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Fiatı 5 kurUf 

Romanyada 
Yeni kabinenin 

Faşizm 
ilk icraatı 

1 Devlet deniz meselesini 
daha radikal şekilde 

ele almalıdır! 
Valilerin ekserisi değiştirildi ve 
yerlerine faşist valiler getirildi 

Teknesile, kaptanlle, teftiş ve milrakabe 
teıkilatile bütiln denizciliğimiz inllılap bekliyor 

* * * Vapurlanmız içinde hiçbiri 7oktar ld medeni bir milletin; Türk milletitlin 

bayrağım tq11m;ya hakb oJsma. Bil 7enisi 30 yaşında olan bu tekneler fennin 
lstediil tam mıniyeti veremez.. Yeni hükumet Pariste endişe ile karfılandı, bir Fransız gazetesi : " Herhalde B. 

Goga Paris - Londra mihverinin bir dostu değildir., diyor, Londra Romanyanın 
Almanya ve ltalyaya daha sıkı bir surette yaklaşacağını tahmin ~d ·yor 

Ya.zan ı llrılaittin Birgen 

RfHMn,.ı kralı mec liıte twtıck '5rWa. 
Bükreş 29 (Hususi) - B. Goga'nın diln Bazı mahfeller bu kabinenin muvak -

tefkil ettiği kabine bir koaliaiyon b - kat oldufu .kanaatini izhar etmektedir-
lrinesi sayılmaktadır. ler. (Devamı 10 tıttCK .ıyfada) 

Pariste amme hizmetleri grevi 
Şiddetli tedbirler alındı 

grevciler icabında 
silih altına alınacaklar 

Paris 29 (Hususi) - Bu sabah baf}a -ı üzere toplanan kabine konseyi, üç saat 
mış olan 4mme hizmetleri grevı netice - süren harareW bir müzakereden sonra, 
linde husule gelen vaziyeti tedkik etımık ( Dewetaı 10 1'nca. •y/adtı ~ 

1 ----=-.... --==---ı:ı::=m:-------------------==--------------------
Suriyede hava değişiyor 

Bütün Suriye matbuatı Atatürkün sözlerinden bahsedi
yor, Türk gazetelerinin neşriyatı da aynen naklolunuyor 
Şam 25 - (Husu - ·~·~~m~~'.;y--r:--..,---.,--.._ 

ai muhabirımiz ya -
zıyor:) Başvekil Ce
mil Beyin bu defa, 
Fransadan nisbeten 
iyi havadislerle av -
det edişi, burada bü
yük bir mesele oldu. 
Yani, Cemil Beyin 
Vataniler tarafından 
ti Halb'den karşılan
ması gibi mühim ka
rarlar verildi. Ha -
leb kendisine karşı 

merasim yapmıya 

karar verdiği gibi 
Şamdan da bir çok 
Vatani heyetleri hu
susi otomobillerle 
Cemil Beyi karşıla -
mıya gittiler. 

Cemil Beyin getir
diği haberler zahiren 

Cemil Bey A nk4nlyı son ziyaretinde Tevfik 
Rüşdü Arasla berabtt 

iyi görünmekle beraber hakikatte o kadarı kında Fransızlarla anlaş~ ise de bu 
parl k şeyler değildir. H r ne kadar Su- anlaşma Suriyenin o kadar lehinde de -
riye - Fransa muahedesinin tasdıki hak (Devcıma 10 urıcM 11ıyjada) 

I -;-.. ___ ....... - ......... -----~ 

Atatilrkün 1 
Teşekkilrlerl 

Ankara, 29 (A.A.) - Riy:ıseti
cumhur mnmni kitibliğinden: 

27 Birincikinun tarihinin yıldö
nümü münasebetile relen birçok 
telgı:aflardan Atatürk mütehassis 

1 
olmuşrar ve tetekkürlerinin bildi
rilmesine Anadolu Ajansım memur 
etmişlerdir. \_, ___________________ .,., 

- 1 ··········-----···-··-----

Mısır da siyasi 
Buhran 

Saray ile kabine !nasındaki 
ihtilafın halli için bir 

komisyon teşkil ediliyor 
Londra 29 (Hususi) - Mısır kralı Fa

ruk, saray ile hüktimet arasındaki ihti -
llfın halledilmesi ıçin (Nahas Paşaya ye
ni bir koaliiyon kabinesi kurmağı teklif 
etmi~tir. Nahas Pasa bu teklifi kabul et
mediğinden kral bır komisyonun teşki -
llni teklif etmiştir. 

Eski ve yeni başvekillerden, meb'u"ian 
ve ayan meclisleri reislerinden teşekkül 
edecek olan bu komisyon, saray ile hü -
kCımet arasındaki ihtıliıfı tedkık edecek 
ve bir karar ve!'ecektir. Kral, verilecek 
olan kararı kabule hazır olduğunu bil -
dirmiştir. 

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

Deniz ticaret filomuzu" b~Zli bafla gemil erinden bir kaçı lstaftbt&l liwmmda 

Batan (Hisar) vapuru kaptanı, son de- ği gemiye söz geçiremeyince. doğrusu 
fa olarak, demirini kaldırmak Qzere: bu san'attan usanç geliyor! 

- Vira! Bu sözlerle yola çıkan zavallı bptanm 
Kumandasını vermezden bir gün ev - arkasından Zonguldak muhabirimiz, sa

vel, Zonguldak muhabirimize şu sözleri atleri sayıyor ve nihayet, 24 saatten fazla 
söylemiş: bir zaman sonra, geminin ancak lrva a • 

- Hiç bir şeyden değil, en ziyade yol- çıklarına gelmiş olduğunu hesablıyoı. 

suzluktan bıktım. İnsan, kumanda etti- (Devamı 13 iincü ıayfada) 

Yılbaşı hazırlıkları bu 
sene çok hararetli 

Piyango bileti, içki, şeker satan esnaf ile terziler 
ve kazinocular memnun 

kinden kat kat fazla iş olur ve her müş
teri de mutaddan fazla içer. 

* 

Yann gece, saat 24 den sonra 938 sene
sine girmiş olacağız. Şehrin her tarafın
da yeni yılı karşılamak için hummalı bir 
faaliyet var. Çikolata fabrikası sahiblerl de neş'elL 

Yeni sene, şehrin istihlak mikdannı Diyorlar ki: 
arttırıyor: Bilhassa içki, yemiş, çikolata, 

Eskl• V ayzer çiçek, oyuncak ve kadın elbisesi alıf ve- - Yılbaşında vakıl şeker bayrımında 
A 4 rişi fazla. olduğu kadar satış olmaz. Fakat her fab-

Al rika senebaşı münasebe:tile bir, iki bin manyaya Beyoğlu semtindeki gazino ve mey • liralık fazla mal satar. En çok al11 ven,ia 

D .. •• ' hanelerde dehşetli bir çalışmadır gidi - olduğu şehirler İstanbul, Ankara ve 1z. 
Onuyor mu• yor. Büyük otellerde, yılbaşı gecesi ve - mirdir. Senebaşmda fantezi çeşidler ara-

Berlin, 29 (A.A.) - Eski kayserin Al- rilecek olan balolarm hazırlıkları var. nılır. Yalnız şu noktayı işaret etmellyil 
manyaya dönmek fikrinde olduğuna dair Bir kazino sahibi: ki eski senelere nisbetle bugün çikolata 
bir ecnebi gazetesinde çıkan haberler c- Bizim yüzümüzü güldüren yılbap istihlaki dörtte bir dil§müştür. Çünkü. 
hakkında salihiyettar mehafilde beyan gecesidir, diyor. Yılba,ında her zaman- (Devamı 10 uncu .ıyfddta) 
olunduğuna göre, eğer Kayser memle -
ketine dönmek isterse hükumet bu me -
seleyi siyasi mahiyette addetmiyece~ ve 
eski imparatora karşı eski hükümetler -
den daha dürüst bir hattı hareket ittihaz 
edecektir. 

Maarif şurası 
Ankara, 29 (Hususi) - Maarif şu

rası toplantısının 19 39 yılına tehirine 
dair layiha meclis ruznamesine alın
mıştır. .....------·-... ···· .. ··-········ .. -·---···--

Türkiyedi bugünkü ha)atl 
16 sayfalık nüshalanmı7.da takib 

etmekte olduğunuz bu resimli rö
portajın 6 ncısını b~n (8) inci 
sayfamızda bulacaksınız. 

Bütün mesleklerin hususiyetleri
ni, eğlencelerini, derdlerini, kazanç
larını. bol resim ve az sözle ve tıbkı 
bir film gibi tesbit eden bu röporta
jın parlak aynasında hayatın her 
safhasım olduğu cibi göreceksiniz. 
Naci Sadullah tarafından te.rtib edi
len bu orijinal röportajın fotoıraf
!an, Foto Cemal tarafından alıllllllf· 
tır. 

Dört kadın toprak altında 
kaldı, üçü öldü! 

Facia mahalline yetişenler kazazedelerden yalnız bir 
tanesini ağır yaralı olarak kurtarabildiler 

Kızılcahamam: An için orası kazıla kaza 
kara vilayetinde (Hu la bir mağara ,ekünl 
susi) - Pazar nahi - alınııtır. Geçen gtiJa 
yesinin Örencik kö • Züleyha, Fatma, Hav 
yünde üç kadının ö- va, Nazire adlarında 
lümü, birisinin de a- «Hırt köylü kadını 

ğır surette yaralan • kumalarını alarak 
masile neticelenen mağaraya gitmişler 

bir kaza olmuştur. ve toprak kazmıya 

Vak'anm tafsilatı fU· başlamışlardır. Dir 
dur: kaç gündenberi ya. 

Örencik köyünde ğan yağmurların te. 
yapılan evler kireç ı ile yumuşıyan 

olmadığı için ismine 1 'topraklar birdenbire 
beyaz toprak denilen çökmüş ve dört kadın 
ve sonradan beyaz toprak altında kal -
bir renk alan bir nevi toprak ile sıvan ·ımışlardır. Kazayı haber alan köylulyer 
maktadır. Bu toprak bir dağ eteğinden Züleyha, Fatma ve Havva adlı kadınlan 
kazılmak sureüle çıkarılmakta oldulu (Devamı 10 uncu ıayfada) 
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Romanyadaki hü:kıimet Agah 
Değişmesi, 937 senesinin Efendi e 

E. T:ılo __ _. 

1 
En mühim siyasi 
Hô.diselerindendir okunuyor .. okunmuyor .. artık 
-· Yazan: Muhittin Birıen onun orasını bilmem. Bu eze -

li davaya bir kere daha dönüp de, oku-

R omanyada yap.ılan. son .intiha.b- ı 1 yucu arımın baş arını ağrıtmak istemi· 
lar, hiç beklerulmıyen bır netıce yorum. Fakat son zamanlarda, Milli 

verdi. HükU.met koalisyonu parlamentoda Kütüphanemizin ciddi ve cazib neşri • 
birdenbire ekseriyeti kaybetti ve bunun yat ile zenginleşmekte olduğunu kıvan9 
üzerine, telgraf haberlerinden anlaşıla - ıle kaydetmeliyim 
cağı veçhile, Tataresco hükumeti .istifa Bunlardan bir tanesini, pek.yakın -
etti. da, Matbuat Umum Müdürlüğü müşa-

Romanya intihabatı ve onun neticesi, virlerinden, eski gazeteci Server İskit 
sade Romanya değil, bütün Avrupa için bize verdi. 
bir sürprizdir. Romanya parlmantariz - Mesleğe karşı içden kopan bir ala -
mi tarihinde böyle bir lntihab ve böyle ka, uzun ve dikkatli bir tetebbü ve ek· 
sürprizli bir netice ilk defa görülmüş bir si.ksiz bir zevkiselim ile meydana geti-
şeydir. Çünkü, Romanyada tatbik edilen rilen bu eser müstakil Türk gazeteci-
intihab sıistemine göte, şimdiye kadar liğinin piri «Agah Efendi> nin hayatı~ __ ,..... .......................... -.;; ............ -.. ..... ~--~~--------.................. ____ ..,. ______ ................. """' ... ..,.__,.... 
intihaba.ta riyaset eden bir hükfunetin e- na ve eserine mütealliktir. 
kalliyette kaldıgvı hiç görülmemişti. Ekser hal tercümelerinin nasibi so-

İnsa.nlar maneviyatta metanet bakımından iki kısma ay- İnsanın manevi kuvveti, tıpkı maddi kuvveti gibi çocuk-
Bunun başlıca sebebi. sistemin kendi- nlır kil En ğuk, cazibesiz olmaktır. Zira bunları 

· lar. Birinci kısmı teş · edenler zayıf olanlardır. 1uğunda teşekküJ etmiye başlar. Tabiatin kuvvet!eri ile k k d elmas klık 
sindedir: Romanya intibah kanununa gö- küçük bir sarsıntı karşısında yıkılırlar, felakete tahammül- yazma ' ve yazar en e Y a .. 
re intihabatta reylerin asgari yüzde kır- leri yoktur. İkinci kısmı teşkil eden insanlar isa kuvvetli karşı karşıya geldiği zaman vücudünün mukavemeti artar, tan ayrılmak zordur. Halbuki Serverin 
kını alan her fırkaya hük(ımet ayrıca ka- ı olanlardır, hf'r hangi bir felaketin altından dah' sertleşmiş, rnüş.külatJa karşılaştığı zaman da maneviyatı sertleşir, ço- eserinde, okuyucuyu başından sonuna 
zandığı rey nisbetinde bir rey ikramiyesi daha kuvvetleşmiş olarak çıkarlar. cı..ğu mukavim veya zayıf yapmak ailesinin elmaedır. kadar sürükleyen, ~kici bir hassa, bir 

verir. Memlekette kuvvetli bir ekseriye- · -_:;::::::=::::::::::::=::::::::::=.:=::::;:;:~:;:::~:;:::;:::=.:::::::::::::::=::::;::;:::::;::~ üslUp ve selika hafifliği vardır. 
te dayanır, kuvvetli ve devamlı bir hü - ( ) Eser bize, Türk gazeteciliğinin kısa · 
kumet tesisini mümkün kılmak için yal- S O C2JJ An R fi S O N D A bir tarihçesini arzediyor. İlk gazetenin 
nız Romanyada tatbik edilen bu usul sa- ~ ~ resmi (Takvimi V akayi), ilk yarı res • 
yesinde, intihabatı yapan hükılmetler şirn mi gazetenin de (Ceridei havadis) ol -
diye kadar her vakit asgari yüzde kırk Aşk güzünden sefalete •----------- - • Jngilterede yeni duğunu ve bu ikincisinin çörçil adın· 
reyi toplamış ve buna ilaveten aldığı rey- 1 Düıen Hind mihracesi HEf.GüN BiR FIKRA .Evliler için bir adet .da bir İngiliz maceracısı tarafından çı-
ler sayesinde de kendisinr. kuvvetle na- karıldığını öğretiyor. Bu gazetenin ga-----yanılabilecek bir ekseriyet temin etrn ış- Mübalig" 

8 
rib bir tarihi var. Katil suçlusu Çörçili 

tir. hapse tıkan o vakitki hükıimet kapi -
Fransızların, mübnlağacıhğile me§

hur bir MarsUyalı Mariüsleri vardır. 
Bir gün Mar i.üs arkada§!amıa bir av 
hikayesi anlatıyormuş: 

- Kendimi demiş, yüzlerce tavşan 
karşısında bulmuştum. Hemen tü.fe{ji
mi çevirdim. Birbiri arka8ına hiç dur
madan pat, pat, pat, paı, par, yüz ta

nesini de vurdum. 
Biri sormuş: 

tülasyonlara dayanan İngiliz elçisinin' 
iltimasile hemen serbest bırakılıyor, , 
hem de kendisine taviz olarak bir ga • 
zete imtiyazı veriliyor! 

' Fakat Çörçil'in gazetesi hükCınıet·, 
n tahsisat almaktadır. Yan resmidir.1 

Efkirı umumiyeyi tatmin etmiyor. İş-1 
te bu sıralarda, Agah Efendi ort:ı1a çı-1 
kıyor, ve müstakil bir grızete ne~rin~ 

başlıyor. 

Halbuki, bu defa, Tataresco'nun riyaset 
ettiği liberal hükumet fırkası, intihabata 
çıkarken, bir taraftan kabinenin esaslan
nı genişletmek ve bir taraftan da Vaida, 
Sorga ve Alman gruplarile anlaşarak bir 
intibah bloku vücude getirmek gibi mü
him tedbirler aldığı ve intihabatı sıkı bir 
propaganda ile idare ettiği halde intihab 
neticesinde reylerin ancak yüzde 37 bu
çuğunu elde etm.i§ ve bu suretle ikramiye 
hakkını kaybeylemiştir. 

Buna mukabil, diğer fırkalar ve züm
reler de eksik reyler almış oldukları için 
hiç bir fırkanın ekseriyet yapmasına im

- Peki ama, tüfeğini dold1ırmak 

için de durmuyor muydun? 
MariiLs cevab vermiş· 

- Ama da tuhaf konuşuyorsun, tii-
1930 da bir dansözün fü.sununa kaoıla-

1 
fek doldurup vakit geçirmenin .nra -

Agah Efendinin tercümei hali çok 
meraklıdır. O sade bir gazeteci değil, 

İngilterede ~· Y~ ~er bir idareci, bir diplomat, ve bahusus' 
balayı seyahatinden evlerine döndüler bir ihtilalcidir. Hayatı ikbalden men· 

kan olmamıştır. 

* k b .. ·· tini" b • lı -f et ] 81 mıydı? 
ra , utün serve ona agış yan, - .----- ---- ------• 

1 mi, damad gelini kucalma ıWr ft bpı- faya, menfadan ikbale, mütemadi isti· 
nın eşiğinden içeriye atlar. Bu sırada da, haleler arasında geçmiştir. 
önceden evde pişirilmiş, bir ekmeği ge- Fakat bu bizi o kadar alakadar et -

1 

Bu intihablann en büyük bir sürprizi tan kızı 8 milyon liralık sarayına getirP-
1 Kozmop olitlik 

de hükılmet fırkasının karşısına rakib o- rek başkadın yapan ,ona lıududsuz sala-
linin başının üstünden ikiye bölerler. mez. Agah Efendinin tercüm.ei halinde

ki e ncazib taraf onun gazetecilikteki. 
deha derecesinde kabiliyetidir. larak çıkmış bulunan ve Romanyanın ö - hivetler veren Hind mihracelerintlf'n R ek orunu k zran şehir 

tedenberi e~ ~ühim fırkalarından biri T~koji Puar, kıza karşı aşkı yüzündE'n 1 Fransada yabancı milletlere men -
bulunan Koylu Nasyonal .fırkasının a~-. nihayet meteliksiz kalmış ve sefalet için- sup binlerce işçinin çal!.§tıklan mmta -
cak 84 yer almış ve buna karşı da, h1ç .. .. .. 1 kalar vardır. Yabancı işçiler arasında 
bekl "lrni b. hid. ı k H de olmuıtur. . 

enı yen ır ıse o ara , « er şey -· ~ - en çok bılhassa Polonyahlar ile Rus mu 
vatan için• fırkasının, yani Demir Mu - na bakılırsa yeni yapılacak. intihablarda ı hacirleri bulunmaktadır. Bir Fransız 
hafızlar'm 66 yer elde etm!ş bulunn:ala,: Maniu fırkasının parçalanması ve liberal gazetesinin yazdığına göre Fransada 
ndır. Romanyada Nasyonal Sosyalızın 1 blokunun da böyle bir akıbete uğraması KoZin<>politlik rekorunu Salet ismin -
temsil eden bu son nrkanm bu kad~r ihtimalleri yok değildir. Köylü fırkası ile de 5500 ni.ifuslu bir kasaba kırmakta -
kuvvetle birdenbire sahneye çıkışı 937 nın Romanya tahtı arasındaki eski ihtilaflar, dır. 
en büY?k siyasi hadisel:rinden ~iri ola. - bu fırkanın belini doğrultmasına mani ol- Salet'de 11 12 Polonyalı, 918 Rus, 
rak telakki edilmeğe deger mahıyettedır. du. Şimdi Goga hükfuneti ile bir kısım 152 Çekoslovak, 136 Türk 56 İtalyan 

Bu neticeleri hiç kimse .be~lemiyord~. köylü fırkası mensubları arasındaki ao- 54 Yugoslav, 20 Portekiz, 'ı 6 Belçikalı: 
Avrupanın her tarafında, ıntıhabat netı- 7 Litvanyalı, 6 Alman 5 Yunan 4 Bul-

ks · t k !aşmanın ve bunlara yardım edeceğı şüp- , , 
cesinde_ ~ükU.metin .. e - erıye azanacağı hesiz bulunan Romanya faşistlerinin el- gar, 3 Faslı, 3 İngiliz, 3 İsviçreli, 3 İs-
zannedılırken ve Koylu Nasyonal fırkası- _1___ panyol, 2 Gürcü, 2 Finlandiyalı bulun _ 

d ku l birliği Romanyada bil' ~riyet vücu -nm da bu ara a vvet eneceği tahmin makta imiş. 
olunurken intihabatın böyle bir netice de getirmeğe kafi gelebilir. Şu halde Ro- --------
vermesi, yani müfrit sağ cenahın birden- manya yeni bir intihaba doğru gidecek- Musiki ineklerin sütünü 
bire kuvvetli bir varlıkla meydana çık- tir. 
ması Balkanlarla şarki ve merkezi Av- Romanyadaki bu vaziyetin Avrupa -
rupanın büyük bir hadis!."si nlmuştur. Ha- nın umumi işlerinde hayli mühim tesirler 
dise, yalnız Balkanlarda, şarki ve mer- yapacağı muhakkaktır. Fakat, Goga hü
kezt Avropada değil, garbi Avrupada da kıimetinin birdenbire faşizme gideceğini 
büyük bir tesir yapacak, Fransada hem farzetmek fazla ileri hükümler vermek 
hayret, hem de heyecan uyandıracaktır. 

* 
Bu vaziyet karşısında Tataresco hükü-

olur. Hüküm vermek için hadiseleri bek

lemek daha iyidir. 

Mu.hitt'ilı Birgen 

arflnyormuş 
Musiki yalnız sinirleri teskin etmekle 

kalmıyormuş. Hiç beklenilmiycn ba§ka 
bir hususiyeti de varmış. Bunu İngiltere
de Yorkşa)'T sütçleri 'keşfetmişlerdir. 

Musiki ineklere süt indiriyormuş. Fakat 
her musiki değil ha. Mesela cazbıtndm 
süt indirmesine ihtimal yokmuş. İnekler 
senfoniden çok müteessir oluyorlarmış. 

Televizyonda yeni bir 
terakki elde edildi 

İngilterede tatbik ettiği hususi bir te
levizyon sisteminin kaşifi bulunan Con 
Bcrd, televizyonda bir terakki daha el
de etmiştir: Şimdiden sonra res'.ınler 
renkli olarak görülebilecektir. Berd bu 
hususta gazete ve mecmuaların renkli 
resimleri usulünü esas ittihaz etmiştir. 

Televizyon istasyonundan ayni zaman
da aralarında kat'iyen ufak bir teahhür 
bulunmadan kırnµzı, san ve mavi mev
celer gönderilecektir. Bu resimler akse
deceği levhalarda resim renkli olarak gö
rünmektedir. Çünkü üç katlı resim bir 
tek gibi görünecektir. Bugün Londrada 
da işliyen televizyon ahizesinin mikdarı 
8.000 i bulmuştur. Eğer bu ahizelerin fiatı 
(35 den 120 İngiliz lirası arasmaadır) u
cuzlarsa hemen bugün Londralıların bi
rer ahizeye malik olacakları tahmin edi
lebilir. 

Yanı başında radyo tesisatı bulunan ahır
lardaki inekler sütlerini iki kat fazlasına 
çıkarmışlardır. Bunu gören sütçiiler İnek
lerinin ahırlarında radyo tesisatı kur
muşlardır. 

Server İskit çok çalışmış, bu cihett! 
çok iyi tebarüz ettirmiştir. 1 

Meslek bakımından biz gazetecileri 
için, Osmanlı fikir tarihinin bir köşe · ı 
smı aydınlattığından dolayı da bütün 
Türk okuyucuları için çok 1oymetli o -
lan bu kitabı her kütüphane sahibi 
mutlaka edinmelidir. 

E~ .. 
-----···-···-... ···••• ııı•···-· · .. ~ 

Marconi'nin yatı müze 
oluyor 

İtalyan gazeteleri birkaç ay evvel v~ 
fat eden meşhur alim Marconi'nin 1930 
da Cenova limanında demirli olduğuma• 
halde içindeki kamarasından Sidneyin 
ışıklarını yakmağa muvaffak olduğu ya-· 
tının bugünlerde ayni limanda ayni yer-
de bulunduğunu ve ecnebilere satılaca· 
ğı haberini tekzib etmektedirler. 

Cenova belediye reisi gazetecilere mü· 
teveffa büyük alimin yatının f talya için 

en kıymetli milli bir hatıra olduğunu 

söylemiştir. Hükumet bu yatıı içinde 
meti> intihabatın neticesinı resmi suret

te ilan etmek için rnutaddan bir hafta zi
yade gecikti. Maksadı hiç olmazsa yapıl-

r 

1 
İSTER iNAN, 

, 

IS TE R İ NANMA! 
münhasıran ilime aid hatıralar bulundu-

1 nılacak bir müze haline ifrağ etmeğe ka· 
rar vermiştir. 

makta olan iyin intihabatında hükum~ 
ti aleyhde tesirlerden siyanet idi. Bu hu
.usta muvaffak olduktan sonra da hem 

ticeyi ilan, hem de istifa etti. 

Görüyoruz ki Majeste kral, yeni hü -
Jrl'unetin teşkilini Hristiyan Nasyonal fır-

ına havale etmiştir. Cuza ve Goga'nın 
riyaset ettikleri bu fırka, son intıhabatt.a 
kazandığı 34 mevkile, fırkalar arasında 

dördüncü gelmiştir. EEnde bulunan l 
meb'usluklar, hatta Demir Muhafızlar'ın' 
yardımını temin ettiği takdirde bile, ge-

ne pa-:amentoda bir ekseriyet tcminiııe 
kafi değildir. Şu halde Romanyada yeni 
bir intihabata doğru gidileceğ!n~"' ve ya-

hud işlerin bir müddet olsun parlamento
suz idare edileceğine in..ınmak lazım ge
liyor. Goga hükumetinin teşekkül tarzı-

Bir &rkadaşımız her yıl yol vergisi yüzünden karşılaşt.ığt 
müşkülleri 4nlatırken, yol parası verdiği haldt:! senede: bir 
iki defa memurların kapısını çaldığını, tediye ettiği vergiyi 
yeniden ıstedikJerini söylüyor ve diyor ki: 

c- Son defa gene ayni şekilde bir müracaat karşısında 
kaldım ve 937 vergisinin ilk .taksit makbuzunu gösterdim. 
Llk:n bununla iktifa edilmedi. 935 senesi makbuzu da isten
di. Ben her ne suretle olursa olsun tediye ettiğım her türlü 
vergi, harç, ve rüsumun bütün makbuzlarını sak:anm. 
Onun :.çin 935 makbuzlarını hemen göstermekte güçlük 
~km~. 

İki sene evvel yapıldığı muhakkak olan yoklamada gös
t'!I"difim makbuz üzerine neden benim o zamanki kaydı
ma v~rgiyi verdiğim şerhedilmemiştir? 

Bunun cevabmı si.ze ben vereyim: 

Şubelerde :hadise şöyle cereyan ediyor: 
Tahsildar geliyor. Vergi makbuzunu gfüteriyorsunuz. 

Numarasını, tarihinj ve tahsil eden şubenin ismini yazıyor. 
Bu ma!Umat üzerjne o şubeden hakikaten böyle bir para 
tahsil edı1miş mi, edilmişse de kimin namına edilmiştir! 

Soruluyor. Tabii böyle sorulan ,binlerce kayıt var. Bu ara
da ya muhaberata cevab gelmiyor, ya gelirse eksik geliyor. 

Hülasa günü gününe vukuatın peşinden koşan tahsil daire
leri ı.le oradan ccvab gelmesine intizar edereic kayıdıara 
dokunmuyorlar. 

Vakta ki, bir teftiş ve ta.mim ile eski defterlerin yokia

maSl başlıyor; memurlar kayıdlannda borçlu görülen isim
leri çıbrıp tahsô!darlara veriyorlar. Onlar Ja gelip vergi 
istiyorlar. 

1 STER 1 NAN, 1 STER t N AN 1.\1 Al 
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Japonlar Çinde yeni bir 
harekete hazırlanıyorlar 

Teruel' de süngü 
Muharebeleri 
Milliyetperverler mühim 

arazi ele geçirdiler 

- Gördüğümüz Fikirler _I gemı erı ınşa 
t. k Kurun - Asını Us bugünku bllFJlakaleslnl 

otobüs meselesine tahsis etmiştir. Otobus işi et Jrece 
etrafındaki neşrlJatı mevzubabsettikten son
ra İstanbulda otdbüs sern5ını belediyenin 
işletmesine intikal ederek beledi~ otobus 
işletmeğe başladığı zaman gene bir çok şi
kayetler vukua geleceğini, bunun onüne geç
mek için belediyenin §imdiden yapacağı iş
ler olduğunu yazmakta, belediyeye tavsiye -

Ruzvelt dünya işlerinden 
endişe ile bahsediyor 

Vaşington 29 (A.A.) - Roosevelt mec
lis bütçe komisyonu reisi Taylor'a gön • 
derdiği mektubda ezcümle diyor ki: 

Şansi eyaleti üzerinde uçan Japon tayyareleri valiye 
hitaben bir ültimatom attılar, I Teruel 29 (AA ) - Milliyetperver c0 p

hesi: 

!erde bulunmaktadır. 

* cSonbaharda deniz bütçesınin ihzarın
danberi dünya hadiseleri bize gittikçe ar
tan binbir endişe ve?rmiştir. Kanunu e • 
sasi mucibince, reisicumhur ordu ve do
nanmanın başkumandanıdır ve buna hı -
naen de milli menfaatlerin müdafaası bil
hassa vazifesidir. 

Şansinin Çin hükumetinden ayrılması istendi General Aranda'nın kıtaatı dün mühım Cumhuriyet - Yunus Nadi bugunkfi baş-
makalesinde uzak şark meselesini ele almak

arazi ele geçirmiştir. Şiridı>tlı si.ingü :nu- ta ve vaziyeti teşrih ettikten sonra demok-
Londra 29 (Hususi) - Cenubi Şansi 

eyaleti üzerinde müteaddid uçuşlar ya -
pan Japon tayyarelerı, eyaletin val'si -
ne hitaben bir ültimatom atmışlardır. 

Muddeti yarın gece hitam bulan bu ül
timatomda Japonlar, Şans'nin Şan-Kay
Şek hükUmetile kat'ı alaka etmesini iste
mekte ve aksi takdirde Şansideki Çin 
kıt'alarını imha cdecck1erinı bildirrr.ckte
dirlcr. 

Harekata devam 
Ş nghay 29 (A.A.) - General Matsui 

şu beyanatta bulunmuştur: 
- Çinliler hattı hareketlerini değistir

medıkleri takdirde, Japonlar, Çin dahi -
linde Hankow, hatta Chungking'e kadar 
askeri hareketlerine devam etmek mec
burıyetinde kalacaklardır. Çinlilerin hır 

an evvel hattı hareketlerini değiştirmele
ri Japonların en samimi arzusudur. 
Şanghay, 29 (A.A.) - Tsingtao-Tsi

nan demiryolu uzunluğunca Tsingtao 
istikametinde ilerliyen Japon kuvvetle
ri şimdi Wiehsin'i müdafaa eden Çin 
kuvvetlerini püskürtmeğe uğraşmak
tadırlar. 

Japonların girdikleri yerde yaptık-

ları facia halk arasında derin bir nef
ret uyandırmaktadır. Daily News gaze
tesi, bir İngilize yapılan fena muamele
yi anlatmakta ve Japonların bir eve gi
rerek cebren ~ört genç kızı alıp götür
düklerini yazmaktadır. 

İngiliz sefirin in protestosu 
Tokyo, 29 (A.A.) - İngiliz büyük 

elçiliği, Japon askeri makamları tara
fından Lady Bird hadisesi hakkında or
taya çıkarılan şayiaları protesto etmiş
tir. 

Çin fedaileri 
Şanghay, 29 (A.A.) - Dün Japonla

rın üstüne bir bomba atan Lihsimin is
minde bir Çin neferi fedai Çin askerle
rinden mürekkeb bir grupun mevcudi
yetini haber vermiştir. Bu nefer, :ıme
le kıyafetine girerek Japon emliık!ni 
tahrib etmek maksadile düşman hatla
rından geçen 24 Çin neferinden mürek· 
keb bir grupa dahil bulunduğunu itiraf 
etmiştir. 

Zannedildiğine göre, Japon makam
ları tarafından taleb vuku bulduğu tak
dirde Şanghay belediyesi Lihsimin'i 
teslim edecektir. 

harebeleri vuku buldugu bildırilıyor. rat devletlerin otoriter devleUer önundekl 
Hükumetçi muhasara kuvverlerıni çevir- zaafını meydana koymaktadır. BafMuharrlr 
meğe çalışan ikı cenah üzerindeki .Hare- bu itibarla bıçak kemiğe dayanmadan in _ 
kat şimdiden 30 ı.ilometre murabbaı blr giltere lle Amerikanın Japonya ile harbe gl-

r1şemiyeceklerini s<>ylemektedlr. 
sahaya şamil bulunmaktadır. * 

Hükümetçilerin Cand ~ bölgesındc Sa- Tan _ Ahmed Emin Yalman, sBir tecru
ragos yolu boyunca mukabil taarruzları benin faydalan ve mahzurları. 1slmll baş
akim kalmıştır. Milliyetperverlcrııı l :ış- makalesinde her işin faydaları ve mahzurla
kumandanlığı Terucl garnizonu ile mil _ rı olduğunu söyledikten sonra, mahzurları 
temadı irtibat halindedir. faydalarından ziyade gorünen siyası müs -

teşarlıkların lağvından bahsetmekte ve 
Meksika tayyare gönderiyor Türk inkılab hük<ımetinin hatadan dönmek 

Londra 29 (A.A.) - Meksıko'dan bil - cesaret ve faziletine malik olduğunu ileri 
diriliyor: jsürdukten sonra da, gene faydalı olacağı du-

Dün İspanya hüki'ımeti hesabına Yirmi şiınceslle bir şahısta birleşen İstanbul vali-
k d t V K r d. b. Jlğl, belediye reisliği ve parti başkanlığının 

a ar ayyare era ruz ımanın a ır da mahzurlarının fazla ld ~. ntaı · ·· kl .1 . . V o ur; .. m easını 
gemıye yu etı mıştır. apur aynı za - yurütmekte ve makalesini fU cümlelerle bl-
manda İspanyol ajanlarının Bolıvya'dan tlrmektedlr: 
satın aldıkları ve aylardanberı Vera cBlze öyle g(jrünüyor iti, 1stanbulda muat
Kruz'da bulunan mühim miktarda mü - tal duran vazife ve faalJyeUer ltar§lSmda ha-
h. t d 1 tıra gelmesi icab eden nokta, yalnız şahıs 
ırruna 1 a a mıştır. meselesi delildir. Siyasi müsteşarlık 1şlnde 

olduğu gibi, vazifelerin bir ltişlde birleşmesi 
hakkındaki kararda, ortadaki filli tecrübe
ler bakımından tedklk edllmeğe muhtactır .• 

Kongrenin önümüzdeki içtima devre
sinde yeni gemiler inşası için munzam 
tahsisat istemekliğim imkanları mevcud 
olduğundan bütçe komisyonunu hltfen 
haberdar ediniz.> 

Transit yolu munaka:AtR açık 
tutulacak 

Erzurum (lfosusi) - K•ş mevsiminİJ\ 

gelm1ş olması c!olayısıle transit yolu uze
rindeki inşaat hareketi durmuş, fakat 
yolların kardan temizlenmesi ve seyrü
seferin durdurulmaması ıçin yeni ve da
ha hummalı bir faaliyet başlamıştır. 

Transit yolu üzerinde tabıatir. huşunetıni 
yenmek i)in hıç bir fedakarlıktan kaçı
nılmamaktad•r. 

Kl'pta, De•'\'1'oynunda, Ağrı hududun
da Saçtepede ,.e Tahır gediğinde icab e-Panay hadisesine 

aid film Ziraat direktörleri arasında den teknik tNfüirler alınmıştır. Amele . 
ler sığınaklara teksif ed.ilmiştir. 

değişiklik ·-- --

~-----------------·-.----------~~~~ 

Amerikada film gösterilir
ken ihtiya ti tedbirler alındı 

Ankara. 29 <Husu.sn - Edirne esti zira- 1 Makineye verilirken r 
at dlrektöru Ziya Edirne ziraat cUrektörlU-

Memurin kanununa ek 
Cune, Edirne ziraat direktörü Fuad Nilde zı- Grev bütün Fransaya sirayet ediyor 

Nevyork 29 (A.A.) - Panay topçeke - raat direktörlüğüne, Teklrdat Amerikan as- Parls 30 (A.A.) - Belediye memurları cre-
rinin tahribini gösteren tarihi filmin saat ma fidanlığı direktörü Ata Teltirdat ziraat vinln vlllyeUere de sirayetinden korkulmalı:· 

Azami iki sene müddetle harice gidecek memurların 
her türlü hakları mahfuz kalac.:lk 

14,30 da - Greenwich saat. • buraya gel - dlrektorlüğiıne, Teklrdaf mıntalııa balcılık tadır. , 
· · . 1 . mütehassısı Salahaddin Teltirdaf Amerikan Daha fhndlden Ntmea delti bir ylyece• 

mesı beklenılmektedır. htımal bu gec~ !ld 1 ~ dlr ktö ır.ıw. fabrikasının memurlan ...... llln etm•• " .. . . asma an ı6ı e r "'6 .. ne, Tarsus mey- ••v .. 
gosterılecektır. vah ağaçlar fidanlığı direktörü Vasfi Kütah- Avignonda grevcller llti çimento fabrlltasuu 

Bir çok ihtiyat tedbirleri alınmıştır. Bu ya vişne !ldanlıtı direktörlütüne tayin edll- lfıal eylemiştir. . 
Ankara 29 (Hususi) - Mecl:s:n bugü~1-

kü toplantısında muhtelif kanunlar ka -
bul edilmiş ve Gazianteb mcb'usluğuna 
seçilen doktor Mehmed Ali Ağakaya'nın 
intil ab mazbatası tasdik edilmiş ve mu
maileyh and içmiştir. 

Meclisin bugünkü topıant1sında kabul 
edılen 788 sayılı :nemur;n kanununa ek 
kanun liıyihas1 şudur: 

cUmum1, mülhak, hususi bütçelerle bc
ledıye bütçelerinden ve sermayesinin ya
nsından fazlası devlete aid müesseseler-

den maaş veya ücret almakta olan me - meyanda Newyark'dan Nevyorka kadar nılşlerdir. Nahas paşa çekileli mi? 
mur ve müstahdemlerden lüzum görü - olan mesafede zırhlı otomobil ile götürül- Yüks~k ziraat enstitil5il aaLstanlanndan Paris 30 (Hususi) - Kralla hüku -
tenlerin gidip gelme, zati ve aı'le harcı - m · 1. t f d h' ay d"l , sı· Hasan Istanbul ziraat mektebi ziraat at()lye- met arasındaki ihtilaf had bir devreye 

esı ve po ıs ara ın an ım e e 1 n.e Ieri asistanlığına tayin edllmlştlr. . · · · · · •· 
rahları verilmek ;;uretıle ve azami ikl sc- tedbirleri vardır. gırmıştır. Nahas paşanın ıstıfa ettıgı 
ne müddet mim hudud harıcine gitme- aso,ooo dolara sigorta edilmiş olan mm, Alman propaoanda nazın söylenmektedir. 

. . . . h l' h d K l'f · d N , k et Son Çin telgrafhanesi de kapanıyor lerme İcra Vekilleri Heyeti kararı ıle ızın 1 a ı azır a a ı ornıya an e\ yor a M h • d • 
t '} "t- ··1 kt d' lSlr seya atın en Vazgeçfı Tlentsin 30 {A.A.) - Tlentslndek:i FraDSll 

verilebilir. Bu :.uretle gidebileceklerin ayyare 1 e go uru me e ır. ımtıyazlı mıntakasmda bulunan son Çlı 
mensub oldukları daire ve müesseselerle Londra 29 (Hususi) - Kış mevsimini telgrafhanesi bu ayın 31 inde kapanacak · 

irtibatı baki kalacağı ,gibi vazife ve me

muriyetlerine aid her türlü hakları da 

mahfuzdur.> 

Maiiyede terfi Mısırda geçireceği evvelce haber veril - tır. Bundan böyle Şanghay. Hankov, Kan 
miş olan Alınan propaganda nazın Dr. ton ve orta ve cenubi Çinin dlfer şehlılerllıa 

t • J bütün muhaberat kesilecektir. Ecnebi mem-
V e avın er Göbbels, doktorların tavsiyesi üzerine bu leketlerle de yapılacak muhabereler bir Japoa 

~ •• ........,._.. wv.ıw.- _...... """':4 
seyahatinden vazgeçmiştir. kumpanya.sına ald kablo lle temin oluna -

Ankara, 29 (Hususi) - Maliye tayin ve ter- cak ve bu muhabereler askert Japon san -

lngiliz radyosunun 
A ra bca neşriyatı 
karşı <tında ltalya 

Bedevi kıtaatı 
Filistine akına 

başladılar 

merini bildiriyorum: Yeni kaymakamlar sürüne tlbl tutulacaktır. 
Maliye hukuk müşavirliği muavinlerinden • İ Oslo mukavelesi tadil edilecek 

Argun yerinde terfi etmlştır. Ankara ı;eyyar Ankara, 29 (Hususı) - ç bakanlık Brüksel 30 (A.A.> _ 
0810 

mukavelesini ım-
tahakkuk memuru Ömer mallye muhasebe · 

1 ~ ··mru··k "ti 1 1 memurin encümeni staj müddetlerıni za etmiş olan delegeler 17 iklnclkD.nunda memur u0 una, gu z.. ş er memuru . . . 
11.bdıHkadir hııriclye muhasebe memurluğu- ıkmal eden maıyet memurları ıle açık toplanarak bazı k:ontenjanlann llgası bat-
na tayin edllml§lerdir. Varidat umum mü- kaymakamlıklara yapılacak tayin liste- kında geçen 28 mayısta imzalanan mukavele
durlük mumeyyiıJerlnden Ramazan, muha- lerini hazırlıy~cak ve kaymakamlar a- nln tAdlll imk~nlannı tedkik edeceklerdir. 

Roma 29 (A.A.) - Son kanundan itı- Kudüs 29 (A.A.) - Erden'den geldik - sebat umum müdürluk: mümeyyizllğlne !ayin rasında tahvil ve becayişler yapacaktır. !':ıı~~::ntının Kopenhagda yapılması muh-

baren İngiliz radyo istasyonlarının a - lerine şüphe olmıyan silahlı bedevi kı - ed:r~:~le aşkert fabrikalar muhasebec.l3I N . d Adriyatikde çok şiddetli bir fırtına vu 
rapça neşriyatta bulunacakları hakkın - taatının muvasalatı Nebron ve Beri-Şeba Fuad, yerinde terfi etmiştir. Kocaeli muha- Avusturyada azı propagan ası Roma 30 (A.A.) - Dutun Adrlyatık sahll-
dakı haberi tefsir etmekte olan Vıgınıo bölgesindeki çeteleri takviye etmiştir. sebe mudüru Kibar Te varidat ltısun memu- Vıyana 29 (A.A.) _ Avusturyaya pro- terinde fevkallde şiddeUI tar fırtınası hil • 
Ga'-·da, Gı'orn"'le d'İtalia gazetesı'nde İn- Bunlar memleketin içine kadar sokularak ru Sabri vekfı.let emrine alınmışlardır. d kı k w t f b- .. k küm sürmektedir. Trleste ve clvannda rtı. 

J " Seyhan tahakkuk: fUbe şefi Ahmed yerin- pagan a evra so maga ma u uyu 1 gArın sür'ati saatte 100 tllometreyl bulm~ 
gilterenin İtalyaya bu surc?tle hücum et- bazı evlere ateş açmışlar ve zıraatçileri de terfi etmiştir. bir Nazi teşebbüsü keşfedılmiştir. tur. 
mek istediğini yazmakta ve şu aatırlan para venneğe mecbur etmişierdir. İstanbul kambiyo nukut mümeyyizlerln-
llave etmektedir: den cemal, memurlarından İhsan yerlerin-

Tun ceıı• mu""ddeiumum"ısı• de terfi etmişlerdir.· Muntazam borclar Uw 
mum müdürlük mümeyyizlerinden AbdulkacHer halde Roma İngıliz nqrıyatmı 

dikkatle takib edecek ve bunlar tahrik 

veya ifsad edici mahiyette oldukları tak

dirde mukabelede bulunacaktır.> 

Ankara 29 (Huw.si) - Tuncelı müd -

deiumumlsi Hateminin adliye müfettı~ -
liğine tayini kararlapnıştır. 

Mütehassıs bir • • • • 
zıraatcımızın ölümü 

Ziraat Vekaleti Merkez Mücadele Enstitüsü şefi B. Alaeddın kısa bir hastalığı 
müteak:ib tedavide bulunduğu Ankara Nümune hastanesinde vefat etmi§tir. Al -
manyada tahsil eden B. Alaeddin genç ve kıymetli bir mütehassıs idi. CenazC'si 
Ankarada merasimle kaldır.ılmııtır. Yukandaki ıeaim cenazenin eller üzerinde 
ıötürüldütünü göatemıektedir. 

dir yerinde terfi etmiştir. 
Maliye muhasebe memuru Ziya munta

zam borclar mümeyylzliğlne, Zonguldak tah
ıllAt şefi İrvan Ankara tahsil kontrol memur
luğuna, İnebolu hususi tahsil mufetUşl Hay
ri Ordu tahsil şefliğine, Kırşehir tahsllAt 
kontrol memuru Husnü Zonguldak: tahsil şef
liğine, Ankara tahsil kont.rol memuru L~t
fu Kırşehir tahsil kontrol memurluğuna, Ma
latya tahsil kontrol rnemunı Turan Ordu 
tahsil kont.rol memurluA'una, Bilecik tahsilat 
şefi Recai Malatya tahsil şefilfine, Ordu tah
sil kontrol memuru Halll Bolu tahsil şem
iine, Açıktan Abidin maartt muhasebe me
murluğuna tayin ve terfi etmişlerdir. 

Ankara şehir tiy,ifrosu 
Ankara, 29 (Hususi) - Parti ve be

lediyenin pardımı i e Ankara Şeh r Ti· 
yAtrosu yeni yılın haftasında Halkevin 
de temsillerine başlıyacaktır. İstanbul 
Şehir Ti\ atrosundan iki kadın ve üç er
kek artist alınmıştır. 

Devlet ziraat işletmeleri 
kurumu 

Ankara, 29 (Hususi) - Her türlü 
ziraat işlerile iştigal etmek ve ziraat 
vekaletine bağlı ve hükmi şahsiyeti ha
iz olmak üzere bir dev let ziraat işlet· 
meleri kurumu teşkili hakkındaki ka-

nun layihasını, hük.Cımet. Meclise ver
mi~ir. 

ıı Sabahtan Sabaha : 

Kitab • • 
sergısı 

Beyoğlu Halkevi başkanı Ekrem Tur yeni yılın ilk haftası için bir kitab 
sergisi hazırladığını bana bir mektu1'la bildirdi. Aziz dostumun güzel san'atlar 
musiki, dil ve halkçılık mevzularındaki çahşmalannı takdir etmemek nan • 
körlük oJurA Hele bu gibi teşebbüsü yirmi beş yıl kalem ve kağıd arasında 
yaşamış benim gibi emekdar muharrirler için haklı bir bayram müjdesidir. 
Çalışkan dostum diyor ki· 
•- Kitabı halka sevdirmek, kitabın bir ihtiyaç olduğunu anlatmak için 

bövle bir sergiyi açmayı duşündüm .• 
Kıtabın medeni insan için ihtiyaç olduğunu, medeniyet iddlasile yaşıyan 

bir cemiyete isbat etmek hazin bir vazifedir. Ne çare ki değil orta sınıf halk 
tabakaları arasında, gemş çapta, Avrupai hayat süren üst tabaka münevver
ler içinde de bu propagandayı yapmak mecburiyetindeyiz. İçinde yemyeşil 

kış Lahçeleri, barları, modem konforu olan kübik apartımanlarda ve ık..i 
metrelik bir kitab odn:.ı, hatta 1ki gözlü bir kitab rafı bulunmadığını bıldi

ğımiz için kitab propagandasının da ha ziyade bu zümre içinde yapılmasını 
istemek küstahlık olmaz. Evlerınde k itab olarak telefon rehberinden başka 
okunacak kitaba benzer şey bulunm1yanlara kitabın da elektrık ütüsü kadar 
medeni bir ihtiyaç olduğunu anlatmak lazımdır. Hele öğrendıkleri yarım ya
malak frenkçe ile dünya haberlerini bile Avrupa gazetelerinden takıb eden 
ukalalara öğretmek lazımdır ki Tüık neşriyat sahası onların fıkir sevıyesıni 
aşacak kadar kuvvetlenmiştir. 

Hele Türk edebiyatına, Tlirk d line istihfafla bakarak: 
- Türkçe okuyacak iyi bir eser yok ki! 
Diye dudak büken monşerlere anla tmahyız 1ti yeni eserler !>nların idrakin' 

cevab vermiyecek kadar zayıf değildir. Ve eğer Türk edebiyatından, Türk 
dilinden daha kuvvetli eserler istiyorlarsa onunla alakadar olsunlar. 
Unutmamalıdır ki her memleketin fikir ve san'at hayatı içinde yaşadılJ 

cemiyetin aeviye ve idraki ile başba fA yürür. 
Birhan CcWcl 
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Belgrad ormanları 
• 

Birineikanun 30 

Davaya dün de bakıldı, analık iddia eden kadının 
vekili "Bu iş ()niversiteden de sorulmalıdır,, diyor Istanbulun mesiresi 

haline konulacak 

Otobüs tahkikatı 
devam_ ediyor 

Dün Ahmed Emin de 
mÜf ettiş)er tarafından Mahalle bici Ali ile Fatma İlhan ara· verilmişlerdir. Suçlular Sultanhama .. 

w Jd smdaki neseb davasına asliye 6 ncı hu- mında Saidiye hanında gömlek imalat-
.. ~agı~ı ı kuk mahkemesinde, dün de devam edil- hanesi sahibi Panayot ile, çırağı Ligor 

. ?tobus tahkikatı ıle meşgul olan Da- m~tir. Evvelki celsede okunan tıbbı ad- ve han odacılarından Hüseyin oğlu Ra· 

Müstakil olarak iş görmekte olan Bel- geniş yollar yaptıracak, av istasyonları hılıy: Vekaleti müfe~t~leri mesaileri- linin kan tahlili raporunda, Nermin ço· şiddir. 
grad ormanları işletme müdürlüğü tesis edecektir. Belgrad ormanları Av- ~e :un de. deva~ etmış~erdir. Müfettiş· cuğun Ali ile karısı Fatma Nezahatin Müddeiumumilik, sorguları yapı lmalt 
31 16 numaralı kanun mucibince bir rupada olduğu gibi İstanbulun avlan· er en -:Alı ~eyfı belediyede kendileri- kan gruplarına dahil olduğu yazılıydı. üzere, her üç suçluyu da Sultanah med 
haziran 193 7 den itibaren lağvedilmiş· ma sahası şekline girecektir. Avcılar ne .. t~~~s edı~e~ odada __ belediye varidat Diğer davacı Fatma İlhanın vekili, 1 inci sulh ceza hakimi Reşidin huzu-
li. Yeni esaslara göre haritası ve ame- buraya gelip günlerce, haftalarca ka- ~uduru Neş etın otobus ruhsatnamele- dünkü celsede rapora itiraz ile: runa çıkartmıştır. Dükkan sahibi Fana• 

na
·m ı · l k ·1 • t .. b 1 . . .. 1 kt A rı hakkında vermekte oldug~u ı"zal1atı F b" t·· . 1 k n1 t l d J an p anı yapı ara ı mı ecru c ıp mevsunıne gore av anaca ır. vcı- . b't d . . - en u un ınsan arın a arını yo , yapı an sorgusu.n a: 

S h 1 
•· d t' k 1 b . d k 1 bil k l .. LeS l e evam etmıştır. ViJa• vet bı'na d"" t t 1 . v y d 'k" .. a a arı vucu e ge ırme ve orman ara u cıvar a a a ece yer er vu- .. .. . . .; - or grup a top uyar. Nermın çocugun - angın an ı ı gun evveldi. Dük· 

fakültesi talebesinin bilgilerini artır- cude getirilecektir. Ormana yeniden ~ı~da oto~u~~l~lerıV d~ı:ıen:ekle. meşgul kanı tesadüfi olarak, Ali ile karısı Ne- kana gittim. İçerdc bir mektub ya:ldım, 
rnak ;çin icab eden işleri yapmak üze- birçok ağaçlar dikilecektir. Bu suretle t"u u~~nT af~ 1~ 

1 
·t aletı .~eftı ~ hey:· zahatin kan gruplarına dahil olabilir. ancak 20 dakika kadar kaldım. O gün· 

re Belgrad ormanları Bahçeköy'deki Belgrad ormanları birkaç sene sonra d1
. re:~ ev ı a a ' ~e mufettış Ahi- Tıbbı adli raporu kat'ı bir delil sayıla-ı lerde iş olmadığı için bir daha dükka

orman fakültesi dekanlığına bağlana-ıBalkan devletleri arasında ve hatta f ~t' lun d ayr~ a~l~ ~~ ış~ışlardır. Mü- maz. Sonra Ali ile karısı arasında bir na uğramadım. İki gün sonra, bir pcr· 
rak bir nümune işletme reviri haline Avrupada hakikaten nümune ormanı le ış :r en bı .. 1~. 1 

1 ~ g~n evv~l din- karabeti neseb de yoktur. Çocuk ise her şembe sabahıydı .. telefonla, dükkanın 
getirılmesi Zıraat Vekaletince tekarrür olarak anılacaktır. enen~ıyen .. ~to~uscu ~:.ın -~fa~ele.rini a1· ikisinin de kan grupuna dahil... Tesa- yandığını haber verdiler. Dükkan ka-
etmiştir. Ziraat Vekaleti bu kararını Manzarasından, suyundan, yerinden n:1~· b~b~~lettkL'? otlo usculerın ıfadel:- di.ifi olduğunu bu da gösterir. Müvekki· ~alı idi. Yangının nasıl ve niçin çıktı· 

ık . .. f .. 1 v h. d rını ır ın e arşı aştırmakla mesaı- 1 b'" t" b . . . d . . gını bil mi Z . t h . evve l gun orman aku tesi dekanlıgı- şe ır en geleceklerin istifadelen.mesi . d . t' em, u un u aczı ıçın e, nıçın yorum. arar zıyan a mınen 
na bildirerek ona göre hazırlık yapılma- için ormanın içerisi tanzim edilecek smTe evam et~ışbır. h bu çocuğun bu kadar üstüne düşsün.. iki bin lira kadardır .. demiştir. 

. . . .. , ' an gazetesı aşmu arriri Ahmed ç v 1 b b M h dd' ç H.k. · · sını ıstemıştır. Dekan profesor Mayer bazı ınşaat yapılacaktır. E . d d"" T t ~ ocugun ası a ası e me ır ve or- a ımın. 
VegeHn dünden itibaren hazırlıklara Yeni orman kanunu ile orman mü· 1?ttt' e T u~;ı;~: e çagrılarak b~ş- ludadır. İcab ederse onun da kanını - Dükkan kaç bin liraya sigortalıy-
başlamıştır. henctislerinin vazifeleri genişlemekte ~u e. ış b ev ıa tt tarafından dı~- ~ hlil ettirmeli .. Fen yanılabilir. Bu işi dı? sualine de: 

Belgrad ormanları beş bin hektarlık kendilerinin yeni esaslara göre bilgi~ ~~ış, a1 ~1 mesc.e e~. etrafında kendı- Üniversite profesörlerinden mürekkeb - O da iki bin lira.. cevabını ver-
. sının ma umatına muracaat olunmuş- b' h t d t dk"k tt" r miştir 

hır arazi işgal etmekte, içerisinde meşe, lendirilmelerini icab ettirmektedir. tur. 11" eye ~ .e e ı e ırme 1 
ve sor- · . _ . . kayın, gürgen, kestane karaağaç ka· Tedrisatın devamınca Belgrad oıına- 1 M"f tt" l ·ı . . . malı, demıştır. Panayotun çıragı Lıgor ıse, mahke-- • , , u e ış er rnesaı erını hır an evvt>l M . . . . . mede· 

vak, kızılagaç \'e daha birçok cins ağaç· nında bilfiil çalışan talebeler her yaz 1 sona e d' k . ·n az • 1 ahallebıcının vekılı de: · 

ı b 1 
kt d · r ırme ıçı anıı gayret sarfet- Ben her şeyi anlatacağım ba h. 

ar u uruna a ır. Burada modern or- Karadeniz ve Akdeniz ormanlarını gez- mektedirler. Tahkikatın d· h· k rl - Onlar hocadır. Tıbbı adli ise sene- .- . . ' Y a· 
mancılık esaslan dahilinde i:jletme, i- mek suretile bu bilgilerini tatbiki su· devam edeceği mallını de;~ 1~rnUc am~~ lerdenberi bu işle meşguldür. Ben fen· kı~,· de:nıştır. Şe~e: bayramından ev· 
mar, ağaçlandırma, i~aat ve tesisat ya- rette artırmış bulunacaklardır. Bir ha- fettis de avrı avrı avnı m 0 . 1 ·.. ~ .; ..:ı ne dil uzatamam. Bu dava 4 yıldan beri bve dı. B ır ~~şamv hızını ~.sta, .. hanın oda-

) kt 
. 

1937 
.h. d . . . 

1 
, v v .; ese e uzet .n t ıe .. .. 'd' . I aşısı Rasıdı çagırdı. Dukkanı yakmak 

pı aca ır. zıran tan ın en ıtıbaren talb ık çalışmakta bulunduklarınd •. .!'urup gı ıyor. Artık netıceye varmalı- 1 • : ' t 1 R . · b ı h h k ı· · 1 · an ne .ıce- 1 d B mese.esını konuş u ar eşıd bu iş için 
Yaz günleri Istan u alkından bazı· sa asma onu an yenı orman kanunu- nin kısa bir zamanda alınac· cr 1_ ır. u çocuk, Mısır kral ının çocuğu da 500 1. . t . d d: U ' 0 . ;Jı •• B" .. 'b 

1 
. . aoı umu d v .1 .h ıra ıs erım. e ı sta 3 O verdı 

San eı:;ıenmek uzere uyukderedeki :ıun vecı e enne uygun olarak ıstcnen maktadır. egı nı ayet... B d k' .. · . . . · . . H lb k' B b' lt ·· k" ·ı·k . . . ana a ımseye soylemcmem ıçın bır 
Bendlere gıtmektedır. a u ı elgrad ın a ı yuz ışı ı orman mi.thendsı 1 Burada, mahallebici Ali atılarak: alto rn tı kl d. . . ' 

.. d b'" 1 kad os b tl . . d 1 O•• k •• t b•J P . P raca ar ı.. demıştır. ormanı ıçın e ta ıı manzarası, su arı, r u u sure e on sene ıçın c a· UD U 0 OmO ) - Apartıınan da değil.. ayda 300 lira D' v ·k· l b k · k ağaçlan vesairesi ile oturulup eğlenile- mamıanacaktır. t '.ger 
1

k 
1 sLu~ u unu at'ı~:n ~ ?u~ . .. k I getiren .. alt tarafı çocuk bu .. demiştir. e mıyere , ıgorun yalan soyledıgını 

cek bırçok guzel yerler mevcuddur. Halen orman fakültesi birinci ve i- aza al"J Duruşma, karar tefhimi için başka idd" t · 1 d' Hfil<lm R 'd 
Halen bu güzel yerlerden yolsuzluk kinci sınıfları Ankarada ziraat enstitü- güne bırakılmıstır. '.a ~ mış er X:· eşı so~~ 
h bil 

· t'f d t k · k. d netıcesınde her uç suçlunun da tevkıfı-
ase e ısı a e eme ım anı mevcu sünde bulunmaktadır. Belgrad ormnnı T"" k f • d S J h ne ka a · t' bulunmamaktadır. Orman fakültesi or- tanzim edildikten sonra bu s ı o ıiJar ur O ıs mÜ ÜrÜ Subhi U tan amamt . r r ver_m_ış_ı_r. __ _ 

manı bir taraftan bir t~i~~=:kledilecektir 
1 

~~r~isd~sta~::ıa~~be~ğ~~~!rü yangını kasden mi Mekteblerin ~:i~:~elerin yılbaşı 
Arkeoloji müzesinde Gümüş paraların Subhi Ziya evvelki gün Taksimde bir İlkmekteb ve liseler yarın akşamdan· 
Yeni bir salon aF>t/ıyor Basılması sona erdı" otomobil kazası geçi rmiştir. Subhi Zi- çıkarıldı? itibaren sah günü sabahına kadar yıl· 

Y ya Taksim bahçesi önündeki otobüs başı tatili yapacaklardır. Resmi daire-
Müzeler idaresinin Truva harabele- Memleketimizdeki ufak para buhra- <lurağında bir otobüse durmasını işaret Dün, sigo:rta_ p~rası~a tamaan yangın 1er ise aynı gün akşamından pazartesi 

rinde yaptırmakta olduğu tarihi eser- nınm önünü almak için darbhane son ederken mukabil cihetinden hızla ge- çıkartmak ıddıaslle, uç suçlu adliyeye ?iinü sabahına kadar kapalıdır. 
ler araştınnası hitama ermiş ve çıka· zamanlarda mesaisine büyük bir hız len şoför Mehmed idaresindeki taksi -··-- ---••• •••••••••••••••••••··- •••••••• ••••• • •••••• 
rılan eserlerin İstanbula nakli işi de vermiştir. Bir müddettenberi mevkii kendisine çarpmış ve ayaklarından ya· Müteferrik: Polisle : 
bitmiştir. İdarenin şimdiye kadar depo tedavülde bulunan gümüş yirmi beşlik· <alamıştır. Türkofis müdürü yaraları .. 
olarak. kullanmakta olduğu geniş salon lerin sayısı 4 milyona baliğ olduğu i- b.afif olduğundan evinde tedavi altına O~~rliye otobüs işliyenıiyor Kazaya uğrayanlar 
boşaltılarak ve küçük bir tadilattan çin basılma işi hitama ermiş ve tama- &lınmış, şoför yakalanmıştır. Son g~nlerde Beykoz kaza mıntaka- Aksarayda Murad paşa sokağında (62) nu· 
sonra bu yeni eserler orada tasnif edi- men piyasaya tevzi edilmiştir. e Şoför Mahmud Erim idaresindeki sında yagan karlardan kaza ile köyler marada oturan terzi Ahmed oğlu Adnan, Yu-

1 k h d·ı y Şiın.di 25 milvon nikel on kuruı::. luk,, l 3406) numar. alı taksi otomobili Ban- arasıııdaki bazı yollar kapanmıştır. sufpaşada kurumuş ağaçları kesen tanzifat 
ere teş ir e ı mege başlanacaktır. 70 rn!lyon nikel 5 kuruc:lukla 60 "Jmı·ı- 1 kalar caddesmde, Beşiktaş1a oturan Beykoza (50) kilometre mesafedeki Ö- ameıeslnl seyrederken kesilen ağaçlardan bl

Salona Truva salonu ismi verilecektir. ~ I merli köyü ile Be"•koz arasında i le- rinin üzerine düşmekte olduğunu görerek 
yon nikel bir kuruşluğun basılmasına Hüse_!in adlı bir fırıncıya çarpm;ş, sağ olan .. J .. ş kaçmak istemiş, bu sırada ayağı taşa takı-

Bir de tamirat projesi hazırlanmış- devam edilmektedir. Bunların da ba· hacagından yaralamıştır. ıd110.~rktte .. d bot?busler de bu yuzden larak yere yuvarlanmış ve ağacın kalın göv-
tır. Yapılan istikşaf neticesinde müze- sılması yakında hitama ermek üzeredir. e Şoför Vahan Misak idaresindeki gun en en sefer yapamamışlar· desi de sağ ayağına isabet ederek ezmı · 
lerde fırtınanın sebeb olduğu hasara tın Bundan sonra 160 mil'-•on yeni 10 pa- 2649 numaralı taksi otomobili Beyoğ- 1 dır. Yaralı genç hastaneye kaldırılmıştır. 
3000 ııra· ya tamı'r edı'leceg· ı· tesbit edil· .; 1 M Bir moto"r b tt e Çamlıcada muallim mektebinde kaloı.-ralıkların basılmasına başlanacaktır. u eşrutiyet caddesinde yolun bir ta- a 

1 

miş, keşif evrakı maarif vekaletine gön- f d d. - Karadenizde ve Ege denizinde kuv- ferci Mustafa, mektebin kalorifer dairesinde . 
Yeni on paralıklar bronz olacaktır. ra ın an ı ger tarafına geçmek ist.e· ocakları yaktığı sırada kömürden çıkan fazla 

derilerek müstacelen tahsisat gönderil- yen 22 yaşında Takuhi adlı bir kıza vetli rüzgarlar devam etmektedir. Rüz- dumandan zehirlenerek bayılmış, Haydarpa· 
mesi taleb edilmiştir. İstenilen para ge- K ülfür işleri: çarparak muhtelif yerlerinden yarala- garların daha fazlalaşması muhtemel- şa Nümune hastanesine kaldırılmıştır. 
lir gelmez derhal tamirata başlanacak· mıştır. dir. Bu vaziyet bütün limanlara bildi- Dün de bir tramvay yoldan çıktı 
tır. Başlıca tamir edilecek yerler şun- 1\-Iaarif wnum müdürlerinin tedkikleri rilmiştir. Maamafih büyük vapurlar Dün sabah Sirkecide istanyon bira.hane· 
lardır: Maarif Vekaleti yüksek tedrisat mü-' Alemdarın mezarı !=:eferlerine devam etmişlerdi.:r. si önünde Sirkeci - Yedikule hattında işllyen 
Topkapı sarayında Sultan Osman ve dürü Cevad dün öğleden evvel Üniver- yerinden kafdırı/mıgor Tahsinibahri. isiml~ bir 1:1~tör, Gala- 38 numaralı tramvay motrislnln arkasına 

Bağdad köşkleri ile harem d · . .. _ sitede meşgul olmuş, öğleden sonra gü- .. . . ta rıhtımında liman ıdaresının muşam- bağlı <548) numaralı römork makastan ge-

rın. deki kurşunlar ark 1 .. aır.~sı ~z~ zel san'atlar akademisine gı'derek An· Dun bır gazete Alemdar caddesınde- ba yüklü bir kayığına çarparak batır- çerken yoldan çıkmış ve kaldırımlar üzerin-eo OJı muzesmın k" z b S lt 
1 

- de yürümeğe başlamıştır. Vatman fren yapa-
'-''ılhassa ku"'tu"bh ' . .. . .. karada yeniden in~a edilecek Bt"'ı u"k ı eyna - u an camii mezar ıgının mıştır. Motördekiler kurtanlmış1ardır. u anesı uzerıne tesaduf . . . ~~ . • , . y kaldırılacağını, bu arada bu mezarlık- ...................... ~···· . ..... ·-·· ·-~- rak arabayı durdurmuş, römork yarım saatlllı. 
eden k1smın kiremidleri A"•asofya mü- Mıllet Meclısı, Maarıf Vekaletı Opera b 

1 
Al bir çalışmadan sonra hatta alınmıştır. Bu 

' J kt b' b' 
1 

k ' • ta u unan emdar Mustafa pasanın mftddet zarfında tramvaylar işlememıatır 
ıesi ile bazı türbelerin kurşunlan me e ı ına arının ma et ve planları- k b . . d b" b : AŞI GECESi. " . · dk'k t · 

1
-k d . .. a nnm e ır aşka yere nakledılece· YJLB ş h' 

Geçenki fırtın d k • .. b' nı te ı e mış, a a a ar mımar ve mu- ~. . t llll e ır Tiyatrosu 
.. . d k " k a a als ehn muzeh ına· hendir-:lerden izahat almıştır. gını yazmış ı. N o v o T N 1• 'de 11111111111 Dra ıı kısmı Tepebaşı 

il uzenn e ı urşun ar emen emen Ş h . . d b 
1 

M . . . B•1 haber yanlL~tır. Bu gazetenin yaz- Tiyatrosunda 
tamamen sıyrılmı.ştı. Askeri müzedeki t e tnmd .ız te u unan "da~rı.~ Vckc~letı dığı gibi Alemdar Mustafa paı:;anın kab- ~111111 . ora e rısa umum mu uru Avnı de " EXLENCELER KOTIYONLAR Bu akşam saat 20.30 
tamıratın da 2000-2500 lira kadar bir ·r "d" .. T fil K rı Zeyneb Sultan camii mezarlığında b • KRAL L ı R 
masrafa mütevakkıf olduğu tahmin e- iaar:~ag;:::~ s:U: ~~~id:: \ ut~t ah değil, camiin iç avlusundadır ve bu me- SARKILI MOZ'K 

111

1

11

11

1111 
ı Trajedi 3 kısım 

dilmektedir. or ame e zarın kaldırılması hiç dü ünülmemis ' açılacak, Aksaray, Zeyrek, Beşiktaş, . G t . k ld 1 _fi dı:." S"'RPBIZ·,·,·, sOaP••• .. ,·, Yazan: Sbakespeare 
M k tl 

· · . k' 
1 

k tır. aze enın a ırı acagını yaz gı il ......, 
• ac a sem erını gezmış, ıra anaca - d k • b' · 

1 
. 

1 
k k b 

1 
mezarlıgın a aldırılması değil, bila- masalarınızı evvelden tedarik Operet kısmı Fransız tiyatrosunda 

ına arı, ınşa o unaca me te yer e· k' 1 b' ediniz. . . .. d . . t" ıs mezar arın numaralanması ve ır Bu akşam sattt 20.30 de 
Halk için açılan zehirli gaz kursları rınıygoz e~ geçlırmılş beır. "b . müze halinde muhafaza edilmesi muta-ı Tepebaşı - Daire Bir kavuk devrlltll 

Zehirli gaz kursları 

devam etmektedir. Zehirli gaz komisyo· unanıstan 8 
ta e mu adelesı ~a;vv~e~r:d~ir~. •••••••••••~"=:=====:ı:===:ı:===~~--Y~a~za~n~: ~c~~~uu~~M~u:s~a~h~ib~~o;ğı~u~1• 

· · l' · · H"d · K yapılacak nu reısı va ı muavını u aı arataban .. .. A v dün akşam Beyogvlu 'h t· d kik .1 _ İstanbul Universitesi Yugoslav Uni-
cı e ın e urs a 't . ·ı ld v .b. d' - B lk k 1Eft" 

1 
versı esı ı e o ugu gı ı ıger a an 

n gezere ış er yapmıştır. Kursla- memleketleri Üniversiteleri ile de tale-
ra devam mecburi olduğundan derslere be ··b d 1 · kt R kt" l"k mu a e esı yapaca ır. e or u 
başlanmadan evvel yoklama yapılmak- Atina Üniversitesi rektörlüğü ile tema
tadır. ~a geçmiştir. Yakında Türkiyedcn Yu· 

1 LAN 
Osmanlı Bankasından: 
Osmanlı Bankasının Galata, Yenicami 

ve Beyoğlu devairi yılbaşı münascbetı!e 
31 kanunuevvel (öğleden sonra) ve 1 ka
nunusani 1938 tarihlerinde kapalı bulu

nacaktır. 

nanistana Yunanistandan da Türkiyeye 
talebe gönderilecektir. -· ·-eR:ruaiiuL · sAi:>1 ·"Teıt -

. .-J· . . 
Tr-T' 

~ ~.~-ıa:·r -:.4 

•• 
'l'lYA l'R0:3U 

Pazartesi ; (K ıdıköy) 
Salı : (Bakırköy) 
Çarşamba : (ÜskUdar) 

sinemalarında 

CEZA KANUNU 

Bu akşam s A sinemasında 

Yeni sene münasebetile en ıen ve eğlenceli bir hafta baflıyor. 

LOREL·HARDY 

PERiLER DiYARINDA 
İki saatlik kahkaha ve neş'e - kahkaha krallarının en mükemmel ve 

TÜRKÇE SÖZLÜ filmleri. Çocuklara tenzilatlı fiyatlar 



Ooğu viliyetlerinde nüfusl 
kesafeti artıyor 

SON POSTA 

Esrarengiz bir 
cinayet 

Akdoğan köyünde bir 
duvarın içinde 

bir iskelet bulundu 

Sayfa 

1938 yılı Edirne için ço 
verimli olacak 

Yeni yılda Edirnede birçok binalar, mektebler ve yo 
yapılacak, imar planının da tatbikına başlanılaca 

Yalnız bir ay içinde 224 doğuma mukabil 110 ölüm 
kaydedilmİ§ ve 82 kişi de evlenmiştir. 

Kızılcahamam (Hususi) - Akdoğan 
köyünde meçhul ~ bir cinayetin 
izine tesadUf edilmiştir. Gazi oğulların
dan İsmail ve Mehm.ed. adındaki iki 
kard~ babalarından kalan bir binayı 
yıktınrlarken duvara sıkışmış bir ce
sede tesadüf etmişlerdir. Cesedin ke
mikleri toplanarak kaza cwnhuriyet 
müddeiumumiliğine verilmiştir. Köy
lüler evvelce burası misafir odası ol-, -
duğundan bir misafirin parasına tamah 
edilerek öldürülüp duvara sokulduğu
nu tahmin etmektedirler. 

Erzurum ( Hususi ) - Erzurumun suret.le de Hasan.kale eski l:>1r cıertten 

derdlerinin başında mekteb meselesi kurtulmuş olacaktır. _ 
geliyor. Bilhassa lisenin vaziyetini ıs- ı ~da~~ . " 
Wı etmek bir vazife olmuştur. Erzurumd.a nufus butün doğu vili -

Erzincanda bir 
telefon santralı 

kuruluyor 
. . . . yetlerinde olduğu gibi, hemen hemen 

Son sınıf edebıyat şubesının edebı • a·· da b. · · derecede bir rekorla Gelecek yıl Erzincanla 
yat dersi hala münhaldir, tarih, felsefe~ untmyaka tad ırıncDo~tor eksigı-·ne ve halkın J 
fr d bil · · · d ı ar ır. stan bul arasında telef on ansızca, yur gısı, resım ers en 1 b malfun olan bilgı' sizli-
d ünh. ald' Bunl d b 1 gar a nazaran h b • l b•I k e m ır. ar an azı an yar-ı-· - "fu artmaktadır. Yal - mu a eresı yapı a ı ece 

1 . . d'lm k gme ragmen nu s 
~cı mua limlcı temın e 1 e sure- mz geçen ay zarfında 224 doğuma mu· Erzincan (Hususi) - Erzincanda u-
tile doldurulmuşsa da bazı dersler de 1 k b·ı 11 O .. ı·· kaydedı'lmış· ve 82 kı . .,i • b" "k b' t 1 f t 1 .. . -d a ı o um " mumı ve uyu ır e e on san ra ı 
henuz boştur. Bu hal gençlerın rruuı: ur d 1 . ı· B'lhassa çocuk vefiya- ı bo mikd anı • k 
olmalarına vesile vermektedir. e ev enmıkş ır. t11· b' .. d 1 1 ! kurmak ve a n~ . arındı ~a 

tına karşı µvve ı ır muca e e açı - , üzere Nafıa Vekaletı tarafın an gon -
Yılbaşı eilenceleri dığı takdirde doğu \•i~'ayetLerimiz on derilen müfettiş buradaki 

0

tedkiklerini 

Y ıb -ı 1 . d . de yapı- on beş sene zarfında nüfus kesafeti ba- bitirmiştir. Gelecek yıl Erzincan trenle 
1 aşı eg ence en or u evın d b ·ı" tl · · d · -kımın an gar vı aye enmız en gen 

1 
beraber elektrige de kav~uş olaca -

1aeaktı:. Kızı.lay balosu da şu~at ayın- kalmıyacak bir seviyeye vasıl olacak - ğından santral da bu sırada kurularak 
da verılecektır. Bu balonun mukemmel !ardır. · Sivas-Ankara-İstanbulla muhabere te-
hir surette tertib edilmesi için Kızılay Transit yolu min eidlecektir. 
başkanı hastane sertabibi Sabri Sey- Transit yolunun bütün kış mevsi~i Belediyenin geçen sene yaptırdığı 
dal gayretle çalışmaktadır. müddetince kapanmaması için her tur- fenni mezbahadaki barsaghane ihti-

lü istihzara_t yapılmış yollara kısa me- yaca kafi gelmediğinden yeni bir bar-
Bataklık kurutma faaliyeti safelerle sıgınaklar kurulmuş ve yol a- sakhane yapılmııştır. Yakında başmü-

Erzuruma tabi Hasankale kazasın - çıcı ameleler de yolann en çok .ka- hendis tarafından kabulü kat'i raporu 
daki bataklıkların kurutulması için te- ranması muhtemel olan Kop ve Zıga- verilecek olan barsakhaneye bin lira 

Edirne (Hususi) - Edirne şehrinin f Ayşekadın, Çakanlıcami, Çelebi 
im.ar projesini üzerine alan Profesör Egli med camisine doğru gidecektir. 

b . h fta önce geldi. İşine başladı ve be- daha boş, yapıları daha kolay ve me 
ır a / d ~ · · d 1 d' dairesinde bürosu ayrıldı. en çok 1 4 ol ugu ıçın aha az m 

e ~;:fesör ilkönce 1/5000, ondan sonra yapılacak ve bu yükseklikten M 
1/2000 ve daha sonra da J /1000 ve 1/500 Tun~a vadileri anfi tarzında g" 
lük birer harita verecektir. cektir. 

938 yılında Nafıa Vekaleti Posta Tel- Tuna köprüsü başını gene Sel' 
graf Başmüdürlük dairesi, Gümrük ve bağlıyacak geniş bir yol açılacak 
İnhisarlar Vekaleti başmüdürlüğü ve de- yol saat kulesinin dibinden doğruc 
po dairelerini, İş ve Ziraat Bankaları da zimihal köprüsüne çıkacaktır. 938 
kendi şubel.erini yaptıracaklardır. Edirne için pek verimli bir Yıl olac 

İstanbul - Londra beton asfalt yolu, yeni programın bayındırlığı başlıy 
Lüleburgaz ile Edirne ve hudud arasında tır. Şehirde büyük bir stadyom üç a 
başlamak üzeredir. Ekipler ve istikşaf beri tesviye edilmektedir. Günde 
postaları hazırlıklarını yapmışlar ve iş çiden aşağı düşmiycn ameleler iş 
programını Nafıa Vekaletine bildirmiş- bitirdikten sonra bu i şi erkek ve kı 
!erdir. allim mekteblerinin genişleme sur 

şebbüse girişilmiştir. Nafıa Vekaletin- na geçidlerine teksif edilmiştir. Kop sarfedilmiştir. 
dağının zirv~ine büyük bir jandarma s:ıı-==~~===-====-===---=======::ıc:::==::;:=;=====-=-::::11 den gönderilmiş olan mühendisler Ha- =-
karakolu yapıldığı gibi, Kop'un Erzu- A b d .. , h . d d . 1 r 1 n e 

Beton asfalt yolu Profesör Egli'ye göre zirai tatbikat bahçeleri takib edece 
Koca Sinanın şaheseri Selimiyeyi mihver layetin meşhur olan ziraat bahçes 
tutarak İstanbul yolunun açığından ve rım misli genişliyecck, y:mı açılan 

kursu mektebi dahi yenı fidanlık 

açtıracak ve mevcudu 150 den aşağı 
miyecck olan ikinci devir eğitmen 
gene Karaağaçta açılacak, zirai rez 
rinin çiftlikleri Adliye Vekaletine 
yıl satın alınacak, 200 mevcudlu 
çocuklar ıslah evi bu kış tesis edi 
vilayetin umumi meclisi tstanbul 
nin ve beton asfalt yolun yanında 
üzere at kıoşuları için planlı ve 
bir alan hazırlıyacak, Uçak K 
Türkkuşu alanları da orada yer 

sankalede işe başlaın~lar~ır. Bir .haf~ rum eteğinde kain oan Pırnakopan u a m 1 ev r 1 o en ç e 1 
taya kadar haritanın tanzım keyfıyetı köyüne de yeni bir jandarma binası 
nihayete erdirilecek ve kurutma ameli· yapılmak karaı verilmiştir. f ı 8 d 
yesine ilkbaharda ba~~:ı:tı~!._-~·-. _. Mustafa Fuad men a o a n yer: o r um 
İnecikteki Atatürk 110 yaşında bir 

anıtlı ihtiyar enkaz 
törenle açı 1dı altın da ka1ara k öldü 

Tekirdağ (Hususi) - İnecik nahiye- Kadirlinin Oluk köyüne bağlı Taşte-
sinde Atatürk amdı büyük ~ören ve pe mevkiinde Mehıned oğlu 11 O yaşla
şenlikle açıldı. Bu sebeble nahıye halkı rında İbrahim, karısı Elife ile evinde 
ve bütün köylüler en kıvançlı günlerin· k _ _ 

1 
tesirile 

d b. · · d oturur en yagan yagmur arın en ı.rını yaşa ı. . 
Açılı.ş töreninde vilayet namına mek- ev birdenbire çökmüş, Ibrahim. enkaz 

tubcu Ömer Şevki, umumi meclis aza- altında kalarak ölmüş, karısı da muh
ları ve daha bazı zevat bulundular .. telif yerlerinden yaralamn~tır. 
Mektubçu Şevki günün tarihi önemi-

ni veciz bir ifade ne anıatarak korae- Kızı lcahamamda bir yaralama 
layı kesti. Bu münasebetle gece şenlik 
yapı1dı ve müsamereler verildi. vak'ası 

Halikarnasos harabeleri üzerine kurulan bu şirin 
kasaba menfa ittihaz edildiği için bugünkü 

vaziyetinde kalmış bulunuyor 
tır. 

Edirnenin çok muhtaç olduğu 8 d 
neli ve ileri tekniğe uygun ilkokul 
gene 938 de başlıyacaktır. Bir yand 
ton asfalt yol ilerlerken bır yand 
bunun ayrılmaz bir eşi olarak t 
bir otel hazırlığı başlamış bulunu 

Mın.•ı Sinanın Tuncadan Tebri 
:iar butU11 w ulu yol üzerinde ta 
~erleri inci ve pırlantalar gib: Tür 
deni kültürünün yüksek bünyesin 
net verirken tek bir eksikliği sayı 

d'I' k le · beton asfalt yol üzerine düşen Ha Kaşta Sıtmadan Şi'kAyet e 1 lyOr Kızılcahamam (Hususi) - Pazar na- Mqhur Bodnım a n 
G ki Mimar Sinanın, Sokullu Vezir 

Kaş (Hususi) _Burada sıtma hasta- hiyesinin Yukarı Karaviran köyünde Bodrum (Hususi) -Bodrum deniz or- Şehir eski RaUk.arnasos hara~eri Ü- yanyana yapılmış cami ve hamamı 
lığı göze batar derecede artmıştır. Sıt- bir düğünde kıskançlık yüzünden çı- tasında bir yanmada manzarası almış ta- zerinde kurulmuştur. Kadim H 'karna- hemen hemen 15,000 lira bır mas 

·· d ı · · d kt kt H ı ...:ı.t harab kale duvarlarının arkasından sos şehri, miladdan 380 sene evvel Karya ma muca e esının o oru yo ur. a - kan bir kavga esnasında Mustafa og~lu ..... u, kurtarılması gene 938 ylına şeref v 
k eli S t başlıyarak geniş bir sahil boyunca uza- kıt'asının merkezi idaresi ittihaz o -

ka da kinin verilmeme te r. ı ı:na Nuri ile Mustafa og-lu Mehmed birbir· 1 iş ve anıdlardandır. 
mücadele memurları mıntakada teftışe . . nan, uzaktan bir inci manzarası gösteren lunmuştu. Vaktile, burada ngilizl'!?r ta· 

'ttikl . t .. dele daı·re lerini kama ile tehlıkelı surette yarala· beyaz evlerile ve sahil boylarmda tabia- rafından yaptırılan hafriyatta meydana Etnografya müzesi gı en zaman, sı ma rnuca - . . . . 
si kapanmakta ve sıtmalılar eli boş dön-ı mışlar,. he: 1kıs~ de yakalanarak adlıye- tin yarattığı binbir güzelliklerile b.akika- çıkarılan asar, Londra müzesine naklo- Umumi Müfettiş General K. D 
mektedir. ye verılmışlerdır. ten şirin bir kasabadır. lunmuştur. Bizans devrinde şehir, dil!ere başkanlığı altında İktısad Müşavir 
S::::.:::======ı:::oı-==ıı=-==::a:;;:;:===:::ıa::======== ..... :-:11"""""-------=-m:ıı;:=---------==::::11 destan olan mamurluğunu ve güzelliğini fet, Sıhhat Müşaviri Dr. Sabri, m 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: kaybetmiştir. istatistik müdürü Nazım Balkuv 
Bodrumun bir de Fenerli adası vardır ha bazı zevatın iştirakile müfettiş 

ki burası, yanı başındaki eski kale ile be- !onunda bir toplantı yap1!mıştır. B 
raber menfilerin yatağı olmuştur. Os- lantıda Edirneyi süsliyen koca S 
manlı idaresi zamanında münevv~rleri eserlerinden Darulkurada :ı.çılmış 
sürgün etmek için yer anyım sultanlar, Etnografya müzesinin genişletilm 
burayı da menfa yapmışlardır. Pek çok zenginleştirilmesi ve Trakyanın e 
münevver ve kıymetli şahsiyetler bura- rafik tiplerinden örnekler temin 
da ömürlerini tüketmişlerdir. Bu yüzden dariki etrafında görüşülrr.üştür. 

·---- . 
1 

Bodrum kalesi tüyler ürperten hadiselere MacaTistandan getirilmiş olan 
rafik eserler üzerinde yapılan te 

sahne olmakla tarihte ad bırakmıştır. hakkında İktısad Müşaviri B. Saf 

_ Yeni yıla girerken ... Sana göre 1938 in en Hasan Bey - Gazetele - Bu güzel kasabanın bugünkü durgun zun izahat vermiştir. 

. \ 

... Bunu nasıl anlamalı?. 
herkes bir şey söylüyor büyük hadiseli günü ne o- rin harb ve cinayet haberi halinde kalmasının bir sebebi de menfa Bunun üzerine Budapeşteye y 
H B labı'lı'r? vermeden çıkacakları gün ittihaz edilmiş ve üzerinde emek veril- arkeoloJ'ik ve etnografik eserleri asan ey... . .. 

--------~------------------~---------..------------------~-------------------uQi:L..ıa::1.:c.1..._...r.u.ıL1W~----~a..w.ı;;.wWL.~~~ıwud~a~n~i~le~r~i..El'.:e~lın~ek~t~e~dir~· ~· --.u<ı~n~z~en!.lA!i~n~ki~·tablar sipar~ edil 



Birincikinun 30 

Hidiseler Karşısında J 
ÇOK ~Ü LEN LIER 

Altıncı tanıdık da nasihatini esirgeme-

L 1 K A D O N 1 Bir edebiyat münakaşası 
Çenenin biçimi * * * 

H avayı güzel gördilm, iki yaşın -

daki oğlu::ı. da kaç gündür soka di: Çenenin beyzilig" ini bozan 
- Çocuğun gıdası için çok titiz davran-

Yedi Meş'alecilerden Vasfi Mahir «Ediblerimiz halkın alakadar olduk.lan 
mevzulan iflemiyorlar, keneli anormal zevklerini okuyucuya kabul ettirmek 

hodbinliğinde ısrar ediyorlar .. » diyor 
ğa çıkmamıştı: 

, - Mademki, dedim, 
bir gezdireyim. 

hava güzel, şunu 
malısın! Bilhassa balık yedirme .. doku • herşey yüzü ihtivarlabr 

Malatya lisesi müdürü Vasfi Mahi- tan daha genişini kendi muhitfrıde g~ 
rin edebiyatımız hakkındaki bir miJ. rürse, edebi eserde kendi ruhunu ve 

Baba oğul yanyana yürüyorduk. Bir 
tanıdığa rastladık: 

- Maşallah epey büyümüş. 
Dedi. 
- Evet amcası, iki yaşın.ı geld:. 
- Bak sana bir şey tenbih t>deyim, 

mevsim bir tuhaf, sakın çocuğa abur cu
bur yedireyim deme, bu yüzden birden
bire hastalanıvetir. 

Tanıdıktan ayrıldık, başka tanıdığa 

rastladık: 

- Maşallah maşallah kırkbir kere ... A
yol beni bilmedin mi?. Ben senin teyze
nim .. 

Bana döndü: 
- İyi gördüm, dedi, çocuk böv]P bü _ 

yür, sakın tereddüd etmeyin. ab~r cubur 
isterse verin .. 

Ondan da ayrıldık. Tanıdık kıtlığı rrıı 
var? Bir üçüncü ile karşılaşıverdik: 

- Büyümüş, ne ala, aman azizim, tam 
mevsimidir, bol bol portakal yedir .. bak 
nasıl faydasını görecek.:;ın. 

Dördüncü tanıdık: 

- Sana dostça bir nasihat, dedi, çocuğa 
portakal yedirme .. rahatsızlık verir. 

Beşinci tanıdığın elinde iki koca ke _ 
fal vardı: 

- Çocuk için, sen de balık al, dedi ba
lık en mükemmel gıdadır .. hiç ihmal' et _ 
miye gelmez. 

nur .. 
Yedinci tanıdık, bir elile elimi sıktı, ö-

bür elile çocuğu okşadı: 
- Günde en aşağı yarım kilo süt içir -

melisin, dedi, vücude yarar, barsakları 
yumuşatır. 

Sekizinci tanıdık onu tekzib etti: 
- Bol süt içerse iyi olur zannetme, süt 

bir kere kafi gıda değildir, sonra mi -
de~". barsaklarda gaz yapar. 

Dokuzuncu tanıdık tramvaydan bağır
dı: 

- Dikkat et, çocuğu üşüteceksin; pal
tosunu, şapkasını giydir. 

Onuncu tanıdık, apartımanının pence
resini açtı: 

- Çocuğu ama da giydirmişsin, çıkar 
sırtındakilerini de çocuk biraz hava al -
sın. 

On birinci tanıdık: 
- Ben senin yerinde olsam. 
Derken sözünü kestim.. 
- Çok şükür ki, dedim, sen ve se"lden 

evvel konuştuklarım benim yerimde de
ğilsiniz .. ve gene çok şükür ki ben hiç bi
rinizin sözüne kulak asmıyorum. 

- Sen kendi kafana gidersen, bu ço -
cuğa bakamazsın .. 

Güldüm, sordu: 
- Neye güldün? 
- Kendi kafama gitmeseycım ne ka-

dar gülünç olacağım, aklıma geldi de ona 
güldüm. 

ismet Hul-0.si 

C Bunları biliyor mu idiniz? =:1 
Karadenize a:tm a'utan nehir insan vücudunun ck"eriyeti su(ıur 

O Cenubi Kafkas
yada bir nehir var 
dır. Rion nehri 
derler ve Batum 
civarında Kara • 
denize akar. Bun-

. Jar, dünyanın es _ 
iti altın madenlerinden biri sayılır. Çün-
kü, nehrin sulan içinde gayet ince altın 
zerreleri bulunur. Bu altın zerrelerini 

1 

çok eski zamanlarda, altın avcıları nehir 
içine sallandırdıkları bir !akım koyun 
postlarile tutarlarmış. Bu tarzda altın av
cılığı yeni zamanlarda masrafını koru • 
ınıdığı için bundan vazgeçilmiş, şimdi bu 

Adanamn bir aylık itha.4t 
va ihracF tı 

.Adananın bir aylık ldhallt ve ihracatını 
g&terir ~lr istatistik ne§I'edllmişUr. Bu 1sta
tlst1te göre llkte§rin ayı içerisinde Adanadan 
400,518 liralık pamuk. 2811 liralık lakarta pa
muk, 3Ml5 llra1ıt pamuk çiğidi, 31H liralık 
arpa, 456 liralık yulaf, 13114 liralık un 
2'°629 liralık alsam, 168,300 liralık ipli~ 
109,998 liralık bez, 2,639 liralık yapağı, 6,025 
Jiralıt barsak, 14,742 ltralık utat ihracat Te 
17•419 llralıt ldhal edllen maddelerden Jhra
cat ki cem'an 801,258 liralık eşya ihraç edil
miştir. Gene blrlnclteşrin içinde 18,847 llra
hk ziraat Aleti, 20,446 Uralık benzln, 5,176 li
ralık çimento, 18,384 liralık gazyafı, 9450 11_ 
ralık, 5677 liralık kahve, 892 lirab.k kanaviçe 
4,372 liralık kösele, 30,324 liralık yerli men~ 
sucat, 24,057 llralık ecnebi mensucat 3 396 
liralık makine parçası, 1.549 liralık ~aktne 
Yalı. 64,450 liralık şeker, 35,690 ve 269,306 ıı
ralık ufak idhalat olmak üzere 494.,537 llra
bk ldhal!t yapılmıştır. Şu vaziyette blrincı
te.frtn ıryı içinde Adananın ldhaliı.tından 
<308,721 > liralık blr ihracat fazlası vardı. 

İnsanın vücudü
nü teşkil eden 
maddelerin en 
çoğunu su teşkil 

etmektedir. Tak -
riben 70 kilo ağır
lığında bulunan 
bir adamın vücu
dünde 50 kilo su 

19,5 kilo kemik ve yarım kilo da demir
1 

fosfor ve sair maddeler vardır. ' ............ --.-........... . 
altınlı ırmak Karad~";t~~···~k~---~i'd;:r: 
Acaba, bir gün gelip fen de Karadeniz su
larından altın istihsal edecek bir fabrika 
kurmayı düşünecek mi? 

Ticaret odasınm yeni sene 
bOdcesi 

Ticaret odası mecllsi dün son toplantısını 
yapmıştır. 938 senesi büdcesl görüşülmüştür. 
Odanın yeni sene gellrl 206.403 liradır. Ma.S
rafı da aynı mikdardır. 
Zahir~ borsasının gelir ve masrafı 106.542 

llradır. Içtimaın nihayetinde Reis zıya Taner, 
bir veda nutku söyehnlştlr. Mesai arkadaşla
nna teşekkür etmJt Ye gelecek olan yeni 
meclis izalarına muftffaklyet dilemiştir. 

Adanada pamuk ve portakal 
satışları 

Adanada son bir hafta içinde 248,088 k:llo 
pamuk satılınıştır. Birinci klevland pamuğu 
34,035, piyasa parlağı 23, piyasa temizl 20-22, 
koza beş, yerli çJiidl 2,25 kunış, buğday 2,25-
5,30 kurut arasında satılmaktadır. Dörtyol 
kazasında bu J1l altmış milyon tadar por
takal çıkacağı tahmin olunmaktadır. Porta
kallara AJmanyadan iyi müşteri vardır. Şim
dilik (200) bin sandık kadar portakal sevke
dllmek üzeredir. 

Sanatoryoma giren 
Genç evlenebilir mi? 

2 - Evlendikten sonra hasta ol
duğumu karını haber alırsa ne ya· 
parını? 

Kadıköylü bir okuyucum acıklı bir 
mektu b yazıyor. 

Bu okuyucum erkektir, bir sene 
evvel sevdiği bir genç kızla nişan
lanmıştır. O zaman bu okuyucum 
sıhhatli bir gençmiş .. fakat az müd: 
det sonra verem olmuş.. sanatoryo
ma yatmış. Nişanlısına da bir yerde 
lşde olduğunu söylemiş ve orada 
bulunan bir arkadaşı vasıtasile mek
tublaşmış. Okuyucum iyi olmuş ve 
ısanatoryomdan çılanışhr. Bir ay 
sonra da evlenecektir. Şimdi bana 
toru yor: 

1 - Evlenebilir miyim? 

3 - Her şeyi olduğu gibi nişanlı
ma söyliyeyim mi? 

* Burada en mühim nokta evlenip 
evlenemiyeceğindir. Bunu mütehas
sıs doktorlara sorman ıazım. 

İkinci ve üçüncü sualine birden 

cevab vereyim: Madem ki sanatoryo
ma girdin, bunu evvelden de nişan
lından saklamıyacaktın. Fakat olan 

olmuştur. Eğer doktorlar evlenmeni 
muvafık bulurlarsa her şeyi olduğu 

gibi nişanlına anlatırsın! 

taleası, arbdaşı- muhitini seyredernezse edebiyata elbet .. 
., mız Ercümend te rağbet etmez. Bu san'atkar muayyen 

Ekrem tarafından ~ehi nevilerin, duyguların ve şekille .. 

Aynada yüzünüzü yanaan tedk.ik edi
ıiz. Çenenizin altında hafü bir yuvarlak
'ık başlamışsa bununla derhal mücadele
ye girişiniz. Çünkü: Genç ve güzel gö
'iinmek için çene kerniğı bütün biçimi ile 
*1'iz bir şekilde görünebilmelidır. Onu 
örten en ufak bir yağ tabakası yüzü fe
na halde ihtiyar gösterir. 

Bu, bir yaş meseicsi değildir. Bircok 
kadınların, daha pek genç oldukları hal-

mukabele gör- rın artık iflas etmiş olduğunun farkın-
müştü. Malatya 1 da değildir. Günlük hayatın ihtiyaçla• 
muhabirimiz bu 1 rmı san'atkarlık şahsiyeti.le te'lif et .. 
mukabele üzerine mekte garib bir titizlik gösteriyor. Hal .. 
tekrar Vasfi Ma- buki san'at günün ruhundan uzaklaş .. 
hiri ziyaret etmiş tıkça hakiki san'at olmaktan çıkar ve 
ve mütaleasını kütlenin rağbetini kaybeder. 
sormuştur. Ma' Eserlerini yaymayı bilmemek de san• 
latya muhabiri- Vasfi MahiT atkar için ayn bir unsur sayılabilir. 
mizin gönderdiği bu mülakatı aynen Tenkidin geniş faaliyeti olmadıkca e
neşrediyoruz: ser yapılamaz. Eğer münekkid vazife

- Edebiyatın para kazandırabilece- sini yapmıyorsa kabahat gene edebiyat
ğini iddia eden sözleriniz Ercümend cıdadır. O da bir edebiyatcı değil mi? 
Ekrem Talu tarafından oldukça şiddetli Bizim memleketimizde okuyucuyu 
cevablarla karşılandı. İddianızı biraz edebiyattan soğutan sebeblerden biri· 
daha genişletmek istemez misiniz? si de neşriyatın başına tesadüfün sev

- Kanaatimce bu mesele son zaman- kile istidadsız kimselerin gelişi ve ha
lardaki anket rnevzulannın en mühi- kiki değerlerin haricde kalışıdır. Son 
midir. Meseleyi bugünkü kültür ve me- zamanlarda edebiyatımızda bir nevi: 
deniyet içinde mücerret bir surette dü- çocuk bayramının hüküm sürmekte ol-
şündüğümüz zaman edebiyatın para duğunu da unutmamalıyız. Ben edebi· 

de çene altından çeneleri vardır. Bu ikin- kazandırabileceğini kabul etmemiz la- yatı çoluk çocuk işi sayarak dudak bü~ 
ci çene bazan şişmanlıktan ileri gelir. Ba- zıındır. Madem ki edebiyat içtimai bir ken okuyucular gördüğüm zaman halt 
zan da yanakların sarkmasmdan haHl o-. . . .. : _ faaliyetin ifadesidir, cemiyet içinde bir veriyorum. Okuyucuya rağbete lay~ 
lur .. İ~ıs~nm tedavı.:;. ba~ka .b.a5kadır. ihtiyaca tekabül eden her mahsul gibi eser vermedüimiz halde alakasızlığın .. 

Bırıncıler, .masajla gıderılııi.r. (1) Her onun eserlerinin de para etmesi çok ta- dan şikayet etmek de bir haksızlıktır. 
akşam çenenın ortasmvdan. ~e altında~ j bildir. Buna bugünkü bütün Avrupa e- Dünkü aşağı kültür seviyesile Hüseyin 
başlayıp. yanakla~a. dogru ıkı elle ma_s~J debiyatları. şahid. Memleketimi2tle e- .Rahmi gibi bir romancıyı yarım asır 
yapmak. (2) Başı ıyıce ark3ya doğru egıp debiyata mevzu olabilecek içtimai bir yaşatan bir milletin -kültür seviyesinin 
parmak uçlarile bütün çene altına hafif faaliyetin bulunmadığını hiç kimse id- kat kat daha yükseldiği bir zamanda• 
hafif vurmak. (3) .Adale~erin nesci~i .. sı- dia edemez. Bugünkü Türkiye canlı ve ondan daha geniş ve daha kudretli biı 
kıştırıp kuvvetlendıren bır losyon surun- geniş bir edebi faaliyete sahne olabile- .san'atkarı zengin edebileceğine inan .. 
mek. cek bir zamanda, en müsaid ahval ve mak pek de hoş bir düşünüş değildir. 
Şu iki losyon pek iyidir: şerait içindedir. Memleketimizde bir e- Ercümend Ekrem cHimid, Ekrem, 
Lait d'amaude douces 75 gr. debiyatçıyı yaşatın.ağa yetecek okuyu- .Sezai gibi değerleri şübhesiz büyük 
Fxtrait de thym O gr. 50 cu kütlesinin bulunduğunu da kültür san'atkarların• bile para kazanamadı .. 
Borax 2 gr. istatistikleri açıkca gösteriyor. Buna ğını söylüyor. Okuyucunun anlamadığı 
Eau de rose 200 gr. rağmen edebiyatın para etmediğini gö- bir dille eser yazanlar nerede kazan. 
Sulfate d'alumine 4 gr. rüyorsak varacağıınız netice şudur: mıştır ki ... 
Huile d'amaudes 50 gr. İçtimai faaliyet edebiyat tarafından --------- · 
Eau de ro5e 25 gr. tam ve iyi bir şekilde ifade edilmiyor. Eskişehir istasyonunda yerıi 
Teinture de benjol!'l 25 gr. İşi.€ benim k:maatime esas olan nokta. bir büfe yapıl"Cak * Bunu biraz da şahsi san'at telakkile- Eskişehir (Hususi) - Devlet demir-
Çene kemiği, sarkan yanak etlerinden rimle karıştırarak tahlil etmek istiyo- yollan garındaki ahşab büfe kaldınıa ... 

bozulmuşsa, masaj y:ıprr.ak doğru değil- rum: cak, yerine beton ve modem bir büfe 
dir. Daha fazla sarkc1r. Bunun yerine b1Jl rum: Edebiyattan para kazanaınıyan ve yapılacaktır. Yolcu trenleri Eskişehir· 
bol ve pek soğuk (sıkıştırıcı) bir mahlul zengin Avrupa edebiyatcılanna imre- den ekseriyetle gece geçtikleri için ye· 
kullanmalıdır. nen san'atkar kendisini onlarla muka- ni büfe geceleri de yolcuların emirl~ 

Vinaigre de toilette 100 gr. yese etsin. rine amade bulundurulacaktır. İstas • 
Alun 

20 
gr. Eğer onların bütün vasıflannı taşı- YOilJ postanesinde Ankara ile telefon 

Borax 
2 

gr. yorsa benim iddiam yanlıştır. Fukara- mükalemesine müsaade edilmediği için 
Mükemmel bir sıkıştırıcı losyondur. Iıktan şikayet eden san'atkar okuyucu- yolcular bu postaneden istifade ede • 
Her akşam, yatmadan evvel, çenenizin nun alakadar olduğu mevzular üzerin- memektedir_ıe_r_. ___ _ 

altını ve bütün çenenızi bol soğuk su ile de işlemiyor ve onun ~ediği eseri ver- e· dl" . d . k f 
k S 

miyor. Kendi anormal zevk ve duygu- IQ8 8 IJeSm 8 iŞ 9$1 eti Var 
yı ayınız. onra bu mahIUlden sürünü.z. 
Adaleler sıkışır. Sarkan yerler düzelir. sunu okuyucuya zorla kabul ettirmek Biga (Hususi) - Sene başından beri 
Çeneniz güzelleşir. Yüzünüz genç kalır. arzu \'e hodbinliğinde boşuna ısrar e- sulh hukuk varidesi 1100 ü bulmuş, 

'Veni şapkalar 

diyor. Avrupa memleketlerinde -gene sulh ceza varidesi de 1200 olmuştur. 
birbirinden farklı olmak şartile- her Mahkemenin asliye hukuk mevaddı da 
cins eser rağbet bulabilir. Fakat bizim 900 ü geçmiştir. Asliye cezası ise 400 e 
edebiyatımızın henüz aynı şeraiti taşı- varmıştır. İcra nwnarası da bini aşkm
rnadığını, müteaddid tarz ve zevkleri dır. 
temsil eden okuyucu zümrelerinin tek Kadroda ancak üÇ hfiltlm ve dört kl
cebheli bir san'atkan yaşatabilecek ka- tib vardır. Bu yüzden adli işler, hisse
dar genişlemediğini düşünmeliyiz. Bizim dilecek derecede ağır yürümektedir. 
0debivatımızda yaşamak ve kazanmak . 
istey~n san'atkar bir asır evvelki büyük Borsada vazıyet 
Avrupa san'atkarlan gibi en geniş ve 938 senesi lçlnde lkramlyell tahTillerln çı
en m11~terek duygulan terennüm ed - karılacağı hakkında Büyük Millet Mecl~ 

'""' • • . e vertıen kanun lft.yihası ft7.erlne yükselen Üni-
re k umumı alakaya hitab etmek mec- tQrkler, bu yüksekliğini muhafaza etmekte-
buriyetindedir. Bunu yapanu.yan bu- dir. Birinci 'Ö'nltürk llün 18 lirada açılmıf, 
!ilin için bizde kazanç bekliyemez. 18.45 den muamele görmüş, 18.40 da kapım-
<> , • h 't' h mıştır. Birinci ~in vldell Ünitdrt ıs 50 Jl.o 

Fukara san atka~, mu 1 .. ı ve ayatı rada açılını§, aynı mtkdar üzerinde k~pan-
iyi tanımıyor. Tedkik ve muşahede zah- mıştır. 
metine katlanmıyor. Eserleri hakiki İkinci Ünltürk 18 lirada açılınıf, ıa.4D da 
hayatın ifadesi değildir. Okuyucu, kapanmıştır. 

Bu sene moda olan yüksek kalotlu şap- san'atkarın yaşattığı tiplerden d h Bir lsterlln mu.kablll 147.31 Fransm trangı-
kalardan bil: örnek. . . v. a a dır. 13 santim düşüklük vardır. 

canlısını ve onun tasvır ettıgı hayat- Erganı 96.75, dördüncü Sıvaa 95.25 llradJr. 

_l __ B_a_c_a_h_s_lZ_ı_n_rn __ a_s_h_a_~_a_lık __ l_ar_ı __ : ________________ ~A~l~d=a=n=m=a~---1 

• 
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u Ben bir tımarhane kaçkınıyım r" • M 1 z A H 

Tımarhanede gece 
L'!olama gidince içinde bir başka~ını gördüm. "Kalk., 
~eyınce kalın bir ses gürledi: "Neden kalkacakmışım!,, 

Röportajı yapan: F anılı Kifi/t 

A c E_M_ i L E RI 
CTercGlu .. a&&bu batla mallfmdU) 

Tımarhanenin uzn ktan görünu§U 

-e7 - - Niçin? 

Onun bir tek me
rakı vardı: Aktörlük!. 

Bütün ömrünc-e akıör 

olmayı düşünmüştü. 

On iki yaşında iken 

başına torba kağıd 

giyer, yumruğunu çe
nesini:! dayar: 

-Hacivad! 

Oldum, derdi. On \\\ 

sekız yaşında iker. ~ 

tı. Aktor olmaınışt• ,, 
ama beyaz perdede 

I İkinci yemek bulgur lapası.. Bedevi - cBey• görmeden hastalar ailele -, il ,_ gördüğii Lıyadöpüti-
~abların pilav yedik~ri gibi parmak· r e &onuşam.azlar. iarımla yedim. Fena olmamış.. fakat - Neden? ye &şık olmuştu. Li· 
tuzsuz. - Nedeni var medenı yok. Nizam yadöpütinin aşkilt 

Mukayese edilecek olursa tımarha· böyle.. y'1nıp kavrulduğu za-
11e güzel ve temiz bir bina, fakat tımar- - Nöbetci doktordan izin alsak? man da favuriler bı. 
hanenin yemekleri tıbbı adlininkinden - Nöbetci doktoru değil ya .. Allah rakm!.Ş. kendini Va-

4 

fena.. bile izin veremez. Başhekim hastayı lantinolaştırmıştı. 
Neyse, yemekler bitti... görmeden hasta ziyaretcilerle görüşe- Sinema aktörü olmanın güçlüğünü öğ-
Şimdi ikinci bir merasim var. mez. renmişti. Ondan vazgeçmiş. tiyatro ak-
Kaşık top1ama ve el yıkama merasi- - Başhekim beni ne zaman görür? törü olmak sevdasına tutulmuştu. 

mi. - Doktor muayene ettikten, kanın Bu sevda ile evinde hergün ayna kar-

İki kocaman leğenin içinde su köpürt tahlil edildikten, bel kemiğinden su a- şısma geçer, saatlarca kend: kendine 
müşler. Her hasta gardiyanların neza- lındıktan sonra.. jestler yapar, kendi kendine konuşurdu. 
reti altında ellerini yıkıyor. - Ne belkemiğimden su mu alına - Elini aynaya doğru uzatır, boynunu 

Tabii her hasta bu işe razı olmuyor. cak? büker: 
Firar edenler veya etmeğe teşebbüs - Evet.! - Seni seviyorum. 

edenler yakalc..:nıyor ve zorla elleri yı- - Alınmadan olmaz mı? Derdi. Bazan daha ciddi rollere de me-
kanıyor. - Olmaz! rak sarardı ; ba ı:;ına kefv~ bağıar, yüzü-

Merasimin birinci safhasından sonra Eyvah, şimdi hapı yuttuk .. belkemi- nü kömür tozile karartır; avazı çıktığı 
ikincısi başlıyor: ğiınden suyu kim bilir ne biçim iğne ile kadar: 
Kaşık arama faslı! alacaklar? Duyacağım ıztırab. şimdiden - Dezdemona, Deznemomı., alçak ka-
Elleri yıkanan hastanın kaşığı alını- tüyh" imi ürpertiyor. Kendi kendimize dm, sen benim temiz aşk•mı. 

yor ve bernyi ihtiyat üstü başı aranı- belayı satın almışız. Derken, kama yerine bE.>!ını.! bağlamış 
yor. Zira hastaların içinde kaşıkları Mehmed teselli veriyor: olduğu tahta parçasını kaldırır vururdu. 
saklıyanlar var. - Korkma, çok acımaz. Yalnız su a: Bir seferinde çok coşmuş, tahta parça-

Saat altı buçuk, yedi olmalı . Ortalık lınır alınmaz yüzükoyun yatmalı. sını olanca hızile aynaya vurmuş, ayna-
henüz kararmadı. Hepimiz koğuşumuza - Yatmazsam ne olur? yı parça parça etmişti. 
geldik. Gardiyan Ali bağırıyor: - Başın ağrır, miden bulanır. Yaşı otuza yaklaşmıştı. 

- Pijama1an çıkarın! - Ben vazgeçtim. Artık bütün emeli bir tiyatroya gir-
- Soyunu'ft! - Neden vazgeçtin? mek, sahnede görün.me!tti. Kim bilir o 
- Haydi soyunun.. - Deli olmaktan. zaman onu gazeteler ne kadar methede-
- Hey, Ahmed soyub. Mehrned gene bana dikkatli, dikkat- cekler, kim bilir kaç yüz, kaç bın, yahuri 
- Bana bak Rahmi, ney~ pantalonu· li bakmıya başladı. Zavallı hemşerim, da kaç milyon genç kız resimlerini ceb-

'nu çıkarmadın?.. mutlaka benim gene saçmaladığıma lerinde, çantalarında taşıyacaklar; kim 
Seneler var ki bu saatte yatmamış- hükmetmişti. bilir onu kaç bin, kaç milyon kişi alkıŞ-

tım. Tavuk gibi tünemek işime gelmez. - Faruk seni yukarı göndereyim. hyacaklardı. 
~abii yatağa girmiyorum. Yat artık. * 

Ali yanıma geliyor: - Şimdi onu bırak. Buradan nasıl Günün birinde istediği oldu. Tiyatro-
- Haydi bakalım Faruk, sen de ya- yakamı sıyıracağımı öğret bana! dan bir aktör anyorlardı. Çok sevindi 

bğına! - Canım hemşerim, burası fena yer Hemen hazırlandı, tiyatroya gitti: 
- Horozlarla insan yatağa girer mi? mi? - Bir aktör arıyormuŞ3unuz. 
- Nizam böyle. Sıcak yemek, temiz yatak, haftada Kılığına, kıyafetine. yi.izünün şekJıne, 
Ne denir? Yasağa boyun eğmeli.. bir gün traş. istediğin zaman banyo.. viicudüniin biçimine baktılar.. fena de-
Karyolama gidiyorum .. fakat yatağı- önümüz kış, kıyamet, dışarıda ne yapa- ğildi. muvafıklı. 

ma başkası yatmış. caksın? Odun ister, köm(ir ister, palto Sordular: 
- Kalk bakayım yatağımdan! ister, lastik ister, ister oğlu ister, hal - - Şimdiye kadar tiyatroda çalıştın mı? 
Dive karyolayı sarsıyorum. Kalın, buki burada böyle şeylere ihtiyac yok. - Çalışmadım. 

kontrbas bir ses: Beş altı ay kalırsın. Hem tedavi oıur Demeyi k birine yediremedi. 
- Neden kalkacakmışım?. diye ce- hem de kışı geçirir, masraftan kurtu - - Calıstım, hem bu işi çok iyi bilirim 

vah \'eriyor. }ursun. - Peki övlevse .. buıtiinkü piyeste jcn-
- Neden olarak .. bu yatak benim. - Amma Mehmed beyciğim, ben de- ı prörrive rolıinü yapar-ak aktör hastalan-
- Hayır. benim. 1i değilim ki... dı. Onun yerine sahneye çıkarsınız. Süf-
- Kalkıyor musun, kalkmıyor mu- _Canım sana det; diven var mı? Bir lörün de yardımile bu işi becereceğini 

sun? parça rahatsızsın 0 kadar. zannederim. 
- Kalkmıyorum, ne olacak? - Rahatsız da değilim, ben buraya Oyun zamanı geldi, perde açıldı: 
- Ne mi olacak? mahsus geldim. - Haydi, dediler, ne duruyorsun, sah-

Terliğimi çıkanb yatağa atıyorum. - Ya!. neye çıksana .. 
Herif yatağından fırlıyor, «pat!• diye - Evet mahsus geldim. Sahneye ~ıktı. Işık birdenbıre gözlerı-

suratıma bir tokat aşkediyor. Göz'ıe- - Ne demiye mahsus geldin? ni kamaştırmıştı; adım atayım derken 
rl.mden yaşlar fırlıyor. Durur muyum, - Bir kere de tımarhaneyi göreyim, sahnedeki masaya çarptı. Masayla bera-
karınca karannca, ben de ona vurmağa diye. ber yere yuvarlandı. Halk arasında bir 
çabalıvorum. Fakat o çok kuvvetli. Za- - İyi ya mademki geldin, kal bura· güllişme oldu, halka döndü, reverans 
ten benim etim ne, budum ne? Herif da.. yaptı. Süflör seslendi: 
ibeni altına aldığı gibi üstüme biniyor. _Burada kalırsam, sağlam deli 0 _ - Eyvah ne yaptın? 

Gene bereket p.;ardıyanlara .. Mehmed, }urum. Tekrarladı: 
Halil İbrahim, Ali yetişib beni kurtarı- _Korkma, hiç bir şey olmazsın.. - Eyvah ne yaptın? 
yorlar. Fakat bende hal kalmamış. Ağ- _ Bilmem, ne yaparsan yap .. beni Süflör hiddellendi: 
zım burnum kanıyor. buradan kurtarmanın çaresine bak. - O değil canım.. masayı devirdin. 

M h d 1 Tekrarladı: me : Halil brahim, Ali Ahmed de yanımı-
- Vah za ·allı he~erim vah, di • za geldiler. Mehmed: - O değil canım, masayı devirdin, ö-

yor. kabahat bende .. seni yukarıda ya· _ Halil, bak Faruk gitmek istiyor. nüne bak. 
ıtıraraktırn. Benim bir şeyim yok diyor. Süflör sesini biraz daha yükseltti: 

Mu luğa götürüvor. Yüzümü, gözü- Halil İbrahim: - Gene bir bellya çattık. 
·· k S ı } · Gene tekrarladı: 

mu yı .ıyo:, sonra • a amona ses enıyor: _Ona bir şeyi var diye söyliyen var 
- Bıze ık . kahve vap bakavım.. mı? Bir kaç günlük misafi . . 1 - Gene bir beliya çattık. 
K a hve1erimi?:i ıçınceye kadar bir Anlaşıldı beni deli za nrn:ı~ 0 ~r. Süflör başa çıkamıyacağını anlamıştı: 

hayli hoı:beş ediyoruz. Hakları da 'yok mu ya bura nndae ıkyollr ar. - Kes artık, dediğimi teknrla! 
'114' h d ·•· a· y a ı ının Tekrarladı: 

- m e rne cıgım ıyorum. arın pa- işi ne? 
zar, ııyaret günü. B.r haber göndersek Doktorlar da ayni kanaatte olurlar- - Kes artık, dediğimi tekrarla .. 

d k d 
ı ı Süflör kitabdan okudu: 

e a a aş ar ~e ı;c. sa akıllı) ım drve dört kit b ts J\Jekt b .. d k k l F k t J a 1 yu am - Öf yarabbim bu da baqıma gelecek 
- u gon erme· ·o ay. a a para etmez. ,. 

arkadaşların gelse de göremezsin. miydi? (Arkan """) Bu sefer ıüflöre döndü: 

-Acemi aktör 
Yazan: ismet Hulusi 

- Artık çok oldun, demindenberi şa
şırtıyorsun .. 

Rejisör dayanamadı, kulisten ince bir 
deynekle dürttü: 

- Kendine gel, ne yapıyorsun? 
Geriye döndü: 
- Ne oluyorsunuz canım .. işi kepazeli

ğe döktünüz .. 
Süflör vaziyeti kurtarmak istiyordu, 

kitabdan okudu: 
- Ondan intikam almak için, bütün 

kusurlarını halka ilfın etmenin sırasıdır. 
Süflörün dediğini yapmak istedi; sah

nenin önüne doğru yürüdü. 
- Muhterem seyirciler, dedi, perde

nin arkasından sopayla dürten rejisör 
dedik len adam yok mu? Şimdi burada 
size kusurlarını teker teker sayacağım .. 

Rej sör kuliste ne yapacağını şaşırmış
tı. İkinci olarak sahneye çıkacak olan 
genç kadın artist rejisörün yanına gitti: 

- Bari ben çıkayım, belki vaziyet dü
zelir. 

Rejisör: 
- Haydi, dedi, çık bakalım, belki va

ziyeti düzeltirsin.! 
Kadın artist sahneye çıktı: 
- Nihad, ne vakit buraya geldin .. hiç 

farkında değilim! 

Ac-emi aktör oralı olmadı. Genç kadın 
yanına gitti: 

- Nihad neye bana cevab vermiyor
sun, yoksa görmedin mi? 

- Affedersiniz bayan, si?: tanımıvo

rum, hem benim adım Nihad değil, Ne
cati! 
Kadın sesini ya\•aşlattı: 

- Roideki a:lın Nihad ya .. n(> yapıyor
sun. tıyatroyu altüst ettin .. dikkat et, o
yuna dc\·am ediyoruz. 

Acemi aktörü elinden tuttu, sahnenin 
gerisine doğru çekti. 

Acemi aktör şübhelendi: 
- Bahaneyle beni sahneden dışarı at

mak istiyorsan nafile .. 

Kadın artist işi düzeltmeye çalıştı: 
- Hayır Nihad şuna hayret ediyorum, 

nasıl oluyor da ben1 burada görmüyor
sun .. sen ki daima, bana varlığımın biri
cik kadını dersin.. senin kollarının ara
sında iken bütün varlığımla sana batla
nınm. 

Kadın artiat ırolünün sözlerine gel
mişti. Süflör ona yardım etti: 

- Beni unutmıyacaksuı, değil mi, dai
ma beraber kalacağız.. 

Acemi aktör aüflöre bakh: 
- Biz burada konuşuyoruz, sana ne o

luyor, sen ne kanşıyorsun? Hem bu sözü 
kime söylüyorsun, bana nn, ona mı? 
Kadın artiste döndü: 
- Affedersiniz bayan, sizin isminiz! 

bilmiyorum. 
- Benim iSmim mi? Nihad sen ne ka

dar dalgınsın.. oh Güzininin ismini bile 
unuttun ha! .. 

Rejisör, kuliste yanındaki aktörlerle 
konuşuyordu: 

- Bizim Süheyla da tam artistmiş, a· 
ceminin kırdığı bütün potları düzeltiyor. 
Gerçi piyesten ayrıldı ama.. neyse fal
soJar meydana çıkmıyor. 

Acemi aktör kadının yüzüne dikkatlP. 
baktı: 

- Güzin hiç hatırlamıyorum. 
- Bu ne fena, hani mehtablı geceler-

de senınle başbaş:ı 

dolaştığımızı hatırla .. 
seninle kaç kere bir-

birimizin kucağında 

kendimizden geçmiş-

tik.. bu kadar uzak 
durma Nihad, bana 
sokul.. beni .öp .. 

- Şimdi olmaz. 

- :t\eye? .. Yapa -
yalnız değıl miyız .. 
her .,..amanki gibi bir-

birim:zin olmama -
mız için ne sebeb v&r 

ki .. işte gene yapa -
yalnızız. 

Acemı aktör kulise 

baktı, halk:ı baktı: 

- Çıldırdın mı sen, 
nerede yalnızız. Per-

de aralarından ba -
kanlar Yar.. sonra 

önünü görmüyor musun, bınlerce göı 
bizi seyrediyor. 
Kadın artist sinirlendi: 
- Şaşırma, rol yapıyoruz. 
Acemi aktör toparlandı. Fakat bu se

fer de söyliyeceğini şaşudı. Süflör im· 
dada yetişti .. 

- Güzin, Güzin sen gene benimsin her 
vakitki gibi, benimsin .. senden bir an bi· 
le ayrılmam. 

- Oh oh ne mes'udum. İşte benim için 
bütün saadet bu. gel, Nihad, gel beni ok
şa, beni sev .. 
Rejısör - (Kuliste) Va;.iyet iyi .. (Ka

dının kocası rolünü yapacak aktöre) Hay
di. Tabancanı hazırla, sahneye gir. 

Aktör - Vakit geldi mi? 

Rejisör - Zarar yok, :zarar yok. Ace
miyi, daha başka potlar kırmadan sahne
den almıya bakalım. 
Kadının kocası - (Sahneye girdi, e

linde tabanca vardı) Alçaklar. 

Kadın - Eyvah kocam. 
Acemi aktör - Eyvah şimdi mahvol-

duk. 
Süflör - Ne istiyorsun? 
Acemi aktör - Ben mi, benim bir şey 

istediğim yok. 

Süflör - Ona sor .. 
Acemi aktör - Ne soracağım canım, 

elilernin nikahlı karısını bqşıma musallat 
ettiniz, şimdi sor, diyorsuruz .. 
Kadının kocası Tolünü yapan aktör -

(Tabanca elinde bir iki adım attı) Alçak 
karı! Alçak herif, şimdi burada bana he
sab verin, sen söyle bu erkek kim? 

Kadın artist ayağa kalktı, korkmuyor
du: 

- Kim olacak. Sevdiğım erkek. 
- Alçak. (Acemi aktöre dondü) Sen 

kimsin? 
- Ben şey, Necati .. 

- Tabancamdan çıkacak ilk kurşuna 
hedef olacağını hatırla .. ve her şeyi doğ· 
ru söyle.. karımı baştan çıkaran sensin 
değil mi? 

Acemi aktör - Vallah billah ben de
ğilim .. 
Kadın artist - (Kulağına eğildi) Be

nim, de. 
Acemi aktör - Neye benim diyecek

mişim .. vallah billah yemin ediyorum. 
Ben değilim. Ben aktörüm, buraya çık-

tım .. rol yapacaktım. Bu kadın geldı, deli 
midir nedir; eseni seviyorum~ dedi. 'Es
kiden tanıyormuş .. o da yalan, tanımıyo-

rum. ValJah billah hepsi yalan .. işte (süf
lörü) gösterdi şu geveze adama sor, inan
mazsan biz! seyreden vüzlnce kişiye sor; 
onlar da hakiknti biliyorhır .. 

Seyirciler ıslık çalmıya t-aşladılar. Re
jisör perdeciye bağırdı: Perdeci perdeyi 
kapadı. Dışarıdan ıslık sesleri, ) uha ba
ğırmaları duyuldu. 
Kadının kocası rolüne çıkan aktör ta

bancayı aebine koydu, acemi aktörün 
yüzüne tükürdü: 

- Allalı beliinı vers'n' 

Ac mı alttör, geniş bir nefes nl .ı. 
Acemi aktör, geniş bir nl'f s al i ı. 

O bugün de nefes alıyor. Bir d:.ıh ~'a

madıii:ı şey roldür. 
lsmet lluliısi 
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Türkiyede bugünkü hayat 

1 Bestekir SaJihad'din P:uw:ı, çofunua:, 
• hatta çoiunu.z değil. laaaen ~ 

tanırsınız. 

2 'Jlaljmlııane meydanıada, d ört odah yelli, 'tle aydınlık bir apartı
• m-da eturaa Salahaddin Pman ziyw.+.e ıidenler, onu. ekseriya, 

çok aevdiji kitablanna ei~ bularlar. 

.. 4 Salahaddin Pınarın, hususı baya tındaki sayılı zevklerinden birısı de, ha-
• yat arkadaşı Bayan Sabahatle birkaç parti iskambil oynamaktır~ Kağıd 

oyunlarına pek akıl erdiremediği için altmış altı partileri, üstadın bütçesi • 
nin maaraf faslında, hayli kabarık bjr yekfuı t"tttmaktadır. Fakat bestekar, alt
lnl§ altıdan pek zevklendiği, ve çok sevdiği 21evcesinin hatırını kıramadığı için, 
bu ziyanlara dalına güle!' yüzle katlan makta, ve lıler oyunun sonunda, sevimli 
bir tevekkülle meşhur ata sc'Szünü tekrar Lu:naktad.ır: 

c- Gülü seven. dikeniAe kaüanır ! , 

5 Bestekirın hususi kayatma ka
• r~ bulwıan mühim şahsi

yetlerden birisi de Tontondur. Çok se
vildiğini bildiği için, şımarılt Tonton 
sahibine hergün birkaç ton naz çek· 
tirir! 

Salihaddin, Tontonuıı bir suilı:udine 
uğrayıp ta canı yandığı zaman, ayni 
mütevekkil tebessümle ayni sözü tek .. 
1arlar: 
~ Gülü aeven. dikenine ka tlaıuv 

3- Salahaddin Pınar, kitablardan yoruJan dimağını, musiki ile dlıılendi'riır 
Ye sade dinletmesini dejll, diıılememni de ayni derecede bilir ve seveır~ 

6 Sal&haddiıı Pınar, hurust hayatı ada, çalışmaya da büyük bir zaman aMm-
• mıştır. 0 1 yeni bir eser yaratma ~ aşkile tamburuna sarıldığı ıaman, q;a

llftığı odaya kimse ayak basmaz. Çünkü tamburla titiz bir dikkatle <lefalaıımn 
denenen yeni bulunmuş nağmeler, henii a, dinlenmiye U.yık bir eser kıvamıma 
kaVU§lllamııtır. Binaenaleyh, çall§ma sa atletinde bestekarın yanından kaçanDm;, 
sadece OllU rahat b&rakmış sa,Kına:ılar, henüz akordsuz bir saza benziyen ma
tamam bir prkıyı defalarca diıYemek fellketinden kurtulmuş, ve kendileııiirii 
de rahata kavuşturmll§ eluriar: Yani k.ı çan da kardadır, kaçıran da: .•. 

7 Fakat SalAhaddin Pınarın, tambunmu, saQ-e çalışmü 
• yeni eserler yaratmak maksadile değil, parmaklarımn 

yüksek melekes>ni arttırmak aı"zu.sile eline ald\fı zamanlar 
da vardır. Kendisini en çok seven, ve kendisin.in en çok 
leYttiği inn1lm söylediijne bakılırsa. cmu aaıl G zaman diıı· 
\emek lhımdırf 

8 Saljhaddin Pınar, herkesin !Mlbnh yaptığı bu işi, akşam görür: .Bestekar, 
• e sırada, sade keRdisini delil, etrafındakileri de tra§ ettiği içiA, zevcesi, 

hergünkü hayatlarının programını anlatırken: 

9 Birlikte traı elunduktan sonra, birlikte sofray2 otw
• ntlur! Xannlar büyük bir neş'e içinde doyurulurkell\. 

sofrada yemek yedlıe birbirlerini yiyen bedbaht çiftler.e 
acırlar! •• - 18, traş saatidir! der. O saatte, Sa ıaıı, bir taraftan kendini, bir taraftan da 

bizi tra§ eder ve bu su.retle ... 

Tertip eden: Naci 
Sadullah, fotografları 

alan: Cemal --·--
Gelecek defaya: 

Şoför 

1 O İşe gitmeden evvel, o gece çahp okuyacağı eserleri dikkatle tesbit eden Salihaddln Pınarın 11 Bestekarın, çoğumuzun bildiğimiz, tanıdığımız hali .budur'. Salah~d~in . Pınar, her gt ce, saat: 
- masasından d ört şey eksik olmaz: Kokularile ilhamını kamçılıyan çiçek.le, her sigara ile değiş. • 19 da çık.tığı bu sahneden, ancak gece yarısı mer. Dıyeceksınız: 

tirdiği ağızlıklar, sigara paketi, V\: tambur!.. c- Ne ala iJ ... Beş saat çalış, müreffehen yaşa!. Fakat o sayısız kahırları, güçlükleri olan sahnede-
Salahaddin Pınar, niçin sade bes~e yapmakla iktifa etmediğini soranlara diyor ki: beş saat çalışmak, yirmi dört saat yük taşımaktan daha ?1P1.• tıcı~. A .. •• • • • • 

c- Hemen bütün güzel san'atlarla meşgul olan san'atkarlar gibi, bestekarın da, ckar> la bütün ala- ltnanmıyorsanız henüz çok genç bir yaşta butunan degerli sanatkarın ~zunu dolduran çız~ııe:e 
kası, taşıdığı pclrlak san'atın sonundaki edattan ibarettir. O istjhfaf edilen meyhane sahnesi, bana ayda bakın: Mütevazı refahının ona neye malolduğunu anlarsınız' Ondan pek karlı olmıyan bes:ekarl~gıı 
vasati ve asgari 300 lira kazanç temin edebilecek kadar cöm erddir. Halbuki iş yalnız bestekarlığa \bırak.mayış~ ~e~ de. sorarsanız, gönlünü nağmelere bailamış bulunan ince .>an'atkar, sız<t 
talsaydı, bizim cebim iz de, konferans salonları gibi tamtakır kalacaktı ve hakkı telif koparıp ta karın ayni tevekkülle, aynı cumleyı tekrarlıyacaktır: 
doyurabiımeK için ömrümüzü mahkemelerde geçirecektik. Binaenaleyh kabul edilmesi lazım gelen acı c- Gülü seven, dikenine katlanırl 

bir hakikatiir kı, sade bestekarlığı değil, her giizel denilen ıan'atı, mutlaka kötü sayılan bir İ§ geçin
diriyor!r 

( 
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1 Gari ve inanılmıyacak şeyler _ı, 

Cafer Paşa E
laskeri, harb 
e.snnsında hem 
İ n g i l i z l e r
den, hem de Al
manlardan de-

Şimdiye kadar ye
tişen d~hllerln pek 
ç o t u şubat a
yında doğmuştur. 

Bu itibarla şubat a-
::rına d Mllle-
rtn doğdu~u 

~ ay denmekte-
t" dlr . 

.. .,,~11F11TK• 

r«ll~ 

18 inci asrm 
riyaziyecisı Lagrange 

17 yaşına basıncıya ka
dar hesabdan, riyaziyeden asl:ı 
hoşlanmamıştı. Fakat bu yaştan 
Gonra, bu ilme o kadar merak elti 
ki , bir sene zarfında İtalyada To
rino'da harbiye mektebinin riyazi
V P hn<'ası oldu. 

Hollywood'daki si
nema artistlerini!1 
hiçbirı hakik: is
minı kullanma
maktadır. 

Alaskada A B dağı 
Bu dağın, derın 

lıklarında yağan 

karlardan tabii şe

kilde A B harfleri 

vücud bulmuştur. 

Yüzba,, 
George lo
gilii bııhri· 
y .. -aine 13 

va,ında ilı.en gir<li . Yaptıtı m.şhur 
deniz haritaaı 14J 1enedenberi hali. 
kullanılmalı.tadır. 

Meşhur lngiliz şairi 
Lord Tennyson 

Bundan 95 sene evvel 
yazmış olduğu bir şiirle 

tayyareyi ve hava harble
rini tasvir etmişti. Bu iti
barla tayyarenin ve hava 
harblerinin mucidi olarak 
ta Lord Tennyson tanın

malıdır. 

1918 de sahnede hü
ner gösterir iken ö-

len meşhur Çin sihir

bazı hakikatte İskoç

yalı idi. Fakat mak
yajı ve edaları o ka-

dar mahirane idi k 

Çinliler bile onu a
yırd edemezlerdi. 

. . ··~······················· ........... ................................................................................................................ . ............ . 
l_S_o_n_R_o_s_t_a_'n_ı_n __ R_e_s_imli Zabıta Hikayesi 

ı Tarihden say/atar : 

T arihde iki alaca ... 
Oyun sırasında cinayet 

• Ali, rece dostlarını davet etmiş
ti. Ahmed: 

«- Çocuklar, deıli. Haydi cinayet 
oy\flla CIJ"l•) ahın. Etlenlriz\ 

Oyun pyet basittir. Altı kişi la
zım. Altı tane Cle iskambil. Bu iskam
billerin içinde bir bacakla bir de bir
li olacak, bepiınh birer kart çekece
ğiz. Amma, çeJdilim.is kartları kim
se görmemeli. Birli katil41.ir. Bacak ta 
polis hafiyesi. Kattlar çekildikten 
sonra, ı.acatı çekea arkaclaş, kartı 

ortu7a ke7aeak, diferleri de ellerin
deki iskambilleri J1!rine bırakacak. 

Bu sure&le birli.aba kimde oldgfu an
laşılm17&C&k. 

Sonra bütiin "*1aft llindüre<:etiı. 

Polis ballyesl b1ll'ada kalacak, df~er 

arkadaflu' Hin ~ dağ"ılacak.lar. 

Katil, Juubanını ~ elini onun 
botum& ıötiinc:ek, 90nra kaçacak. 
Kurban en saniye '9ktedikten sonra 
bir ferya4 kopaneak n 1ere düşe
cek. P'el")'ad d11,1uu duyulmaz polis 
hafi7ml elektrikleri yakacak ve .cina
yeti uqtıracak, katili btüaıya çah
pcak, ı. ıll'Mla llerbe bulunduğu 
yerde hluaJr.11 

l - Bu resimde, oyuna gırenlerin iskambilleri 
cektiğini görüyoruz. Soldan sağa doğru: Ahmed 
(kart çekiyor), Süveyda, Hasan, Ecved, Necile 
ve Alidir. 

Ali bacağı çekiyor: c- Vay canına polis hafi
yesi oldum diye böbürleniyor. Işıkları söndürü
yor. Haydi dağılınız bakalım. Katil kendisini ko· 
rusun. Bir, iki, üç!> diyor ve lambaları söndü
rüyor. 

2 - Ali, yan odalardan bir:ne 
geçmiş, şöyle şıpın işi bir bar
dak viski yuvarlamak üzere
dir. Derken bir feryad işidı

yor ve karanhl\. koridora ko
şarak elektriklerı yakıyor. 

3 - Ecwdi merdıftft aya
ğına oturmuş buldu. Cesedi 
aramıya başladı. Çalışma 

odasına geçti, bomboştu. 

Oturma odasına vardı. O
rada Necile yan gelmiJ, si
gara içiyordu. 

4 - Burada da aradığını bulamıyan Ali. 
misafir odasına girdi ve cesedle karşı

laştı: 

5 - Hemen diz çöktü, ve genç kızı daha ya
kından muayene etti. Süveydanın boynun
da baş parmakla diğer parmakıarm iı.1(.lri 
vardı. Süveyda hapı yutrnu:1tu. Onu boğ
muşlardı. Bunu farkeder etmez Alinin yü
zii kül gibi bembeyaz oldtL 

c- Enfes! diye söylendi. Ne güzel rol 
yapıyorsun Süveyda.> Yerde yatan genç 
kız cevab vermeyince Alinin yüreğine 
bir korku girdi. 

6 - Ve derhal: 
•- Yetişin!> diye haykırdı. Arkndnşları gel

diler. Ali olan biteni onlara bildirdi. Polıse ha
ber verildi. Necile bayıldı. AhmeJ onu sedire 
yat.JJdı. Hasan ile Ecved ayakta şaşkın bir V3.

ziyette kalakalmışlardL 

7 - Polis geldi. Ali oyunu 
anlattı. Polis, Süveydanm 
sağ elini açtı ve parmak
ların üzerinde bir iz gördü. 
Toplantıda bulunanları b!
Ter birer sorguya çekti. 

• 
iFADELER: 

Necile - Ben ot11rıaa odasında ba
l•nuyordum. 

Ec•ed - Bee merdiyende otarayor
dam. 

Mımed - Ben :rukarın idim. lfak
lar ,.anınca l'.c'ftdJ qaiıda &'Ördüm. 

Basan - Biri.iri 'iten çektim. Ka

ranlıkta INr kwrbaıı 1N1l11u1a çahşı

:rordam ki, Wr çlflık daydum '" içi
akdm l>lriııla .AU7e p.ka yap&afuıı 

sanclmı. 

Baıawa Deriııe polis, Ali ile kon .. -
&. '" blri8hal :rua•acJ.ı. Acaba JdmlT 
Baıamauana, 13 ünei ~a71 açmu. 

lıter iıtemez çadıra giren defterdar büyük bir korku içindeydi. Ala
ca Mehmed ona tatlı dil döküyor, efendisi g:bi iki yüzlülük ediyordu . 
Fakat bunun bir çaresi olmuyordu. Çünkü Alaca Mehmed ıadrô.zamırı 

celi ad baıısıyd ı. 

Yazan: 

Boşnak İbrahim Paşa 8 birincikanun 
1598 de üçüncü defa sadrazamlık mevkii
ne geldi. İlk işi, padişaha milzevirliye
rek, Macaristan seferi serdarı satırcı 

Mehmed Paşayı öldürtmek oldu. f 
Satırcının öldürüldüğü haberini Tuna-: 

ya doğru ordu ile birlikte giderken hal,eı 
aldı. Bunu ona divanda söylediler. Ken
di yanındakiler arasında satırcının dost
ları bulunduğunu biliyordu. Bunun için 
idam haberine inanmamış göründü: 

- Yalandır, aslı yoktur. Bu haberi kim 
getirdi? 

Diyerek ~ıkıştı. 
Haberi getiren adamı buldular. İbra-

him Paşa ona bağırdı: 
- Sen bunu kimden işittin? 
- Kendim orada bulundum. 
İbrahim Paşa adamcağızın üstüne yü

rüdü: 
- Bak şu kafire! Benim önümd0 de 

.yalan söyler. Padişahın mübarek başı 

için, bunun yalan olduğu anlaşılınca seni 
en büyiik işkencelerle öldüreyim! 

Diyerek haps<.?ttirdi. 
Gittikçe kızmış g5ründü. Gerçekten 

yüzü kızarıyor, gözleri Oj'Uklarından fır
lıyacak gibi oluyor, hatta ağzından kö
pükler saçıyordu: 

- Müslümanlar, bu ne ola~ak işdir! 
Bir yeniçeri ağası padişahın izini yok, 
benim haberim yok, şöyle namlı bir ve
'7.iri nasıl öldürür? Buna sakın inanma
-yırı! Mutlaka yalandır! 

Diye yeminler ediyor; satırcının adını 
hürmetle anıyor, öldürene }~netler yağ
dırıyordu. 

Divanda bulunanlar bu laflan bir 5aat 
kadar dinliyerek karşılarında oynanan 
komediden habersiz bakakaldılar. 
İbrahim Paşa şimdi satırcmın adam!a

rından defterdar Ekmekçizadeyi hakla
mak istiyordu. Ona hem hıncı vardı, r.em 
de zengin olduğu için pek çok malı bulu
nacak, devlete alınacak, ~araya VC!';le

cek, padişahı memnun edecek, kendisi de 
çöplenecekti. 

Sipahi ağası Alaca Mehmed, karş•sın
da oturuyordu. Bu adam düzenbaz, ikf 
yüzlü, insafsızdı. Bunun için (Alaca) dıye 
anılıyordu ve sadrazamın ayni zamanda 
celladbaşılığını da yapıyordu. 

Mchmed ağa sadrazamın yanına IO

kuldu. 
Sadrazam onun kulağına fısıldadı: 

- Satırcının defterdarı Ekmekçizade
yi bilir misin? 

- Bilirim. 
- İmdi, var, kandf! bulursan kaldır Ye 

çadırına götür, sıkı hapset! 
Alaca Mehmed hemen dışarı çıktı. Sa

daret kethüdasının hususi katibine sor
du. Şu cevabı aldı: 

- Şimdi kethüda beyin yanına girdi. 
Alaca Mehmed de oraya gitti. Ekmek

çizadenin alt yanında oturdu. Kahve içti
ler ve Ekrnekçizade kalkınca Alaca Meh-

Turan Can 

med de kalktı. Konuşa konuşa yürüdü:er. 
Ayrılacakları sırada Alaca Mehrncd: 

- Bizim çadıra buyurun! 
Dedi. 
Ekmekçizade şaşırdı ve sordu: 
- Sebeb nedir? 
- Sahibi devlet öyle buyurdular. 
- Hele kethüda beye bir gideyim. 
- Yok, sultanun, adam gönderin. Ken-

diniz. gitmek mümkün değildir. 
İster istemez çadıra giren Ekmekci:1.a· 

de büyük bir korku içindeydi. Alaca 
Mehmed tatlı dil döküyor, efendisi g:bi 
iki yüzlülük ediyordu. Fakat bunun bir 
faydası olmuyordu. Çilnkü Alaca Meh
med sadrazamın celladbaşısıydı. Kendi
sinin böyle bir adamın muhafazasına \ e
rilmiş olması ölümünün yakın olduğunu 
anlatırdı. 

Ekmekçizadenin gönderdiği adam ket
hüda beye gitti. Kethüda bey hemto n so
luğu sadrazamın çadırında aldı. İbrah.m 
Paşa gene komedi oynamağa başla'ITl'sh: 

- Ben böyle emir vermedim. A' ca 
kinuniş ki senin benim halı~rimiz "lrr:a
dan bir ki~iyi hapseder? Bu ne o'"'cak 
işdir! 
Kapıdaki çavuşa bağırdı: 

- Çağırın Alacayı buraya• 
Alaca geldi. İbrahim Paşs kethüd be

yin önünde sipahi ağasının üstüne vu
rüdü: 

- Sen niçin bir defterdar adamı h:ıp
setmişsin! Ben mi dedim, kethüdam mı 
dedi? 

Alaca hiç ses çıkarmadı ve başını C'ğdi, 
çünkü efendisinin huyunu pek iyi bili· 
yordu. İbrahim Paşanın sözlerinden ve 
hareketlerinden hiç çekinmiyordu, fakat 
görenler: 

- Şimdi sadrazam Alacayı öldür•ür! 
Diyorlardı. 

İbrahim Paşa barbar bağırıyordu: 
- Bir bölük ağası kendisine sipariş o

lunmamışken bir adamı hapseder! Den 
bunu ne işkence ile öldürsem gerektir. 
Elbet bunun ölümfi bendendir. 

Küfürler birbirini kovalıyordu. Bu s1. 
radn sağ elini Alacaya doğru hiddetle 
sallarken ayni elin baş parmağını nvuç 
içine bastırıyordu. Alaca bunun manası· 
nı hemen anladı: 

- Sakın bırakma! Sıkı tut! 
Demekti. 

Kethüda bey rahatladı. Sadrazarn·ı: 
- Sultanım, buyurun da salıversin! 
Dedi. 
İbrahim Paşa şu cevabı yapıştırd 
- Büsbütün maskaralık olur. Ş mdi 

hapsolsun, şimdi salıverilsin , olur mu? 
Hele dursun biraz! •.. 

Kethüda bey dışarı çıktı. İbrahim Paşa 
Alacayı gene yanına çağırdı ve sordu: 

- Bukağıyı vurdun mu? 
- Yok! 
- Hele pek tut, sana söylüyorum. 

(Devamı 13 üncü sayfada) 
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Romanyada Faşizm 
~yeni kabinenin ilk icraatı 

Yılbaşı hazırlıkları 
J>u sene çok 

hararetli 

,, 
Kızılay tarihi 

'' 
Umumi harbde ve istiklal harbinde büyük faaliyet 

gösteren yüzlerce, yataklı hastaneler kuran Kızılay 
mazi ile mukayese edilemiyecek derecede yükselmipir (Baftaf'cıf\ 1 inci sayftld4) Jour gazeteli, Goga kabinesinin bir in- (Btqtarafı 1 inci sayfa.da) 

Esasen, yeni hük1l.met 390 meb'usluk - tikal tarzı halli teşkil ettiği ve bir ge- .kakaonun kilosu 17-18 kurUJ olduğu hal
kan ancak 40 kadar meb'tW.uk elde ede- '1eraller hükUmetinin bunu takib ede- de buna 60 kuruı istihlik resmini, 15 ku- Yazan: Doktor Halas Cemal 
İ'bilmiştir. ceği kanaatindedir. ruş gümrük resmini ve aynca da ~~ on - 2-

Goga bilhassa enerjı sahibi bir zat ~- Londrada ne düşünülüyor? muamele vergisini ilave ederseniz bir ki-
[Doktor Hafız Ce

maı Lokmanhekimin, 
Kızılayın tarihi hak
kı ndcı yazdığı bimıci 

yazıyı. Kızılayın 60 
ıncı yıZdönümii. olan 

iılarak tanınmaktadır. Bazı mahfeller o - Londra, 29 ( A.A.) _ Yeni Romanya lo çikolatanın bize kaça. ~al oldu~~nu 
sıun riyasetinde yeniden yapılacak inti - hükfuneti hakkında (Jenis tefsiratta bu- anlarsınız. Tabiatile bu fıatı fatla goren 
iıabatın rasist milli - hıristiyan hükfune - lunan sabah gazetel:ri, Goganın Yahu-! halk çikolata almak~ ~azgeçiyor. İ~ -
tine ekseriyeti temin edeceğini zannet - di aleyhtarı ve Alman dostu olduğunu' tısad Vekaleti müfettışlen bu ~esele u -
ımektedirler. kaydetmektedirler. Buna binaen, bazı zerinde tedkikat yaptılar ve bıze de bu 

Hükiımetin d~mir muhafızların, milli- gazeteler Rornanyamn Almanva ve İ- müşküllerin bertaraf edileceğini vadet
&cöylü partisinin ve belki de liberallerin talyaya daha sıkı bir surette y~klaşaca- tiler. cumartesi günü .eş

retmiştik. Bııgtin d~ 

bu şayanı dikkat ya-
lliddetli muhalefetine karşa koyması li - ğını tahmin ediyorlar. * 
ızım gelecektir. Yılba~ı piyangosu bayilerinin dükkan-

Berlin memnun -Dahili siyasette hükumet şüphesiz o - Iarı hıncahınç denecek derecede kalaba- zının sonunu neşre -
toriter bir program tatbik etmeğe te - Berlin, 29 (A.A.) - Havas ajamı lıktır. Bir bayi diyor ki: diyoruz.] 

muhabirinden: f · B'lh A febbüs edecektir. Umumi hizmetlerle ti- . . . - Satış bu sene azla. ı ass& na - Kızılay, wnumi 
,cari ve sınai miiesseselere muhtelif tek- .. R:?manyada Gog~. ~abın~sm~n t:~ek· doluya geçen senelerden çok bilet yol - harbe nisbeten ha -
ilik elemanları bir nisbet dahilinde ala- kulu son derece muhirn hır sıyası un- ladık. Zaten kanununvelirı 15 ine kadar zırlıklı olarak gfrdi. 
cak ve bazı endüstrileri milltleştirecek- sur added"'mektedir. Burada bu teşek-ı satışlar hafif olur; fakat son beş gün için- Doktor Celal Muh • 
w. ı kül müsaid surette karşılanmıştır. Al- de biletler hemen hemen hiç kalmaz. O tar, ve arkadaşlan 

Harici siyasette, hükumet her halde bi- ~an gazetelerj, yen~ Romen hük~~eti kadar ki keşide günü gi~Pyi kapamak büyük bir dirayet 
&yette Romanyanın şimdiye kadar ta -ııle ~syonal - sosyalızm arasındakı ıde-' mecburiyetinde k~lır v: akş~~ talihli - gösterdiler. Ve Kı - Um.umf ha.rbe mel bir hatıra; Bif' genç bz Ta.kn. 
Jdb ettiif siyasetten aynlmıyacaktır. oloJık karabetten b~setmekte ve Go- lerimizi öğrenip ıkramıyelerıru vermek zılay namına çarşı - bahçe.rinde rozet ~ıtırkea 

Bir hükCımet membaından bildirildiğı- 1 gayı sena eylemektedır. için 8 de dükkanı açıp gece yarısından larda, depolarda ne buldularsa, ucuz u - doktor arkadaşları toplıyarak vaziyeti 
sıe göre, hükumet, yeni meclis dağıldık • Kabine Romada iyi karşılandı sonraya kadar ter döke döke uğraşırız! cuz aldılar. Kızılay ambarlarına yığdı - anlattım. Bütün mes'uliyeti üzerimize a-
jan sonra yeniden inWıabata başlıyacak- Roma, 29 (A.A.) - Ha\·as ajansı * lar. Bu suretle mükemmel bir eşya, za - !arak çadırları topladık. Ve Birussebiye 
~- • muhabirinden: 1 Müskirat bayileri de fazla iş" olan e<J- hire ve ilaç stoku hasıl oldu. Ve dört sene kapağı attık. Filhakika o akşam İngiliz-

Goga, 1881 de Transilvanya Maearis- Yeni Romen kabinesi ıvı karsıbn-j naf arasında. devam eden umumi harbde Kızılay has - ler Hafiri zaptetmişlerdi. 
&anda iken Sibiuda doğmuştur. Romanya mtştır ve Romanya ile İtal)·a ara~ında Scnebaşı münasebeti!e bütün içkiler; taneleri mükemmel surette işledi. Kızılay gene dalına elinden geldiği ka
lehinde geniş bir propaganda yapmış, son Yugoslavya ile yapılmış iti1 rfa rnüma- sair zamanlara nisbetle 100 de 200 fazla Harb patlar patlamaz evvela bir muaz- dar gayret ederek bozulan ordunun mad
ra harb esnasında Romanyanm itilafı sil bir itilaf akdini laci!e medar olacak satılır. Hem de her vakit ucuz malların zam ·Kızılay Süveyş heyeti imdadiyesi. dl ıztırabını mümkün mertebe hafiflet -
müsellese iltihakı için uğraşmıştır. 1 surette Romen siyasetinde faşizm sis- alıcısı fazla iken, senC'ba!)ındl palı:ılı iç- teşkil edilerek İstanbuldan hareket edil- meğe başladı. Bu hususta doktor Neş'et 

Harici siyaset temine doğru bir tahavvül addedilmek- kilı>r cok süı-lili.'ır. Halk ydd.ı bir gün de di. Ulukışlaya kadar trenl~ gidildi. Ora- Ömer, Arif Ata, Salahaddin, Ferid. Asım, 
Bükreş 29 _ Rador ajar.sı bildiriyor: ı tedir. , hovardalık yaparsa co~( mu? diyorlar. dan hayvanlar ve arabalarla Toros dağ - Akif Şakir ve Süfyanın çok büyük hiz • 

K al 
· k b" · + lan aşıldı. Tarsusa varıldt. Ve böylece metleri dokunmuştur. 

.. r , ye~ı ~ ıne~ı~ yemin mer~.simi 
1 
Sııriyede · munasebetıle soylcdığı nutukta ezcumle . v. • Fakat bunun aksini d'."ı~ünenler de var! j kah trenle, kah araba ve hayvanlarla Ku- Kızılayın umumi harbdE>k faaliyeti 

-demiştir ki: Hava degışıyor Kuyumcular! Onlara grm·: düse. oradan da Hafire gidUcrek orada şöyle hülasa edilebilir: 
cMemleket;n idaresini der:n bir su _ - Yılba~ında cbüyiik P.arça~ lar satıl- mükemmel bir hastane kuruldu. Bu he - ı - Diyarbakırda 501), Dobrıcada 200 

(Raştarafı 1 inci sa 71fııda) maz. A"'cak. hedh•e vermek adetı yüzün- yete ben de dahil bulunuyordum. yataklı birer hastane Vt! Bursada bir ne -
rette tedkik etmeden size emanet etmis - 'ld" F · ted"kl · h t _. . Ö .. .. .. . . · ı gı ır. ransanın ıs ' erı "P yapı .,_ d0n, hatıra olsun fikrile ort,l kıratta mal- Sina çöllerinin ortasında kurulan ve ı kahathane tesis etti. Aynca 10 iskele ve 
~egılım. numuzde muh1m bır çalışma v~ kt y 1 b ı h d-..l d"l ca ır. a nız un ar mua e 1.:ue ta ı Jar alınır. yüz çadırdan teşekkül eden hastane. çok j şehirde zayıflar ve mecruhlar için mi -
zor saatler mevcuddur. Sarsılmaz bir va- ti! d - ·ı h • ı ı ki· d sure e egı , ususı an aşma ar şe ın c * ihtişamlı bir manzara arzediyordu. 12 mil safirhane ve çayhaneler açtı. 
tanperverlik ve krala ve memlekete sa - 1 kt ş h ld c ·ı B k yapı aca ır. u a e emı ev anca Bunlardan sonra bir de kadın terzisine yon Türk lirasından fazla kıymeti vardı. 2 - Marmara ve Karadenizden yaralı 
C:lakat hissile muttasıf olmanız icab e·ler. b. k"l 1 · · k t 1. 1r şe ı mese esını ur armış o uyor. uğruyorum ve yılbaşı münasebetile işle- Mükemmel ameliyathanesi, laboratuva- nakli için 6 vapur kiraladı. 
Kalbinizde bu hislerin mevcud olduğu-
na kanaatim vardır. Dövizi cAllah, kral 
ve millet> olan bir grupa mensuz bu1u-
nuyor. 

Ve umdesi milliyetperverlik olan yeni 
bir yol üzerinde yürüyorsunuz. Bu, gü-
7.el, fakat başarılması zor bir umdedir. 

Size milletin ve vatanın kuvvetlendi -
rilmesinde tam muvaffakiyet dilerim .. 
:Allah yardımcınız olsun .• 

Kralın sözleri 
Bükreş 29 (AA.) - Yeni hükıimetin 

ilk icraatı valilerin ekserisinı değiştir -
mek ve yerlerine faşist nasyonal hıristi • 
yan partisinin taraftarlarını getirmek ol 
muştur. 

Vt Jiler değiştirildi 
Bükreş 29 (A.A.) - Rador ajansı tf"b

liğ ediyor: Hariciye nazın Micesco va -
zifesine başlaması münasebetile kısacık 
beyanatta bulunarak ezcümle demi.ştiT 

ki: 
cMazinin bize temin ettiği bütün itti

fakları ve dostluktan itina ile muhafaza 
edeceğiz ve bütün memleketlerle dostluk 
münasebetlerimizin ınkişafına çalışaca -
ğız.• 

Fransa memnun değil 

Paris, 29 (A.A.) - Yeni Romanya 
kabinesi, Paris matbuatında hararetli 
bir kabul görmemektedir. Yeni bir dı~ 

~ 

politika takibden ve Bertin ve Romaya 
doılru daha kuvvetli bir temayülden 
korkuluyor ve Goga'nın bir Alınan ta
rafdarı olduğu kaydediliyor. Yeni hari
ciye nazırı Miçesko'nun Yahudi aleyh
darı temayülleri muahaze ile işaret e
dilmektedir. Bazı gazeteler, Romanya
nın başkumandan Gamelin ile Delbos'a 
yaptığı vaidlerin ne olacağını merak e
diyorlar. 

Oeuvre gazetesi, vaziyetin vahim ol
duğunu ve fakat kral Karol'un Fransa
ya karşı olan dostluğunun çok köklü 
bulunduğunu ve bu suretle harekltında 
itidalli davranmağa mecbur kalacak o
lan Goga 'nm Alman taraf darlığının 
müvazene bulacağını yazıyor. Bununla 
beraber, cHer halde Goga, Paris-Londra 
mihverinin bir dostu değildir• diyor. 

P nulaire gazetesi, fa.şist diktatörlü
ğe doğru kat'i bir adımdan bahsetmek
tedir. 

Humanite, Delbosa karşı bir aldatma 
manevrasından bahsediyor ve Roman
~ a mn da komünist aleyhtarı pakta gir
me "nden şiibheleniyor. 

8 ğ cenah gazeteleri, esaslı bir suret
te tefsiratta bulunmaktan imtina edi-
yor1ar 

Buna mukabil Cemil Bey. Ankarad:ı rin hayli arttığını, Tür1< kadınlarının yıl- rı, banyoları, eczanesi, neferlc-re, küçük 3 - Merkezde bir esirler komisyonu 
Suriyeye karşı samimi bir dostluk bul - başına ecnebilerden fazla ehemmiyet ver- ve büyük zabitlere, askeri erkan ve ku - teşkil etti. Gerek yabancı esirlerin ve 
muş ve bunu Şama aksettirmiştir. Ata- diklerini öğreniyorum. mandanlara mahsus çadırları mcvcuddtt. gerek başka yerlerde kalan Türk esirle-
türkün Suriyeliler hakkında söylediği S-A Ayni zamanda her taraf mükemmel bir rinin sıhhatlerini kontrol altında bulun-
güzel söıleri bütün Suriye ve Lübnan elektrik tesisatı ile tenvir edilmişti. durdu. 
matbuatı nakletmekte ve bu arada Türk Pariste amme Harb bütün şiddetile devam ediyordu.! 4 - İngilizlerin elinde kalan Türk e -
gazetelerinin dostane neşriyatı da gazete Jlizmelleri grevi İngilizler, mükemmel tesi.satlarile demir- sirlerine 1,000,000 lira vP Odesadaki esir-
sayfalarına nakledilmektedir. yolu yapa yapa bize yaklaşıyorlardı. Bu- lerimize 40,000 ruble gönderdi. 

Bu suretle, arada Sancak meselesinin (Baştarafı l in,i sayfudG J na rağmen vasıtasız, fena silahlar ve az 5 - Memleketin her tarafında umumi 
Suriyeye taalluk eden kısmı da halledil- her ne suretle olu~sa ohun grev hareke- cephane ile harbeden, fena yemek yiyen, sıhhatle alakadar olmuş w on binlerce 
rniş oluyor. Size bu meselenin Suriyece tini bastırmağa karar vermiştir. çöllerin kızgın hararetinde susuzluktan kişiye aşı tatbik etmiştir. 
nihayet kabul edileceği hakkında evvel- Müzakere esnasında, bazı noktalar hak- bitab hale gelen Anadolulu kahramanlar, 6 - İstanbulda zuhur eden bir çok 
ce vermiş olduğum haberlerin artık, kısa kında kabinede ihtilaf çıkmışıta da bila- bu mükemmel tesisatlı orduyu zaman za- yangınlarda felakete uğnyanların yar • 
eir fasıladan sonra, teeyyüd ve tahakkuk ı hare gerek sos~alist, gerek ra~ikal na - man tepeliyor, ve büyük zayiat verdiri- dımına koştu. Bunlara elinden geldiği 
etmiş bulunduğunu ~ekrar edebilirim.! zırlar alınması ıcab eden tedbırler hak - yordu. kadar yardım etti. Ve diğer bir çok hiz-
Bundan sonra Hatay meselesi Surive ile kında mutabık kalmışlardır. İngilizler bu vaziyet karşısında imal metlerde bulundu. 
Türkiye arasında hususi bir ihtil<i.f. me _ Kabine içtimamı müteakib neşredilen etmiş olduklan ve kendilerile birlikte İstiklal harbinde de Kızılay sayısız hiz
selesi olacak değildir. Türkiyenin bütün tebliğden anlaşıldığına göre, grevciler ilcrliyen demiryolu vasıtasile kolaylıkla metlerde bulunmuştur. Harb kopar kop
müşkülatı müstemlekecilerin, nalıncı ke- vazifelerine dönmedikleri takdirde ihti - geri kaçabiliyorlardı. maz bir çok doktorlarımız Anadoluya 
seri gibi kendilerine yontmalarına mani yat askeri olarak silah altına alınacak - Hastaneye her gün bir çok yaralılar koşmuşlar ve bu vazifeyi mümkün mel"-
olmaktan ibaret kalacaktır. lar ve bu suretle metro, otobüs, elektrik geliyordu, bunlardan yaralar: ağır olan- tebe başarmyıa koyulmuşlardır. Nıhayet 

Dırzor tnutasarrıfı bulundu ve diğer amme hizmetlerlnin muntaza - !arı Kudüse sevkediyorduk. Hafif yara _ İstikl.al savaşından sonra bu kurum, tam 
Haleb 29 (Hususi) _ Hasiçc girerken man ifası temin edilecektir. lıları tedavi ettikten sonra tekrar cep _ manasile bir inkişaf yoluna girmiş ve 

··ıd·· ·· ld- y • d l t Kabine müzakerelerinin yapılmkata heye ı"ade ediyorduk. her hususta da mazi ile asla mukayese e-o uru ugü zanne i en Dirzor mu asar- _ 
nfı Tevfik Bey katlbi ile karısı bulunmuş- olduğu sırada amme hizmetleri ajanların- Kızılay bu sırada Kudüırte çıkan tifüs, dilemiyeQek derecede yükselmiştir. Bu 
tur. Mutasarrıf karısı ile Hasicede gezer- dan mürekkeb bi!' heyet. dahiliye neza - veba, kolera gıbi hastalıklarla da esaslı kurumu daha ziyade yükseltmek için de 
ken yolda İbrahim Paşa oğullarının a _ retine gelmiştir. Chautemps, tekrar işe surette mücadele etmiş ve bu korkunç gençliğin kendisini daha fazla sevmesi 
damları tarafından çevrilerek otom.:>bille başlamalarından evvel kendilerini kabul hastahklar111 muvaffakiyetle önünü al- ve ona kendisini daha fazla bağlaması 
Abdülaziz dağım, oradan da Abdü Hallo- edemiyeceğini bildirmiştir. mış, halkın ve ordunun yüzde doksanı- lazımdır. 
nun yanına götürülmüşler ve bilahare Başvekilin sözleri nın hayatını kurtarmıştL Dr. Hafız Cemal Lokmanhekim 
serbest bırakılmışlardır. Toplantının sonunda Chautemps, ga - Çöllerin güzelliğine doyum olmaz, fakat 

iskendenm müddeimnumiliği zeteciler tarafından sorulan suallere ce - felaketlerine de dayanılmaz. Askerleri -

t vaben şu beyanatta bulunmuştur: miz bir taraftan siperlerde türlü meşak-
skenderun 29 (Hususi) - Şam rncb'u- _ Amme hizmetleri grevinin ır.das katlerle uğraşırken, hastane bir taraf -

san meclisi azasından Faizülhurinin ya- etmiş olduğu vazıyet, ciddidir, fakat hü - tan da türlü türlü haşeratın, farelerin 
kın akrabasından olan Jan Abraham İs- kumet, çok büyük hır şiddetle bu vazi - ve yılanların tecavüzlerine uğruyordu. 
kenderun müddeiumumiliğ·ne tayin e - ğ . H h ı Bunlarla mu-cadele etmek de doğrusu yete karşı koyma a azmetmiştır. er a -
dilmiştir. ı h" çok gu··ç bı"r ı"şti. Hele sı·nek"tPrden rahat de milletin hayatı için elzem o an ız -

Antakya 29 (Hususi) - Antakya m;is- metlerin inkitaa uğraması kabul edile - yemek yemek, su içmek, konuşmak, gül-
tantiği Nureddin Cebbar~ ile münferıd k ~ mek ve uytımak kabı"l olamtyordu. cı· _ mez, bundan baş a şimdiki grev, mu · 
hakim Sadi Sultan Suriye hükiımeti ad- dl h kk bı'nlı"kler de para etmı·vordu. rettiblerinin niyet ve maksa an a ın- , 
liyesi emrine alınmışlardır. h k Bazan da pek şı"ddetlı" fırtınalar ortalı-da bir glina şiip eye mahal hıra mıva -

Kamışlıda silihlar patlıyor cak şerait dahilinde ilan edilmiştir. ğı ant surette altüst ediyor, her dakika 
Haleb 29 (Hususi) - Kamışlı içinde Gerek halk, gerek amm'.! hizmetleri a- bir kum yağmurunun altında kalmak teh-

Vatanilerle hıristiyanlar arasında kavga janları, hükumetin vazifesinı jfa vP. her likesinde bulunuyorduk. 
nihayet boğu~ma şeklini almıştır. Silah- türlü mukavemete rağmen amme hiz - Bu sırada bir de tayyare tehlikesi b~ş 
lar patlamaktadır. Hidiseıeri bastırmak metlerinin yeniden işlemesini ve nizamı gösterdi. Bir kaç Alman tayyaresinin İn. 
üzere Fransız müfrezeleri sevkolunmuş- ammenin muhafazasını temin ed<'ce~in - giliz hastanelerini bombardıman etme&i 
tur. Sokaklarda sekizer kişilik Fransız den emin olmalıdırlar. üzerine, İngiliz tayyareleri de ufukta be-
devriyeleri gezmektedir. Paris 29 (A.A.) _ Polıs, bu akşam saat lirdiler ve bizim seyyar hastanenin yanı-

Dokuz tayyareden mürekknb bı"r fılo d h f b ·ka ·1 1 kt ·k t na bombalar atarak tehdidde bulundu -'" 16 a avagazi a rı sı ~ e e rı ev -
K 1 g 1 · t• D h 1 · k lar. Bunun üzerine hastanenin etrafına amış ıya e mış ır. a a va um ve an- ziatma memur istasyonu, grevci amele-
h hadiselerin çıkmasından korkulmakta _ den tahliye etmiştır. siperler kazmak mecburiyetindt! kaldık. 
dır. ___ .. ___ ........ ·--·····-·--·-·--·- Fakat bir gün Von Gre<> ismindeki Al. 

Çanakkalede bir kaza 
Çanakkalede Yukarı çarşıda berber Süley

manm oğlu 15 ya.şında Kemal motosikletle 
Çınarlığa giderken, motörden d~erek ağır 
surette yaralanmıştır. Şuurunu kalrbeden 
Kemal tedavi altın~ alınmıştır. 

Şehzadebqı: BU&"eee «FERAH• Sinemada 

Klarnet Ramazan şerefine üç konser 
ve memleketin gü.zlde mustkl aimalan 
bir arada: Mualli, Darüttaıımden mual
lim Fahri, Rafız Bürban, Aynca tıyatro
da Düm.biiUü İsmail ve varyeteler. 

man kumandanının teminatına rağmen 
düşmanın sekiz saat ötemize geldiğini ve 
seyyar hastaneyi esir almak için üzeri -
mize yürümekte olduğunu he.her aldım. 
Bunu bana düşman tarafından zaptedilcn 
bir kasabadaki fedakar bir telgraf memu
ru ·haber vermişti. Derhal hastanedeki 

Dört -icadm toprak altmda 
kaldı, UçU öldU t 

( Ba.ştarcı.fı 1 inci atıyfcı.da) 
ölü olarak toprak altından çıkarmşlıar -
dır. Ağır surette yaralanan Nazire de has
taneye kaldırılmıştır. 
Kızılcahamam hükCımet doktoru ve 

sorgu hakimi kaza mahalline giderek 
vak'ayı tesbit etmişlerdir. Ölenlerden 
Fatma ve Havvanın beşer çocuğu vardır. 
Hadise muhitte derin bir teessür uyan -
dırmıştır. 

Biga örnek fidanhgı 
genişletilecek 

Biga (Hususi) - Örnek meyva fidan
hğ1 pek küçük ve yct;şen fidanlar da 
mahd.ıd olduğundan bundan ancak şehir 
halkı istifade ~tmekte !di. Ahiren köylere 
de meyva fidanı aağıtıiması düşünülmüt 
\"e belediyece bunun genişletilmesine 

karar verilmiştir. 
But.un için ayrılan 3:"'0 lira ile fidan

lığın yanıba :;mdaki büyük tarla satın a
lmMı~ \"(' f :dan lığa f klenmişlir. 

Bu fıdanlığı &ulamak için belediyece 
MO Lir::ıya bir de dcktıik tulumbası ınü
bavaa ~dilmistir. 
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~DENiZ~ 
Deniz mecmuasının yeni sene sayısı renkli fotograflarla 50 sayfa ol -
rak çıkmalı.tadır. Bu sayıda bilbttssa 
V A N G O L O gemileri ve l lr 

T. Cumhuriyet Merkez Bankası 
25 Blrlllclkban 1·937 Vazıretı 

SENELiK DENiZ F AALiYETi 
fevkalade bir surette tertip edil
miştir. BDtQn denizi sevenlere ha-

rsretle tavllye olunur. 
Fiyab 20 kuruştur. 

Teni evi ı Galata Merkez Rıhtım 
Han Kapta• ve llaklnlatt•r 
Ceml~etl. Telef on 49211 

1 

------~-·-· .. --,··---
----------------------------

AK Ti F 
KASAı 

Altın: Safi kilogram 19.624. 748 
BANKNOT ••• - ••• 
UJ'AKLIK ••••• • •• , • 

Daltildelti Maluıbirla ı 

Son Posta rorır Lirası · • • • • ____________ ... , Hariçt•lıi MuAoJ,irw ı 
• • • • • 

Yemıi, Slyaal, Ha vadls ve Balk pzeteQ -
Yerebatan, Çataıçeşme sokak, 25 

ISTANBUL 

Gazetem;zde çıkan yazı ve 
resim!erin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 
1 • 3 

Sene Ay Ay 
ICr. Kr. ...r 

TORKlYE - --ltOO 750 .00 
YUN~-...OSTAN ~340 12-0 lhJ 
BCNEBİ 2700 1400 tıW 

Abone bedeli PE§ir.:dir Adres 
değişürmek 25 ~uruştur. 

1 
Ay 
kr. 

tmı 

27•) 
aoo 

G.ı.n •ralı •eri verilmn. 
IUnlarwl_, ,,...,uliyet olınma. 
Cevap içtn mektubJar3 10 kul'llfluk 

Pul ilAvesi JAmnc:iır. 
........ 14-141-.. -.-•••••••••••• 
l 

• p..,. ktdllltı : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta ı 

Telefon : 20203 ........ - --- --- --

1 

Altın: Safi kilogram 6.482.909 

Altına tahvili kabil Serbest :fôvızler 
Diğer dö";zler ve Borçlu kltriııg baki-
yeleri . • . • • • • • • • • • 

H azi,.. T altoilleri : 

Dt-ruhte edt evrakı nakdfv~ kaJ'fllı~ 
Kanunun 8 ve 8 inci nıadd0'erine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat . 

Senetiat f:bJ11111 I 

HAZİNE BONOLARI • • • • • • 
TİCARİ SENEDAT ••.• , •• 

Ealtam o• T altoilit CisJanı ı 

(Deruhde edilen evr•kı nakdi-
A - (yenin karşılığı Esham ve Tah-

' 

(vtltt (ltlbut kıymeti'!!) • 
B - Serbe9t .aham ft tabvlllı 

Ao,.,..,_ ı 
Altm ft D6vts tbeıtne • • • • • 
Tahvillt a.nne · • • , • • • • 

H
_! ___ .J_._ 
...... tlrtllr • • • , • • • • 

MalaıJil • • • • • • • • • 

Cildinizdeki lekeler 
Güzellwnizin a~lını berbad etme_ in 

Yapılan bu bir sürü eziyet ve fedakirlıklara katlanmak netleesinde: hiç 
bir feY yapmamak demektir. Buna mukabil 

BBBll PIBTBV 
ile yapılacak muntazam bir kaç masaj size göz ile görillebilen bir taravet 
bahfeder ki, cKREM PERTEV• in yanın asırlık mazisi ve bugilllki1 
• 

-.ftunıan bu sırrı çok evvel görenlerdir. 

İstanbul Belediyesi banlan 
Ô çü sahiplerinin nazan dikkabna 

1 
Ölçüler nizamnamesinin 17 inci maddesine ıöre ellerinde baskül, kantar, tera

zi. tartı, litre, ölçek, metre gibi yıllık muayeneye tabi ölçüler bulunan bütün ölçü 
sahiblerinin en geç 31/1/938 günü akşamına kadar Eminönü, Fatih, Beyotıu, 
Kadıköy ayar memurluldanna Bakll'köy, Eyüb, Befiktq, Sarıyer, O'sküdar, 

Beykoz, Adalar kaymakaınlıklarile Kartal, Maltepe, Pendik, Yalova. Şile, Siliv
ri, Çatalca Belediyelerine müracaat ederek her türlü ölçtileriniD cina. boJ veya 
çekeri ve mikdarını a&terir beyanname !erden alıp kullandıkları ft balmıdur
dukları bütün ölçülerini siliksiz ve temiz bir surette mez.k\lr befannamelere mü
rek.kebll kalemle yazıp 1/l/93d iÜJlünden en geç 31/1/938 ,ana akpmma kadar 
mınt•kalan ayar memurluklarına, Kay.matamlıklann ve Beledlyelerin Pte
recekleri yerler• müracaatla kaydett:rmeleri ve müracaat kAlıdı almalan llzım
dır. Almıyanlar hakkında kanuni takibat yapılacajı ehemmiyetle llln olunur. 

(il.) (855f) 

Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüfünden : 
Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdü rlülü için O'niveniteniıı Fen FakllHesi 

J'i&ik ve Riyaziye kısımları diplomalarını ve devlet memwu obmıt prtlanm baiz 
ve en az bir garb diliyle karf1lıklı terdlme yapabilen ve mecburi hizm.t:l olmı

JUl ve askerlik hizmetini de yapmış olanlardan Uç MBllUR aJı'MCllktır. ı.t.kli 
o1anlann Ankara Posta Kutusu 401 ile Devlet ıı.teero1ojl lf1lrl Umma Jılldllr
Jqtbıe en IDD 8/1/1"8 ıarlhbıe kadar mtırwıtllft illa Mlllur. .(tltlJ. jllll). 

Lira 

1 
%'1.803. m .rrr 
11.905.21 t ,-
1.171.394,11 40.680.382,98 -

·ı '179.588,82 T/9.581,82 

1.118. 729,58 
41.121,01 

24.910.639,25 34.070.489,82 

1 
lM. 748.563,-

14.070463.- H4 878.100,-

' 
-.-

42.371.467 ,83 42.371.467 ,83 

1 39.08'1.796,02 
5.259.055,72 44.346 851,74 -

1 
89.622,99 

8.530.889,37 8.600.512,39 
4.500.000,-

16.626. 746,22 

Yeldba 336.654.139,77 

. 

P A S 1 F 

Serrrw179 • • • • • • • • • 
I htiyat Airal • • • • • • • 

• • • • • • • • Adi ve fevkallde 
Hususi . . . • . . . • • • 1 

2.105.172,40 
f.518.007,70 . . --------

Tedaoiltlelı' Banlmotlor ı 
158.748.563,-

Kanunun 8 ft 8 inci mmcie;erlne wv-
Denıbde edilen evrala nakdt:re • 1 
ftkan hulne tarahndan vatt tedlyat • 14.070.46.1,-_____ _. 
Dfonıhde edl. evrakı ukdıye baldye& 1144.878.100,
KartıJıtı tamamen altın olanlr 11lve-
ten tedaville vuedllen 19.000.000,-
Reeekont mukabili ilAveten te4 vud. 13.000.000,-

_____ _. 

Tür• Lir,,.. Meodamı 
Dit..nz Toaltlnldahı 

Altına tahvili kabil dövtzler • • • • 
DiJer dövizler ve alacaklı tllrfna ba-
ttyeJert . • • • • • • • , , • . 

2 Mart 1933 tarihinden itibarenı 

t.'187,'18 
2'1.051.001,98 

y .... 

Iskonto bacldi % sı Altua ıa.iae &ftU % 41 

bir.i 

Ura 

15.000.000,-

8.621.180,10 

176.878.100,-
11.8'9.'8'7,.,. 

%'1.052. 789, 'il 
99.652.602,ll 

338.854.139,'17 

,. 



12 Sayfa 

·-" Son posta " ıun 

Uç dört arkadaş kahvede oturuyordu~. ı 
Hepimiz de feleğin sillesir-ı.i yemiş, talı
;siz adamlardık. H~m sigaralarımızı tüt
~rüyor ve hem de bizimle, b!zim derdi
mizle, fakirliğimizle alakadar olmryan 

kayıdsız ve hodgam insanlara bakıyor
duk. Bu bahtiyar adamlardan hiçbiri de 
bize bir nazar fırlatmağa bile lüzum gör
müyordu. 
Arkadaşlarımızdan Kamil adlısı vak

tile çok zengin ve tabii çok mes'ud bir 
gençti. Şimdiyse fakirliğin ve perişanlı
~ son mertebesindeydi. O, hepimizden 
~aha tasalı ve daha perişan bi:- halde bu
unmakla vaziyetinden hiç şikayet etmez
ii. Halbuki bizler, mütemad!ycn gamdan, 
{asavetten, züğürtlükten ba~ka bir şey 
konuşmazdık. 1 

Kamil bugün de bizim bu sikayetleri- 1 

mizi gülerek dinliyordu. Bir aralık siga-
1 

·asının dumanlarına bakarak dudakları
ı filozofane bir gülüşle açtı ve: 
- Artık hepsi bitti, dedi. E·ıet. sefale
' ıztıraba elveda .. saadet ve refaha ka

SON POSTA 

Nakleden: 
Faik Bercınen 

• 
cCemil ekmeği yoğurdun içine doğra

dı.. tam elini kaseye uzatacağı bır sıra
da, tavandan kasenin içine ansızın bir 
fare düştü. Zavallı adam hirden irkildi; 

ı fakat meyus olmadı. Bilakis yüzünü bir 
tebessüm kapladı ve sevinçle haykırdı .. 

Evet, tali ancak bu derece insaııa kü-
serdi; ve insan ancak bu kadar sefalete 
düşebilirdi! 

Artık sefalet sona erecek ve saadet 
başlıyacak demekti!. 

Ertesi giinü yapılan muhakemede be
raet etti. Suçsuz olduğu anlaşılcıtak bü
tün malları kendisine iade olundu ve Ce
mil, yeniden saadete ve refaha kavuş

muştu .. > 

- Demek senin yoğurtlu ekmeğinC' fa
re düştü, öyle mi Kamil? 

- Benim mideme fare düştü. Çünkü 
kaç gündür bomboş .. 

Kamil sözlerini burada bitirdi. Akşam 
yem0ğini bizimle yedi. Sonra lokantadan 
çıkarak gitti.. 

O geceden sonra onu bir daha görme
Zaı:allı ş mdi tımarhaned2 imiş. Odasın- dik.. 

da dunruıdı.,m cyoğurtlu ekmeğe fate Aradan epey zaman geçmişti. Bir gün 
düştü!,. diyormı4. '. arhdaşlardan biri onun hakkında şu ha-

Birincikanun 30 

Veznedar Aranıyor 
T. C. Ziraat Bankası İstanbul Şu...,esi nden : 

Bazı şube ve ajanslarımızda çalıştırılmak üzere veznedar alınacaktır. Talihle
rin bilfiil veznedarlıkta çalışarak iyice yetişmiş ve her veçhile itimad:ı layik 40 

yaşından yukarı olmamaları ve Bankamıza intisab için aranılan evsab haiz bu
lunmaları lazımdır. 1steklilerın fazla izahat almak üzere şubemiz muhasebesine 
müracaatları. (8680) 

TÜRKiYE ' 
ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI 

ANONiM SOSYETESiNDEN: 
Bahçekapı Birinci Vakıf Hanındaki büromuz, Galata Pervem.be Pazarı, 

Samur sokağı 6 numaradaki İş Hanının birinci katına nakledileceğinden 

30 ve 31 Birincikinun günleri yalnız büromuzun kapalı bulunacağım müş· 

terileriınize bildiririz. 

Gümrük Muhafaza C.: en _l Komutanlığı 

lstan bul Satın Alma Komisvonund l D : 
1 - Gümrük Muhafaza örgütlü için 7000 kilo sabunun 10/1/1938 Pazartesi 

günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Tasınlanan tutarı 2100 lira ve ilk teminatı 158 liradır. 

3 - Şartname ve evsaf Komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatte veznE: makbuzu veya Banka mektublariyle bir-

likte Galata Eski İthalat Gümrüğü binasındaki Komisyona gelmeleri. (8579) 

Soğuk algmhkları her türlü 
hastalıklara yol açabilir. 

Fakat bir kaşe 

, uyorum .. hayır ne Derbi mükafatım 
azandım ve ne de başka bir piyango. 
ebimde on para yok.. yanı bu gece aç 
atacağım. Fakat birisi bam. bir hikaye l 

lattı. Bu dinlediğim hikayeıien sonra 
rtık eski halim~ döneceğime inırndtm.. Şimdi hapisteydi.. ve sefa!etin Çnmu-

beri getirdi: 

c Kfı mil tımarhanedeymiş. Odasında 
mütemadiyen şu cümleyi tekrar ediyor
muş: 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETi 

TESİS TARiııt : 1863 

Sermayesi: 10,000,000 tnıwa llrul 

Bu sözler hepimizi güldürmü~tü. Za- runa yuvarlanmıştı .. 
allı Kamil!. Artık işi hikayp ve mas.ala Bir gün geldi, ki cebinde oıı kuru" kal-

:lökmüştü. Bizim bu gülüşümüze aldır- dığını gürdü .. bununla ne yeniı:-dı ?. Canı 
yan Kamil ciddi bir tavırla sözüne de- yoğurt ekmek istedi.. 

am etti: Cebinde bulunan son para ile yoğt!rt 

- Yoğurtlu ekmeğe fare düştü. Yoğurt 
kasesine fare düştü ... > 

- Size de bu hikayeyi anhtınm .. yal- ekmek aldırdı .. > 

nız bu akşamlık karnımı doyllrur! Yal- - Bu da nasıl yemek Kılıni;? Lezzetli 

1 
nız bu akşam .. çünkü yann zengin oluyo- mi? 
rum artık. Evet yarın zengin olacağım.. - Ne diyorsunuz? Hem ucuz ve hem 

y ARINKİ NÜSHAMIZDA: 

Gazeteci ik Hayatımdan 
Yazan: Yaroslav Hıişek 

tira yoğurtlu ekmeğin içine fare düştü .. de ç?k lezzetli bir yemek!. Neyse devamı 
•özlerimi iyi dinleyin! Size y'irar tarafı edelim: ı :.---------------.-

Ruscadan çeviren: If. Alaz 

ardır: 

cCemil, işi tıkırında gid.?n, zengin ve 
ahtiyar bir adamdı. Karısı ve çncukla

tile sakin ve mes'ud bir hayat sürüyordu. 
Bir gün, arkasında uşağı olduğu halde 

eniz kenarında bir gezinti yapmaıa çık
ıştı. Bir aralık sahilde dolaşırken, genç 

tiidamın parmağında bulunan tı<>k taşlı ve 
ymetli elmas yüzüğü, nasılsa parma
dan kaydı ve yere çarparak daJgai.a
arasına karıştı.. 

Cemil hemen uşağına haber V''""di, u
k, çabucak soyundu ve !\uya daldı. Bir 
ç saniye sonra elinde yüzük, suyun üs
ne çıktı .. 
Yüzüğün buLunması, genç adamı sevin

direceği yerde fena fena düşündürdü. 
Evet, saadetin, refahın son me~tebesi 

u olmalıydı!. Yüzüğü karanlık suların 

dibinden bulunmuştu. Tali insana bu ka
ar gülebilirdi ancak .. artık zeval başlı

yacak demekti. 
O akşam evine döndü. Gece yarısı meç

ul bir sebebe mebni evi, zabıta tarafın
basıldı ve mes'ud baba tevkif olun-

u. Ayrıca bütün malları müsadere edil-
mişti.. 

SELANIK BANKASI 
T!sis tarihi : 1888 

• İdare Merkezi : İSTANBUL (GAT_,ATA) 

Türlıiyedeki Şubeleri: 

İSTANBUL (Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunaniatandaki Şubelıt!ri : 

SELANİK - ATİNA 

o 

,, . 
1 Den izyolları 

iŞLETMESi 
A centeler:: K•raköy KöprÜHfl 
Tel 42362 • Sirkeci Mühürdarz•d• 

Ha• Tel 22740 ........ 
Mersin Cuma Postası BtHW:• I 

Yalnız bu sefere mahsus olmak ü- 1 

zere 31 Birincikanun Cuma günkü t Muhtemel raJıatsızlıkların hepsini 
1 önledigı- · gibi nezle, grip, bronciti de kı- 1 

Mersin postasını yapacak Sadık za- ~ ı 

de vapuru Tophane rıhtımından saat 1 sa bir zamanda izale eder. Harareti 1 

17 de kalkarak İzmire Pazar sabahı sür'atle düşürür. 1 

varacaktır. (8690) ! Gripin ağrıların amansız düşmanı -Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kas:ılar servisi ............. , ....... ~--••••••••••••" ' dır. Diş, baş, sinir , adale, romatizma, 1 . ı mafsal evcaın~a kat'iyetle tesir göste - ı 

~--••••••••••••~ rir ve günde uç taneye kadar emni • 
ESKJ!ı EHi D:E 

Ses - Işık Kitap Evi 
ilk, Orte. Lise mektflp Kitaplarının 

Satış Merkezidir. 

Can Rızlıuliah fiürd i 
Halepte bütün Türlr~e 
ve yaoancı gazete ve 
mecmualar bayii 

'-··---------------' ''-~----------------1.,, 

1 yetle alınabilir. 1 

lcabında günde 3 k:e alınabilir. ı 

İsim ve markaya dikkat. Ve her I 
j yerde ısrarla Gripin isteyiniz. I 

Türkiyenin başlıca şehlrlerile 

P aris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs. Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri. Yugosla\oya, P.omanya, 
Suriye ve Ytuıanist.uıda Filyalleri 
vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar. 

ilan Tarifemiz 
Birinci sahile 400 hnıt 
/hinci ıah:le 25G » 
O çü.ncü &ahi! e 200 ıt 
Dördüncü sahile 100 • 
iç sahi/eler 60 • 
Son sahile 40 • 

Muayyen bir müddn .zarfında fazla
ca ınikdarda ilan yaptıracaklar ayrıca · 
tenzüatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayrı bir tarüe derpiş 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari iliınlanna aid 
işler için §U adrPse müracaat edil
mdidir: 

hancılık Kollektlf Şlrbtl, 
KaJıramansade U.. 

Ankara eaddal 

"Son Posta ,, nın edebi roıranı: 20 lıyor. Herkesin önünde açık duran boş son dakikanın samimi dostlukları ve Piyanonun kapağını kapayarak yu -
bir valiz ... Yarın sabah bu valizler dolu birbirimizin haya tile her zaman aliika- karı koştum. Müdirem masası başında 
o!arak kapının önündeki otomobillere dar olacağımıza dair ettiğimiz yeminler oturmuş beni bekliyordu. Elindeki zar-Bir Genç Kızın Romanı yüklenecek ve bir daha, genç bir kızın bana biraz tuhaf, biraz çocukca gibi fı görür görmez anladım. 
bususi yatak odasında açılacak. Eşya - görünüyor. Fakat bütün bunların fev • - Fuad beyden değil mi? 
sını çantalara karma karışık bir halde kinde uçan bir sual işareti başımın üs- - Evet kızım, benim mektubmnun 

Muazzez T ahsirı Berkand yığan meklebli kız, onları kendi evin - tünde, her dakika düşmeğe müheyya bir içinden çıktı. 
. . ~ .. . cie bir küçük hanım itinasile dolabına Damocles kılıcı gibi muallakta duru- Bu dört köşe parşömen zarfta ıi.ası1 

~esıı:n~ ~cılıgı gotlenme t~krar y:ş 'ı ğım dereceden pek memnun oldukları- yerleştirecek, artık mekteb üniforması yor: Ben ne olacağım? bir hakikat gizliydi acaba? Açmadan 
e. ırmış ı. u mese ~ye ço~ ıçerledigi- nı .~öylüyorlar. . . . . da yarından sonra eski günlere karı- Emel ve Sabiyi değil, Fahriye v_e Pe- onu elimde evirib çeviriyordum. 

. ~amış olacak ki benı avutmak Oy le yorgunum kı_ sevın~ımı kana ka- §acak ... Büyük sınıflara geçeli beri la· rihanı kıskanıyorum. İkisi de Istan- - Mektubunu okusana Selma! 
tedı. na d~y~ca~ ~uvv:tım bıle ~almadı. civerd göğüslüğümüzü giymemek için bula üniversiteye gidecekler. Birisi e- Bir hissi kablelvuku bana fena biı 
- Belki Ankarada değildir.. belki ~endunı buyuk hır. ma~t~n gal.~b ~ı~tı- fırsat gözettiğimiz halde son günlerde debiyat, ötekisi fen fakültesine ... Ba - haber alacağınıı bildirdiği için vakit 

.-..;-,""ektubunu almadı .. belki işleri çoktur .. g! ~alde. muv~ffakıy~tını hen~z ıçıne bu mekleb elbisesini en güzel bir esvab- bacığım sağ olsaydı ben de kendime bir kazanmak istiyordum. 
belki cevabı postada kaybolmuştur. ndıremıyen bır boks b t j sı . ore enze ıyorum. dan daha kıymetli sayıyor ve sabahları iş arıyacak yerde tahsilime devam ede- -Amcamın oğlu size ne yazmış mü• 

B ütün bu «belki-lerin hakikati giz - Kalbımde karma karışık duygular ona sevgile bakıyoruz. Sırmalı ünifor - bilirdim. dire hanım? Bana gösterir misiniz? 
eyemediğini bildiğimden fazla ısrar doğub ölüyor. Bir taraftan lise mezunu! masına bakan bir asker gibi.. Bunları düşünürken bütün bütüne - Sadece bu mektubu sana vermemi 
tmedi, yanımdan ayrıldı. Fakat benim olmak hayata dog· ru yeni bir ad t 1 k .. l · akl t k k d ·· 'd · ı· - ·· ··ım k · · k a· rı'ca "diyor. r"şte bak'. bu husustaki karanrn 0 kadar kat'i ki ' .. • .. . ım a . - Ayrılı gun en y aşı ca ar a aş- umı sız ıge gomu eme 1çın en ıme " 

mak, gogsumde gurura benzı,yen hır larımızla da daha çok sevişiyoruz san- kuvvet ve gayret vermiye çalışıyorum. Fuad beyin kağıdını helecanla oku • 
bunu durduracak hiç bir engel tanımı· 1 fta d b 

ıeyecan yaratırken, bir tara n a ü- ki. .. Şimdiye kadar söylemekte ihmal «Göreyim seni Selma, hayat karşısın- dum: 
yorum. Bir kaç gün daha bekleyib ona tün ömrümü içinde geçirdiğim mekteb- ettig· im izi yahud söylemek istemediği- da pısırık ve korkak bir kız gibi titre • « Muhterem müdire hanım, 
tekrar yazacağım. ım· b 

le birdenbire alfıkam kesi !§, uraya miz bir çok gizli şeyleri giderayak bir- me! Kendi ekmeğini kazanmak ayıb o:Size uzun zamandanberi yazama • * yabancı kalmışın:ı: gibi içimde bir boş- birimize açmaktan zevk duyuyoruz. değil... Bir taraftan çalışır, bir taraftan dığım için beni mazur görmenizi rica 
İçimin telaşı dersleı ime zarar vere- luk duyuyorum. Onümde mechul bir is- Mesela, en samimt arkadaşım olan E- da piyano etüdlerine devam edersin.• ederim. Fakat Selmanın sizin yüksek 

cek bir hale geldiği için dün Ankaraya tikbal açılırken mes'ud bir mazi yolu ka mel, Orhan fakir olduğu için annesinin himayeniz altında yaşadığını bildiğim 
bir telgraf çektim: pamyor, geri geri giderek benden u- onunla evlenmesine razı olmadığını Çocukken kimsesizliğimi duymadan için o a karşı vasilik vazifem<ie ihmal 

cTaahhüdlü mektubuma acele cevab zaklaşıyor. bana ancak bugün söyledi. Sabinin de müdirem'n sevgi ve ~efkatine dayanabi- göstermekte bile bir beis görmemiş -
vermenizi rica ederim.» Yarın, senelerdenberi birlikte yaşa- bir kaç ay sonra aile dostlarından liyordum, fakat bugün artık her .şeye tim. Son günlerde ondan bir mektub 
Şimdi artık sükunetle bekliyebilirim. dığım rnekteb arkadaşlanm mektebten Mahmud beyin oğlu Osmanla ev1ene- rağmen benim için bir yabancı olan aldım. Havata atılmadan evvel benim· 

Ondan herhalde bir haber gelecektir. ayrılacaklar. Hepsinde şimdi bir telaş, ceğini dün gece haber aldım ve onların bu müşfik kadının vefakar muhabbeti le görüşm~k istiyor. Bu husustaki dü-* bir kaynaşma var. Yatakhanedeki do - gösterdikleri bu yakınlığa mukabil ben beni doyuramıyor-ve öksüzlüğüm, ağır şüncelerimi kendisine bildiriyorum. 
Son imtihanımı da muvaffakiyetle ver lablar boşalarak çamaşırlar, elbiseler , de amcamın oğluna mektub yazdığımı bir yük gibi, omuzlarımı eziyor. Lf.ıtfen melfuf mektubu ona verir misi-

dim. Artık lise mezunu oldum demek- bin bir türlü genç kız eşyalan karma kendilerine söyledim. * niz? 
tir. Müdire hanım ve hocalar kazandı- karışık bir halde yataklar ü zerine yığı· Şimdi bütün bu tela§lı konuşmalar, - Sizi müdire hanım istiyor. (Arkası var) 



SON POSTA 

gömülü milyarlar etrafındaki gizli harb 

Bizansın Defineleri 
Devlet deniz meselesini daha 

radikal şekilde ele almalld1r! 
••••••••••••••••••••••••·~··· (B4ft4rafı ı had ıa71fada) rük kazanla yola çıkmam!• diyen çarli• 

P •kı· • ·· · •• •• "b• k k t Ç.. k"" R Demek, bu gemi aatte beş mil bile git- çıbaşılar görürdük. Halbuki batan çürOlf Magda ilk gün erı ıyı gorunce ummacı gormuş gı ı or muı u. un U umun mi§ değildir! Saatte bet mil giden tekne, teknelerin ve yahud yoldan kalan kaz • 

yüzü dehşetli çirkindi. Eğri ve porsuk bıyıklı ağzile soğuk soğuk gülüyor: "Bıçakla bir gemi delildir, bir dubadır; suya, rüz- ~tını.. pftlann daima bir kap. 

h il d•ı k b" • • "J"I d• h d d gira terkedilmi§, camız bir duba, bir tan ve bir çarkçıbafısı bulunmuştur! a e ı ece ır ış ıse ne a a ,, ıye omur anıyor u Nuh teknesi .•• Böyle bir geminin Karade- * 
- (X 1) ve (X il) haritalarını nasıl nize çıJrmıuqna nasıl müsaade edildi? Kim İşte, bu sebeblerden dolayıdır ki dev-

izah mümküıl olabilir? müsaade etti? Hatta, senelerden beri bu f let bu deniz meselesini daha kuvvetle ve 
- Bittabi malumunuzdur; (X 1) vah- geminin çalışmasına nasıl müsaade daha radikal bir şekilde ele almalıdır. Beş 

deti, (X il) ikiliği ve (X ID) de teslisi olundu? Bunlar, öyle suallerdir on milyon daha t>ara aymp bir taraftan 
ve yani (baba, oğul ve nıbulkudüs) ü ki kolaylıkla hiç kimse cevablarını ve - gemi yaptırtmak, diğer taraftan da d.:ı -
ifade eder. Bence buna göre bu haritala- remez. nizciliğimizin kadrnlarını hem geı ş-
nn tarihi kıymetlerinden başka bir hu- Artık, açık söylemek zaruri - tirmek, hem de bunlar. dost Avrupa n."m 
susiyeti yoktur. dir; elzemdir; farzdır: milli bir leketlerinde staja sevketmek lazı ır. 

Gize dikkatle not aldı ve birkaç defa vazifedir: Gemiciliğimiz, denizcili - Hiç kimse gücenmesin: Ne teknemiz .ğ-
bana teşekkür ederek ayrıldı. ğimiz, bqtan başa kuvvetli bir inkı - lam, ne de fen, ilim ve kültürümüz a -

Bu adamla uzun bir müddet sonra To- lAba muhtaçtır. Teknesile, kaptanile, hız- mamdır! 
katlıyanda gene karşılaşmıştık. Tedkik- meti ile, teftiş ve mürakabe teşkilatı ile, Muhittin Birge n 
lerinin benim iddialarımı 1.eyid ettiğini bütün denizciliğimiz bir inkılib bekli -ı-.... ·-----··· · · · · · · ~-· · · ·-
söyliyerek memnuniyetini bildirdi. yor. 19••••••••••••-~ 

Halbuki doktorun vakıf olduğu nf'tice- * lst nbul Borsası kapanış 
ler, bizim (X m) de takılıp kalan iimid- Bir taraftan gemilerimize bakalım; is- Hatları 29 - 12- 1937 
lerimize yeni bir ışık verecek mahiyette ter hususi ellerde bulunan şilepleri, ister-
idl seniz devlet elinde bulunan yolcu ve eş- 1----------------. 

Ben elbette ki ne (X) in (Kaisotros) ve ya gemilerini alınız. İçlerinde hiç b\ri ı ÇEKLER 

ne de (lll) teslis He hiçbir alakası ol- yoktur .ki medeni bir milletin, bu me -
madığını biliyordum. yanda Türk milletinin bayrağım taşımı-

Fener patrikhanesinde kapıcılık yapan Bu, yaldızları yıpranmıı, pörailmüş kalın bir kit® kaba içine kOftmU§, fl'pt'Gnmış ya hakkı olsun. Bunlann en yenileri bile 
ihtiyarın asası aklımdan çıkmış deği.ldi. bir takım el yazması kd ğıtlardan ibarettt otuz yaşından aşağı değildir. Şu dakikada 
Şimdi bir defa da buna benim görmem ı Zira bu kitab bilihare mütareke sene- ki Türk filosunun en gençi otuz ve en 
Jizımdı. " Son Posta " nın !erinde Yunanistan Üniversitesinde bir ihtiyarı da altmış beş yaşında bulunu - : 

Magda ile o gün ancak saat dokuzda sergüzeşt romanı mesele olmuş ve patrikhaneden arattırıl- yor. Bu teknelerin hiç biri bir deniz yol- 'ı 
buluşabilecek.tik. Boş vattimden istifade mış, fakat bulunamamıştır. Ben, bunun culuğunda fennin istediği tam emniyeti 
ederek evveli hocam Necib Asımı ve - 48 - büyük bir memur elile buradan Perikli- veremez. Derece derece hepsi de fennin 1 
IOIU'a patrikhanede bu ihtiyarı ziyaret nin yardımı ile nasıl aşırıldığını çok iyi şiddetle tenkid edeceği yaşlı, yorgun, çü- , 
ed kt. İhtiyar bekçi benim hiddetime hayret- .. k 1 rdir o kada ki D · ıı rı ' 

ece mı. bilirim. Perikli mütareke yıllarında İs- ru şeye · r eruzyo a 1 
Necib Amn yalnız (İrena) nın bGyük le bakıyordu. idaresi de, hususi armatörler de bu ge • ı 

kl ·ı b" le k t 1 tanbulu haraca kesmiş korkunç bir şe-.J}unun (Julios) adında olduğunu söy- Peri i ı e rumca ır şey r onuş u ar. mileri sefer halinde tutnıak için her gün i 
va d ı · rirdi. 
ledi. Ben bunamış bir a ama ış yapmıya etek dolusu para sarfediyorlar ve buna 

(X lli) hakkında malfunah yoktn. kalkışımdan dolayı son derece canım sı- Kitabı aşırtan adam bugün hayattadır. rağmen, her sene, her brtına bu gemıler-
Tünelden geçerken Liberi mondiale kılmış bir halde, Perikliye: Bana büyük bir iyiliği dokunduğu için den birini veya ikisini alıp sahillere çar -

Açılı, Kap!l ıı ı 

Londra ~5.15 625. 

Jfev-YOl'll 0,7986 0,7981> 

Partlı ,!,5375 2'.57 

M1IAno 15.177J 15,19Sü 
Br11Ull 4,7J6.! 4.7137 

Atına 87.5'5 17.44 

Ceneft"I 5,4~5J 3,4581 

Bofp. 6j.922) 64. 
AmaterdUI 1.4357 1.4376 

Praa 22.i42S 2l,77 
Viyana 4.22'.Jö 4.:r.l88 
Madrld 13.7435 U.76 
~rlln 1.9824 1.9~5 J 

Y&l'fOft 4.1141 4.2122 
Buda~ 4,0144 4,o.2ı 

8Ultr8f 106.7525 106.88 
Be)Srad llf.4736 14.12 
Yotohama 2.1454 2.7487 
MostOTa . ~.63 23.6U2S uğradım ve William Stren'in (the Byzar.- - Barba ne diyor? ismini bildirmiyeceğim. Zannederim parak hurda haline getir~yor. İşte size son 

tin galery) eserini ısmarladım. Burıun Diye sordum. Perikli: kat'i bir lüzum da yoktur. Ancak ihtiyar, bir iki sene içinde batmış gemılerimizin ı---------='----·----t 
muvaffakiyetimiz için çok büyük kıyme- - Sorduğunuz asanın bir resmi patrik- bu kitabı bize vermeden önce kısaca bir bir listesi: 

Btokholm s.ıo s.ıos1 

ti vardı. hane kütübhanesinde el yazma bir ki- tarihçesini anlattı. Bu malumatı dikkatle 1 - Hisar, 2 _İnebolu, 3 _Ordu, 4 _ 
Rum patn'ldıanesinin mahzeni cvn- tabda varmış!. Size onu gösterecek, dedi. defterime not ettim: Gazal, 5 _Misakı Milli. 6 _ Kartal, 7 _ 

kında işimize yanyacak bazı vesika!ar - Nasıl şeymiş o kitab? Getirsin ba- (1221) senesinde İstanbuldaki gayri Akçaşehir, 8 - Fırat, 9 - Yeni İstanbul, 
bulunması ihtimali aklıma geldiği zaman kalım.. müslimler güya ticaret kasdi ile Rusyaya 10 - Tufan, 11 - Hilal, 12 - Bozkurd, 
~k sevindim. Şimdiye kadar burayı hiç Tabii mümkün olduğu kadar lakayd gidip orada pasaportlarına (Rusya teba- 13 - Sür'at. 
aklımdan geçirmemiştim. Halbuki en görünmeye çalışıyordum. İhtiyar barba ası) olduklannı yazdırmakta ve bu su- Bu gemilerden kim\nin teknesi çüriik
küçük bir yesfkanın bile btt i'i tamarnile yerinden kalktı, içeri patrikhaneye gir- retle ticaret eşyasında Rus patenti ala- tür; kiminin sür'ati yoktur; kiminin kap
ırıeydana çıkarması milmkündü. di. Birkaç dakika sonra koynundan çıkar- rak, 0 zaman yer yer çıkan ihtilalleri pa- tanı kaptan değildir ve nihayet büyük 

O zaman patrikhane tam bir istiklal dığı gayet eski bir kitab getirdi. Bu yal- ra vermek suretile teşvik ve idare etmek· bir kısmının da muayeneleri bozuktur. O 
içinde bubmayordu ve herkesçe malOm dızları yıpranmış, pörsümüş kalın bir ki- te idiler. O zaman reisülküttab olan Va- kadar girift bir halde bir bozulrluk ve çü-
olduğu tızere bir takım siyasi hadiselere tab kabı içine konmuş, yıpranmış bir ta- sıf efendi, Fransa devletinin İstanbul bü- rüklüktür gidiyor .ki insanlar, bu gemi - I------:---:--:::-=---::--=----. 
parmak uzatıyordu. Bu itibarla alelade kım el yazma kağıdlarda."l ibaretti. Maa- yük elçisi Seblstiyanla yaptığı gizli bir lere rahat rahat ne canlarını, ne de mal- 1---------.--:--:-----::Ka-:-,-.-.-,,--. 
bir tarih muallımi sıfatile hiçbir şeye mafih bu suretle harikulade bir iz üze- !arını emniyet ederler. A91lıı 
muvaffak olmak mü.mkiin olamıyacaktı. rine düşmüş bulunuyorduk. Esasen Pe- mülikatta bu cihete ıttıla kesbetmiş ve * Tin 1tOla ı ,..an ıs.su ıs.so 

Bunun j..&.. ilk defa lfa* .. dan bir va- rikli denilen herifin bize niçin bu kadar derhal bir fermanı hümayun çıkartarak • • l ftüU ıa.oıt 18.41t 
~ .... b · · .. " ·şı· Devlet yeni bir kanunla, yeni bir ban- • • D 'ftdell JS. 13,40 -A halinde istifade etmeaw düşündüm. hayırhahçasına iyı'liklerde bulunduğunu u ı§Ul onune geçmı ı. 

_.. && ka kuruyor. Denizyolları bir hayli gemi 1---------!.-~-------. 
lıfagda Zambo J...n.- ..n..ı büyük Rum da sonradan anladım. (A k ) TAV t LA T 

"&\o&Ma&& .,...,& T ası var inşa ettiriyor. Bu suretle, bir kaç ay son- l---------ıı-:-o~~----:-11 
~le~~~& ~~~m----------------------------- n~g~le~~~~~d~t~~ ~. ~. 
::az~uı::k dllha mümkün Tarihten sayfalar R . 

1
. b bulunanları yavaş yavaş •yıklanmıya ~- ~:.... ::: ::: 

Nitekim öyle de oldu. Zambo oğullan: (BQ.§ ta.rafı 9 uncu sayfada.) eSJm ) Za Jta başlıyacaktır. Fakat, fimdiden fUJlU IÖY- • D pe. oo.oo ot.oo 
_ Bu adam sizin iflnbıi görür! diye Alaca bu arada kendisinin güme git- h•k,., • • liyelim ki ayıklanacak olan sade tekne • D w.. 43.50 40.50 

eopur, çiçek bozuğu sunıtlı bir adam mesinden korkmağa başlamıştı: ) ayemızın değildir; gemilere kumanda edenler ve ._A_n_•d_ol_•_m_tL_P911D ____ O'l_.o_J_o_o_.GO __ -tı 
A 1 edecek olanlarda da kuvvetli bir ayıkla- p A B A L A a pderdiler. Bu kadar Drilltekreh bir yüz _ Hey sultanım, ben pek tutarım. la- h kJ• 

belki bütün hayatımda pmedim. Adeta kin siz beni kethüda beyden nasıl kurta- a şe 1 ma ameliyesi yapılmak lizımdır. 1 Alış 
Jfizüne bakan insana, evveli cüzamlı nrsınız? PoU., Ened.i ;rakaladL Zira katil, Si- Mesela, bugün Türkiyenin halen biz - 1 Tllrk aaımı 1068 
Mr adam hisli vererek, ttıylerini ürperti- _o yabana söyler. Sen beni dinle! -..ydanm bo711ana sıktıtı zaman ıenç mette bulunan kaptanlarının arasına gi - ı Banbıo\ OL a 269. 

ordu Alaca Mehmed kısmen de olsa korktu- kn, can acıslle ona asılmış, sat eli, deli· riniz. Hepsi de kumanda ettikleri gemi -1 
Mag

0

da tık ..n-n bu adamı go"rünce ade- "" .. "a ugvradı. Çünkü defterdar birçok pa- kanlının monokJunun ipek kaytanına lerle denize açılmanın delilik olduğunu 

8atq 
1070. 
2)0. 

15
0&u e;...u• &'elmiştf. (1 numaralı resim) ve cansız .. l ı H l h d h h 

ta umacı göl'lll6§ gibi korkmuştu. falar vererek yakasını kurtardı. Kurtu- olarak yere düşerken, elinde tuttuğu soy er er. a buki epsi e, emen er 
İsmine sadece (Pen"kli) denilen bu lunca da bütün suç Alaca Mehmedde imiş kaytan, rieadünün verditf atırlılda, avu- gün. gemilerine: 

llum ikide birde eğri 'ft! porsuk bıyıklı gibi onun mallarını müsadere ettirerek cunda ve parmaklarının üzerinde bir b - Vira! 
llizjle soluk IOğuk gtiffiyor: intikamını aldı. Sadrazam Alacayı Jnır- bırakarak kopmaştu. <7 numaralı resim) Diyorlar ve demir alıp denize açılıyor-

Ecved acele, kaytanın kopan uelannı ı y h · b ı 1 d çıl - BırıakJe halledileeet bir i11 degvil ki tarmadı. ar. a, anı, u gemi ere enize a -
,-- -s dütümlemiş (1 numaralı resim) ve oda-

k Ben de pek kAtiblik bilmem.. gibi Anlaşılıyor ki Alaca adına daha layık dan çıkmışh. Ali, bu dütümü, cinayet- mak delilikti? demekle bunlar, bir ge -
ldlkteler aawruyordu. Güll'.)rken i!i du- olan biri varsa o da sadrazam İbrahim ten sonra farketml'I ve bnııu polise söy- minin deniz karşısındaki vaziyetini bir 

1 daldı aP, diken gibi 'bıyıklarile, çopur Paşa idi. temlşti. dereceye kadar biliyorlar; fakat, ehiz bu 

-----··--·---··-.. ······-·-·--·-··-·· . 
DIŞ T ABİBl 

RATIP T0RKOCLU 
Ankara caddealnde: Meserret oteli 
karşıaında (88) No. Ja muayenetıa

nealnde befilla ıut on dOrtten 
(19 ) a kadar kabul etmelrtt'dir. 

,ezü üstünde bir yengeç libi lmnıldanı- gemiye kumanda edemeyız!> demesini ~--•••••••••••"' 
J'Ol'clu. Maamafih herif bize büyük bir 
IJ'tlik etmif oldu. 

Zira patrikhanenin ihtiyar bekcilerin
dm birini ftmu muyaffak oldu. Bizi o sı
nlarda yap1an bir yortu giinü bütün 
patrikhanenin tiliaede aeruime ittirak 
etmesinden bilimfade içeri aldılar. Ben 
ihtiyar bekelyi görür g&ma hemen: 

- Barba! hvell f8 imdeki antika asa
Jl göremez miyiz? decltm. 

İhtiyar tek kelime T6rbe bilmiyordu. 
Pe.rik1i terdlme etti. O "nklt ihtiyar bekci 
bOyük bir hayretle: 

- Aaa mı? Onu çoktan Attık ya .. 
Demez mi? Beynimden vuruldum: 
- Kime Attın? 
- Bir Yahudi antikacı geldi, 225 lira 

verdi, ben de verdim. 
Ben herifin söyledili bu söze fena hal

-de kızdım. Perikliye: 
- Madem .ki satmıtf. Şimdiye kadar 

bunu sana ne için söylememiş te bizi bey
hude yere buraya kadar getirdi? 

NEVROZiN 
Baş, diş, nezre, grip, romatizma ve bUtün ağrllarımzı derhal 

keser. lcahmda günde Uç kaşe ahnabmr. 

Grip, 
Nevralji, 

Baş ve Diş 

Artritizm, 
Ağrıları, 

Romatizma 

öğrenmemişlerdir. 

Öte taraftan, bu gemiler hakkında bir 
de onların muayenesile meşgul olanlarla 
konuşunuz. Daha dün Hisar vapuruna se-
fer müsaadesini imzalamış olan fen ada
mı, bugün size der ki: 

- Bu gemilerin pek azı, fennen, deni -
ze emniyetle gönderilebilir pylerdir. Ne 
yapalım, gemi yok da cidarei maslahat. 
ediyoruz. 

Evet, siz idarei maslahat ediyorsunuz 
ama, deniz ve tabiat henüz bu idarei mu
lahat usulünü öğrenememiftir. O, bu gü
nahkar gemileri yakaladıkça birer birer 
batırıyor. Fakat, onlarla beraber Latan 
insanların ne günahlan var? 
Açık söyliyelim: Gemilerimizi fen ida

re etmiyor; ilim idare etmiyor; bu ifler
de denizcilik kültürü hikim dejildir. E· 
ğer böyle olmasaydı, arada bir seferine 
müsaade edilmiyen bir gemi, kumanda -
dan istin.kAf eden bir kapbuı ve cbu --

ANKARADA 

AKBA 

BGtoıı mektep btaplarmm 1atJt 
yeridir. Mektep brtuiye oetltlerl 
en mGlllt fUClada temin edWr. 

Tel. 88'17 

OOYÇE ORIENT BANK 
Drel4mr Bak ...... 

Merkezi: Berlln 

f'lrlıi,.JMi ,,.,,.,.,.,, 

Galata - ı.tanbul • !mm 
Depom: ı.t. 'rotan OilmriıiQ 

* H• lirli 6anAıa İfİ * 
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iı""ıı Bir 
. Haremağasının Hatıralar• 

Atletlerimiz 1937 yılı 
içinde ne yaptılar? 

Yazan: Ziya Şakir 

Abdülhan1id zaptiye nazırı Şefik paşayı saraya getirtmiş: "Paşa!. Kundakçılar, cayır 
cayır memleketi yakarlarken, sen uyuyor musun? Ya, bu herifleri cürmümeşhud 

ha ind~ yakalarsın, yahud da Fiz .na kadar gidersin!,, dile tekdir etmişti 

Bu sene zarfında elde ettiğimiz en büyük nelİcP,, Melihin 
400 metre rekorunu 49,9 saniyeye indirmesidir 

Ne aman boy e Artin gece gezmesine! felakete uğratan Sara'yı, ve gerek bu,lursa ve bunu da başka bir vasıta ile 
çıksa, aradan yarım saat, bir saat geç- kadını hatırladıkca: haber alırsa, o zaman o kalfayı çağırır 
rncden toplar atılıyor; bekçiler çıkarak: - Kadınlara karşı çok ihtiyatlı bu- tekdir ederdi. 

- Yangın \ar! diye bağırıyordu. 1unmalı, bilhassa onların inli.kamından Haricte olduğu gibi, harem daire -
B.ı hal, Ka nanın daha ziyade na1..a-ı korkmalı. sinde de ehemmiyetli derecede (hafiye) 

rı dıkkatini celbetmıştı. Nıhayet bir gün Diye mırıldanırdı. teşkilatı mevcud idi. Fakat haremdeki 
Artını sarhoş ederek onun bütün sırrını 

1 

* hafiyeler, harıctekiler gibi müfsid, mü-
öğrenmişti. Bunun içindir kı Abdülhamıd daire- zevir, haris ve şeytan ruhlu insanlar 

Ar ın, o tar hde mevcud olub sonra- s"nde kadınlara karşı daima hususi bir olmadığı için, bütün hafiyelikler, (ka-
lar ıf as eden b r sigorta şırketinın ko- sıyaset tak b ederdi. dın dedikoduları)ndan ileri geçmezdi. 
m \ mcusu d . Fakat bu şirketin di - Zevce:sı olan (kadınefendı er) de da- Abdülham din harem dairesinde en 
rek o iı ile nra arında gızlice bır mu - hil olmak üzere (ıkbal) }erine (gözde- istemediği bir şey varsa, kadınların bir 
kav<' e akde m şlerdi. Bu mukavele leri)ne, (hazinedar) larm.a lüzumun - araya toplanarak gizli görüşmeleri idi. 
mucıb nce, Artin, şurada burada bir dan fazla yüz vermediği gıbi, h ç bır za- Bunun içindir ki kadınları daima çal
takım çürük, çarık ev er buluyor. Bun- man onları kırıp incitecek hadise ere gılarla. oyunlarla, tiyatrolarla işgal et-

lar kendı arkadaşlarının namına ucuz de sebeb olmak s emezdi. mek isterdi. Türk atletlerınden. bir grup .. Solda.fi. dördüncWü Melihtir 
fiatlarla sat!,n alıyor. Sonra, -~ir k~mis-ı Kadınların, hıç bir arzusunu ıh mal Bazı dairelerde, kadınların odaların- Eski seneyi k.ıpatıp yeni seneyl a.c;a.rk.en 1 Böyle mükemmel bir neUoe al&n bu atleti ar-
yoncu sıfatı c- bu arkadaşlarıle şırket etmezdi. Harem haricinde bir derece- dan çalgı sesleri kesilmıazdi. Uyku ve atletizmde geçen on iki ayda neler yaptık, tık tutbol sahasından çekilecek zannedlyor, 
~ra na gırı) or. O evl~ri, se~iz on rn~- ye kadar tasarruf gözeten hünkar, ha- yemek zamanlan hariç olmak üzere, neler y~pmak istedik? Atletizm tarfhlmfzde ve aevtnl7ordulı:. Falı:at lig maçlannm bql&-

ıı. fazla bedel mukabılı __ nde sıgorta ettı- rem daı"resinin içinde, herhangı· bı"r ka- b h" kimse rnümaneat etmezdi en buyuk hldiselerden b!J"i ttlbheslz. Maca- 1 ınasııe tekrar top PeJJinde koşmıya btf)•dı. 
una ıç .. .. · rlstanın kuvvetli bir takımının şehrimize ge- Büyük umldiml.z de böylece kırıldı. Yük.sek rıyor. Aradan beş ongun geçer geçmez; dının herhangi şekildeki arzusunu -ne Saraylılar, sık sık buyü'k sofala .. da Jerek .~ayanı hayret dereceler elde etmesJdlr. aUamada Pulat gene ikinci oldu. Fal.t manı-

evi 'akı~or. Y~ngın~n kaza.en çıktığına kada; pahalıya mal olursa olsun - der- top'anırlar, bircok oyunlar çıkarırlar- Eskiden Fransızlar gelerek buyük bir seyirci an rakorlarını indirdi. 800 metrede lt1 dak1-
da r şahıdler dınlenıyor. Sıgorta kum- hal kabul eder: böylece ayrı a\ rı her dı. Alafranga dans' ardan paşlıyarak bir kutlesi onunde muvaffak.iyetl müsabakalar kada koşan Ud atletimiz raldblerinln çot 
pan:1ası, tıkır tıkır paraları veriyor. Bu kadının muhabbetini ceı~, !erdi. çok 0 , unbr ovnarlardı. Bazan da bir 'apmışlardı. o zaman pek meşhur olan Tear mükemmel derecelerlle befinel ve altıncı <>-
para r takc:ım edılıyor. Aslan payını K d 1 k f 

1 
.•. k"" . ilke....; mel b r snhne k•ırarlar· Semihle yanşmıştı. ıı saniye ~ile sürmiyen lablldil~r. En .büyük ümidlmlz olan sruıe at-

k d k ·· · a ın ara arşı ena muame e ettıgı oşe) e m .. . . · ' buyuk bir helecana herkesi surukieml§tl. mada Irfan Inglltere ve Kanadada aldıll 
u~ anya ıre toru ıle Artın alıyor; veyahud müfred sıgasile hitab eylediği sar:w tivatro unda gordukle.rı 0 .' ..ınları o vakit Taksim stadyomu bugünden daha dereceyi alamadL Ancak üçüncü oldu. Diskte 

gcrı kalanı da. bu kundakçı ve dolandı- ·· "] •· · "d'' · b" d - "ld" tak 'de ugı· ·aşırlardı. berbad bir halde idi. Halbuki bu yaz memle- Veysi antreneman yapmadı5ından, Ye clrfd-
b k · · ·k· ·· ·· .. f f goru muş ve ışı ı mış ır şey egı ı. • 

rıcdı şe e esli~nın ı ıncı, uçuncu sını e • ı Bilhassa, kendi hususi dairesi yanında, Yıldız tivatrosunda muktedir san'at- ketimlze gelen Macarlar, Kadıköyünde çok de de Rasim antrenörün yeni stil ötretmest 
ra ına verı vor. k • ..l- • "b ~- d k• 1 d • .. d""kl · '0 1 t giızel bir pistte yarışarak yfiltsek dereceler uğruna ma~Uib oldular. Usun atlamada zaten 

M ı dw A t" . t l b k yangın çı tını gece~n ıtı aren. l\a ın- ar. ar an g_or .u erı_ pe_ ra n.r.ı, op·e· re .. - elde ettiler. Fakat böyle, Avrupanın en mil- müsabık yoktu . ese e, sa ece r ının sa m a ı ya - k k"b tı·-· .k. . l k d ı k ı 
t • l ·· h k 1 · S lara arşı ta ı e ıgı nazı ane sıyase- lerı, komedı erı en 1 erme gor~ uçu • kemmel atletlerini seyret.mele ancak çatırı- Bu suretle bu sene de Balkan oyunlarında• 
dgı ev b~re ;u~ ~sı~ w a sa, n:o;sed. a- te, bir kat daha ehemmiyet vermişti. türler .. harcmağalarından tedarik ettik- lan hakemlerin bazıları ve, işsiz güçsüz ma- biraz şansımızın, biraz buıımtzln, biraz da 

1 :ce. ..~ un : t ı!f: ~e lb ı::n bıncı- Evlenmek çağına gelen kızların te - leri elbiselC'Ci giyerler; böylece oyunlar halle çocukları ile sayısı gayet az olan me- ldaresfzllğlmlzln notsanııtı yüzünden atsa-

kıgla mu .~sdı~. ·~ıac~ . ab .. u .. ; azatn ehhül için gösterd"kleri arzuyu kat'iyen verirlerdi. O tarihte pek hoşa giden brakldılakrllgelmlşlerdl. sdahhadaklkktalayb~ık trti- mız yanarak çıktık. 1937 aenestnde yapılu 
o ayca son uru emıyor, uyuyor, e - • . . k un e ere na?.aran a a ço u. uz me - başka mühim atıeUzm hareketi olmadı. Tai-
f · t a· B" k ı · reddetmezdi. Hatta, kızlar bu arzula· 1 (Pandomıma) ovnamakta bıhası:;a ço rede birinci gelen Macar 10 4 gibi bir derece nız bir ild Yunanlı atlet Galatuara11n baf-

ra a sıray: e ı~or. tır ~ tv e~a.~k rını kalfalarına bildirdikleri zaman, şa-1 maharet gösterir1erdi. ı yaptı. Onu diğer Macar 10.6 ile takib etti. 200 ramına geldiler, kottular, atladılar. Fakaa 
ma:;ına, ır ço va an aş arın yu t d h 1 k d" · a·ım· k (Arka.cıı uar) de gene aynı "ekilde mükemmel derece .. aı- gene allkadar olan voktu. 

1 •· · beb" t . ye er a en ısıne arze ı ıyece o- , y ., 

zarar ar gormesıne se ıye venyor. =-=- rıkla atlamada 4 ıo metreyi rahat rahat ge- İdarl işlerde bazı hareketler oldu. Meseli 
Bu kadını bizzat isti<:vab eden baş ı r ' çerek Mncarlstan rekorunu kıran atleti al- Amerikalı Louls'ln yerine gelen Bestm istifa 

müddeiumumi Cemal bey soruyor: 1 R A ov o 1 Gıoı·.~ .... ~::t -"'rU 1 kışlıyan birkaç yuz kişi idi Kim blllr o at.ıetıettı.. yerine tabanca atıcısı btr Macar teld1 
- Sen, bu işlere ne zaman vakıf ol- !l;;F ..., bu dereceyi yaptığı zaman kendisini tebrik .Balkan oyunlarına atletleri çalıştırdL O Ç&-

aun? • Un U Pf"~mbe lcin alkışlıyacnk kaç bin kişi iımld ediyordu. kildi. Bir müddet kimse işe bakmadı. Bir a7-

B kü Bu kadar mühim h~dlseJerl ertesi günkü ga- danberl de, dokuz ay devri llem seyahatt ya-
Katına, boş bulunarak derhal cevab ugün pro~r•m NOtiar;ndan ( ·) zeteler ancak spor sayfalarının bir kenan- pan ve bu esnada Amerltadan bir atletizm 

veri: or: 3f Birinclkinun 193'7 P~be na sıkı,tırdıkl:ırı bir iki kelime Ue işaret e- antrenörü diploması alaralı:, Çin, Hind, Mmr 
- Eh .. altı. yedi ay kadar var. t s TAN a u L Mevsiın derek geçtiler. yollle memleketimize dönen Nalll, monlU. 
- Niçin hükumete haber vermedin? 

1 

Öfte •etTiyatı: O musabakalarda yeglne kazandığımız unvanlle Beyoğlu Halkevf u.lonlannda Ame-
r- • • • 12.30: PlA!cla Türk musikisi, 1250. Hata- Hastalılllı r ı;dan: yarış Galib tarafından 1500 metre idi. rlkanvarl idmanlarla atletleri çalıştın70r. V• 

O zaman Katın~ ken<lını toparlıyor: dis. 13.05: PlAkla Türk ınu.sikiaf. 13.30: Muh- Dlıter mühim hMlse Balkan oyunlan idi. bu mevsim lçin hazırladıtı. manilerle stlale-
- Ne yapayım... Başımdan kork- tdlf plak neşriyatı. ı Bron~,iller R'lmnnyaya giden takımımız bazı güzel dere- diğt bir programını da tıfiblere datrttı. 

tum. Çünkü, Artin, hakikaten korkula- u. •• _ n-...1,..tı: <'"ler yapma ına rağmen matlfıb oldu. Her 1938 yılı için hayırlı olsun!. __ .. .,.,.. Anjinler. hatta znturreeln münferid ola- İs 
,..,k bı"r adamdır. 18.30: PlA.kla dans musikisi. 19: Bayan İnci ene o derecelere yaklaşan pek bulunmazdı. Bir müddettenberi tanbula bir tet at.ıe-....., rak bugunlerde her tarafta goruimekte-

D yor. Şan: Piyano ve teman refakatlle. 19.30: Spor dir I•'nkat bu ene bfıtün Balkan atletleri, bllhas- ttzm ajanı bulunamadı. Yeni sene için Noel 
. . musahabeleri: Eşref Şefllt. 19 55: Borsa ha- "a Romenler ümidin fevkinde dereceler yap-ı Baba'dan bir ajan dilerim ... 

Fakat, kısa bır tahkıkattan 90nra, şu berlerl. 20: Cemal Klmll ve arkadaşlan ta- Butun yurddaşlarımıza bu yu den dikkat tılar. 400 metrede Mellh 49.9 ile ikinci oldu. C. Şahlnclra1 
cıhet de anlaşılıyor. Meğer, bu kadının rafından Turk musikisi Te halk şarkılan. 20. ;~ b~~ ~r:t ~;1 ly~e;~rı:tm!.u d~~~ua~~~ www .-.-- ·'"' ___,,.. · -

ç. d rasıya bir muhabbetle sevdiği Ar- 30: Hava raporu. 20.33 : Ömer Rıza tarafın- ğlldır Anjın un, grib ol un .. e bunla- Yarınki n aç na.~ıl Galatasaray-Mühendis 
tin. son zamanlarda başka bir kadınla dan arabca !loylev. 20 45• F-asıl saz heyeti. rın net cesı gö~ ı te husule gelen ihtiJAt-1 / h l ""f 

- K d" . . . ... ı·· b k er Okuyanlar: Ibrahlm, Kuçuk Safiye. All. Ut lar ol un muh t ak has' ların tecrid e- Netice enebilir? Vole11bol i ti a l Se\ ışn •. ,.... en ısını yuzus u ıra ıv -, Cevdet Kozan, keman Cevdet, kanun Muam-
K t l ka m Ş Fa dllmelerl l ıındır. Yarın İs an bul muhtel tıle karşılasacak o- J Oalatasarayla, Milhendla ta1'ımlan arasın-m ~· a ına; ya varmış, ya r ı · - mer, klarnet Hamdi, nısfiye Salahaddin. (sa-

kat Artinin merhametini ve tekrar mu· at A.yarı). 21.15: Orkestra. 2215: Ajans ha- lGuencmeakokla~zımdçıırkarken çok lhtlyatıı bu- ı ın Bukreş muhtelit! An rada yaptığı maç- da yapılan voleybol maçında bir Mühendlall 
t l!\rda aldığı bozuk dereceyı Istanbulda telA- kontrol hakeminin, oyun sahasında bulun-

ha bbetini celbe muvaffak olamamış. berleri. 22.30: Pllkla sololar, opera ve opere Gird ğlnlz yerlerde muh, kkak paltonıı:ı:u fıyc çalışacaktır. Macar futbolcuların hiıcu- 'duğu için atılan servisi iade etmiyen Oala-
Bunun üzerine intıkam almak istemiş. parçaları. 22·50= Son haberler ve ertesi gü- lil.stlklertnlzi çıkarınız. Çıkarkl"n giyiniz mundan ı:urtuımağa çalışan Romanyalıların tasaray takımı mağlüb addedllml.ştl. 
A\·ukat ık eden bir akrabasile düşünüb nün pr::r~~cikinun 1937 Perşembe Cereyanı havaya maruz kalmayınız. A- kendi ırklarından teşkil ettikleri bu genç 1 Galata.saray bu vaziyete lt1raz etmlf, maçın 
taşındıktan sonra _ yukarıda arzettiğim A N K A il A yaklarınızdan rütubet geçmemelidir. A- muhtellU yaruı için hazırlamakta olduklan- hakemi Genç Hırlstfyanlar Cemiyetinden İl-

"d k 
1 

yaklar ve palto! r kuvvetli olmalıdır. Iç na hiç şiıbhe yoktur. hami ise kenarda bulunan bir yabancının •-şekilde • Abdülhamı e urnazca bir Ötte neşriyatı: çamaşırların vesairenin o kadar kalın ol- haya girdiğini, fakat oyun başlarken saha71 
mektub göndermiş. 12.30: Muhtelit pllk nefrl1aıı, 12.50: PlA.k : ması, veyahud kaı kat çamaşır, fanlle Şehirler arasında yapmakta oldukları o- terkettlğlni raporunda zikretmiştir. 

Abdülhamid, bu meseleye çok ehem- Türk musikisi ve halk tarkılan, 13.15: Dahili giymek caiz değildir. )unlara bUyük ehemmiyet veren Rot manyalı- Beyoğlu Hallı:evt spor komltesl birçok k1'1-
harlci haberler ı lar Ankarada yaptıkları iki maç a mevcud 

miyet verdi. Zabtiye nazın Şefik pa • ve ....... m ne ri,..t;: Boyle rütubeUi zamanlarda her gece ya- oyuncuları muhtelif yerlerde oynatmak su- nin gozleri önünde cereyan eden bu hldl.s&-
t" · b' k d ~ ş tarken burnunuza birkaç damla gome- Jf uıun boylu lncelemlJ, nihayet hakem nr-şayı saraya ge ırttı, ızzat en isi gö- 18.30: Muhtelif plAk neşriyatı. 19: Türk nollü m hlüller, mit.ol veyahud trlpafla- reLlle takımlarını inceden inceye tecrübe et- porunu nazarı d.Utkate alarak -bariz bir h&k-

rüşere.k: musikisi ve halk şarkılan. fMakbule Çakar vln kovunuz. 

1 

mlşlerdlr. aızlığa ral!men- Mühendla takımının OJUll• 

- Paşa! .. Kuridakçılar cayır cayır ve arkadaşlan>. 19 3o: Saat Ayan ve arabca Oiınde iki defa, dişlerinizi, ağzınızı Ağlebl ihtimal İBtanbulda yapacaktan maç, kazanmış olduğuna karar verınlftlr. 
ı k t" k ı k ' neşriyat. 19 "5: Turk musikisi ve halk şar- yıkayınız. Hele ellerinizi gunde birçok kendilerine en son ve kat1 tıkrl verecek, Is- Göre göre bir haksızlığa utnyan Galatasa.-mern e e ı ya ar ar en, sen uyuyor kılan <Hikmet Rıza Sesgör ve arkadaşları). 

musun? Ya, bu herifleri cürmümeşhud 20.15: PlAkla dans musikisi. 21: Ajans ha- defa sabunla yıkamak çok lazımdır. Eller ı tlkballerlnden çok tlmldvar olduklan bu genç rayın pek haklı. olan fiklyetlnl nasan ltt-
h 1. d k l lı:adar mlkrobları nakleden hiçbir uzuv takım üzerinde bundan böyle esaslı bir şe- bara alan Beyotlu Halkevi tertfb etmış ol-a m e ya a arsın. Yahud, (Fizan) a berlerl. 21.15·: Stüdyo salon orkestrası. 21.55: yoktur. du~ bu turnuvada muvaffaklye\ gösteren 
kadar gidersin. Diye, tekdir etti. Y~~~~. ~r~~a~ _ve . ~~i~l~ı. ~a.r~ı: kilde uğraşmata bqlıyacaklardır. dört takım arasında yeniden bir turnuva yap 

Tabiidır kı; Şefik paşanın etekleri tu- -, <•> Bu notları kesip saklayınız, yahad Cuma günü oyunlarını seyredeceilimlz mata karar vermiştir. Bu veslle lle Oalata-
tuştu. En mahir zabıta mernurlan, bu 1 bir albiıme yapıştırıp koleksiyon ,..pmu. Bükreş muhtelit! karşısına çıkacak olan is- aaray - Mühendis takımlan arasında yen1-

7tı.T Mbelct• Sıkıntı zamanınızda ba notlar •tr ••kt.r den .. lr ...... tıl--ma temin edllmlf olmakta ışı• ·n takibine koj'Uldu. Aradan bir ay 1 ~fi tanbul muhtelltlne gelince·, usun zamandan- u -r ~ -
d 

gibi imclaclıDıza yetqebllir. dır. 

geçme en, Artin cünnümeşhud halin- Eczaneler ---- beri birçok maçlar yapmış, müteaddld defa- Beyoğlu Halkevl bu turnuva galibine de bir 
de ) akalandL Hapse atıldı. Evvela ciir- Ba .,..,.e nöbete! otan ec:%aneler -nıardır: ı.:-1:;;...; d lar beyneimlle1 olmuş «fUnculardan tefkU tupa hediye etmeğe karar vermiştir . .... ~. ..- Gebze Asliye Hukuk Ha~.~.n en: 
münü inkar etti. Sonra, her şeyi bülbül İstanbul cibetindekiler: 1 edileceği için pürüzsüz bir oyun çıkarmala-
gıbi söyledi. Gerek o, ve gerek cürüm Aksarayda: <Sarımı. Alemdarda: <Sırrı Gebze hazine avukatı ZülfikAr Ozan rını ummak en tabll bir düşünce olur. 
arkadaşları mahkeıneve verildiler. Hep- Asım>. Beyazıdda: (Belkıi>. Samatyada: tarafından eskı Gebze kaymakamı ölü Muhtelif vesilelerle birçok de!~l3r yanyana 
si, a • ır cezalara mahkum edildiler. <Teofllo >. Emlnonunde: (Salih Necati). Ra ıb \ eresesinden oğlu Turgud ve kızı oynamış olan futbolcularımızın, llg maçları 

t Eyübde: {Arif Beşiri. Fenerde: <Hu a-
Hatta, bunlar, stanbul hapishanesinde meddln> Şehremininde: (Nlzım>. Şehza- Nedımenin aleyhine Gebze aslıye hu· vesileslle tam bir form üzerinde olduklannı 
bile bırakılmıyarak, doğruca Trablus- debaşında (İ. Halll). Ka.ragumrükte: ısu- kuk hakimliğinde açılan alacak dava- 1nazan dikkate almak, güzel bir maçın tatlı 
garb kalesine gönderildi. ad>. Küçükpazarda: <Necati Ahmed). s nda, rnuddeaa'eyhlerin ikametgahı neticesini seyretmek zevkini de bize bırakı-

G 1 1. K t" Bakırkoyünde: (Hillll. yor. 
e e ım a ınaya, Abdülhamid bu meç ol olmakla ilanen yapılan tebli-

k d ""h" "kd d Be1ollu cihetindekiler: 
a ma mu ım mı ar a, ihsan verdi. gatta gene mahkemeye gelmemiş ol-

A d l. t b 1 İstlklAI caddesinde: (Kanzuk). Gala- H . t d. dü Gal ta a ynı zaman a - 5 an uda, Artinin ak- tada: !İsmet), Tak.!lmde (Nlzameddln), duklarından 8/121937 tarihli celsei mu- aJSIJ8 IVlnl 0 a S ray 
rabaları ve meçhul kalmış olan arka- Kurtuluııta : { Necdet ), Bostanbaşında: hakemede gıyab karan verilmiş ve gı- VB Güneşli oyuncuları dinledi 
daşları tarafından bır suikasde maruz (İtimad). Be41kt.afda: CAli Rıza). 
kalması ihtimalıne binaen- yol parası- yab kararının ilanen tebliğile muhake- Tlirk spor kurumu İstanbul bölgesi haysi-

nı da bizzat tes\"ive ederek, kendisinı· Botulçi, llaclıkir " Adalardakiler: menin 26/1/938 çarşamba günü saat yet divanı dlin M>planm}ftır. Bu toplantıda 
Üaküdarda: <ittih&d>. Sanyerde: <Asaf). ona talikine karar verilıniftir. Tebliğ oaıatasaraydan auan. Güneşten RebU, ö-

Yunanistana gönderdi. Kadıköyünde: <Saadet, Osman Hulüsl). k k . lmak .. ı.-•• ç: •• t mer, Murad dl.nlenmLt. fakat divan kat1 bir 
Hiinkar, bu vak'ayı uzun zaman u- Böyükadada: <Şlnul Rıza). Heybellde: ma amma aım o Uza.ta ~e tarar Teremedeıa. llu&iA veDldalı t;ornanmak 

nutamamıştı. Gerek, Mavroyani paşayı <Tanaş). ilan olunur. (993) ibert dalJlm'ttar. 

Ömer .Besim 

Ceghanda yeni bir 
Tayyare binası 
Yapılacak. 
Ceyhan (Hususi) - Türk Hava Kuru

mu Ceyhan şubesi için yeni bir binı.ı. yap
tırılacaktır. Bu iş için merkezden ilti bin 
lira tahsisat gönderilmiştir. Fakat yeni 
bina için a1tı bin liraya ihtiyaç Vat'rlır. 

Kasabanın zenginleri Hava Kuru'Tluna 
teberrü ve köylüler de taş, kum ve di~cr 
yapı maddelerini meccanen temlrı etmek 
suretile binanın meydana gelmesine yar
dım edeceklerdir. Yeni bina Halkevi kar· 
şısında ve istasyona giden cadde üzer:n
de yapılacaktır. 



30 Birincikanun 

................................................... 
• • 

Bu yeni ve 

Sihram·z 

Renkleri 
MECCANEN 

tecrübe ed:niz. 

On kadında dokuzu tenlerine uy· 
mıyan bir renkte pudra kul· 
lanır1ar ve yüzleri sun'i cmak
yaj görmüş> bir şekil aldıkları gi· 
bi yaşlarından fazla ihtiyarlamış 

görünürler. Yeni icad edilen §aya
nı hayret cChromoscope> maki • 
nesi, pudra renklerinde bir inkı .. 
lap yaptığı gibi sihirli bir göz, 
mevcudiyetinden bile şüphe ede· 
ceğiniz nisbette pudra renkleri a· 
rasındaki ahengi ifşa etmiştir ki, 
bu Tokalon müessesesi kimya. 
gcrlerine bir çok tabii renkleri 
esaslı bir tarzda mezcetmek im· 
kanını vermiştir. Artık yüzünüz -
de plakalar halinde yapışan adi 

• •• 

Pudra renkle· 

rinde inkllab 

yaptı 

Artık; sizi yaşınızdan fazla ihti
yarlamış gösteren ve yüzünüzde 
cP«ikclar> halinde !J4~an ddi 
pudralan bırakınız 1'e bir gü
zellik mütehasmımn dedi.Jcle-1 Tini okuyunuz: 

pudr~lara nihayet veriniz ~ bu
günden Tokalon pudrasının sihra· 
miz renklerini tecrübe ediniz. Yü
zünüzün bir tarafına bir renk ve 
diğer tarafına da başka renk &ir 
pudra sürünüz ve cildinize hangi
si daha uygun geldiğini görünüz. 
Bu yeni pudrayı kullanarak cazib, 
sehhar ve adeti tabii bir güzellik 
temin ediniz. 

Posta, ambalij vcsair masarif e karşılık olarak İstanbul 622 
posta kutusu adresine (T. S. 7) rwnuzile 12 kuruşluk pul 

1 

~ .... gönderdiğinizde size hususi moclelde bir kutu pudra ile muh· ... ,, 

telif renklerde nümunelik 4 ufak paket pudra cönderileeek-

tir. Mektubunuzda her vakit kullandığınu: pud:ran.m rencinl 
de büdinneği unutmayımz. 

EN HOŞ VE TAZE MEYV.ALA· 
RIN USARELERINDEN iSTiHSAL 
EDiLMiŞ TABU BiR MEYV A TU

ZUDUR. Emıalıiz bir fen barikaıı 

olduğundan tamamen taklid edile. 

bilmesi mümkün değildir. Hazım. 

aızlığı, mide yanmalarını, ektilikle· 

rini ve muannid inkıbazları riderir. 

Ağız kokusunu izale eder. Umumi 
hayatın intizamıızhklannı en emin 

ıurette ıılah ve insana hayat ve 

canhlık bahıeder. 

INGILIZ KANZUK ECZANF.SI 
BEYOGLU • ISTANBUL 

r--ln_h_i-sa_r_l-ar_U._M_iı-. d-iı-. r-lu-·· <:1-: u-.. n-d-Q-~n-:-. _____________________________________________________ _. 

I - Şartname ve nümunesi mucibince 20X25 cb'adında 10.000.000 adet mantar 
pazarlıkla sabn alınacaktır. 

Il - Pazarlık 24/1/938 tarihine raslıya n Pazartesi günü saat 15 de Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım ko>nisyonunda yapılacaktır. 

m - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV - Eksiltmeye iştirak etmek istıyen1erin mantar nümunelerini münakasa 

• gününden 5 gün evveline kadar İnhisarlur Levazım ve Mübayaat Şubesi Mü
dürlüğüne vermeleri lazımdır. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para-
larile yukarıda adı geçen alım komisyonuna gelrne!eri ilan olunur. c8171> 

(CAFER MüSHiL Şekeri 
L siri kat'ı, içimi kolay 

en iyi müshil tekeridir. 
Bilumum eczanelerde bulunur. Posta kutusu 125~ 

SON POSTA Sayfa 11 

.. 

İstanbul Defterdarlığından: 
........ 

Mahal· ~ıra Tarih Kapı Ka· Btın. ıce' Ye- ıaıam.ı t 
Senesi işi lesi Sokağı No. ismi .!!!!!!_ ran zal~ C. ~ No. ıı No. - -1 1828 937 İhracat Tn. K. K. Muradiye ban S.17 F. 1',ereş 8,10 1,6'2 00 9,72 12 

2 1491 936 Berber • > li. K. 118-2 Yorgi Darıilidis 14,83 2,87 00 17,22 22 28 
a 8440 937 Tntnn ve mezeci • > Rıbtıın 79 Mustafa Sandıkcı 27,- 6,40 00 32,40 16 100 
4 » • > > • • > > • • > 6,62 1,12 00 6,74 16 ıoc 
5 24:33 • Terzi • • H. Paşa 7 Dlmitro Morto 85,- 17,00 00 102,- 13 n 
6 1407 • Ampulcu • > Abit H. ı-ı Hanrl M. Peres 97,20 19,44'°0 116,66 22 8S 
7 3480 • Abçı • > K. K. 128 İbrahim Osman 45,- 0,00

1
00 54,- 17 1 

8 1264 • Toptan şarap evJ • > H. Tahsin ao Lnsyen F. 14,92 2,9800 17,90 24 ~ 
9 3870 • Kahveci • • Kefeli H. M. altı Ali Kınhan 28,35 5,67 00 34,02 16 ~ 

10 3370 • il • > J • • • 2,44 0,49 00 2,93 16 91 
11 696 J Kundura ta. • :ıı Erişteci 8-l Fati 7,25 1,45 00 8,70 10 2 
12 8648 • Kömllr To. • :ıı M. Rıhtım 5-25 Snleyman 19.06 3,81 00 22,87 9 96 
ıs 1174 • Mandal ımall • > İbrahim han 2-10 Jnk Dayan 8,80 1,76100 10,5612 {fi 

a 371 • Terzi M. Z. Jzmlrll oğlu ban 5 Yorgi 19,20 3,8400 23,0417 89 
16 1854 • Müstamel kundura ta. • > Necati B, 115 Abdullxb Oğ. 40,50 8,101°0 48,QO 21 2'l 

Mehmed 
16 1847 • Kapalı şişe ile • • • • 105-1 Vasillyos 101,25 20,25100 121,50 21 21 

mQskirat 
17 335/1 936 Tuhafiye • • Ynkeekkaldıron. 81 lsak 18,86 2,77 00 16.43 15 9 
18 1611 J Odun depoııu P. T. Ressamlar 8 Fitnat 74,75 14,95 00 89,70 22· ~ 
19 937 Kahveci 61 > J> M. B. 182 Recep 36,00 7,20 00 43,20 15 8'2 
20 1055 • Berber K. K. Ali Palia 20 Ali Oğ. HUseyin 0,36 0,07 00 0,43 16 2 
21 2232 • Lokanta • J Karaköy 87 Muzaffer 90,00 18,00 00 108,- 16 3S 
22 181 • Ekmek Sa. • • Meb'usan c. 9 M. O. Mahir. 0,66 0,1510 0,91 21 95 

Yukarıda adı, işi ve eski adresi yazılı Galata Maliye şubesi mnkelletJeri yeni adresl8l'ini bJldirmemiş ve yapılan 
araşb.rmalar.da da bulunamamış olduklarından hizslannda yazılı kazanç ve buhran vergilerine ait ihbarnamelerin 
blzsat kendilerine tebliği mnmkOn olamamJştır. Hukuk u -uıu Muhakemeleri kanunu bnkUmlerine tevfikan ve teblil 
yerine geçmek Ozere keyfiyet il4n olunur. c8677.1 

1938 YILDA ŞI li 
HAVA .KURUMU BüYü PiYANGOSU 

Bü3rük İkramiyesi 

( 500.000) Liradır 
Aynca 200.000, 150.000, 100.000 70.03!), 60.000, 50,000, 

~.000,. ~-000, 15.000, liralık ikramiyelerle ( 100.000, 400.000) 
liralık ıkı adet milklfat vardır. 

K.eşide YıJbııı gecesi yapılacakhr .•• 
Bıleiler : (2,5), (5) ve (10) liradır. 
Vakıt kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 

•• • 
SEKSULIN 
Ade·m.~ 
· · ikticl1ar 

1 ' 
· ae·ı 

· gevşekli~I, 
Dermansızlık, 

Vücut we Dima~ın 
yorgunru4unda 

pek muessır •• emin 
bır ııaçtır . 

Ku t us"' 200 kuruş 
6E$~ı. UMA~ · '1Arilti~· :tVAf 

Ecz a n esi - ~~ ,,...,. e ci 
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SAYES .. ıNDE Q~A - D~AQ e,(Jy()K [))R. - 1-\ 'y, 

ADIM ATTI 

2e.0YÖK 
YENiLiK. 

ElJPTIK O~RLt>R 
PARAZ'lTLER1 BO(JUCU TEQlİBAT 

12 Ay Veresiye Satış 
SAH •ı B 

1
• N 

1
• N 5ES

1• 
302 lstiklAI_ cadd~si, Beyoğlu 

' ve Acentelerı nezdmde : 
Ankara - Adana - Adapazarı - Antalya - Antep - Aydın - Balıkesir - Bandırma - Bursa - Denizli -
Diyarbakır - Edirne - ElAzıg - EreQ'li - Eskişehir - Isparta - lzmir - Izmlt - Kayseri - Konya - LOle· 

burgaz - Malatya - Mersiıı - Samıun - Sivas - Trabıoo - Van - Zonguldak - Zile. 

p A T 1 
lç ve cq buur memelerinde, buur me1Delerinin her tirlü 
iltihaplarında, cerahatlenmif fistüllerde, kanayan buur me
melerinin tedaYi.sinde daima muvaffakiyetle tifayı temin eder. 

AHENK ve MANDOLiN 
Zarir, sağlam ve ucuz olduğun· 
d11n memleketin ber tarafım& gön· 
derilmektedir. Ibtiyaçlarmızı ve 

kataloğumuzu isteyiniz. 
e•kl,ehlrı Ahenk Çık•ran 
~--... S. Suad 4m __ _, 

' 
Son P01ta Matbaam 

N~fl'iyat Müdürü: Selim Ragsp Bmat 
SAHIPLEİ&lı S . .Rogsp ~MEÇ 

.._ ftNta UŞAKUGU. 

Birincikinun 30 

Şif• 25, büyük 40, dört misli 60, 

HASAN GAZOZ ÖZÜ 
Lımon, Portakal, Mandalina çeşidleri vardır. Meyva usarelerlnden y• 

pılmıştır. Şampanya gibi lezzetli ve midevidir. Misafirlerinize H•••• 
Gazoz ÖzU ikram ediniz. 

Yakında Ananas, Çilek, Muz, Frenk nznmu, Kayısı, Ağ ççiletl anilerl 
çıkacaktır. 

• 

Şl•••I 2S, bOyDk 35, dört 111lsli 50 kurutb1r. 

Al .. 1 ;\J U il t 1) D İ N 

H A C 1 BEKi R 
KAYMAKLI LOKUM - KESTANE ŞEKERLEMESi 

LUKS AMBALAJLI ÇEŞiTLi LEZiZ 

KARAMELA ŞEKERi 

• 

• Bahçe kapı . Geıeta · Beyo9ıu. Kadıköy • 

~ LkW 


