyonuna gelmeleri ilin 
olunur. c8630• 

Nafıa Vekiletinden : 
29/12/937 Çarşamba günü saat on beşte eksiltmesi yapılacağı evvelce ilin edi

len 90 adet basit ve 3 adet İngiliz makaR takımı ile 4 makaslı bir teJakinin flk· 

siltmesi görülen lüzum üzerine tehir edilmiştir. c8643> 

İstanbul Liman işletme idaresinden: 
ı - İstanbul ve Trabzon limanlan için alınacak vinçler hakkında 15/12/937 

tarihine kadar prtna.ıne alan muhtelif firmaların kat'i teklülerim l/Mart/938 
Sah günü.sat 14 de İdare Şefler Encümenine getirmeleri. 
2- 16/12/93'1 tarihinden sonra şartn:&me almak isteyen firmalar yukarıda ilin 

edilen tarihde tekliflerini vermek kayd ve şartile fen heyetinden bn şartnamele-
ri alabileceklerdir. (8615) 

~DiNiZ~ 
Denli mecmuasının yeni aene sayısı 
renkli fotografiarla SO sayfa ol -
rak çıkmal\tadıt. Bu sayıda b.lbussa 
Y A N G 6 L O gemileri ve l ir 

SENELiK DENiZ FAALiYETi 
fevkalAde bir surette tertip edil
mlşUr. BOttın denizi sevenlere ha-

raretle tavsiye olunur. 
Fiyatı 20 kuruştur. 

Teni ewl ı Galata Merkez Rıhtım 
Han K•ptan ve MeklnleUer 

Ce•lreU. Telefon 49211 

---•-••-••·m·oo- mc c ı•·wm·a·= ıı 

Boa Posta Mat ..... 

OSMA NU BANKASI 
T0RK ANONİM ŞİRKETi 

TafS TA&IHt : 1883 

8erılıa1ell: lt,8",8H tıısms Urua 

Türkiyenhı bqlıca ıebirlerlle 
Parla, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıa. Irak. 
han, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugosla"ya. P.omanya, 
Suriye ve Yı;nanisWnda Filyalleri 
vardır. 

Her turlll banka muameleleri 
Jlpar. 
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• •Son Posta,. nm ELEKTRiKCI 
Yazan: Rusçadan çeviren: 

MDa. ZoKenb B. Alu 

• 

Karadenizde yeniden fırtına başladı 
ID&Jl,, Karadenizde fırtına, evvelki gün ha- f küçük vapurlar dışarıya çıkamamakta-
Kızlarm karşısında mtthtub cıl:ıcatını fifl~ken, dün akşamdan itibaren tek dırlar. 

iiüşünen elektrikci bu iV f~ halie kız- rar şiddetleıuneğe başlamıştır. Fırtına- Hisar vapurunda bojulanlar 

SIU§: • run yeniden başladığı acentalara ve bü· (Hisar) vapurunda boğulan yirmi 
- Yaa ... Demek ve~rr..ıyörı.unuı? de- tün }imanlara bildirilmiştir. üç kişiden beşinin cesedi, Zekeriya kap 

Pamuk ipliği piyasası 
düşmeğe başladı 

Baş, diş, nazle, grip, romatizma ve bütün ağrllarmızı derllal 
keser. icabında gUnde uç kaşe ahnabilir. 

~· pekAll öyle ise .. Df"n dP bu akşam Cumhuriyet vapuru gedi tanın motörile Anadolu Kavağına ge • 
[_klan yakmıyorum.. siz de oynıyabi- t' ·ım· t' B k h" · k !!1 . , . Trabzondan gelirken fırtınaya tu - ırı ış ır. ey oz ükumet do toru medin cesedleridir Cesedin biri teşhis Kış ve kar ıarsenız bensiz oynayınız ~akalım. Resım C h . . . d"rt b la d finl · ruhsa · · • İ 
ll!lbrtırken beni arka t.arab itmeli gö- tulan un:. urıy~t vapuru yı~ı o ~ rın e e?1'1~ t vermıştır. edilememiştir. ' Dün stanbulda hava kapah .-cınit. 
~üz!. Tenorunuzu ç3~iıru~ da lflk- saat teahhuıle dun saat 16 da lımam - ~og.ulanl~rdan ~ılesı ~l~ların. ces~?Je- Dün de Suaddere sahilinde bir ce _ ,öğleye kadar kar yağmıştır. 
•-- '--'-' mıza gelebilmiştir Cumhuriyet vapu • rı aılelerıne teslım edılmışlerdır. Dıger- tur Ce . . . . Memleketteki umumi hava ftZ1J9 • 
'Ml"l o yaJUWI. · .. . • 1 . B k da d . . sed bulunmuş . sedm Rizelı ateşçı . ,, . 'U--Elektrikcl bunlan söy'f'C!ı\ten IOIU'8 ru, denizlerle oldukça mucadele etmış ~n ey oz efnedilmişler ve hep - w .,,.,.

1 
.... ,

1
......... tıne gelınce Karadenız kıyılarlle Dl4l"' -

tıotru elektrik dairesine g:•miş.. ufak bir ttr. sınin cenaze masraflarını Kalkavan o • Yusuf oldugu -~-""'"'itır. Bu suret - mara havzasında tamam.ile tapalı ve 
emeliye ile bütün ele~ik tertibat nı boz_ Karadenizdeki vapurlar gelebilmek- ğullarl vermişlerdir. Bulunan cesedler, le şimdiye kadar altı cesed bulunmuş· yağışlı geçmiştir. Marmara mmtü:a • 
&Uf.. anahtarı da cebine otmış.. kızlan- te iseler de yıldı% - karayeden dolayı Hasan kaptan, Receb Ali, Kaşif, Meh - tur. sında kar yağmıştır. 

•Son Posta._. DID edebi romam: 18 larmuyacağım Babamın berkesce ta • hitab ederken nereden ve nasıl başlı - •ğabey kalbinizin ısıtıcı ve rahatlık 
nınmış olan ismi kitabımın satılmasın- yacağımı bilemiyorum. verici himayesini göstermekle o zavallı 
da en büyük reklam olacak . Sizin amcamın oğlu ve -aer lıill yap- öksüz kizı sevindireceğinizi hiç aklını-

Bi G K R mani Fena kalbli kız; he!'. fırsatta benim )Orsa ihtiyar halaımzdan eonra benim za getirmediniz mi? 
f enç ızın 0 kimsesizliğimL ve fakirliğimi yüzüme dünyada bir tanecik akrabam olduğu- Bütün bu bitme tükenme bi1miyen 

vurmak~ çekinmiyor, fakat artık o- nuzu düşününce içimden bu merasimli suallerime vereceğiniz cevab bir tek 
nun böyle iğneli sözlerine o kadar alış- sözleri bırakıb sizinle cFuad• ve esen• kelimedir. cHayır!• değil mi? Bunu bi

Muazzez Tahsin Berkand tun ki bunlan mühimsemiyorum bile. diye konuşmak isteği kabanyor. l'akat liyorum ve öyle iken gene Sİ7.e JUIYO
Projemiıi sonunu Emel tamamladı: fena yürekli arkadaştan intikam almak Dün gece de kolkola bahçede dola - ayni kandan ve en yakın akraba oldu- rum ve hayatımın bu en mühim dö -
- Kadife bir perde ile ayrılm.ış bir için olacak, şimdiye kadar herkesten şırken Emel ve Sabahatıa uzun uzun ğumuz halde sizin beni senelerdenberi nüm zamanında, benim vAsim olıduiu

ınağaza ve bir salon ... Bir tarafta Sel- gizlediğim büyük haber ağzımdan fır- benim cOkuma salonu• hayallerine dal- aramadığınızı hatırladığım vakit ar • nuzu ve zavallı babacığımın beni size 
ına kitablan satmak, siparişleri almak ladı. dık ve konuştuk. Yatağıma yattığım za- ,karoda soğuk bir el dol&Ş110rmuş gibi emanet etmiş olduğunu hatırı.mat 
Ne okunacak kitabları tavsiye etmekle - Müstear bir isimle İstanbulda ba • man hülyalarım hakikat olmuş gibi a- ürperiyor ve titriyorum. mecburiyetindeyim. On seldz 1llfllDI. 
uğraşırken içeriki salonda da kadın ve stlmakta olan parga'lanmı müstakbel deta mes'uddum. Fakat gece yarısı u- Beni niçin bu koskocaman dünyada geldim ve bir ay sonra ise tahst"limt bi

ek okuyucular çay içerek gazete ve kütüpban~ satacağım şüphesizdir. yandığım vakit bu sevincimin kanat • yapayalnız bıraktmız? Niçin babam ~ tirerek diplomamı alacağım.. ,..ayıfl-
'tablar arasında dinlenecekler. Hepsinin nefesleri tutuhnuş gibi şa· lanıb uçtuğunu ve kalbime derin bir a· lüm döşeğinde beni size emanet ettiği mı bundan sonra hangi yola glre cHi-
Şefkat atıldı: şı.ımı.şlardL Emelle Sabi gözgöze bakı- cının yerleşmiş olduğunu duyarak sa- halde bir defa olsun beni gelib aramadı- zeltınem lizun geldiğini kararlafbrma· 
- Aman şimdiden bu sıcak köşeye şarak gülümsediler. Perihan koşub boy- baha kadar gözlerimi kırpmadan dü - ruz? Niçin yıllardanberi bana bir tekke- dan evvel size danışmak ihU,.Cını 

,bayıldım çocuklar. Vallahi şehre her numa sarıldı. şündüm ve belki de biraz ağladım. lime söylemediniz ve yannadmız? Ba- duyuyorum; fakat belki de bana cbu-
1nişimde sana uğrar çay içerim Selma. - Demek basılıyor ha? Aman ne ka· Mektebiıni bitirince ne yapacağımı, hanız demek olan amcanmn öksüz kı- güne kadar nasıl yaşadın?. diye aora• 

- Yavaş yavaş burası okuyanlann dar sevindim. nereye baş vuracağımı kararlaştırma· zının zavallı hayali sizi hiç mi rahatsız caksınız. Müdiremin, iyi kalbli 1* a -
buluştuklan bir klüb halini alır. Ve ge- Sonra ötekilere hitab ederken Fahri- dan evvel babamın ölüm yatağında be- etmedi? Dünyanın bir kÖfeldll<k! ana ve nadan başka bir şey olmıyan bu melek 
len müşteriler arasındaa birisi Selma- yeye bakarak söyledi: ni kendisine emanet ettiği adama, am- baba şefkatinden uzakta ve kimbilir huylu kadının beni sıcak gö~ bas-· 
~beğenerek kaçırıb götUrür. - Göreceksiniz çocuklar, Selmanın, camın oğluna bir mektub yazmağa ka- nasıl ve ne gibi şartlar içinde ya.şayan tığını biliyorsunuz. Onun himayekir 

Bunu Perihan söylemişti. Hülya lle- pardon İspinozun ismi bir gün dillere ;rar verdim. bir kardeşiniz olduğunu h~ mi hatır • kollan bugüne kadar benim boymım-
lllin'n böyle bir sahne ile bitmesi he- destan olacak ve bugün onunla eğle - * larnadınız? Yoksa siı: büsbdtibı duygu- dan bir dakika ayrılmadı. Siz baı.nı. 
pım zi pek eğlendirdi, adeta cbir varmış nenler utanacaklar. Bugün amcamın. oğluna şu mektubu suz ve kalbsiz bir adam mwmız? vermiş olduğunuz söze rağmen benfml• 
bir yolanup diye başlayıb «onlar enniş Şefkat Fahriyeye yaklaşmıştL yazdım: Siz ana ve babanızın sıcak sevgisinin meşgul olmadığınız halde o beni okut-
vıuradına• diye biten tatlı bir masal - Sen de şiirlerini bastırsana kar • c Fuad bey, verdiği rah~t1ık iÇilnde btiyüdüğünüz ıu, terbiye ve tahsil ettirdi, beni haya· 

Fahriye sin i sinsi gülüyordu: deşim. cSayfalar dolWN yan yamıaktan çe- halde, bir aıle ocağının ne demek ol - ta hazırladı. Bugün artık kendi ekme-
- Selmanın bir gün basılacak olan Fahriye dudak büktü. kinrnediğim ve herhangi çetin bir mev· duğunu bilmiyen ve ~ada tek ğimi kazanabilecek kabfliyetteyim n 

müzik parçalan da bu mağazada satıla- - Benim yaşamak için şiiderimi at- zu üzerinde olursa olsun kalemimi ser- başına ka~ olan zayıf bir kızca - mektebimi bitirir bitiıme'Z mikftreme 
cak mı? nıap ihtiyacım yok; hem şayed bir gün bestce yürütebildiğim halde bu mektu- ğızın bu sevgiyi tatmadan ö1üb gidece- daha fazla yük olmamak için hemen ça

Benimle inceden inceye alay eden bu onlan bastırırsam müstear isim Jml • bu yazmakta ;üglük g.ld.70fUD1 ve size · · hiO dtişünmediniz tniT Ona karp lıpnağa başlıyacajmı. (Arı.._., 
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gömülü milyarlar etrafındaki gizli harb Kitaplar arasında : 

Si 
'' Ölü ruhlar 

'' 
[*] 

Yazan: H. Alaz 
Son zamanlarda Rus muharrirlerin:!en gösteren Çiçikof isminde birinin giilünç 

Artık Magda ile beraber, mukadder olan bütün aıubetleri göze alarak, muazzam 
defineleri elde etmek icin cesaretle i:eri atılmamız lazımgeliyordu 

Gogol'un cÖlü Ruhlar> adındaki büyük sergüzeştini nakletmekten ileri ge_Me-. 
romanı türkçeye çevrilerek basıldı. diğini anlattı. .. , 

cÖfü Ruhlar>, sadece, 453 sayfa tutan Velhasıl, kitabın içindeki bazı bahis • 
iki cildlik kocaman bir kitab olduğu için !erin atılmasından, kitabın bazı yerleri -
değil, fakat Gogolun enteresan, en ın<>ş- nin değişmesinden sonra eserin çıkma • 

Ahmed Suavi bana sadece çok ces::ı.ret 
vermiş bir adamdır. O kadar. Onun de1a
letile, bir de, bir doktor raporu çık.ırarak 
şimendifer kumpanyasından iki aylık bir 
mezuniyet almak hususunda istifade et
tim. Zira vazifeme gidip gelmiye mecbur 
oldukça Baume1rı'm. eline kolayca dli~ 

mekten son derece korkmaktaydım. Son
ra Ahmed Suavi eski arkadaşı ve meslek
daşı bulunan denıı: memurlarından izin 
almağa da muvaffak olmuştu. Bu suretle 
G"dikpaşadaki kulübenin mahzcnlerini 
birlıkte rahatça gezip arıyabildik. Fakat 
bütün araştırmalarımıza rağmen definc
lere aid hiçbir iz bulamadık. 

Bu aralık umumi h:ırbe girmiş bulu
nuyorduk. İşte tam bu sırada Ahmed Su
avinin dahiliye nezıuetine verdiği fadeı 

memuriyet istidaları garib bir tesadüfle 
nazarı itibara alındı ve kendisi Musul 
vilayetine tayin olundu. 

Kendisine bu vazifeyi :kabul etmemesi 
için o kadar ısrar ettiğim halde gitti. Va
kıa bana işi polis müdürüne kendi dela
letile anlatmamı teklif ettiyse de poı:sin 
bu işe resmen ve benim tarafımdan gir
mesinden kendim daha çok ürktüğüm 

için bu teklifini kabul etmedim. Atımed 
Suaviyi vazifesine hiç memul etmediği 
bir zamanda tayin ettiren sırf bir tesa
düf müydü? Yoksa gene (iefine ş0btke
lerinin bir entrikası mıydı? Bun·ı asla 
anlamadım. Kendisile defineler meselesi 
hakkında muhaberata sansür konulunca
ya kadar ancak mektubla muhabere et
tik. Yalnız emin olduğum cihet hicare 
Ahmed Suavinin de esrarengiz ölümüne 
işte bu muhaberelerin sebeb olduğudur. 

Merd yürekli Ahmed Suavinin d-:! ha
yatına ayni teşkilat hiç beklenmiyı'"1 bir 
zamanda nihayet vermiştir. 

Ben seferberlik ilan olunduktan c;onra, 
defineler meselesile hükumetin herlıangi 
bir suretle meşgul olabileceğinden tarna
mile ümidimi kestim. Hükumeti scırmış 
olan harb gaileleri arasında hiç kir"':::C
den bana imdad olmıyacağını kat'i su
rette anlamış bulunuyordum. 

Ya günün birinde benim de askere alı. 
narak cebhelere gitmem veya Magdadan 
ayrılmadan, mukadder olan bütün akı

betleri göze alarak, muazzam definele
ri elde etmek için şans ve mukaddrratı
ma doğru tek başıma cesaretle atılmam 
lazım geliyordu. 

Her iki yolun sonunda mahvolmak 
mümkündü. Fakat ikincisini ihtiyar et
mekte birdenbire gözler krunaştmcı bjr 
,şa'şaaya kavuşmak imkanı da ı)lı:luğu 
muhakkaktı. Onun için ben ikinci şıkkı 
tercih ettim. Belki ne kadar mühim ve 
büyük vekayie karışacağımı asla tcıhmin 
edemedim. Fakat Bizans hazinelerinin 
peşinde belki harikul~de, belki başdön
dürücü, belki çok zaman ölümü dlhi is
tihfaf edecek bir cesaretle Heriyc atıl 'hm. 
Şimdi Bizans hazinelerinL1 izi üstün

de cereyan eden asıl mühim vekayii an
latrnıya geçiyorum. 

DEFİNELERİN İZİ ÜZERİNE HİÇ 
UMULMIYAN BİR YOLDAN 

NASIL GİTTİK? 

Bir tarih muallimi olmam, yani biraz 
tarih karıştırmış bulunmam bana, elim
de bu kadar maltlmat bulundukça, Mil
yarlar kıymetinde muazzam defineleri 

- Yahu, seni hemen silah 

" Son Posta ,, nın 
sergüzeşt romanı 
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turyalı idi. Bittabi bu arada Necib Asım 
Beyi de ziyaret ederek hoc~nm vı..kuf ve 
ihtisasından istifade ctm8k i~teı.11şti. 

Ben doktor Emil Gize'r1iıı Vi;,·an;ı1ı bir 
tarihçi olduğunu öğrenir üğrcnıncz, bir
denbire profesör Ulştayn aklıma ge~miş-

ti. Kendisine bir aralık bu profesörü tanı-

yıp .tanımadığını sordum. Verdiği ce\•ab 

bende hayretler uyandırdı. Zira Vivanalı 

doktor profesör Ulştayn ismini işi!ince 

derhal: 

- Dostumdur! dedi.. bilhassa Osmanlı 
tarihi uzcrınde çok dikkate değer etüd
ler yapmış bir alimdir. 

- Şimdi nerede olduğu hakkında ma-

himatınız var mı? 

- Hayır .. yalnız bir aralık Suriye ha-

hur bir eseri olduğu için mühimdir. sına müsaade ettiler .. 
Gogol, cÖlü Ruhlar, ın birinci ellili - Gogol, cÖlü Ruhlar, ın ikinci cildıni 

ni 1835 senesinde yazmağa başladı; VE; 1840 senesinde yazmağa ba~lacl.ı ve ı R42 
ancak yedi sene sonra, yani 1842 senesin- senesinde bitirdi. Fakat bu arada el rm 
de bitirdi. Gogol, cÖlü Ruhlar• eseri çı- bir ruhi buhran geçirdiği için es 
kıncıya kadar herkesin gözünde ancak müsveddelerini imha etti. B1Jr mü 
cistidadlı bir mizah muharriri> olmaktan sonra bunu yenid"n yazmağa b riı. 

'ıleri geçemiyordu. O zamana kadar ~c'!"ck İkinci cildin bu ıkıncı ya1ı1 ışı da 18 ~· 
münekkidler, gerek okuyucular onun c - nC'sınde bitti. Fakat Gogol !m defa e-
serlerinde dikkati çeken ber hangi bir serini neşretmcgl ımkôn b:.ılamad ci 

çektp ökl.ürüvn-e~k değıl af .. 

valisindeki hafriyatta vazifesiz 
bulunduğunu haber aldım ... 

derinlik göremiyorlardı. Fakat cÖlü Ruh- bir buhran esnasında eserini ::oba), 'tı; 
lar• m çıkışı ile beraber Gogeıl hakkında- kısa bir zaman sonra kendisi de ı rl.ü. 
ki görüşler de kökünden değişti. O d<>Y- Maamafih Gogol farkına varmadan in
rin en büyük miinekkidlerinden Gertsen, ci cildin kabataslak bir mi.isveddesı bir 
cÖlü Ruhlar, ı okur okumaz: cBu eser arkadaşında kalmıştı. Muharririn r\l.i • 
biitiin Rusyayı sarstu hükmünü verdı. münden üç sene sonra yani 1855 Si' e • 
Kısa bir zaman sonra ikinci bir mür.eJ.: - sinde bu müsveddeler toplandı YC ık rıci 
kıd: cÖW Ruhlar Rusyayı korkuttu~ flk- cild neşredildi. İkinci ci d:n 1889 s rı> • 

rini ileri sürdü .. Bu ikincisi, hakik<:~en sinde yapılan ikinci tabı, birincisinden 
daha uygun bir görüştü ... cÖlü Rnl-ılaT• daha iyi ve daha .?.>aslı oldu .. Gog"1 un 
hakikaten Çarlık Rusyasını korkutrr.ııştu. tahminlerine göre cÖlü Ruhlar, üç cild 

o!arak Gogol bu eserile toprak köleliğinin en olacaktı. Bunun için eser bitmcmis d.; .. 
kötü taraflarını teşhir etti, bununla alay mektir. 

Hatta Viyanadan ayrılmadan bir hafta 
önce de Wiener Tagcblat'ta Bizuns }lak. 
kında bir etüdünü okudum .. 

Sonra: 

- Belki, diye ilave etti, halen Viyana
da tekrar tasnifine lüzum gö.-üle;ı şarki
yat müzesinde çalışmaktadır. 

Bundan sonra Viyana!ı doktorla Bi
zans hükümdarı Kostant!n ve kızı İrena 
hakkında bir müsahabey~ giriştik. Dok-

etti. İşte Çarlık Rusyasını korkutan da cÖlü Ruhlar> ın türkçe tercümesine gc
bu idi. Gogoldan e'7'.•elki mizah cam;17dı; lince ... Bu tercüme, maalesef. bizi tat • 
ölü idi Hayattan ayrı idi. Bu itibarla da min edecek bir mahiyette değildir. K~ • 
yaşamamağa. mahkUnıdu. Gogolun, bU- tabın bir çok yerlerinde affedilenıiyecek 
hassa Ölü Ruhlardaki mizahı tamamen tercüme yanlışları ve atlamalar var. Bil· 
bunun aksinedir. Gogol Ölü Ruhlarda, en hassa ikinci cild baştan başa yanlış ve 
tabii hadiselerin, en normal insanltırm noksandır. İkinci cildin rusça aslında bir 
gülünç ve korkunç taraflarını gösterl"":e - çok notlar ve haşiyeler var .. eser, pey • 
sini bildi. Gogol burada hayalindekilcrı derpey bulunan bu müsYeddelerin not 
değil, gördüklerini yazdı .. işte, zamanın- ve haşiye şeklinde bu ilavesile tamamlan· 

tor, benim hayretlerim arasında şu ma- da bütün Rusyayı sarsan, bütün Rusya- mış oluyor. Bunlar olmadıkça ikinci cil· 
lumatı verdi: yı korkutan bu eserin büyüklüğü bilhaıı- di anlamamıza imkan yoktur .. Halbuki 

sa onun bu realizmindedir. eserin türkçe tercümesinde bu not ve 
- Kostantinin kızı İren:ı bir papazdan cÖlü Ruhlar> ın ismi bile Çarlık san • haşiyelerden eser bile yok .. böyle mühim 

Iatince dersi almıştır. Biliyor.sunu?.'. Bu sörünü aylarca dü~iindürdü. Eserin çıkı- bir eserin tercümesinde, eseri kökün • 
papazın ahfadından yetmış yaşında bır şına müsaade edilip edilmemesi hakkın - den baltalıyacak bu gibi hatalardan sa • 
ihtiyarın Rum patrikhanesinde bekçilik da uzun zaman bir türlü 1{arar verile • kınmak lazımdı .. eseri tercüme eden ve 

·v· . ··v . . . . .. ! metli. Çarlık sansörünün, dolayısile C:ır- yahud neşredenler, kitabın tarihçesini 
ettıgını ogrendım. Kendısmd~ ıkı uc; ba- Iık rejiminin bu eser hakkındaki görüş- biraz olsun bilselerdi, emini~ ki, bunlara 
tından yukarısı hakkında tek biı malu-1 ıcrini anlıya bilmemiz için Gogolun l 842 meydan kalmıyacaktı .. 
mat yok. senes:nde Pletnef'e yazdığı şu mektuhu Kitabın tercümesi hakkında bir fikfr e-

(Arkası var) k ' lun· o U) a · dinmek için laalettayin bir yerini, me • 
c ... sansör heyetinin reisi Galohvostof, seıa, türkçe birinci cildin 18 inci snyfa -

kitabın ismini duyar duymaz: Hayır. diye sını açıyorum: cÇiçikof şehre geıcli bir 
bağırdı, ben bu eserin çıkışına asla mi~- hafta olmuştu. Ziyafetler, müsamereler. 
saade edemem, Ruhlar fani olamaz!. Öliı bilafasıla birbirini takib ediyordu.> 

Grip, 
Nevralji, 

Baş ve Diş 

Artritizm, 
Ağrıları, 

Romatizma 

ruh yoktur. Ruhlar her vakit bakidir. Ni- Bu cümle ruça aslında şöyledir: cÇiri
hayet sansör heyetinde bulunan bazı a7a- kof şehre geleli bir ha~ayı geçmişti; zi
lar pek güçl~kle, bahis mevzuu olan nth- yafetlere, müsamerelere gidiyor, bir ke
Iann nüfus -~~t?klar~n~eki ccan• lar m~- lime ile hoşça vakit geçiriyordu .. > (•) 

nasına geldıgını, bu ısımle cmektum nu- ı G ı·· k · f b" k ene ur çe aynı say anın ır ·aç sa-
f us> ve yahud cölmüş kimselerin kavdı. t d A b b"" 7 •• . ·v· . . · ır sonrasın a: c... ca a onu oy e mu-
kastedıldıgını ona anlattıla~ .. Reıs lJurn t d" d z ı k d b b 

NEYROZiN 
Baş, diş, nezle, grip, romatizma ve bütün ağnlarrnızı derhal 

keser. lcatmda günde Uç kaşa ahnabil:r. 

. . . . ema ı o aşma ara sev e en se e ne 
öğrenince eskısınden daha beter ıtır::ız~ 'd"' C"dd. b" · · ·· ··ı · · ., 01 . ı t.. ı ı ır ış mı, gonıu. tşı mı.. ~n • 
başladı. Hayır, dedı, ben bun::ı hepten ta- h.d. z · · k" f b '·l ,_ 

_. • v v y1ıetı a ıse erın ın ışa rnı et\ eme~ 
raftar degılım. Bu eser dogrudan dogru - b .. , · b b b' d d · 

•• • v. •• • sa nnı goscerırse u se e ı e te rıceıı 
ya toprak kolelıgı reJımi ~l~yhıne yazıl- .. y k . d ·ı· R t" d . ogrenece tır. enı ıyor. usça me ın e 
mıştır. Eseri baştan başa okumuş olan bır . - 1 d" 

k k .. 1 ı·-· d \.. ıse şoy e ır: sansiir, eserde topra o e ıgın en 'Ja - • • • 

h . b"l 1 d - t · tt" · c •.. Çıçıkofu bu zıyarete sevkeden, 1 el-
ıs ı c o unma ıgını emın e ı; eserın, · 

··1 ·· b t k k"I 1 · · .. f 1 ki. da1ıa esaslı bir takım sebebler, ciddt o muş azı opra o e erının nu us a~ını . . . . .. .. 
t 1 k b 1 1 

. . 
1 

.b. bır ış, belkı de bıT gonuı rabıtası olal>~ -
sa ın a ara un arı canı ımış er gı ı . . Fak cıo- k 

lırdı... at okuyucu - sona gru ya •• 

(•) Yazan: Gogol. Türkçeye çeriren' Ra- laştıkça vak'aları çözülecek olan - bu c:ok 
uzun hikayemizi okumak sabrını göstr. .. gıb Rıfkı. Çıkaran• Hilmi Itibb E?t. 

Sayfa: 453. 

Alman Kimya Sanayiinin 
şayanı hayret bir keşfi 

rirse sırası geldikçe bütün bunları tedrf. 
cen öğrenecektir> ( .. ) deniliyor. GP.ne 
türkçe ayni sayfada, bir kaç satır sonra: 
cPet.,.uşka evde bekçi olarak kalacaHı> 
denilmektedir. Rusça aslında ise: cPct • 
ruşka odaya ve bavullara nezaret etmek 
üzere evde bekçi olarak kalacaktı .. > şek· 

lindedir. 

tek başıma bulabilmek ümidine düşmem Büyük bir ailenin 
için en büyük bir nefes itimadı vernıiye üç dört liraya yıkatamadığı çama,ırları 

ipekli bluz rop ve çamaşırlarını 

Bir tek sayfa içinde bu kadar yanlış ol· 
dukça fazladır. Fakat asıl dikkatimizi çc. 
ken yanlışlar kitabın ikinci cildindedir. 
Bilhassa ikinci cildin numarasız faslını 
teşkil eden (429-430) uncu sayfalarında. 

eserin asille hiç münasebeti olmıyan bhı 
tercüme vardır. Mütercimin bunları ne• 
reden bulup çıkardığına ciddea hayret 
ediyoruz. 

saik olmuştur. Ahmed Suavi de Musula Bir k a d ı o ı n 
gittikten, onun yardımını da kaybettikten 
sonramukavemetedilmez bir mE'r:ıkla Bir erkeğin palto, pardesü ve kostümünü 
evvela Bizans tarihine aid en ufak rnalli- B i •• kk " "' matı mutlaka öğrenmek hevesine kapıl- r du anın camekan, vitrin ve eam kı~ımlarını 
dun. Bir mutbahın tencere, kap, çatal, bıçak va her tUrlU cam ve porselen aksamını 

Bugün belki hicabla, belk i gururh söy- Şık bir gencin kirlenmİft eskimiş boyunbag"" ı V8 gÖmleklerinl 
liyebilirim: 

Müverrih Necib Asını Bey benim ho- Güzel bir apartımanın antresindeki bütün mermer, fayans aksamını 
camdı. Bu sahada onun derin vukı.:fun- ı Modern bir banyo mahallini, musluk, ayna ve kurnasını 
dan istifade etmeyi düşünd·Jm ve kendi- 12 metre ınurabbaında eskimiş, kirlenmiş bir halıyı 
sini birkaç defa ziyaret ederek Rizans 30 k } b• k t 
eserleri hakkında münakainlar ettim. iş- UrUŞ ya DiZ lf U U 
te hfç ummadığımız ~ir zamanda hocam F E v A 
Necib Asım Beyin delAletile birdenbire 
definelerin esrarı üzerine yt'ni bir aydın
lık boşalıyordu: 

Muhterem Necib Asım Bey ban:ı dok- p k • 5 k 
Temizler, yepyeni ve mükemmel 

bir hale ifrağ eder. 

Hasan deposu tor Emil Gize isminde bir zatı tanıttı. Bu a e t ) u r u ş 
?.at İstanbulun fethi hakkmda bir eser 

y:.zmı:k üzc::re İstanbuıa gelmiş bir Avus-1 ~--•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"" 

Kitabın başında İbrahim Hilmi tara • 
fından yazılan 12 sayfalık bir de ön söı 
var. Gogolun edebi şahsiyetini tahlil ba • 
kurundan bu ön sözde aradığımızı bula • 
mıyoruz. Böyle mühim bir eserin ön sö-
1ünü yazarken daha ciddi bir itina ı:ı • 
zımdı. 

Fakat bütün bunlara rağmen cÖ!ü 
Ruhlar• ın dilim.ize çevrilişi, milli kü • 
tübhanemiz için büyük bir kazançtır. Rıı. 
na sevinmeliyiz!.. 

(•) Rusca Gogol kiilliyatı asarı: Sayla t 1. 
H. A. 

(O) Gene Rusca 451 inci sayfada. 
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. Haremağasın111 Hatıralar• 
Yua:ı: Ziya Şakir 

O sıralarda İstanbulda peyda olan ve Madam Labaron Eolt ünvanını taşıyan Sara 
is1ninde Musevi bir Fransız k~dını, Mavroyani paşayı pençesine geçirmiş, kısa 

bir zamanda paşanın ni!cahlı karısı olmt ştu 

SPOR 
Tekirdağlı Hüseyin bu ay 
başında hareket ediyor 

Türkiye Başpehlivanı lstanbula gelecek ve burada 
bir iki idman yaphktan sonra derhal hareket edecek 

yakında Londra, Paris ve Hindis -ı 
tanda muhtelif güreşler yapacak olan 
Türkiye Baş pehlivanı Tekirdağlı Hü-

Gelelim Mavroyaniye .. Abdülhamid;~ istiyorsun, baaaa? diye feryadı bas -ı emir vermişken her nedense bu fikrin- seyin n: ~n anla.~ayı ve h~rek~t şart 
tahta geçer geçmez bu adama karşı nuştı d ·.::ti larını goruşmek uzere organızatorler -

b ' d' •· · ' ··k h" 1 · · h · · en vaz geçmı-:ı · den Asım ve Cemal Tekirdağına git • 
ese ıgı mınnet ve şu ran ıs ennı ı-er Bununla da kalmıyarak· derhal Ab- Meş'wn bir kadın yüzünden bu fela- . . . w • • • 

• 1 ·ı öd k · t · o ık .. ' • b mışlerdır. Tekırdag Valısı Sakıb, bele-
vesııe ı e eme ıs emış. na paşa 1 dulhamide şu mealde bir jurnal yolla- ketlere ugrıyan u bedbaht adam, ha· . . . . 1 

rütbesi ile saravda mümtaz bir mevki t. t ıt·· t eden o k d• bo t dıye reısı Muhterem ve Baş pehlıvan 
, J i ımş ı. 1 ya ını a us a .nı şamış ı. H.. . . h .1 1 b' to 

vermişti. c Senelerce emniyet ve itimadınızı Bunun üzerine Sara artık İstanbulda 
1 

ustedyın~dn Auzurı e Y1.apı ~7 .~r . pd -
E, Mavroyani paşa da; hünkarın bu' taşıyan bu adam sizin aleyhiniztle bu- duramıyarak Parise kaçmıştı. Artık bir an ı ~ 1 an ve ma 1 şar ar uzerın e 

l ··t f t "hl · · k t•· ·· ı· 1 ' ı . · 1 tam bır anlaşma yapılmıştır. 
u ~ ve e~eccu ~~mı ~ .ıye~ suııs ı- lunan namkör bir casustan başka birşey, k~şeye atılan ~tıyar dokt.or da, bu bü- . . . • .. . 1 
~a. etmemış, Abdulhamıdı daıma teş-

1 
değildir. Size, ilk temas ettiği günden yuk hayat facıalarının ıztırabına daya-j Vali Sakıb, Tekırdaglı Huseyıne: 

vık ederek memlekette tıbbın terak - itibaren bütün hatıratını günü gününe rıamamış, kısa bir zaman sonra hücra c- Ben ayni zamanda velin sayılı -
kiya ına bir hayli hizmet göstermişti. kaydetmiştir. Kaydettiği şeyler de, ta-; bir köşede inliye inliye gözlerini ebedi- rım. Avrupada yapacağın bütün müsa· 

Seneler ilerledikçe, Mavroyani pa - 'mamen sizi lekedar edecek hadiseler _ I yen kapamıştı. · bakalarda bir vakitler dünyayı titret -
§anın ruhunda garib bir istihale baş - dir. 1 Abdülhamid herkese, böyle kadınlar • miş olan Koca Yusuf pehlivan gibi ha -
g?stcrmişti. Gençliğinde ka~a A ve iç· Ezcümle, sultan Muradın uğradığı dan iht~raz edilmesini tavsiye ederken.. reket etmek suretile, Türkün büyük şe
kıye karşı son derecede perhızkar olan felaketi de size atfetmektedir. Bu def- (Sara) dan bahsederken, aklıma ge refini daima göz önünde bulundurmak 
Mavroyani paşa, seneler geçtikçe yavaş terLeri, kendisinden iısteyiniz· tarih ne boyle bir kadın geldi. ! lığın lazımdır. 1 

y~vaş değ_i~~?ti On~~· ted~icı:n artan karşısında sizi itham edecek o1a~ bu ve-' Bir aralık İstanbulda yangınlar ço- Avrupada karşınıza çıkacak organi-. 
bır ka_dın ıptı ası başgostermıştı. ı sikaların neşrine meydan vermeyiniz!• ğalmıştı. Bi~hassa Beyoğ'u tarafların - zatörlerin her türlü hilelerinden sakı _ I 

. Refı~ası, İst.a~~ulun e~ ~aruf Rum Abdülhamid, bu jurnali alır almaz cia, ekseriya gec.eleri sabaha karşı yan- nacağınızı, üç beş kuruş ~çin ~hlivan-1 
aılel,ennd~n bınnın kı.zı. ıdı. Bu kad:n derhal Mavroyani paşayı saraya çağır - gınlar zuhur e~.ıyor. Fakat bunların se lık şerefinle oynatmıyacagını umid ede 
mes u? hır hayat geçırırken, kısa _su_-1 tarak bizzat isti<:vab etmiş, hatta eski bebleri bir türlu tesbit edilemiyordu. rim. Biz senin istikbalinle yakinen a • 
ren bı~ ~astalıktan sonra vefat etmıştı. dostunun üstüne yürüyecek ve silahla (Kazaen vukubulmuş) denilip, geçili - Iakadarız. 
~evcesı.nın vefatı, artık ~aşı bir hayli tehdid edecek derecede hiddet göster- yordu. ı En yakın zamanda sana bir ev ya -
ılerlemış ~la~ ~a~yan.ı_ ?a~anın ha- mişti. Mavroyani paşa, ağlıya. ağlıya Beş:ktaş tarafında da böyle bir iki pılacak, tarla işin de çok münasib bir 
yat~nrl~ ~usbut~n pır degıc:;ıklı~ husule Abdülhamidin ayaklanna kapanmış: j şüpheli yangın vukua gelmiş, bu yan _ şekilde halledilecektir> demiştir. Türkiue BasnPhltuanı Tekirdağlı Hiueı,it& 
getır~ıştı. Hatt~ 0.w~e_:ecede ~ı; onun - En büyük kabahatim şudur ki, si- gınların, ev sahib'erine düşman olan Tekirdağlı Hüseyinin ailesi rahatsız ~ı\a.l ay ....... 1 .uc.ıa lsıanbula gelerek bu-
Beyoolunda geçırdıgı alemlen haber a- zın· sa··zu"nu"zu·· dinlemedı'm. Eskı· saAf ve biı takım kimseler tarafından yapıldı· ·· b ·· d • b" 'k· 'dm d oduğundan bu seyahat uç eş gun ge - ra a yapacagı ır ı ı ı an an sonra se 
lan /\ bdülhamid bir kaç kere: temiz hayatıma avdet edemedim. Ben, ğına dair bir takım dedikodular, <>rta - cikecektir. Bununla beraber Baş peh - . yahate çıkacağı zannedilmektedir. 

- Doktor, ne oldu. sa~a? Al~ışm • her türlü cezaya müstahakım. Allah lığa mühim bir korku ve karışıklık ver- .,. ... ~ ,, - ·-----
dan sonra, azdın galıba. Vaktıle bana aşkına, beni öldürünüz. Düştüğüm hacil miştL Böyle bir mesele zuhur eder de, ..... · f Gal t 
verd:n'in nasihatleri hatırlasana! derdi. vaziyetten beni kurtarınız. Fakat şunu jurnalcılar dururlar mı, hiç? Derhal sa Dünya yarı agır güreş ş .... mpıyonu ener - ,., -4 asaray maç1T11n 

.. Hic unutmam: b~y~e konuştuklaı: bir iyi biliniz ki; ben bir an bile size karşı raya jurnallar yağmaya başlamıştı. Bü lsveç.i K~dje profesyonel oldu hakemi değişfi 
gun ... ben huzu~a ıdiı:n. Mavroyanı pa- sada-katimi ihlal etmedim. Bunu, aklım· tün bu jurnalarda: . 1 1936 Berlin olimpiyadında yarı a- İstanbul lig maçlarının en mühim maçı 
şa gulerek Abdulhamıde şu cevabı ver- dan bile geçirmedim diye hıçkıra hıç· cKafkasya ve Bul"ar•standan ~e - . . İ . . olan Galatasaray - Fenerbahçe oyunu 

·şı·· , . b • • gw ır diınya şampıyonu sveçlı KadJe se . . . . 
mı ı. kıra yalvarmıştı. len bir takım Ermem komltecılerı mun . .. • hakemlığını Ferıdun Kılıç yapacaktı. 

- Şevketlim! .. Benim, bu doktorluk Abdülhamid, daha ileri gitmernisti. tazam bir plan ile hareket etmektedir· nelerdenberı amator olarak çalıştıgı ~a • Galatasarayın iki maçında hakemlik ya-
aleminde bir tecrübem var. İnsan, bir Hatta onu Sakıza sürgün etmek ıçın ·".. ( -"rkıuı var) hayı terkederek profesyonel olmaga r,pan Feridun Kılıç klübler tarafından va-
şey canı isterde yaparsa, ondan zarar karar vermiştir. ki şikayet üzerine bu maçı idare etrrıc • 
görmez. Meseıa; canınız, falan yemeği "1 Tarihden sagf a /ar 1 Dünya güreş aleminde büyük bir meği arzu etmiştir. 
yemek istiyor. Halbuki o yemek, esa- f lr Doktorun l ( Baştarafı 7 inci sayfada ) .. h r 1 Kadje güreş tekniği hak _ İstanbul futbol ajanı bu mühim maçın 
sen muzırdır. Fakat mademki canınız '. Unlük Fakir halka, dile:ıcilere verilen para- şo re ı ~an . 1 k b" !'hakemliğini Beşiktaş klübünden Hiis • 
istiyor; ~iç 'k?r~adan is~iğiniz. ~a- 1 ~ Salı l 1ar da hazan bund:m aşa~ı kalmaz~ı. k~~da ~~zel bu eser yazmış par a ır nünün yapm~nı temin etmiştir. 
dar yeyın. Hıç bır zarar gormezsınız. Notlarından (.;) 1 Mansur bir günde su2y halkına (10) dır- gureşçıdır. , .. d ld" 
Fakat; eğer canınız istemiyorsa, ondan 1 hem dağıttığı halde Htırunreşidin her- Festival münasebetile şehrimize ge- BUkreş muhte.ıtı Un ge 1 
b~; .!o~~ yese~iz bil:, m~tlaka zarar J KüçilJı çocuklarda ı · gün v:r~iği .. sada~~ •. (1000) d:r~e~di. len Kadje burada büyük w M.u~ta~~ v~ Önümüzdeki cuma günü İstanbul 
g~ru~nuz. İçkı de bi'yledır. Kadın da I Ağız hıfzıssıhhası 1 ~.utesım~~. comerdugı hepsm~e~ usı1111- Mersinli Ahmed ile yaptıgı ık.i gureşı muhtelitile son maçını yapacak olan 
boyledır. · l du. Verdıgı sadakalar hesab edıldı ve 1000 de sayı hesabile kaybetmişti. Bükreş muhteliti dün sabah şehrimize 

Bu sözleri söyliyen Mavroyani paşa, - 2 - milyon dirhemden fa1.la olduğu anl::ı,ıldı. gelmiştir. 
. . k d ·1 . . . . ki b" ÇocUklann aıhhatt tızerlnde atıın ve II ı·f V . 'k'' k k r1 d' 1 B .. k ht ı·t· .. ı·· t t w "ki gıttıkce o a ar ı en gıtrnıştır , ır 1 dişlerin oynadığı büyük rolün ehemmi- · a ı e ası ın . :ınsı ço .w zen....,ın ı. Z . F t k Ö Ü Al B u reş mu e ı ı us us e yap ıgı ı 

gün Abdülhamid, büyük bir tehevvür- yetini tababetı umumiye tasdik etmiŞtir. t Mallarından bir ser.ede aldıgı para 10 8001 ranSIZ 0 S r rawn oyundan sonra cumaya kadar rahat bir 
re kapılarak: 1 Sağlam dişlerin hastalıklara karşı mü-! milyon dina_rı buluy:Jr v~ bunun hemen 1 yeni hir zafer daha kazandı şekilde isti.rahat edec':ği !Çin bu h~fta 

_ Ahir vaktinde, bu adamın başına dafaa vaziyeti tamamlle anlaşılmıştır. hemen hepsı harcanıyordu. le . . .. m yapılacak maça hususı bır ehemmıyet 
bir fc Iaket gelecek demişti. Temiz ve sağlam bir ağız çocuğunlsıhtha- ı Sarayda kullanılan hademelerlc harem 

1 
Evve el aınek sıklet dunyba ksb~It:~ şAa. - verilmektedir. 

A · . tini ıslah eder, büyümesini kolay aş ırır. ~ .. . . piyonu o an zenci Fransız o oru • - ı . . · 1 ul 
Ve hakikaten, bu felakette gecıkme- Çünkü bir dişin ağrıları "Ye asabi buh- agalarının masrafları da pek mudhıştı.. . Futbol AJanı hafta ıçınde stanb 

rrişti. , 1 ranlan çocuğun uykusuna mani olur ve Çünkü bunlar, hele Abbas oğullarının Brawn .bır ara ~oksu _bırakmıştı. Son za- muhtelitini tesbit ve ilan edecektir. 
O sıralarda İstanbulda peyda olan ayni zamanda ahvali ruhiyesl üzerine de son zamanlarında, l)üvük kudret sahihi manlarda ye~ıden nnge çıkan Fransız! Kuvvetli bir ihtimale göre, muhte • 

ve (Madam L~ Baron Folt) ünvanını ta ~ tesir eder. Çocuk tahBUden de geri kalır. olmuşlar; halifenin oğullarını bile yanı boksörü sıra ıle yaptığı . beş maçı da ?.a- lit takım şu şekilde olacaktır: 
!l:ıyan (Sara) isminde Musevi bir Fran- Ana, babalar çocuğa dişler hakkınd~ ma- başlarında yaya vüciitPC'ek dereceye var- sımlarını nakavt ederek kazanmış, boy-1 Cihad (Güneş) Faruk (Gü • 
·~ lihnat vererek onlara dişlerin hergun te- k' k ı· d b" k b t- ' 
sız k..,ı:hnı, Mavroyani paşaya pençesini mızıenmek lüzumunu anlatmalı ve onla- mışlardı. Her biri birer saray sahibiydi. lelikle es ı uvve ~n. en ır şey ay e neş), Hüsnü (B~iktaş), Meh • 
takmıştı. n bu temizliğe alıştırmalıdır, diş doktor- Halife MuktC'dir nn~anmda saravdaki mediğini isbat etmıştır. med Reşad (Fener), Rıza (Güneş), 

Sara, güzeldi, cazibti, fettandL Yaşa- lanndan lı:orkmamak lazım geldiğini de harem ağalarının sayısı on bir bini geç- Al Brawn, en sonra geçen cuma gür.Ü Esad (Fener), Necdet (Galatasaray), 
dığı sefahat alemlerinde, bin bir aşık· öğretmelidirler. _ _ 'mişti. Bunların en büyüğü olan Munis eski dünya şampiyonu Tunuslu Young Hakkı (Beşiktaş), Rasih (Güneş), Şe • 
tan arta kalmı~tı. Ve nihayet bu zavallı :;:~ıı ~~;~/0;~u d~~:=: ~~~~=:ı 1 emrülümeralık. mevki.ne kadar çıkmış, '?erezi beşinci devrede nakavt etmiştir. ref (Beşiktaş), Fikret (Fener). 
ihtiyarı avlamıştı. ı hep yarına bırakılıyor, 0 yann tı ancak adeta hilafeti dilediği gibi idare etmi~ti. "" - - - .............,. _____.. 

Bu yaman kadın, hiç şüphesiz ki Mav- ıztırab zamanına kalıyor. Seyisler, aşçılar, fmncılar, dokumacı- B •• k A k d b• • t b 
royani paşanın artık feri sönmüş olan Dlsleri ve a~ı hergün iyice temlzllyerek lar, muhafızlar ves;ıir saray halkının T' ~l reş • n ara maçın an Jr JD J a 

.. 1 · " k 1 t 0 J dişlerin çilrümeslne mlnl olabilirsiniz. kadar olduklarını tahmin etmek kola -gaz erme aşı o mamış ı. nun rna~:sa-
dı, sarayın nüfuzlu bir şahsiyeti ile ev- ı C•) Bu notları k~ip saklavınız, yahnd laşır. Halifenin sanyında hepsı birden 
lenerek büyük oyunlar oynamak, mü • bir albüme yapaştmp koleksiyon yapınn. on beş, yirmi bin Kişi toplanırdı. Bun-

Slkıntı zamanınızda ba notlar bir doktor ı be 1 mek g· d' k z vk ve eg·ten him paralar kazanmak, bu sayede gu··r-
1 

arı 5 e • ıy ırmE' • e -l'ibi imdadınıza yetişelt!lir. 1 · · ı b d k h' t büz aşıklarla istediği gibi yaşamaktı. ce erıni temın etm->K, arın ırma ıç e 
Mavroyani, Abdülhamidin nzası hi- kolay iş değildi. Ona göre yapılan saray-

13.fın~ bu kadınla evlenmişti. Fakat 0 !ar için de milyon~ar har~antrdı. 
güncfen itibaren de Abdülhamidin nez- Nöbelci Altıncı asırda aktrislikten Bızans im. 
dindeki teveccüh ve muhabbeti kavbet- Eczaneler paratoriçeliğine yükselen Teodoranın 
mişti. Kurnaz Sara; ilk hamlede, Mav- Bursadaki Çekirge kaplıcalarına giderek 
royaninin ellndeki bütün serveti çeke- ~ugece nöbetci olan enaneter şunlar- bir müddet oturduğu, eğlenceli günler 
rek kısa bir zaman zarfında bu paralan İstanbul cihetindekiler: yaşadığı tarihte yıızthdır. O sırada yanın- • 

,._ d <Zt N ril Al d da· daki hizmetçiler ve saray halkının 4000 genç aşrklarına yedirmişti. Ve sonra: AA.:laray a: ya u , em ar · 
(E ref Neş·e~), Beyazıdda: (Haydar), Sa- kişi olduğu da muhakkaktır. Bu rakamı 

- Para! diye karşısına dikilmişti. mafyada: <Rıdvan>, Eminönünde: <A - pek şişkin görenler Muktedirin sarayın- 'ı 
Mavroyani, şaşırmıştı. Abdülhamid- minasyaı, Eyübde: <Arif Beşirl, Fener- da yalnız harem ağası olarak 11000 kişi-

1 

d k .. ··k b" 1 Atuf v d b k de: CV!talıl, Şehremininde: (Nazım), en, en uçu ır .u e yar un e • nin bulunduğunu ög"irenince kAnaatlerini 
k B Şehzadeb:ı.şında: ıliniversite), KaragUm- ı 

liyecek yüzü almaını~tı. aşına gelen riıkde: CKemaD, Kiıçükpazarda: <HulüaO, değiştireceklerdir. 
felaketi anlamıştı. Bu be.ayı başından Bakırköyiınde: <Merkezı. Değil yalnız halifelerin, bazı vali ve 
defetmek iç"n C'areler aramıya başla - Beyoğlu cihetindekiler: kumandanlann bile maiyetindekilerin ı 
rnıştı. Nihayet: cr .. nün birinde karısını, İstiklal caddesinde: <Dellasuda), Ga - sayısı binlerle sayılıyordu. Mesela Fatı- 1 Tatavlalı bir Ru 1 C:d kanlısı ile kendi latada: CHü.seyln Hüsnü), "l'akslmde (Ll- milerden birinin veziri olan Yakubu.., I 

- monciyan), Pangaltıda: <Nargileciyan), 
yatagında yakalamış . Fakat son dere- Beşiktaşta: <Süleyman Rıza). köleleri 4000 taneydi. 
cede ahlak düşk"n"i p'an Sanı derhal Bo&azlçi, Kadıköy ve Aclala.rdakiler: Pek iyı' biliyoruz ki bugün dünyanm • "' ı.ıı .... ~ .. n " . k 

1 
b" .. k . Bükr,... muhtellııin Ankarada ilci maç vıap tıktan, bırirıô• Z-' beı-ab~re ka ~-

kocasının üzeıine at 1arak: ÜSkiıdarda: <İskeJe!jaşıl, Kadıköyün- g n ra lığı ve en uyu ımpara -. ,,- d •-ı en zen ı . di.x. ind ıı: 9 r.ıA'L ld ktan ... ı. . . l""~ıı..; dk Yukan aıu 
- Ahliksız! Ker di elinle kendin de: <Sıhhat, Rıfat>, Sanyerde: <Osman). 1 1 t "lte ed halkı b, ve aer e .,_ maa wı o u sonra F-''rımıze ge \Al~•n.ı ~ıu. ı . 

getird'ğin bu delikanlıyı benim 8 _

1 
Büyükadada: (Şlnasl). Heybelide: <Ta- ;;:u .. :~:~.=~~a~a aşağıd:.ı reaim Ankara stadyomunda .. ~apıl•:ıe~nci maçın heyecanlı bir anını 

leyJ ınde bir silah gibi ~ L..ıı.q~>_. __________ ,_, Turan Can ıos erme ır. 
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TORK ANONiM ELEKTRiK ŞiRKETi 
, 

Mühim ilin 
Elektrik ıirketi, memurlarının 1937 ıenesine ait <cpemhe» renkli hü

"Yiyet •artlarının 1 İkincikanun 1938 den itibaren iptal edilerek, 1938 

seneıi için muteber olmak üzere «Jeıil» renkte kartlarla değİ§tİrilece

iini sayın müıterilerine arzeyler. 

Bu kartların baı tarafmda Şirketin unvanı olan uTORK ANONiM 

ELEKTRiK ŞIRKETln yazılıdr. 
Yukarda gösterilen evsafa uygun olmıyan kartlar ıahte addedilme· 

li ve hamilleri poliıe haber verilmelidir. 

Şirket müıterilerinin bu ilana riayet etmemelerinden çıkabilecek 

neticelerin mea'uliyetini kabul etmiyeceğini timdiden beyan eyler. 

DiREKTÖRLÜK 

~~-.. ~•mı••~-"!?"!l!J!l4&40~_...,...,.e~•~·~_,..._~_,*nE~:~t~ ........ n:a .... IE .... ııımr~ 

1 1 

P A T 1 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklannın arasındaki kaşıntılar, 
dolama, meme i~tihabı ve çatlakları, flegmonlar, yanıklar, traı 

yaıslan, ergenlik!er, koltuk altı çıbanları 
tedavisiı.i en erken ve en emin surette temin eder. 

'-•-~• ~ark İspençiyari LaLoratuarı T. A Ş. 

ISTANBUL HkVAGAZI VE ELEKTRI < VE TEŞEBBÜSATI 
SINAIYE TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

Mühim ilin , 

lıtanbulda Havagazı ve Elektrik ve Teıebbüaatı Sınaiye Türk Anonim 
" Şirketi, memurlannın 1937 senesine ait «kiremit» renkli hüviyet karl-

lannın 1 ikincikanun 1938 den itibaren iptal edilerek 1938 ıeneıi için 
muteber olmak üzere "kınnızm renkte kartlarla değiıtirileceğini ıayın 
müfterilerine arzeylcr. 

Bu kartlann ba! tarafında tirketin unvanı olan «ISTANBULDA 
HAVAGAZI VE ELEKTRİK VE TEŞEBBÜSATI SINAIYE TÜRK 
ANONiM ŞIRKETln yazılıdır. 

Yukarda gösterilen evsafa uygun olmıyan kartlar sahte addedilme
li ve hamilleri polise haber verilmeliir. 

Şirket müıterilerinin bu ili.na riayet etmemelerinden çıkabilecek 
neticelerin mea'uliyetini kabul etmiyeceğini !İmdiden beyan eyler. 

Q. 

A 
p 

DiREKTÖRLÜK 

EVERSHARP; hiçbir kalemde mevcud 
olınıyan b rçvk calibi dikkat 
tekemmtllllta mfüiktir. 

fil'PRSHARP 
Her türHi yazıya göre ayar edilir uçlar - Otoma

tik cmn~yet maniası, EVERSHARP kaleminin akma
sına mani olur - Bir plonjör darbesile doldurulması 
kolaydır. • Şeffaf olduğundan mürekkebin doldurma 
zamanını gösterir. Haznesi, daha fazla mürekkeb alır. -
Mihaniki tekemmülü, d-Orik desenli cazib şekli, ve 

. modern renklerinin tenevvüü itibarile milyonlarca 
kişinin mergup kalemi olmuştur. 

Her fırsatla yüksek kıymetli ve 
makbul bir hediyedir. 

TESiSA Ti ELEKTRiKiYE TÜRK 
ANONiM ŞiR~ETi 

~ühim ilin 
Tesisatı elektrikiye Türk Anonim Şirketi, memurlarının 1937 ıene

ıine ait umavi renkli hüviyet kartlarınm 1 İkincikinun 1938 den iti-
• 
baren İptal edilerek 1938 senesi için muteber olmak üze~ ((bej» 
renkte kartlarla değiıtil'ileceğini sayın müıterilerine arzeyler. 

Bu kartların bat tarafında tirketin unvanı olan «TESiSATI ELEK
TRIKIYE TÜRK ANONiM ŞIRKETİn yazılıdır. 

Yukarda gösterilen evsafa uygun olmıyan kartlar 1alıte addedilme. 
li ve hamilleri poliıe haber verilmeliir. 

Şirket mÜfterilerinin bu ilana riayet etmemelerinden çıkabilecek 

neticelerin meı'uliyetini kabul etmi7ecejini ıimdiden beyan eyler. 

DIREKTORLOK 

SON POSTA 

öksUrenler• ve 
göAUa nezlelerin• KAT 

S97fa it 

\ 

• 

AN BAKKI EKREM 

l 



16 Sayfa 

-

- --
.. 

SON POST.& 

Vi/e.d.i.§ln.iz a.nd.a. ... 
. 

BEGENDİGİNİZ" . MTISİKİ ... 

f.te yOlcHtc teknik eeerl •iz zarafette bir radyogramofon; 
Bununla dUedlOlnl.ı endi Hvdls}lnlz mualkl veya .. rkıyı dlnllyeb11d"11nlz ıfbf rtMfJo~ n9fftı•tufı da" 11nkl 
odada konutulur gibi bıklp edeblllrslnlz. 
R. C. A. ntn bu eHrt ayni zamanda zarif modern bir MObllyadır ve hem radyo;hım de gramofon tekntOlnln 
~•r•tbO• bit t•h•aer dlr. Plak muslklal çalındıOı v•klt. 15 lembalı olan clh~dakJ deha hafif, daha kıM 
•rmaturlO mOteklmll bir plk-up (elektrlkll kol) otomatik ehenk ayerı, dlnemık •rnplHakatör, 30 MnthnHk 
f<uvvetll oparlör ve bilhassa yayıe1 husuaf bir elet sayesinde, Hsler tabii bir ahenk ile n•trolunurt.r, 

maUk plak çevirme tertlbabnın hususiyeti ve temin ettlOI kolaylık •I·' 
hayrette bırakacaktır. O Mlede yarun .. at faaılatız, rahat. rahat mu• 
dlnUıe&>llıçe~lnla. l 

f'lyet ,,.. t•r• it herkH ·ıçrn uy
gundur. 
Hakiki bir RCA radyosunu 12 ay 

~' '\ 
~-~ -~ .,, ~ ,, 

t.ksitle i>denmek ilzer• 105 il· ~~==imm=1f=~ 0

1Adan alabilirsiniz. N 

-
1 

1 

~----

Birincikinun 28 

AKSIRIK, 
NEZLE 

Bütün göğüs 
hastahklarmm 

kara habercisidir· 

Hastalık ihtimallerini 

G i Pi 
alnrak yok edebilirsiniz. Grlpin, 
Radyolin müesseselerinde fe.
kalade itinalarla hazırlanır. 

Rahatsızlıklan, ağnlan defet
mekte bir panzehir kudreti 
gösterir. Kalbinize, mldeıılze 

ve böbreklerinize yorgunluk 
vermez. 

icabında 3 kate almabilir. 
Ve her yerde ı•r•rla 

grlpln lsterlnlz. 
Taklitlerden S!'Jmnnn. 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubell 

Merkezi: Berlln 

Twlıiyecleki pıbclaiı 

Galata - İstanbul - İzndı 
Deposu: 1st. TüttA Gümriliil 
* Ha türla banla ifl * 

.J 

._..., __________________ .. 
1,------------

Saclarınızı Dökülmekten Koruyunuz 

r-
: 1Ian ~ifemiz 

ŞiRKETi HA YRiYEDEN: 
Yılbatı geceai i~in sayın yolculanmızın Boiaziçine avdetlerine 

mahauı ilave seferlerimiz aıaiıda aöıterilmiıtir. 

31/12/937 CUMA GÜNÜ AKŞAMI 
1 - Gece yansından sonra aaat 1 de Çengelköyünden bir va -

pur hareketle Beylerbeyi, KuzguncUk ve Oıküdara uğrıyarak 
Köprüye gelecektir. 

2 - Gece yarısından aonra saat 2,30 da Köprüden bir vapur 
hareketle Kandilli, Anadoluhiıarı, Rumelihiıarı, Emirgan, Kan· 
hca, Çubuklu, lıtinye, Y eniköy, Batabahçesi, Beykoz, Büyükdere 
Sarıyer'e uğnyarak Kavaklara gidecektir. 

3 - Gece yarıımdan aonra saat 3 de köprüden diğer bir vapur 
hareketle Üsküdar, Kuzguncuk, Beylerbeyi ve Çengelköyüne 

uğnyarak Vaniköyüne gidecektir. 

Birinci • ıahile 400 kuruı 
1 kinci sah: le 25G » 
Üçüncü sahife 200 » 
Dördüncü sahile 100 » 
iç sahifeler 60 ,, 
Son uıhile 40 » 

Muayyen bir miiddc t zarf ındıt fazla
ca mikdarda ilan yaptıracaklar ayrıca 
tenzilfıtlı tadfemizdcn istifade ede
ceklerdir. Tam, yarını ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayrı b.r tarüe derpif 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler için şu adrf'ie müracaat edil
melidir: 

İlineılık Kollektif ŞirketJ, 
Kalbramamade Han 

Ankara caddesi 

SAÇEKSiRi 

KOMOJEN 
Saçlann kOklerlnl kunetleadldr. 
Döknlmesinl keser. Kepekled la • 

mamen giderir T8 bQytıme bblJI. 
yetini artırarak saçlara fealden 
hayat -yerlr. Kokusu ıattf, knllualfl 

kolay bir saç eksiridlr, 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOCLU - lST ANBUL 

Yll aşında verilecek en kıymetli hediyeler 
Çok zarif kutularda Venüs Tuvalet takımları, Avrupadan getirilen gayet şık Pudriyerler, Venüs Esans, 

Losyon ve çam kolanyalan, Venüs krem, pudra, allık, sürme Ruj ve briyantinleridir. 
Nur.ddha ETliJazadıl Eaqı kimyeviy., llMı tabbi7e ve Itriyat depo111, l.tanbul 


