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Fransa., Rusya ve italyada casuslar 
f Müstemleke işi yeni bir safhaya girdi 1 F f ansada Majino hattının 

F .. J k ) . d krokilerini elde eden ransa, mustem e e erın en J 
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AI . t•d A . dd J casus ar ya a an ı ar 

manyanın .Jp J 8J ma .e er Leningrad'da iki Alman caausu 25 er 

h 
seneye mahhı1m edildi 

tedarı•k edebı•Jeceg""' J•nı• )• sas ettı• Romada Fransa hesabına casusluk yapan bir şebeke 
bulundu; casusların muhakemeleri gizli yapılıyor 

Fakat Almanlar Fransızların bu 
teklif ine yanaşmıyorlar 

~-Londra 23 (Hususi) - Bir müddet - - --- -·----

tenberi Almanya tarafından, tekrax mey- c ey han s h 
dana atılmış olan müstemleke talebi, tn- .· ve ey an 
giltere ve Fransa hükumetlerini mühim 

kararlar almağa sevketmiştir. n h . 1 1 .. k 1 d 1 
Bu iki devletin himayesi altında bulu- e 1 r e r y u s 8 

nan bazı memleketlerde harici tahrikat 
neticesinde baş gösteren isyanlar, yeni 
kararların alınmasında bilhassa imll ol
ınuştur. 

Vukuu melhuz nahoş h!diseleri önle -
inek istiyen Fransa ve İngiltere, elle • 
rinde bulunan müstemlekelerin hariçle 
tktısadi temaslarını kolaylaştırmak üzere 

(Devamı 2 inci sayfada) 
Mü..-ttemlekeler hakkında bir proje hazır

lıycın Fransız devlet nazırı Sa.ro 

lngiliz Kralının riyaseti 
altında toplantı yapıldı 

lngiliz kabinesi, bugünkü toplantısında, Lord Halifax'ın 
Berlin temasları hakkındaki raporunu görüşecek 

Londra 23 (Hususi) - Kral Lord Ha
lifax'ı kabul ederek seyahat intıbalarını 
dinlemiş, sonra hususi bir meclise riyaset 
etmiştir. 

}J°azırlar heyeti gerek Lord Halifax'ın 
raporunu, gerek bu rapor üzerinde harı
ciye nezareti şube müdürlerinin yaptık
ları tedkikleri yarın gözden geçirecektir. 

Derhal karar verilmesi mevzuubahs de
ğildir. 

Gazetelerjn aldıkları malfunata gfue 
Alman taleblerinin sabık Alman müstem
lek_!'?lerinin istirdadına, Alınan hududu 
haricinde yaşamakta olan Alman ekal • 
liyetlerinin vaziyetlerinin yeniden tesbi-

(Devamı 3 üncü ıa'Jlfada) . -

lzmir belediyesi de su ve 
elektrik şirketlerini alıyor 
Belediye Reisi her iki ıirkete birer mektub gönderdi 

tetkikat yapılmasım ve fiatin bildirilmesini 'istedi ' 

--

lzmir elektrik §irketi binan 

hmir D "(Husus!) - Belediye reisi, a- diğini birer mektubla bu şirketlere bil • 
ltCdarlarla yaptığı. temas neti - dirmiı ve tedki.kat yapılarak fiat isten • 
ceeinde t~mir elektrik ve tramvay şirke- mesini rica etmi§tir. 
tile su tftketinJ satın almağa karar ver • (Deva.mı 9 vnetı ıau.fadaJ 

Fransız - Alman hududundaki Ma jlno hattının içeriden. ıörünilfil 

Seyhan Üzerinde kurulacak Patis 23 (Hususi) - Bir ecnebi dev,Alsas'da tevkif edilmiştir. 

k
.. .. .. let hesabına casusluk yapan altı kişi (Devamı 9 uncu .ay/cıda) 
oprunun temel atma ---

töreni geri kaldı 1 Şehir Meclisinin devre sonu toplantısı __ __,I 
Adana, 23 (Husust) - İki günden- G • 1 d b •• 1 1 • 

beri devamlı sure~te yağan ya~urlar- az 1 n o a r a o m e 1 
dan Ceyhan ırmagının suyu yuksel -

miştir. Halle sal ve kayıklarla, güç hal 1 b 1 d 1 k 
• (D:vamı3üncüsayfa~) A yer er u un uru mıyaca 

Hındıstan ve Şımalı Ekmek meselesile margarin yağı işi ve afişaj 
Afrikaya talimatnamesi bir karara bağlanamadı 

ihracat arttı 
İzmir 23 {Hususi) - Tatbik edilmekte 

olan ithalat rejimi .kararnamesi, bazı 

memleketlerle ticaretimizin inkişaiına 

yaramıştır. Son aylar içinde Türkiye -
İngiltere ve Türkiye - Belçika ticaretüı
de gözleri çelecek kadar bariz bir ilerle-

(Devamı 2 inci sayfada) 
~ .. • ı ıu.-.• 1 ' , ,. ,,. __ ,,.,,., •• • ,...,.. 11,1 1 1 

t • l•M.,_ 

Dün köylere dağıtılan damızlık boğalara uhüsnü muamele» edilmesine, 
istinye - Bebek yolunun asfalt olarak yapılmasına karar verildi. Fakat 
bu karar, Kartal - Maltepe yolun un bir an evvel yapılmasuu isteyen 
Kartal azasının itirazını mucib ol du. 

Onlara, köy 

rouhtan ile ihtiyar 
heyeti baktıracak, 
hizmetlerine, gün • 
düzleri sığırtmaç, ge
celeri de korucu ha • 
kacak. Yatıp kalka -
caklan yerler, ay • 
dı;nlık ,ferah, temiz, 
ve soğuktan mahfuz 
olacak! Onları kıra 

götürecek olan sığırt
maç, münasebetsiz 
mah!Uklarla düşüp kalkmalarına 
vermiyecek, sığırtmaç onun peşinden bir 

SlJZVN KISASI: 

dakika ayrılmıyacak. Ona hüsnü muam~ 
(Devamı 9 uncu sayfada) 

ÇİRKİN ADETLER 
Yazan : Ercüment Ekrem Talu 

K rk d b 
• Un tt ıı. ~.... daıha ortadan kalkıyor. Al, yeşil, tü.rli hl • a as a ya ancı hır e a ıliı ..... - . 

çımde, ıslak çaımışırlarm nazarları fena fe-
şunlarla ölen, meşrutiyet deni.Din na tırmalayan, büyük bir şehrin lllecleal 

en enerjik şahsiyeti Cemal (Paşa), 1909 yı- manzarasını ihlil eden teYler olmasuıdaıa 
lının iptidalarında bir aralık Üsküdar mu - vazıeçtik.. çamaşır, bir ailenin mahremiye
tasarrıfı olmuştu. tini aleniyete döken, onun sosyal, mali da. • 

Mutasarrıflık sandalyasına oturur otar - rumile beraber, zevki selim telikkllerini, ah
maz, ilk işi entariye ve entari ile liübiliyane lak " karakterinin iyi veya fena basasl)et
sokaklarda dolaşanlara karşı f(ddetU bir mü- !erini, sanısız ve hatti hayasız bir tarzda 
cadeleye ~eçmek old11. ammenin tenkidine, tezyifine arzeyleyen bir 

Arkadaşımız Kemal Ragıbın ga
zetemiz için hazırladığı bu büyük 
röportaja bir kaç güne kadar başlı

yoruz. 
Bu röportajı okurken siz de onun-

j O zaman -hatırlarım- Paşanın ha icra- vasıtadır. 
atını istihza ile karşılayanlar, sinsi almi o- Frenkler: c<Kirll çamaşırlar aile laarimin-

la beraber dünyanın en enteresan, 
en lüks yerlerinde gezecek, en baş 
döndürücü hayatı yaşıyacaksımz. 

BEKLEYİN!. 
1 Yeni müsabakamız 1 

Futbolcülerimizden biri lig, diğe
ri de milli küme maçlarında olmak 
üzere en fazla gol atacak olan iki • 
sine birer kupa hediye ediyoruz. Bu 
müsabaka hakkında yarın daha faz
la malftmat vereceğiz. ________________ ..) 

t nunla alay edenler ç?ktu. O, bunlarm biç de yıkanmak gerektir!» derler. Yılurnması 
birine aldırmadı Ye Usküdarı, entari deni - mahremiyeti icab ettJren bir IJflyin kurutul _ 
ten maskarahkdan kurtardı. masında ayni mahremiyet ıözetilmeli d ı·ı 

Memleketin başka yerlerinde, o vakitkl midir? c 
1 

bu yasalın akislerini duyanlar da, yaftf ya- Benim ve benim ribi daha da bir ki • 
vaş,. kendiliklerinden, bu acayip kisveyi ter- ı·ı:nın şaştığı cihet, bu çok l'ereklJ yasaç: :-;:. 
kettiler.. . hır Meclisinde müzakere edilirken baııa i _ 
. Mütarekede, in~ ~lisl de, kesik ökçe- Uraz edici ~erin yiikseJmiş oımı:.u1ır. .. 

1ı kundura, ve arıo dilınde (Kartal kanadı) s· · · k' • d ti ·. '-d '; . . ızı çır ın a e erım.u en azaldaştırma~ 
tabır edilen şekılde, kollarım geçirmeksizin ğa ve mili' 1.~-·- h 

ı var 05u.uu.m cep esine daha nıe-
omuza atılan ceketler ve paltolarla bir bay d • b. ıı. uf - eru ır manzara verme.e mat benhangi 
~duttrl adşmış, alır _cez:ıta1rta, balkı bu çirkin bir teklif veya tedbirin muballlleri obcağı-
a e er en vazgeçınnışt ·· -

G 
.. • • 111 duşunmek bile, yurdunu seven her ferd i-

.. ~en ıun Ist~nbul Şehir Meclisi, uzun çin elemi :raucibtir. 
nıuzakereler ve mü.nakaşalardan sonra ev - Mütearrızlarm dedikler·ı "•'bı· • ç · ı 
ı · k ıc. .. • amasır a-
erın so aıı;a bakan cephelerine, balkonlara, ruru.1 bu yasakdan sonra ıüneş görmiyerck.. 
bab~plere çamaşır asılmasmı yasak etnılş. lermi'! Varsın güneşsiz kalsınlar B ·· 

G bil . er ~uneı 
eo e kalan bu kararı aı_ıuşlamalıyız. görmiyen şeyi meydana wracak olursak, e • 

Demek oluyor ki, çirkin i.detlernnizden biri deb nerede kalll'T 



2 Şay(a 

A4-------------------------
Her gün 
---

Otomobil gümrüklerinin 
Ucuzlatılması tasavvurları 
Meydana çıkarken 

Yazan: Muhittin Birıen 

A nkaradan gelen haberlerden 
~ anlaşıldığına göre hükumet 

otomobil gümrüklerinin ucuzlatılması 
için bazı tedkiklere ve batta bazı konuş
malara girişmiştir. Bir fikir adamı için 
en büyük zevk, müdafaa ettiği fikirlerin 
hayata geçtiğini görmek olduğuna göre, 
bu sütunJarda bir senedenberi propagan
dasını yaptığım bazı fikirlerin yavaş ya
vaş hayata geçmekte olmasından dolayı 
ne kadar zevk duyabileceğimi tahmin et
mek kabildir. Benzin ve petrol ucuzlu
ğundan sonra, şimdi bir de otomobil güm
rükleri ucuilıyacak olursa kendimi bah
tıyar sayacağım. 

Bircok defa söylediğim gibi, bugün 
harb -demek motör demek oldu; fakat, 
sade harb değil, sulh ta motörün tekerle
ğine takılmıştır: 1ktısadi hayat, bütün 
di:nyada motörün hakimiyeti altına gir
miştir: çünkü o, sür'at, kolaylık ve ucuz
luk gibi, bugünkü dünya medeniyetinin 
direklerini teşkil eden üç şartı bir elde 
topluyor. Cebimizdeki saat ne kadar ba
sit bir makine ise ve bize bu alet ne ka
dar lazımsa bugünkü hayatta da motör, 
bilhassa hareket için kullanılan cinsi o 
kadar basit ve o kadar elzem bir maki
nedir. Memlekette ucuzluğu, bolluğu, 

hareketi, ticari ciroyu bilha$1. bu nevi 
rnotör artırır. Bunun Türkiyeye ucuz ve 
bol gırmesi lbımdır. 

Motör girdikçe şoför adedi artacaktır. 
Memlekette motörden anlıyan ustalar 
çoğalacak, yer yl!r tamirhaneler ve atöl
yeler kuru:Rcaktır. Bunlar bi:ıe sulh için 
de lazım, harb için de elzemdir. Ayni ıey, 
rnotör, otomobil, Türkiyede hayat stan
dardının yükselmesi bakımından fevka
lade mühim bir rol oynıyacaktır. Güm
rük varidatı eksilebilir; fakat, öteki va
ridat artacaktır: Belediye varidatı, her 
nevi kazanç vergileri ve iş hacminin art
masından ileri gelecek olan her nevi dev
let varıdatı ve benzin sarfiyatL 

* Ötedenberi köhne bir fikir var: Tür-
kiyede benzin bulunmadığı için milll 
müdafaa zamanında hayvana ihtiyacı

mız olacaktır. Biz arabayı ve eşeği rnü
daf a:ı. etmeliyiz ki günün birinde buniar
dan istifade edelim. Hayır, biz hayvam 
\•e eşeği ancak ziraatte himaye edeceğiz 
ve onlnn tarla ve çiftlikte üreteceğiz. 

Çünkü, ziraatin şartlan başkadır ve ora
da benzin meselesini duşünebiliriz. Fa
kat, harekt için mutlaka otomobile ve 
kamyona geçeceğiz. 

Türkiyede bugün benzin bulunmadığı 
doğrudur. Ancak, kömıir ve linyitten 
benzin ·stihsali mümldin olduktan sonra 
korkumuz azdır. Bunun yegane mahzu
ru pahnh istihsal edi1m sindedir. Fakat 
ne kadar pahalı olsa, gene bugünkü da
hili ffattan fazla olamaz ve bu da harb 
zamanı iç;n mesele değildir. 

Sade bu h21 drğil, başka sebebler de bi
ri eskisi gibi bu bahiste korkmamaya 
sevkeder. TürJdyenin İran ve Irak gibi 
iki kıymetli ve az_iz dostu vardır. Bu 
memleketlerle bizim münasebetlerimiz o 
tarzda kurulmuştur ki bizim onlarla harb 
halinde bulunmamıza imkan yoktur. Irak 
petrolları hududumuzun yanı başında
dır ve bu iki memleket arasındaki demir
yollarının birleşmesi kısa bir .zaman me
selesıdir. Bundan başka hemen gene hu
dudumuzun yanıbaşında Suriye de pet
rol buluyor. Suriye He de aramızda niha
yet hakikt ve samimi bir dostluğun tees
süs deceğinde şüphemiz yoktur. Şu hal
de, harb zamanında benzinsiz kalacağız 
diye korkmaya mahal yoktur. Biz bula
maz ve yapamazsak bile hududlarımı.zın 
yanıba~da benzini olan Irak, on
dan bıraz uzakta olmasına rağ -
'1en yollarımızın yakında birleşeceği İ
ran gibi az:!z dostlar varken endişeye 
düşmemize sebeb olamaz. 

Bütün bu sebeblerden dolayı Türkiye 
otomobil sanayii tesis etmem11 olan bü
tün memleketler gibi gümrüklerini :indi
rip Türkiyeye çok otomobil girmesini te
min etmeğe mecburdur. 

* Bugün bütün Türkiyede mevcud olan 
otomobil ve kamyon Avrupanın orta çap
ta küçük bir tehrinde bulunan otomobil 
ve kamyondan azdır. (300,000) nüfuslu 
bir şehir olan Triyestede on binden fazla 
yalnız otomobil vardır. Türkiyenin ıeniı 

s O,~. 

Resimli Makale: X Ne mutlak serbesti, ne de esaret .. X 

Programsız .hareket eden ınsan, tanımadığı bir yol ü
zerinde gecenin karanlığı.na rağmen sür'atle yürüyen 
yolcuya benzer, önüne çıkan ilk çukura d~ği mubak
kıktır, mutlak bir program içinde hareket eden adamın 

ise makineden farkı yoktur; hayatı zevksiz ve heyecansız 
geçer. 

Hayatı bilerek, zevkini tadarak yaşamak isteyen adam 
vaktini, sayini ve yaşayış şeklini tanzim ederken ifrattan 
olduğu gibi tefritten de kaçınmasını bilmelidir. Ne ken

dinizi bir esir gibi fazla bağlayınız, ne de her rüzgarın 

önüne düşen bir saman çöpü kadar hafif olu-
nuz. 
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sez ARASDNDA ) 
He•se hanedanının 
Sağ kalan tek ferdi 

·-------------------------· HERGüN BiR FIKRA 
Altın ile tartılan 
Hint mihracesi 

Sözün Kısası 
Bugün birinci 
Say/amızdadır 

Müstemleke işi yeni 
Bir safhaya girdi 

(Bqtarafı 1 inci sayfada) 
bazı tavizlerde bulunmağa karar vermişoıı 
!erdir. 

Cezayir, Tunus ve Fasta geniş tedki• 
katta bulunan ve Parise avdet eden Ftnn .. 
JlZ devlet .nazırı Albert Saro ıimali Af .. 
rikanın ıdari ve ikbsadi teşltjlD.tına yeni 
veçhe verilmesi lüzumunu bugün reisi .. 
cumhurun rıyasetinde toplanan kabinede 
ileri sürmüştür. 
Fransız müsteınlekat nezaretinin yarı 

resmi bir tebliğinden anlaşıldığına göre 
Fransız hükumeti, müstemlckelerindeld 
iptidami maddelerden Almanyanın ısti • 
fade etmesini temin edecek imkAnları ha• 
zırlamağa amadedir. Bu hususta bir an • 
laşına yapıldığı takdirde Almanya Fran• 
sız Afrikasından kauçuk, kahve, kakaa 
ve saire ithal edebilecek ve mukabil\nda 
demir, makine ve bu kabil sanayie ald 
malzemeleri ihraç edecektir. 

İngiltere müstemlekelerine gelince, ö .. 
nümüzdeki sene İngiliz Afrikasına ted • 
kikatta bulunmak üzere bir komisyon 
gönderilecektir. Bu komisyonun hedefi 
İngiliz Afrikasındaki müstemlekeleriı1 
kendi aralarında teşriki mesaisi ve ha • 

Bir mektub ve karşılığı riçıe iktısaui münasebetlerinin tanzimi .. 
Mektub: dir. 
cGönderdiğin tavuktan aldım, te- Bundan başka bu müstemlekelerin mü• 

ıekkilr ederim; fakat sen kafesin ka- dafaa işleri de ayni komisyon tarafından 
pa.ğmı iyi kapamamıpın, evin önün- "'lyrıca tedkik edilecektir. 

de cırabadan indirdikleri zaman ka- Almanlar yanaşmıyor 
Londra 24 (Hususi) - Berlinden bil .. 

pak kendiliğinde açıldı, tavuklar kaç- dirildiğine göre Fransız müstemlekcle .. 
!ılar. Araya araya anccık on tanesini rinden Almanların iptidai madde tedariki 
bulabildim.> hakkında Fransa rnüstemlekat nezareti• 

Karıılığı: ::.in ortaya attığı teklif Almanya tarafın,. 
cTqekküre değer bir ıey değil.. d l 

Hindistanın Bikaner mihracesi dün- an kabule şayan görü memektedir Al .. 
Kapağın iyi kapanmamıı olma.n me- . . . man hükumetinin böyle bir anlaşmıya ya .. 
ıeleritıe gelince; buna bilhassa mem- yanın en zengın adam:larından hın ol • naşmıyacağı ihsas edilmektedir. 
ftUft olmalısın_ Çünkü ben kafesin maltla maruftur. Geçenlerde doğumu- Fransız müstemlekelerinin müdafaası 
içiM ancak altı tane tawk koyup gön- nun ellinci yıldönüınünü kullulamış - Paris 23 (Hususi) - Son günleraa 

denn.iftim.> tır. Bu münasebetle Mihrace memle - Fransız müstemlekfit nezaretinde büyüli *- -« ketinin çok es.ki bir an'anesine göre bir faaliyet göze çarpmaktadır. Nezaret, 
En iyi satıcılar kaç terazinin bir gözüne oturtulmuş, öbür bir harb vukuu esnasında her mustem1e-

gözüne de hazinesinden ağırlığına gö- kenin kendisini müdafaa edebilınesı için 
Yaşında olanlardır re altın konulmuştur. Sonra da bu al- muhtaç olduğu organizasyonları kurmaı< 

k yük tmlar mihracenin fakir tebaasına tev - maksadile bir takım projeleri tedk'k ct-
Geçenlerde Londrada bulunan akra- Nevyor un bü " mağazaları bir mü- kt d" B i i . b' 1.: 

teh;ıssısa şu mühim meselenin hallini ha- zi edilmiştir. Mihracenin ağırlığı 22,500 me c ır. n ş çın ayrıca ır yükse.ıı;. 
balarının düğününe gelirken bir tay - val• etmişlerdir. İngiliz lirası tutmuştur. Yukarıdaki re- komiserlik ihdas edilecektir. 

yare kazasına kurban giden Hesse Ha- ty1 sab"ı kadınlar ve erkekler hangi sim mihracenin altın ile tartıldığını H" d" ş· f Af · 
nedan ailesinin sarayda Dırakıldığı i - yaşta bulunanlardır. Kanaati umumiye göstermektedir. in ISfan V8 IID3 İ rıkaya 
çin bir tesadüf neticesi muhakkak ö - gen\ ve güzel bir kadının keza kibar ve ihracat arttı 
lümden kurtulan tek ferdi 14 ay - güzel tavırlı bir erkeğin daha fazla sa - Hol/ywoodda 158 maymun (Baştarafı ı inci sayfada) 
Iık Marina Hesse, düğünün tış yapacağı dairesinde bulunuyordu. me vardır. Türkiye _ İngiltere kleıingf1 
bir felaketle kutlulanan Al - Ha~buki mütehassısın tedkikatı bunun ka/esten kaçtı iç piyasamızda ötedenbcri İngiltere men .. 
man sefareti fahrl ataşesi Prens Lud - aksini isbat etmiştir. Teclldkatın çıkar - Hollywood'da bir film çevirmek i _ şeli ma1Iara karşı mevcud olan alakl yü-
vig tarafından evlatlık edinilmiştir. dığı hakilC netice şöyle olmuştur: çin hazırlanmış olan 158 maymun bir- zünden muntazam bir surette işlemeğe 
Re~irniz, bu zavallı yetim çocuğu gös .Eğer, diyor. Her yirmi yaşındaki sn- den muhafaza edildikleri mahalden kaç başlamıştır. İngiliz ithalatçılan da, Tur .. 
tenyor. ...... _ tıcı yüz dolar kıymetinde mal satıyorsa, mağa muvaffak olm~rdı. Kaçan may kiyeye yapılan ihracat yüzünden biriken 
~dlannı ve uzun yollarını gözönüne 30 yaşındaki 108 dolar, fO yaşındaki 115 munlardan bir kısmı yıldızların köşk _ alacaklarını tahsil edebilmek için kle .. 
getirdiğimiz zaman, otomobil bakımın- d~ltır, ve 50 yaşındaki satıcı ise 122 dolar lerine gidip işgal altına abnışlardır. On rinkli satışlara ısınnuşlardır. 
dan ne kadar feci bir vaziyette bulundu- kıymette ma1 satmaktadır. Binaenaleyh beş yirmi maymundan ibaret bir grup Yeni ithalat rejimi kararnamesınin 
ğumuzu anlarız. Sade otomobil bakımm- en iyi satıcı elli yaşında olandır> demek- da Greta Garbo'nun bahçesindeki a - başka bir faydası da, aramızda ticaret 
dan değil. iyi şoför ve tamir atölyesi ba- tedir. ğaçları işgal etmişlerdi. Maymunların anlaşması bulunmıyan Hindistan, Malta, 
kınımdan da ayni haldeyiz. Bu şartlar sahibi bir maymun yakalayıp getirene Tunus, ~imali Afrika gibi memleketlere 
içinde Türkiye ne sulh iktısadiyatmı Hırsızlık yapmıga mecbur bir dolar ikramiye vereceğini llln et - son .aylarda ihracatın. artmasıdır. B"u 
sıir'atle inkişaf ettirerek sür'atle Yürü- mesi üzerine herkes insanlara benzi - memleketlere yapılan ıhracat serbest do-
mekte oJan Avrupayı yetişebilir, ne de kalan Rus prensesi yen bu hayvanları yakalamağa koyul • vizle ödendiği için hususi bir ehemmi • 
harb zarrı:ı.nında kuvvetlerini derhal Hadise Varşovada cereyan etmiştir: muştur. Nihayet 1 S8 maymuııdaıı 86 sı yetle takib edilmektedir. 
muhtaç olduğu noktalarda toplayıp on- Zayıf ve ağarmış saçlı bir kadin bir esir edilmiş, fakat diğerleri ele geçe - T A K V İ M 
ların muhtaç oldukları malzemeyi taşı- bakkal dükkanına ginniş. Etrafına ba- memiştir. 
m:ıya muvaffak olur. İyi bir şoför, maki- kınarak, kimsenin farketmediği bir sı- B d ma unla bazı1an tar _ 

· · 'd b ~-- " . . hal u ara a ym nn a 
nesını yo. a ıra~uı!aca., o~u ı~ - Tada bir paket tereyağını cebine :indi - fından komik olduğu kadar korkulu 
de tutacak ve eskitmiyecek bır şofor an- rirken yakalanmıştır. Polisde ifade ve- b" k h·diseı ... lr .. _,_ tır Bazı1a _ 

k ı,.,,.., d H<- b"lir l t"d • ekl' . ır ço a er .,,.-..u.&ulŞ • 
ca ""9· sene e ye~e ı · P ı aı § m- ren kadının eski Rus prenseslerinden, n bir modistra dükk.lnına girip için -
de şoförlük kolay, ~kat, iyi ~.för olmak Maria Tugutov olduğu anlaşılmıştır. de bulunanların paniğe tutulmasından 
ancak ıaman, pratik ve tecrube meee- 0 . k Pre s Tugutov Çar _ · t'f d ed-~ buld·-~'-- lbisel · · 
1 d. ,.. rensesın ocası, n )S ı a e ~ ua.uuı e en gıy 

Rami
ıın -2 ei Tetria 
11 

esı ır. ~ık Rusyasının, Sibiryadaki zengin al - meğe başlamışlar, bazıları bir Jobnta-
Bunun ıçindir ki otomobil gümrükleri- tın ve gümüş madenlerinin sahibi olan ya hücum edip bütün tencereleri yu - GONEş 

nin indirilmesi fikrinin nihayet resmi en zengin aristokratlardan biriydi Ka- varlamışlardır. Diğer bazılan da duy
tedkik masası üzerine konulmuş olduğu- dın, açlık yüzünden böyle bir harekete dukları açlığı teskin için manav ve 
nu görmekle memnun oluyoruz. teşebbüs ettiğini söylerken bayılmış - sebzeci düldtlnlarmı yağma etmişler -
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Muhittin Birgen tır. dir. Yata 

ır Ne vantte!~ ;.ın:u~ ~!~~ ~~Lnrrd~ 5~~.=~ geçe~~ ~ha~~ :ITüi: 
geleceği yazılmakta olan büyük otobüsler dün nihayet - Gerçekten güzel, bizimkilere nazaran konforlu, di-
şehre çıktılar ve görülüp muayene edilmek üzere bele- yordu. Öteki de şu cevabı veriyordu: 
diyenin yan sokağında mevki aldılar. - Evet öyle. Fakat buna rağmen İzmir şehri bu otobüs-

Hakikaten yeni boyanmış, temiz, güzel görünüyorlar- leri beğenmediği için İstanbula yollamış. Kendisi için be
dı ve şoför yerinin üst tarafını kaplıyan İzmire mahsus lediye reisinin Avrupada yaptığı tedkik seyahatinde gö
levhalan ile göze çarpıyorlardı. Önlerinde durup bakan- rüp beğendiği salon halinde son sistemlerini 2etirt
lar oldu. Herkes beğeniyordu. Fakat bizim kulağımıza iki miş .. • 
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cÇ ~:z::~!! ;JJ S4Lı&-<~.-
Teşkilatı Esasiye kanununda 

değişiklik teklif edildi 

Cumb:~~~0ğ0:.~! !!!!8~ugünkü AL: E ....... ~ 
başmakalesi cistanbulun imarında ekonomik 
d~unceıı serlevhasını taşımaktadır. Yunus 
Nadi İstanbulun iman mevzuu bahsoldu
ı;u bugünlerde bu işin büyük ehemmiyetini 
anlattıktan sonra İstanbulun bir transit 
merkezi olduğunu da işaret ediyor, bu nok
taya da büyük ehemmiyet verllnv•slni tav
siye ediyor. En sonra İstanbul hinterlandı
nın zirai ehemmiyetinden bahsederek. bu
nun da canlandırılmasını tavsiye ediyor. • 

• Mısırın dahili sükuneti 
hala ve tamamen 
yerine gelmedi 

Y•an: Selim Rat"lo l'!m~ 

Kamutay Başkanlığına 150 den fazla imzalı bir kanun 
teklifi verildi. Encümende bugün tetkik edilecek 

* Tan - Ahmed Emin Yalman bugfinJı:ü 

başmakalesinde Atatfirkün Dotu seyahatleri 
intibalar• üzerinde durmaktadır. Bugünkü 
modern, ileri kafalı Türkiyenln çalışmasını 

öven Ahmed Emin Yalman makalesini fÖyle 
bitiriyor: 

O 
ngiltcre ile geçen senenin ağustosun-

da yaptığı anlaşma ile istiklaline ka-

vuşan ve cMontreux. de devletlerle akid 
ile mukavele neticesi milli emellerini ta
hakkuk ettiren Mısırın şimdi, bu muvnf
fakiyetleri tetviç için oturması ve çalış
ması lazımdı. Fakat istemek demek y<ı?
nıak demek olmuyor. Nitekım bütün ba 
güzel netict>lere rağmen Mısır, çok mu'l
taç bulunduğu dahili huzuru tamaınile 

temin etmiş değildir. Bu halden, memL.!-

Ankara 24 (Hususi) - Teşkilatı Esasiye kanunumuzun 
1 maddesinde bazı değişıkhkler yapılması hakkında K amu • 
tay Başkanlığına 150 den foz:la imzalı bir kanun teklifi takdim 
tdilmiştir. Bu kanun teklifini bugün Teşkilatı Esasiye encü -
meni toplanarak tedkik !::decektir. 

kili mahsus kanuna tabidir> şeklinde değiştirilmesi teklif e -
dilmiştir. Geçen sene kabul edilmiş olan cHükumet daireleri
nin Vekaletlere tak.simi ve Siyasi Müsteşarlıklar> hakkmda
ki kanunla da Vekalet 12 de.-ı az 16 dan fazla olarruyacak ve 
Devlet Vekillik leri ihdas edilebilecekti. Haber aldığıma göre 
bu kanun hükümlerinin tadili için de bir proje hazırlanmıştır. 
Projede esaslı bir madde vardır. Ve vekillerin adedini takyid 
etmemektedir. 

rAtatArkün seyahat donüşü neşredilen fn
tıbaları ortalıktaki lstldadlar ve hazırlıklar 

bakımından güzel bir beşarettlr. Atatürk.ün 
hepimizden uzak ve hepimizden iyi gordilğfi 
tein Türk vatandaşlarının çalışmaları hak -
tındaki ümldli ve ferahlı görüşleri daha ge
niş çalışmalar için taze bir kuvvet membaı 
olacaktır., 

Tadil edilecek olan maddeler siyasi müsteşarlıklar için Teş. 
kilatı Esasiye kanununa geçen yıl ilave edilmiş olan hüküm -
leri havi fıkra ve cümlelerdi:. Değişmesi istenilen bu madde
ler ve hükümler siyasi müsteşarların tayin şekilleri, mes'uli
Yctleri, vazife ve saliıhiyetlerıne aiddir ki. bu hükümler ana 
Yasada beş madde ve fıkra ıçındedir. Ayrıca ayni teklif ile 
•na yasamızın 48 ınci maddes•nin de tadili istenilmektedir. 
Bu madde Vekaletlerin adedi kanunla tayin edilir. hükmü· 
nu ihtiva etmektedir. c:Aded:t kelimesinin ana hüküm olarak 
kalması doğru görülmediğinden maddenin cVekaletlerin teş-

Devlet !şleri yeni Vekaletlerin kurulmasını lüzumlu kıla· 
cak olursa bu ihdas Başvckil;n teklifi ve Cumhurreisinin tas
diki ile olabilecektir. Yeni proje ayni şartlar içinde icab eder
se Vekalet adetlerinin de azaltılmasını mümkün kılmaktadır. 
Her iki teklif ve pl'oje alakalı encümenlerden bu hafta içinde 
geçerek Meclisin yakın toplantı ruznamelerine alınması bek
lenmektedir. 

* Kurun - Asım Us bugünkü ba§makale-
slntie 'lürk maliyesinin kalkınmasından vo 
bütçede görülen büyük lehte farktan bah
setmektedir. Bu bütçe fazlalığının sene so
nunda 20 milyon liraya baliğ olacağını he· 
sablıyan Asım Us: 

«Vergi tahsilatının gösterdlfl fazlalığı 
tecrübe yıllarının geçtiğini gösteren en mad
di blr alAmet saymalıyız. diyor. 

ketin büyük ekseriyeti çok müteessirdir. 
Çünkü bu halk, memlekette yapılacak 

pek çok şeyin bulunduğunu görüyor ve 
biliyor. 
Şarki Akdenizin vaziyeti eskisi gibl 

değildir. Trablusgarb hududunda ıki İ
talyan kolordusu mevcud olduğu gibi Nil 
membaları da bugün İtalyanın elindecıir. 
Şu şeklile Mısır, her taraftan çevrilmiş 
bir vaziyettedir. Onun, bugün, dahili ge-lngiltere, Amerika. ve Fransa Japon 

notasını kabul ettiler 
Atatürkün 
doğduğu ev 

çimsizlikleri bırakarak memleketin idari 
teşkilatını bir an evvel kurmaya oaşla
ması, mfü;takil bir millete Iazım olan ve 

bugünün ihtiyaçlarını karşılıyabih'cek 

modern orduyu meydana getirmesi, Mon

treux'de, dünya milletlerile yaptığı rrıu

kavelelerin tatbik ahkamına geçmesi, ıın
dan beklenen ilk -faaliyet hamleleridir. 

Çinliler arasında 
isyan çıktı 

Londra 23 (Hususi) - Tayi gölünün iki 
llyılarında tahaşşüd eden Japon kıt'aları 
«ankine doğru ileri hareketlerine devam 
etrnektedirler. 

'Tokyo 23 (A.A.) - Tebliğ: 
Changhai cephesinde Çin kıt'alarını 

Changhai - Nankın demiryolu istlkame -

tinde takıb ed n Japon ordusu, 22 sonte~
l'in günü !>abahleyin Nankin'in 140 kilo
l"netre c nubu garbisinde kain Wusih §eh
ti.n; J gai clmi !erdir. Bu havalide yağ -
Jtıuıiarın husule getirdiği tuğyan netice
sinde o duy~ yiyecek ve cephane teda -
tikıfle imkan kalmadığı için ordu ihti -
l'açları tayyarelerle temin edilmekte ve 
0rdu da bu sayede ilerlemektedir. 

Çinliler arasında isyan 
l<:ashing'den Hangşov istikametinde 

tic'nt eden General Liu-Şien-Hsu ku -
lnandnsındaki Hunan eyaleti ordusuna 
lnensub Çin kıt'alarınm bir kısmı 21-22 
sonteşrin gecesi isyan etmişlerdir. Asi 

askerler bankaları, acentaları ve tica -
teth;ıneleri yağma etmişler ve merkezi 
Çin ordusuna mensub kuvvetlerle çar -
llışrnışlardır. 

lier iki taraftan da 1400-1600 kişi öl -
?tıüştür. 

Sef arethancler 
Changhai 23. (A.A.) - Hükumet mer

~ezinın nakli hususunda verilen kararı 
?nütenkib ecnebi sefaret ve konsolosha -
l'lelerı hükumetle beraber Nankine git
?neğe karar vermişlerdir. Fransa ve Sov
~etıl·ı: Birliği sefaretleri 2~ sonteşrinde 
. ankı 1den ayrılmışlardır. Ingiliz. Ame
tıkan ve Alman sefarethaneleri de bu -
tün taşınacaklardır. 

Şimali Çinde yeni bir hükumet 

d l>ekin 23 (A.A.) - Japon kaynakların
h~n a'ınan haberlere göre şimali Çınde 
J ır hükümı=-:t teşkili için Japonlarla Çin.i
er <.rasında faalıyetli müzakereler ol -
tt\aktadır. 

Dil Kurumu taraf ınr'an 
hazırlanan fizik, kimya 

ve mihanik terimleri 
?{ Ankara, 23 (Hususi) - Türk Dili 
kurumu tarafından hazırlanan fızık, 
~ıtrıya ve mekanik terimleri broşür er 
~·alınde bastırılarak öğretmenlere tev
l~ edılmek üzere kültür direktörlukle
)ıne ônderilmıştir. Bu terimler talebe-

e og ctılı ken nazarı dıkkate almaca.{ 

~~ktaJnr yapılan tamimde tasrih edıl -

~ t r. Teıimle~._hep. bi:den ls~e~ ha -
Ilı de talebeye ogretılmıyecek, ögret -
ta C!n .her dersde sırası geldikçe birkaç 

8 ne ıni öğretmek suretile ders yılının 
~~Una kadar bulunduğu sınıfın ders -b:

1
1nde geçecek yeni terimleri bitinniş 
Unacaktır. 

Amerika,Nankinde bitaraf bir mrntaka 
kurulmasrnı Japonlara teklif etti 

. ~ndra 23 (Hususi) - Şanghayd~ -ı hakkında amele partisi meb'uslarından 
kı Çın makamlarının hukuk ve sala - W edgood Benn tarafından sorulan su
hiyetinin Japonlara devredilmesi hak- ale Eden tarafından verilen cevab şu -
kındaki Japon talebi, Şanghaydaki İn- dur: 
giliz, Amerikan ve Fransız mümessil- - Şanghaydaki beynelmilel imtiyaz 
leri tarafından kabul edilmiştir. mmtakasının idare şartları Çin hüku -
Diğer taraftan Nankindeki Amerika metinin muvafakati olmadıkça değiş -

konsolosunun, Nankinde bitaraf bir tirilemiyecek olan «mahalli nizamna -

Selanik belediyesi namına 
bir heyet geliyor 

Atina, %3 (Hususi) - Atatörk'ün dol
duğu evin kendilerine hediye edildiğine 
dair kararnameyi takdim etmek üzere 
Seliinik belediye reisinin riyasetinde bir 
hey'et, ıelecek ayın ilk haftasında An -
karaya ıelecektir. 

lley'et belediyenin kararnamesini A
ta türk'e takdim edecektir. 

/ngiliz Kralının 
Riyaseti altında 
Toplantı yapıldı 

mmtakanın kurulması için Japon kon- meler» dir. 
solosuna bir pl5n teklif etmiş olduğu Benn bunun üzerine şu suali sor - (Baştarafı 1 inci sayfada) 
bıldirilmektedir. muştur: tine ve Versay sulh muahedesinde Al -

Japonya bu hususda henüz hiç bir _ Bu sözlerden Japon taleblerinin manyayı harb mes'ulü olarak gösteren 
c.:evab vermemiştir. reddedıleceği manasını mı çıkarmak fıkranın :adesine müteallik taleblerin 

Avam Kamarasında miizakereler lfizundır? is'afı münhasıran İngilterenin elinde de-
Londra 23 - Parlamentonun öğle _ Eden cevab vermiştir: ğildir. Bu hususta Fransa ile Belçikanın 

den sonraki içtimaında Şanghaydaki va - Bu ayrı bir meseledir. Cevabım da muvafakati olmak lazımdır, halbuki 
l A t A 1 b h · lı h ı t v bu devletler şimdiden muarız görünmek-ziyet pa~ a:nen o ~za arını ilhassa meş i tımam ~z~r anmış .ır. e zannc -

gul etmıştır. Meb uslar Eden'e bir çok dersem sualınıze de bır karşılık teşkil tedirler. Anlaşılıyor ki müzakere devam 
sualler sorarak beynelmilel imtiyaz etmektedir. edecektir. 
ınıntakalıı:rına Japonya vaz'ıyed ettiği Dört Çin gazetesi tatil edildi F ransa - İngiltere 
takdirde I~~g~ıt.7~·enin ne suretle hare - Şanghay 23 (A.A.) - Beynelmilel Londra 23 (A.A.) - Hariciye nazırı 
ket edecegını ogrenmek istemişlerdir. imtiyazlı mıntaka makamları, araların- Eden bu akşam Fransa büyük elçisini 
Eden bu. s~allere cevab vermekten im- da Çin maliye nazır~ Kung'a aid cChi- kabul ederek bir saatten fazla görüş -
t!na etmıştı1:" na Times• ve Kuomınta.?g'a aid cMin- müştür. Bu mülakat Halifax'ın Berlin-

Beynelmılel mıntakanın idare ve Pao• da olduğu halde dort Çin gazete- den dönüşü ile alakadar görülmekte -
teşkilatının Çin hükumetinin muvafa - sinden neşriyatlQrını tatil etmesini ri- prr. İngiliz siyasi mehafili bugünkü 
kati olmadan tadil edilip edilıniyeceği ca etmiştir. beynelmilel şartlar içinde Fransız hü -

r k l kUnıetile sıkı temasın muhafazası ]Ü -
r ransadaki gizli teş i at zumunda ısrar göstermektedir. 

Ceyhan ve Seyhan 
Nehirleri gülıseldl 

(Baştarafı 1 inci say fada ) 

ile nehrin üzerinden geçebilmektedir • 

Fakat Mısır hükümetinin bunu yapa
bilmesi için bir parça sükun bulması la
zımdır. Halbuki iktidar mevkiinde bulu-

nan ''e milliyetperver Mısırı temsil eden 
Nahas Paşa kabinesi, dahili hasımhtrla 
uğraşmaktan başını kaşımaya vakit bu

!amıyor. Bu husumet, bilhassa Üniversi
teden geliyor. Vaktile İngilterrve karşı 
Üniversıtedcn istifade eden Vefd fırka
sı, senelerce devam etmiş bir vaziyelın 
~ugün, fiili tezahüratı karşısındadır. 

Üniversite, dün, İngiltcrcye karşı .,ık 
sık kafa tutuyordu. Bugün de hüki'ınıe
te, bazan hükumetin bazı azasına karşı 

ayak diriyor. Bu hal, siyasi gerginliğı ar
tırıyor. 

Bir taraftan kabine ile Üniversite a
l'asında bu gerginlik devam ederken, ö
bür taraftan kral ile hükumet arasında 

tam bi anenk tesis edilemiyor. Krahn 
kendi hususi katibliğine tayin ettiği Ali 
Mahir Paşa. hükumetçe hoş görii1miyPn 
bir şahsiyettir; çünkü ilk zamanlar ken
tlisi de bu fırkaya intisab etmiş iken, id
diaya göre bilahare Vefdin daimi l>ir 

hasmı olmuştur. Genç kralın saltanat 

makamına çıkması üzerine Ali Mahir Pa· 
şayı kendisilc hükümet arasında daimi 

ve resmi bir temas vasıtası haline gelir

mesi, elbette ki Nahas Paşa ve arkadaş

larını memnun edemezdi. Fakat hüküm

dar nezdinde bu hususta yapılan teşeb
büslerin kôffosi semeresiz kalmıştır. 

Genç ve müstakil Mısır için temeııni 
edilecek ~ey, şimdi bu emri vakile müca

deleye geçmek değil, bundan. millet ve 

Fransız kabinesi dün Cumhurreisinln 
Başkanllğmda bir toplantı yaptı memleket hesabına azami istifade temin 

Şimdilik zarar ve ziyan yoktur. . . . 
I • ·· · k 1 k k" .. edecek bu tesrıkı mesai imkanlarını cı-

Elde . e~i!en vesikalara göre suikastçılar ~eb'.~s~n 
mechsını de hücumla işgal edeceklerdı, muhım 

ip uçları elde edildi 
Paris 23 <Hususi) - Cumhurreisinin ve bazı ısimlerin ifşasından evvel sağ • 

riyasetinde toplanan nazırlar meclisi bil- lam delillerin elde edilmesi lazım o'du
hassa de\'lcte karşı suikasd meselesi!e ğunu söylemiştir. 

rmagın uzerıne uru aca opru - . . . 
.. t 1 tma m · · d b ·· karmaktır. Mısır gıbı ıstiklalini yeni ka-n,·n eme a erasımı e u yuz -

den tehir edilmiştir. Seyhan nehri de zanmış bir millet ve memleketin, buna, 
biraz yükselmiştir. Kazalara bol yağ _ her şeyden fazla ihtiyacı vardır. 
murlar yağmaktadır. Selim Ragıp Emeç 

ıı Makineye verilirken 1 meşgul olmuş \'C dahiliye nazırının bu Bu ıat, tahkikatın memnuniyetbnhş 
nl"6usda verdiği etraflı malıimatı dinle- bir surette inkişaf ettiğini ve mühim ev-
miştir. rakın da ele geçirildiğini ilave eylemiş - Küçük 

Polis tahkikatı neticesinde mühim ip- tir. 
san'atler kanununun lktısad 

müzakeresine başlanıldı 
encümeninde 

uçları elde edilmiş olduğu anlaşılmakta- Elde f'dılen vesikalardan anlaşıldığına 
dır. göre .Cagoular• gizli teşkilatı, meb'usan 

l · gal etmek · · b' Ankara 24 <Hususi) - İktısad enciımeııl yasi Müsteşarlıktan öncekı" \ azı"fesı· o-
Emnıyet direktörlügu·· inspekterlerin - meclisini hücum 3 ış ıçın ır ku'çu· k san'atler kanunu liiyihasını müzake- 'ı D B k 

1 
k 

· . - b ı u d an ış a an ı · genel sek ret li- · e den bırı, lllE~elenin çok ciddi oldugunu plan da lıazırlnmış u un yor u. reye başlamıştır. Encumende hükQmet namı- , t" .
1 

-· h b . . er gın 
,,__,,, _ __ .....,.....___,.. _ __ _,...,.. • na sanayi umum mudüru Reşad izahat ver- ge ırı ecegı a er verılmcktedıı·. Me -

Almanya _ Macar B~lçikada Jıabıne mıştır. Tedklke başlanan projenin umumt nemencioğlunun sıhhi vaz·~etı tama -
B h 1 21 gündenberi hükümlerinde kanunun tatbik edileceği sa- men düzelmiştir. 

Görüşıneleri u ran . ha san'at ve san'atk6.r bakımından tedklk Murunmcr Eris raporunu hazırlıyor 
Paris 23 (A.A.) _ İyi mallımat al _ D evam edıyor edilmektedir. Kiıçuk san·atıar için verllen Ankara 24 mus·u ı) - iş bankası umum 

makta olan mehafil, Berlinde Macarlarla Brüksel 23 (A.A.) _ Kabine buhranı tarif memleketin bugiınktı küçük san'nUar muduru Muammer Eriş iktısadi raporunu 
,·aziyetine tamamen muvafıktır. Bu t~rıne hnzırlamıya b:ışlamı~tır. 

Almanlar arasında yapılmakta bulunan 21 gündenberi devam etmesine rağmen emek ve seı·mayesini beraberce kullanan l\lcmlekctin sıhhi vaziyeti 
görüşmelerın ikhsadi ve siyasi mahiyet- henüz zaıl olmamıştır. Bu sabah kral hı- kımse nazarı dikkate alınmıştır. Ankara 24 (Hususi> _ Yuksek Sıhhat Şıi-
te olduğunu beyan etmektedirler. ristiyan demokratlardan Tschoffen ve ,Numan Mcncmcncioğlunun hariciye rasmda memleketteki umumi sıhhat vazı -

Macaristanm hukuk müsavatı mesele- tı b ı ıı t ı ki ı l k ~ r tle d Brunet'e kabineyi kur - umumi katibi olacağı söyleniyor ye ve u nşıcı as a ı arın seyr ıa kında 
sindeki metalibatının da bu görüşmeler so:;ya ıs r en • . vel'llen tafsilat ve izahat tedkik edilmlşLir. 
Esnasında derpiş edilmiş olduğu rivayet mağı teklif etmiş ise de bu teklifi her jki- Ankara 24 ( Hususı ) ~ _Gazıante.b Anormal bir vaziyet mevcud olmadığı t.eıı -
edilmektedir. si de reddetmişlerdir. saylavı Numan Menemencıoglunun Sı- bit edilmiştir. 



4 Sayfa SON POSTA 

f Modern malige şubeleri! 
On milyon sermayeli 
Balık Bank kuruluyor 

Tüccarları 
tereddüde düşüren 

bir mesele 
lstanbul ve Trabzonda birer konserve fabrikası yapıla- K .. 

cak, Trakyaya Lahk ihraca!ı gündengüne artıyor h az~~ç ver~~.1 sisteminde 
Trakya şehirleri Edirne de dahil ol- Balık Bankın on milyon lira serma- enuz yenı ır deği~iklik 

duğu halde İstanbuldan son günlerde yesi olacaktır. Bunun beş milyon lira- yoktur 
bol mikdarda taze balık çe~ekte<l" r. sı nehir_ ve .g~lle:e aiddir. G~lle~~- Şimdiye kadar haricden idhalat ya-

• . 

Hergün Lüleburgaz, Kırklarelı, Saray, de oldugu g~bı bır kısım nehırlerımı:- pan müessese ve tüccarlar kazan ver
Tekırdağ, ve Edirneye kamyonlarla de de bol mıkdarda balık yumurtası ıs gilerini maktuan vermekte ç ah d 
taze balık sevkolurunaktad1r. Ge"e ba- t•hsalı mümkün olacaktır. beyannameye tabi tutulmakta v;:;uht~r 
lığı tabir olunan ve geceleri çıkan ba- BaJık ~ank t~kkül .~in.ce . e~indek~ bırnkılıyordu. 938 mali yılı başından 
lıklan hemen alan kamyonlar ertesi I s~rrnay~ ıle . ~ehır ve ~ollenn:ız_ı ~ennı iti~ren bu sistemin değişeceğine, id - . , 
günü öğle zamtmma kadar bunları ta- bır .şekılde ış •. etecek ve azamı ıstıfade lıalat. yapan bütün tüccar ve müesse _ j esk~aliy~ Veka.letı, lstan.bulda mevcudf .. R~~de San_ıatya maliye fUbesinbSj 
ze taze yerlerine götürmektedir. Trak tcmm cdecektır. . selenn behemehal defter tutmaya ve . ı malıye şubeleri bınalanmn asri ıçı gorulrnektedır. 

eh' 
1 

. . b .. 
1 

l' On milyon lira sermayenin iki mil - beyannameye tabi llut lrna ecbur hır şekilde inşasına karar vermişti. -----

kyadş I~rtenbrunl . ugun edre .tge ınbcelyke yon üç yüz bin lirası İstanbul ve Trab- bırakılacaklan hakkın:a p·yyaas~a bir ilk ve modern bina Sarnatyada yapıl- Bomon fi bira 
a ar s an u pıyasasın an azc a ı d 1 k iki" k f b 'k ı mış Samaty 1: besi i tih kf .. k" d .. 

1
d. y . b 1 b zon a yapı aca onserve a rı ası şavia başlamıştır ve a marıye şu t az F: b i'L k k 

~e ~.gı vat\ e~~: fen~a~tıy;n u l ile gene İstanbulda inşa olunacalt mo- ., İşin aslını defterdarlıkdan •e Tica- edilmiştir. Bina, harict vaziyeti itiba - a r HBSI apanaca 
ış gu.~ ~eç 1 çc 1 ı.şa ~ e e ır. . dern techizatı haiz balıkhane binası - ret odasından sordu d k D f; da lık rile çok güzel olduğu gibi d.ahill terti- Momonti fabrikasının ikincikanun• 

!luk~ımet, yalnız ~~nı.z kı~ısındakı na ~ahsis edilmiştir. şayiayı sureti kat'i ,:d~ tekz~b e;tm~ _ 1 batı da n_ümune olacak derecede mü - da biten irn!iyazı yenilenmiyeceğin .. -
şehırlerın halkına .degı~ •. ıç şehirler hal Istanbulda yapılacak konserve fab- tir. Ticaret odası J .

1 1 ~ kemmeldır. Binanın mimarları Zeki ve den bu fabrıkanm kapanması tekarrüıT, 
kına da balık yedırrnegı, balık serve - rikasının Balta limanı civarında inşa mata g·· · . n an ~erı en ı:ıa u - Vasıftır. etmiştir. Türkiyenin bira ihtiyacı An• 
t . · · h" · b k d ı·· ı . . . . . ore ıse ıhracat tüccarları ile ko- . . . . ımızın ımayesı a ırnın an uzum u edılmesı tervıç edılmektedır. Modern mi~oncuları deft t t kl b Bu grup Hocapac:ada yaptırılacak karadakı bLra fabrıkasından temın e • 

·· d .. • ·· d b ı k b nk k · ~J er u aca ar ve e - • -. gor ugun en a ı a anun proJe- balıkhane binasının da bu civarda ya- yannarneye tab· t t 1 kl d şube b" d · - · ı dilecektir. sind b · . 
1 

t k ı u u aca ar ır. ınasının a ınşasını uzerıne a - F 1 1 e u ışe genış yer ayn mış ır.. pılması ço muhtemeldir. Trabzon ve İdhalat yapan m·· 1 ı·· mıştır. Tramvay yolundaki medrese ıçı ara satılan biralara, birahane-
Balık Bank kanun projesi Şurayı istanbulda inşa olunacak konserve fab carlar gene eskı·s· g~b~se kert ve uc: ıkt 1 ktadır B . ti d b" lerde sifonla su karıştırıldığı anlaşıl • 

De 
1 

tt k' . • . b 
1 

v • ı ı ı ma u vergı y • ırı ma . uraya yenı p e ır kt d . . . bi 
v e en ted ık edılerek Başvekalete rıkaları a ıgın etmden konserve yapa- · vermekde veyahud d b an . . • ma a ır. Bu ıtıbarla halkın temız • 

verilmiştir. Bayramdan evvel Büyük cak. kılçık ve kuyruğundan balık unu tabi tutulın°akd ht a bey knlamkeye bına yapılacaktır. Bundan sonra dıger ra içmesini temin için bira satışınıll 
M·ıı t Mecl" · d ·· k k v • • "f d a mu ar ıra 1 aca - maliye o::ubele · b" 1 · 1 ak d t · · · h" · · ı ı e ısın e muza ·ere ve kabul ve balı yagı yapmak suretıle ıstı a e !ardır. ~ rı ına an ınşa o unac - a amamıle ş ışelere ın ısar ettırı me· 
edilmesi muhtemeldir. olunacaktır. tır. si düşünülmektedir. 

Sıhhat jşferı~Jffl;jşler!: ı Mut/ak tuzu 
Yeni muallim tayinleri • Fiaf /eri 

Sağlık müzesi ıslah ediliyor 
Divanyoiundaki Sağlık müzesinin mo- Kandilli kız llsesı riyaziye muallimi ze - [-. d • • t k 

dem bir bale ifrağı kararlaştınlmış, bi• ~i:~nn~;ıı:!se;!~a=~:; =~~;~~:· ~u= ~ A ırı ece 
mıda bazı tadil ve tamirler yapılmak ü- :ılllmllğlne, açıktan İhsan vera lisesi kimya Hukuınet, hayatı ucuzlatmak yolun-
zer~ faaliyet: geçilmi~ti r. . ~u ~eyanda fizik mualllmllğlne, İstanbul m lisesi F!a~- da muhtelif kollardan tedkikat yaptı _ 
eskı ahşab doşeme yerme çını doşcnc-cck, sızca muallimi Handan aynı ı~enin mudur rırken yeni mutfak tuzunun da ucuzla-
bazı salonlar da genişletilecektir. Tamir muavinliğine, açıktan Fatma Izmlr Kara - tılrnasına kar · b ı k 

. . . . .. taş orta mektebi tabıtye muaJllmllğlne, açık- . . ar v.errnış u uruna ta -
ve tachl ışı bır ay kadar surecek, bu za- tan Hatice Slllfke orta mektebi dikiş nakış dır. Piyasaya yem çıkarılmış olan mut-

FAZLA REKLAMA LÜZUM YOK : 

1 - ROMEO - J0L YET 
Şaheserler şaheseri 

2-ATEŞ TABURU 

JACK 
Ml.LL·ı sinemada bugün başlıyor. man zarfında müze kapalı bulunacaktır. munllimll.ğlne, istanbU!. kız lisesi tarih coğ- fak tuzlan, kristalizc toz şekerinin u _ 

rafya muallimi Adile Usküdar birinci orta fak benzeridir; çok beyazdır. Toptan 

De~clma~aagnda~~lankttçbrmtlteb1ta~ftro~fyamu~mll~~k~t~5~ruş IO~ra&r Buf"t ı=============~-------~=~===-~ tnnbul kız muallim mektbl eski Türkçe mu- k d .. . . . • · ıa ya - ,.. 1 Şehir Tiyatrosu 
Bu yıl Devlet matbaasında şehirli- nlllmlerlnden Seniha Çapa orta mektebi ~n a mühırn bır mıkdarda indirilecek- B R 111111111111111 tır B ti k f' 1 O Alııl B A L A Dra ıı kısmı Tepebaşı 

ler için 250 bin, köylüler için 200 bin Türkçe muallimliğine, İstanbul kız mualllm · u sure e ço ne ıs olan bu tuzu iYi 
tane alfabe 120 bin tane ilk mektep i- mektebi Türkçe munlllmlerlnden Süreyyn ucuz bir fiatla almak mümkün olacak- - · 11111 Tiyatrosunda 
kinci sınıf ~kuma kitabı 40 bin tane Çapa orta mektebi Türkçe muallimliğine, İz tır. y A G A R K E N Bu akşam saat 20,30 lla 
"Jk a·· d . _ • f 30 . mır Karat.aş orta metebl mus1k1 muallimi n·. t fd b" 1 S p A N y ı mektep or uncu sını , bın ta - Cezmi Haydarpaşa llaesl mwılk.l mualllmll _ ıger ara an ır ve yanın kiloluk m A 
ne de beşinci sınıf için yurd bilgisi, 120 ğtne, İstanbul kız Usesl riyaziye muallimi kutularla kilosu 12 kuruştan satılan Baş rollerde: 111111111 1 BAHÇELER 1 N O I! 
bin tane dördüncü sınıf, 80 bin tane I Halid Capa orta mektebi riyaziye muallim- s~f:ra tuzu, büyük bir rağbet görmüş _ FEY WRA Y-RALPH BELLAM Y 
beşinci sınıf tabiat bilgisi 120 bin ta- ugıne, Üsküdar üçüncü orta mektebl İngt - tur. Bu tuz makine ile hazırlanmakta Görmeden an- Yakında 

a·· a·· - ' . . llzce muallimi 5enlha Beyoğlu orta mektebi f d k . . ' 
ne or ~ncu. sınıf, 80 bin tane b.e~mcı inglllzce mualllmllğtne, Üsküdar üçüncü or- ırm a urutulmakta ve ınsan elı değ- lahlmıyacak 

KRAL LiR 

sınıf tarıh kıtabı, orta mektep ıçın 7 ta mektebinden Türktın Üsküdar birinci or- meden kutulara konulmaktadır. bütün arzulan· 
bin tane kimyaya giriş, orta birinci sı- ta ~~ktebl tarih ve coğrafya munlllmliğl - İstihsal artmaktadır 
ruf için 16 bin tane, 2 inci ve üçüncü sı- ne, Usküdar üçüncil orta mektebi Türkçe Alınan tedbirler sayesinde m , nızı canlı ola-

nı!lar için. ~ltı~ar bin. ~üsha ~rih. k.ita: :~=~:erot:;:he:~::ış~:::bl Türkçe ketim.izde tuz istihsal, istihlak vee~e: rak karpmza 

Operet ku:mı Fransız tiyatrosunda 
Bu akşam saat 20.30 da · 
ATEŞ BÖCEÖI 

hı, orta bınncı. sın~.f -~çı~. 36 hın! ~ıncı . racatı büyük bir nisbet dairesinde :ırt- çıkaracak, 
sı.nıf ~in 25 bın, u~ncu .s~nı~ ıçın 18 Ç~rak mek.t~~lerı açıla~a~ maktadır. 92 7 senesinde J 72,631 ton 1 hayret edece-

Komedi 4 perde 
Çocuk kısmı smıt 14 de 

LAFONTEN BABA 
bın nusha hendese, lıse bırıncı sınıf i- San at şubelen ıçın_çırak yetıştırmek tuz istihsal edilirken tuzlarımız · ğiniz büyilk 
ç~n 15 b~, ı. nci s~ı.f i~in 25 bin fi- üzere yurdun ~uhtelif yerlerinde çı - lam dolayısile 937 s~nesinde bu :i~ : filmler 
z.ık, 18 bın kımya, bırıncı sınıf için t 5 rak mekteblerı ve kurslan açılmasına dar 300 000 t aşmaktadır y . 

. . . . ıf . . 1 O . k "lrn" f , onu . anı 1 O 
bın, ıkıncı sın ıçın hın, üçüncü sı- arar verı ış ır. senede bir misli artmıştır. 

nıf iç~n. 15 bi~ biyol?ji, gene üçiincü k d İhracatımız artmıştır. 
sını! ıçın ıs hın cebır kitabı basılmış- Bir a m yankesici yakalandı 933 . a Ik. 1 
t 

B k'ta 1 t senesın en evve ı senelerde 
ır. u ı p arın basılıo::larında Dev - Beyazıdda smail isminde birın· 1·n ce _ 'h t 2 5 ... O b" t 

1 
b . ._ . nı aye - ., ın onu aşmıyan sa ı 

et :n~t aası pıyasadaki matbaalardan binden 60 lira parasını aşıran Muzaffer tı.şlar harici p· asalarla yapıl t -
da ıstıfade etmiş, bir kısım kitapları isminde bir kadın, yakalanarak dün masl~r netices?oıarak 937 se~n. ed -
bu matbaalarda bastırmıştır. müddeiumumiliğe teslim edilmiştlr ·de 130 b" to km tır E besın e, 

Şişli 
. ın na çı ış • n aşlıca 

___,_ ....,,,_...,................,_...._ müşterimiz Japonyadır. Senede 100 bin 

Fatl'h otobu" slerı' geldı• ton tuz almaktadır. Bundan sonra Yu-
• :.lavya, Belçika ve İsveç gelmekte _ 

Tiryaki sigarası 
İnhisarlar idaresi Yenicenin biraz 

serti olmak üzere Tiryaki isimli bir si
gara çıkarmağa karar vermiştir. 

Bu çeşidin 20 aded kalın ve 25 a _ 
dedlik ince sigaralık kutuları 16 kuru
şa satılacaktır. 

serisinden 

Matinelerden itibaren 

·ALKAZAR 
Sinemasında başlıyor. 

ERTUCiRUL SADi TEK 

TİYATROSU 

Bu gece: (ÜSK 0 DAR 
HALE} sinemaıuııda 

Çamurda Zambak 
Pen;embe (Bakırköy 

M1ltiyadi) 

Ll\.tt Lemlr)ouarı v.e L.man~arı ısıetm 1 Umu.n m.ır 1 ;, .ıa 1ı t ·ı 

Muhammen bedeli 24.000 lira olan muhtelif cins ve eb'atta makkap kalemleri 
24/12/1937 Cuma günü saat 15,30 da kap alı zar! usulü ile Ankarada İdare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin (1800) lira Iık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesiknsı ,.e tekliflerini ayni gün ı;aat 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeieri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada Te· 
sellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (7918) 

,_ ______________ _ 

Şişli ile Fatih arasında otobüs se - Her iki kıt'a arasında en uzak mesafe 
ferl~~ne. ya~da başl~naca.ktır. Bu ser 12,5 kuruş olarak tesbit edilrni tir. Di-
vis ıçın Izrnırden yemden Istanbula o- v , ş 
tobüs getirilmiştir. Şişli ile Fatih ara - ger kıtalar 8 ve 6 kuruştur. 
smsfa işleyecek otobüslerin muayene- Resimde yeni otobüsler görülmek -
lerine dünden itibaren başlanmıştır. tedir. 

Yarın • a~şam MELEK Bu SARAY sinemalarında 
akşam 

Alman şaheserinden sonra bir Fransız hirlkası 

MAHKUMLAR KALESi 
Bir aşk, bir fedakarlzk, bir vatanseverlik abidesi. Bu muhteşem eseri vücude getirenler 

ANNABELLA • PiERRE RENOiR 
Dikkat: Bu fece için biletleri M E L E K gişelerinde; 

Yarın gece için bile!leri S A R A Y gişelerinde satıJmctkLdır. 
lıaveten : Ankarada yeni yapılan garın ve paraşüt kulesinin resmi küşadı, nutuklar v. ı .... 



24 İkiııciteşrin 

Halkevleri faaliyeti 
Manisa Halkevi bfr albüm hazırlıyor, Bigada bir bina 
yaptırılacak, Harputta da güzel bir Halkevi yapıldı 
Manisa (Hususi) -

?ı.!anisa Halkevi az 
bir zaman içinde 
.memlekette çok de
ğerli işler görmüştür. 
Halkc>vi faaliyeti hak 
kınd Halkevi baş
kanı Azmi şunları 
söylC'miştir: 

- Evin bütün kol
ları faaldir. Her kol 
haftanın muayyen 
günlerinde toplana
rak verilmiş olan ka .. 
rarlar üzerindeki ic-
raatı tedkik ile yeni Hcırputtcı yeni ycıpılan. Hcılkevi binası 
kararlar ittihaz ederek faaliyete geçer- çılmı§ ve vilayetin tarihini, vaziyetini 
ler. Vilayetin MuI'.adiye. Saruhan, Kara- aydınlatacak fiimullü bir albüm hazır
oğlanlı köylerinde birer okuma odası a- lanmıştır. Şehirde mevcud tariht eserle
çılmıştır. Evde yapılan bir dilekçe kutu- rin de sicilleri tesbit edilmektedir. 
su ile şikayetler dinlenmekte ve kanuni Her ayın on beşinden on beşine danslı 
ınüracaatlar üzerinde gereken deliletler- çay toplantısı yapılmak için hazırlıklara 
de bulunmaktadır. Bir inkılab sergisi a- başlanmıştır. İki ay içinde on beşe yakın 
- ·~ ' ' ' --·- - ~·~·-~·-·--· piyes temsil edilmiş, köy gezileri yapıl-

K öyJ erde fapU mıştır. Evde halka kültürel, sosyal ve 
zehirli gazlardan korunma hakkında bir 

meselesi çok konferanslar verilmiştir. Vali Halke
vi faaliyetile çok yakından alakadar ol-

Nazilli (Hususi) - Köylerde tapu der
di mühim bir meseledir. Köylerdeki ev 
ve arazinin dörtte üçünün bugünkü sa
hibleri üzerjne tapusu yoktur. Bu yüz
den köylerde çok garib vak'alar olmak
tadır. Herhangi bir sebeble bahçe veya 
tarlasını yıllarca evvel satmış olan bir 
köylü beş on sene sonra hiçbir engel din
lemeden başkasının tasarrufunda olan 
bir yere girerek sahib çıkıyor. Eğer ara
larında vaktile alınmış bir sened mev
cudsa on sene evvel aldığı nisbetsiz bir 
parayı vererek diğer sahibi o yerden çı
karıyor. Elde bir tapu olmadığı için tar
la veya bahçeden çıkarılan kimse de bir 
şey diyemiyor, sadece emek ve masrafı
nın heba olduğuna yanarak müteessir 
oluyor. Gene bu tapusuzluk yüzünden 
iki komşu ev arasında hudud, avlu ve ar
sa kavgaları olduğu gibi mesela pek es
kiden satılan bahçe ve tarlaların ölen sa
hibinin oğulları herhangi bir teşvikle 
uzun yıllar sonra bu malları bir hiç mu
kabilinde geri almağa kalkarak seneler
denberi yeni sahibinin geçim vasıtası o
lan bu yerleri türlü tapu muamelelerile 
başkalarına satıp rnenfaatlenmek yolla
rına sapıyorlar. 

Seyyar tapu heyetleri ihdas ederek az 
zamanda köylünün emlak ve arazisini (a
razi tahrir işinde olduğu gibi) bugünkü 
sahib en üzerinden sür'atle tapuya bağ
latm"k \?C bunu mü~akip te tapusuz a
lım 'i!ltımı kaldırmak çok foydalı olacak
tır. Bu tapu işinin halledilmesi köylüyü 
büyük bir yükten kurtaracak önemli bir 
rueself'dir. R. ô. 

Ezinelilerin temennileri 
Ezine Halkevinde yapılan Parti kon

gresinde kasabanın ehemmiyetli ihtiyaç
ları olan elektrik tesisatının tamamlan
ması, kasaba ortasından· geçen çayın ü
zerinde bulunan harab köprünün betona 
tahvili temenni edilmiş ve bu dilekler 
vilayete bildirilmiştir. 

Kazada içecek su yoktur. İlkbaharda 
kesileiı çeşmelere hala su gelmemiştir. 
Belediyenin bu işle ehemmiyetli surette 
alakadar olması da temenni edilmekte
dir. 

maktadır. Ev yardım sosyal kolu tara
fından elli çocuk giydirilmiş, bunların 
mekteb kitab ve levazımatı temin edil
m~tir. 

Son bir sene içinde 8725 vatandaş 
Halkevi kitab sarayından istifade et
miştir. 

Bigada Ralkevi binasının arsası 
hazırlandı 

Biga (Hususi) - Belediye dairesinin 
yanı basındaki teneke kaplı eskici bara
kaları, görenlerin nefretini celbetmekte 
idi. Vali Atıf Vlusoğlu, bunların hemen 
yıktırılmalarım emretmiştir. Bu emir 
yerine getirilmiş ve bu pis manzara orta
dan tamamen kaldırılmıştır. Yakında bu 
arsaya Halkevi inşasına başlanacaktır. 

Bu barakaların sahibleri olan kırk kadar 
eskici esnafına yeniden baraka yapmak 
için çay kenarında ve sapa bir yerde ar
sa göste:ılmiş ve burada icrayı san'at et~ 
melerin~ müsaade edilmiştir. 

Harput lfalkevi binası 

HarputtR yapılan yeni Halkevi binası 
modern ve bütün ihtiyaçları karşılıyacak 
şekildedir. Muntazam oda ve salonları 
\•ardır. Halkevi azasının adedi günden 
güne artmaktadır. 

Erzununda Halkevi faaliyeti 

Erzu.:um (Hususi) - Son aylarda veni 
teşekkül eden Halkevi kolları esaslı 
programlar dahilinde çalışarak rnesai1e
rını genişletmişlerdir. Her kol muav~·en 
günl~rde toplanıp konuşmalar yap~akta 
kendı şubelerinde konferanslar vererek 
azalarını faydalandırmaktadır. Evde her 
hafta çaylı toplantılar yapılmaktadır. 

Ezine Halkevi 
Ezine (Hususi) - Halkcvi binası ta

mire muhtaı; btr haldedir. Bundan başka 
evin birçok noksanları da vardır. Halke
;~de ~aza gençlerini bir araya toplamak 
ıçtn bır musiki kolu kurulması düşünül
mektedir. 

Geıulikte Halkevi açıhyor 
~em.likte bir Halkevi açılmasına karar 

verılmıs, ve Parti başkanının riyaseti al
tında öğretmenler dokuz kola ayrılarak 
faaliyete b~lamışlardır. 

SON POSTA 

Elem ve hicapla 
karşılanan iki 

şeni vak'a 
Balıkesirde elem ve hicabla karşıla • 

nan müessif bir vak'a duyulmuştur. Ha
cıishak mahallesinde oturan 60 yaşında 
eskici Halid akrabalarının ısrarı üzerine 
18 yaşındaki kızını evlendirmek istemiş
tir. Fakat evlendirilmek istenilen kız 
bu izdtvacm mümkün olamıyacağını, çün
kü evvelce babasının ihtirasına kurban 
edildiğini söylemiş ve 14 yaşındaki kız 
kardeşinin de ayni felakete uğradığını 
ilave etmiştir. 

Ahlfık düşüklüğünün bu feci tezahürü
ne İzmirde de şahid olunmuştur. 

Cuma ovasına bağlı Değirmendere kö -
yünde oturan 52 yaşında Mehmed ismin
.de bir adam da 14 yaşındaki kızı Zübey
deyi ihtirasına kurban etmiştir. Dünya -
nın en şeni cinayetini irtikab eden bu iki 
ahlak düşkünü baba adliyeye verllmiı -
!erdir. Haklarında kanuni takibat yapıl
maktadır. 

Umurbey parti 
kongresi 

Gemliğin Umurbey köyünde Parti o
cak kongresi açılnu§tır. Kongrede Gem
liğe teftiş için gelen Bursa valisi Şefik 
Soyer de hazır bulunmuştur. 

Kongre başkanlığına vali Şefik, ikinci 
ba§kanlığa da kaymakam Zeki seçilmiş
lerdir. Eski idare heyeti yeniden seçil
mişler ve dilekler tesbit edilerek kongre
ye son verilmiştir. Umurbey Başvekil 
Celal Bayarm doğup büyüdüğü köydür. 

Karacasuda kanlı 
Bir kız 
Kaçırma vak'ası 
Aydında Karacasu kazasının Emer kö

yünde Halil İbrahim isminde bir genç 
Zahide isminde bir kızı kaçırmak iste -
miş, kızın dayısı Mehmed ile köy bekçisi 
Ahmed de bu işde kendisine yardım 

vadetmışlerdir. Vak'a gecesi Halil İbra -
him kendisine yardım vadedenlerle bir -
likte kızı kaçırmıya teşebbüs ederken kı
zın anası ile halası mümanaat etmisler -
dir. Halil İbrahim de kızın halasını~ kal
bine bir hançer saplamış, kızı da bekçi 
ile birlikte kaçırmıştır. Zahidenin halası 
Fatma derhal ölmüJtür . Halil İbrahim ile 
bekçi Ahmed yakalanmışlar, kız da aile
sine teslim edilmiştir. 

Balıkesirde şUpheli bir ti lUm 
vak'ası 

Balıkesir (Hususi) - Gömeç nahiye
sinin Hacıhasanlar köyünden Ali oğlu 
Osman bir hayvana binerek Korucu kö • 
yüne gıtmış, fakat aradan 20 gün gectiği 
halde dönm"miştir. Bu hal merak uyan
dırmış, alakadarlar aramıya çıkmışlar ve 
Kara.dere köyünde bir yol kenarında ya
ralı olarak ölüsünü bulmuşlardır. 

Osman bu havalide uzun müddet cşki
yalık eden ve bir müddet evvel yakala _ 
nan Laz Aziz ile Hamzanın arkadaşıdır. 
Osmı:mın öliimü şüpheli görülmüş ve 
tahkikata başlanılmıştır. 

Ceyhan ırmağı taştı 
Ceyhan 23 (Hususi) - İki gündür de

vamlı surette yağan yağmurlar dolayı -
sile Ceyhan ırmağı ta§m.ış, inşa edi~mck
te olan köprüdeki faaliyet durmuştur. 
Halk ırmaktan müşkülatla ve filikalarla 
ge~bilmektedirler. 

Resimli küçük haberler 

~-----Malat:rada §lmd1)'8 kadar parça parça, ötede berlde k1ra eVler1ndt dolaıan beledl-
yeyl ve hiikftmet d&trelertııl bir ara;ra toplamak üzere, ihtı,Jaea elvedfll binalar J&Pll
ması !kararlaftınlmıf, ini& faallyetıne ~eçllmlıtır. Beledlfı binasının duvar kılımlan 
hemen bltml.a Cll>ldlr. mm.. ıt1, n.UıaJet üç aya kadar tamamen 1tm&l edilecek. lıele. 
diye buraya tqmarak JdradaD Tt datınıklıktan kurtulacaktır. 

Bnlıkesir - Edrem1d yolu Qzerlnde 6200 nüfuslu n 1243 eYll bir nahiye merkezi olan 
Boranda beledlyı, 60 bin lira sarfederek blr elektrik ma'tlnu1 monte ettırmıştır. Elek
trik sa.ntalı kuaba7a elektrik vermeğe ba§lnmıştır. 

Gönende muhtarlar lotu blr tun açılmış, 8 g11.n de'Yam t ttlkten :sonra nlhıyet bul
muştur. ~esimde kursa devam eden muhtarlarla kursta mnallJ.ınllt edm hilktmet er
kanı rörülmektedlr. 

A§kale (Husus1> - Doluda yer yer mckteb temelleri ablmakt.ad.ır. Resimler, A§Jcale 
knz~nın Pırreıkaban köytlnde yaptırılıuı be§ sınıflı 11kmekteb binası inşaatını göster. 
mekledlr. 

Keşanın 
Keşan (Hususi) - l 

Keşanın on beşinci 
kurtuluş yıldönümü 

büyük merasimle • 

kurtuluş bayramı 

l 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

kutlulanmıştır. U
zunköprü yolundan, 
bir otomobille geien 
ve matemi temsil?n 
siyahlara bürünmtış 

küçük bir mektebli 
kız ve beraberindeki 
halk kalabalığı, heye
canla bekliyen ha1k 
tarafından karşılan

mış, ilk müjdeyi ''e
ren Mchmedciği tem

- Hnsan Bey belediye 
fehirde yürümeyi kolay -
la~tıracakmıı ... 

... Mesela kaldırım üze
rinde durup herkesin eec;;

. melerine ..• 

... .Mani olanları yııkalı
yacak, ceza alacakm1.1 ... 

Hasan Bey - Desene ka
dın eşyası satan mağazala
rm önlerinden günde bin
lerce kadın yakalayıp hep
• loifan ceza alacaklar. 

sil eden b!risi, küçük mekteblinin üze
rindeki sıyah tülleri yırlllll§hr. Bu siyah 
tülierin altından, Türk bayrağına sarıl
mış Türk ya.vrusu çıkmış, binlerce k ;;i, 
bir ngızdan IstikHil marşını söylem~ter, 
bunu takiben de küçük rnckteblilcr ve 
halktan birkaç kişi nutuklar irad ctnuş
lerdi:·. Bu merasim bittikten sunra Halk
evinde toplanılmış. temsilier verilın!ş, 
Parti başkan ı , misafirleri şekerle iıaz ve 
ikram etmır:tir. Resimde bayrama i~tirak 

eden halktan bir kısmı ve hüktlmet er .. 
kanı görülmektedir. -------- .. . ---



• 

e Sayfa 

[ Hadiseler Karşmnda __ , 

,, Bayan sizden bir • 
rıcam ' var. ,, 

IE5} ir kahvedeyim, masanın üzerinde bulduğum gazetenin sayfalarını çevi-

lg) riyorum. Gözlerim serlevhalardan birine takılyıor: ~ 
<Milyoner dilenci> 

Bir Amerikan filminin adına benziyen bu serlevhanın altındaki yazıyı oku
yorum .• Varşovadan Anadolu ajansına haber veriliyor: Polis, Sadank adlı bir 
dilenci kadını tevkif etmiş. Yapılan tahkikatta bu kadının para olarak bir mil
yona ve ayrıca da büyük bir çiftliğe sahib olduğu anlaşılmış. Dilenci kadının 
kızı Pariste Sorbon Üniversitesinde oku yormuş. Kadın parasını faizle işletirmi~. · 

Dalmışım, birdenbire bir ses duyuyorum: 
· - Bay Allah rızası için! 
Nereden geldiğini görmediğim, üstü başı eski bir kadın elini uzatıyor: 
- Bay bana on para sadaka verir misin? 
Elimi cebime götürürken biraz evvel C'kuduğum havadisi hatırlıyorum .. Aca- • 

ba bu da onun gibi mi? Niçin olmasın. Ayni mesleğin iki saliki arasında ne 
fark olab:lir ki? Elimi cebimden çekiyorum. Karşımdaki kadının bankalarda. 
mılyonlan, bilmem nerede muazzam bir çiftliği var. Kızı Sorbonda okuyor. Pa
rasını fa:zlc işletir. Hürmetkar bir ~avır alıyo::um; bir şey söylemek istiyorum. 
Yazık ki evliyim, bu yüzden: 

- Kızını bana verir misiniz? 
Diyemiyorum. Elli liraya da ne kadar ~Mivacım var. Bir ay için seve seve beş 

lira faiz verip alırım. Yazık ki rehin bı ı akc.cak bir malım yok. Bu yüzden: 
- Bana faizle elli lira borç verir mi siniz? 
lHyemıyorum. İşsizlik canıma yetm;ş. Nerede olsa, ne iş olsa yapacağım.. İşte 

bu olur: ayağa kalkıyorum, önümü ilikli yorum. Dilf'nci kadının önünde yere ka
dar eğiliyorum: 

- Bayan, diyorum, sizden bir ricam 
1':ahya, katit. sığırtmaç ne bileyim dana 

''ar; ne olur beni çiftliklerinizden birine 
baska ne ışle olursa olsun almaz mısınız? 

• İsmet Huı-0.si 
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IKADBNll 
Kolsuz örgü iile •• .. • • • 

m 0 d 8 ı i U skudar adlıy esını yakan 
adam mah.kemede 

Sorgu ·hakimine Üsküdar adliyesini yaktığını itiraf 
eden suçlu mahkemede herşegi inkar ediyor 

Üsküdar adliyesini kasden yakmaktan 
suçlu Raşid oğlu Nureddin Ağırceza 

mahkemesine verilmişti. Suçlunun mu -
hakemesine dün başlanılmıştır. 

Okunan kararname hülasatan şu nok
taları ihtiva etmekteydi: 

gın hadisesi ile bir alakam yoktur. 
Suçlu ılk tahkikat esnasında binayı 

yaktığını, sonra o civarda bir kanapede 
yattığını söyliyerek, cürmü tamamile iti• 
raf e:tmişti. Mahkemede ise: 

- Ben suçlu değilim. Madem ki, hadise 
gecesi beni bina civarında görmüşler. ne 
diye aradan o kadar gün geçtikten sonra• 
yakalamışlar? .. 

Müddeiumumilikte ve sorgu esnasında 
böyle bir şc:y söylediğimi bilmiyorum, 
Hastaydım, kendime malik değildim, de·, 
miştir. 

il_ Bun lan bi 1 iy or mu idiniz? 1 
Renkleri: Modelde siyah - beyazdır. 

Biı birine zıd herhangi iki renkten yapı
--- labilir. Bejle kahve rengi, açık mavi ile 

.Kadastro mektebinden mezun Nured
din 12 ağustos 1937 gecesi Paşakapısın -
daki Üsküdar adliye binasını, binanın şi
mal tarafındaki sulh mahkemeleri müş -
terek kaleminin dış kaplamaları arasın -
daki bir aralığa gazlı kağıd ve yanmakta 
olan bir sigara parçası koymak suretile, 
ateşlemiştir. Maznunun bu işi yapma -
sına sebeb, dolandırıcılık ve emniyeti sui
istiıtıal suçundan hakkında verilmiş 1 ay 
25 gün hapis ve 41 lira para cezasına aid 
ilAmı vakarak imha etmek ve cezadan 
kurtul~ak arzusudur. Nureddin hakkın
daki bu kararı temyi.z etmiş, fakat karar 
tasdik edilince derin bir yeise düşıniiştür. 

Hadise gecesi adliye civarında köfteci 
Cevherin dükkanında rakı içen Nured -
den, adliye binasını ateşlemeğe karar 
vermiştir. Nureddinin hadise gecesi ad -
liye civarında dolaşması, odacılardan Os
man ve katiblerden İfakat tarafından gri
rülmesi, ve bilahare kendi ikrarı, suçu 
işlediğini sabit göstermektedir. Binanın 
yanmasından iki gün sonra, evrakın tas
nif edildiği sırada suçlu adliyeye gelmiş 
ve ilamat dairesi katiblerinden Nusrete 
kendi evrakının yanıp yanmadığını sor -
muştur. Dosyasının yangında kurtuldu -
ğunu anlayınca derin bir yeise düşmüş -
tür. Nureddindeki bu vaziyet ve hadise 
gecesi kendisini adliye civarında gören -
lerin bu yoldaki şahadetleri şüphe uyan
dırmış ve suçlu müddeiumumiliğe davet 
olunmuştur. Gerek müddeiumumi Orha
nm, gerekse sulh hakiminin huzurunda 
Nureddinin cürmünü ikrar edişile suç 
sabit olmuştur. 

Bundan sonra yangını söndüren itfai• 
ye grupu kumandanının raporu ile, ehli 
'-'Ukuf keşif raporu okunmuştur. İtfaiye' 
raporunda kasda delalet eden gaz koku, 
su v.s. gibi bir emareye rastlanamadığı. 
keşif raporunda da yangının sebebi zu • 
huru anlaşılamadığı kaydedilmektedir. 

Suçlu vekili: 
- Müvekkilimde akli bir hastalık var• 

dır. Kendisinin Tıbbı adlide müşahede 
altına rıimmasını bilhassa isterim, demiş• 
tir. 

1 Derin sularda yaşayan bahklar 
ziya neşrederler 

_......_.__ __ _ 
Denizlerin çok 

derinliklerinde ya
şıyan balıklar ve 
sair deniz hayvan
ları kamilen ziya~ 
dardırlar. Aydm -
lık neşrederler. 

Bunun da sebebi 
muhitlerini göre -
bilmeleri ve bizzat 
kendilerini gös -

terebilmeieri içindir. 

* Dünyamn en yavaş hareket 
eden hayvanı 

Dünyanın en ya-

raş hareket eden \l\\lf{/////, 
ıayvanı kaplum- ~\\~ IJ/~ 
bağa değil, sü -~~ ~ 
müklüböcektir. Sü ' '*;ı;'q-::-

- -o--
müklüböceğin ya- ....,. ,..._ ,,,-~~~ 
runda kaplumba -
ğanın sür'ati ekspresten daha hızlıdır. En 
seri sümüklüböcek saatte 0,054 kilometre 
mesafe katedebilir. ,,. 
foc;anların hassasiyetı en çok 

hangi yaştadır 
İnsanın hassasi -

yeti aydınlık yer -
de kendini daha 
çok gösterir. in -
san hassasiyetinin 

~ aza_mi haddini bul-
~ dugu yaş 20 dir. 

~~ Bundan sonra has-
~ sasiyet pek cüz'.i 

olmakla bera.ber yavaş yavaş azalmak -
tadır. 

Kadınların ayakları -gitt:kçe 
büyüyormuş 

Modern kadın -
ların ayakları git
tikçe büyümekte -
dir. Kundura sa -
nayii istatistikleri 
34 numara ayakla
rın enderleştiğini, 

vasati numaranın 
38 olduğunu ve 40 
numara kadın a -
yaklarının her 
gün artmakta ol -

duğunu ~östermektedir. 

* 200 seneden faz:a yaşayan 
hayvanlar 

Bir fil, vasati o
larak 120-140 sene 
yaşar. Fakat bazı 

hayvanların ö -
mi.irleri bundan 
çok fazladır. Ni -
tekim kertenkele 

ve bazı cins yılanlar ve kara kurbağası 

200 seneden fazla yaşarlar. 

Hintii pehlivE.n Londraya 
hareket etti 

Şehrimizde yaptıjtı güreşlerin her biri ay
n ayrı birer hadise olan J:llnd pehllvanlann
dan Fazzal Muhammed Inglltereye hareket 
etmiştir. İyi bir masör olduğu söylenen Hind
li İngilterede yapılacak büyük bir mü.saba
kr.dan evvel kardeşine masaj yapacağı için 
derhal Londraya davet edilmiştir. 

Kıbnstan portakal ihracatı başladı 
Kıbnsta Mağosadan, Londraya Nancy va

purile yeni sene mahsulünden ylrmi bln 
sandık portakal gönderilmiştir. 

CÖNÜL İSLERİ. 
Okuyucularıma 
Ceoaplarım 
İzmitte Bay eli. z., ye: 
Bazı meselelerde müsbet veya men .. 

fi bir tavsiyede bulunmak o meselenin 
doğuracağı manevi mes'uliyete iştirak 

etmek demektir, sizin önüme koyduğu
nuz muadeleden kat'i bir fikir edine
bilmiş olsaydım bunu yapardım, fakat 
edinemedim, beni mazur görünfü; 

* Ankarada Bay cD. ü., ye: 

Geçenlerde ölen pek meşhur bir !n
giliz artistin hayatını anlatan İngiliz 

gazetelerinde şu fıkrayı okudum: 

San'atkarın bir erkek çocuğu vardı, 

çocuk doğduğu zaman annesi bir yıl 

müddetle tiyatro hayahndan çekıle

rek bebeği ile birlikte bir köyde yaşa-

mıştı, çocuk memeden kesildiği za· 
man annesi gene sahne hayatına dön
dü, fakat çocuğu büyük annesile bir
lilcte köyde bıraktL Çocuk çocukluğu
nu orada geçirdi, ilk tahsilini orada 
yaptı, sonra liseye girdi, oradan üni .. 
vert>iteye geçti, mühendis çıktı ve ta 
son yıllara gelinciye !:adar annesinin 
san'atkar olduğunu öğrenmedi. 
• Çocuğum sualine bu sütunda doğ

rudan doğruya cevab vermiyeceğim. 
Bu hikaye ile iktifa et. 

* Bostancıda Ba~an (M. F . R.) ye: 
Büyük bir şey kaybetmiş olduğu

nu sanmıyorum. Bırak yoluna gitsin. 

Önüne elbette bir diğeri çıkar. Esa
sen madem ki söylediğin hareketi de 
yapmışsın, o halde aradığını bulacak
sın, demektir. 

TEYZE 

ladverd, siyahla gri gibi ... 

Arka ya tamamile koyu renkten örül
melidir. Yahud beyaz veya açık renkten 
kısa bir roba yapılır. Bu roba modelde 
vardır. 

(Band) Zar nasıl konacak: Beşer s::ın· 

timetre aralıkla. Onar sıra. 

Jilenin örgüsü - Tek ID.stik. Ve pi -
rinç örgü. Etek ve kol kenarlarına (4) sı

ra pirinç örgt1, ilik düğme yerine de «h 
ta,1e pirinç ilmik yapılmıştır. Öte taraf
lar hep tek lastik. 

( 44) berlen için ön etekleri (38) ilmik
le başlamalıdır. Kol yeri 30 uncu santim
de sıra ile 6, 2, 1, 1, 1, 1 tane eksilterek 
açılır. 

Arka (90>, yaka (28) ilmikle başla -
nır. Bel, arkadan tokalıdır. Bu toka siyah 
yünle pirinç iğne olarak örülmüştür. (12) 

ilmik eninde 38 - 40 santim uzunluğun -
dadır. 

Maznun ikrarı arasında hadiseyi mü
teakib büyük bir vicdan azabı duydu -
ğunu beyan ile, cezasının hafifletilme -
sini istemiştir. 

Maznun Nureddin cezalandırılması ta
lebile, son tahkikat açılması için Ağırce
:za mahkemesine verilmiştir.> 

Kararnamenin okunmasından sonra, 
------ ------...___ suçlunun sorgusuna geçilmiş ve suçlu: 

~ - Ben bir kere sigara içmem. Sonra, 

Orijinal 
Bir saç örneği 

yangının olduğu gece, Beylerbeyinde bu
lunuyordum. MahkO.miyet kararından 
kurtulmak gayesile, binayı yakmağa te
şebbüs etsem, bundan ne kazanabilirdin1. 
Adliye binasını ben yakmadım. Hadise 
günü elimi köpek ısırmıştı, kuduz hasta
nesine müracaat edecektim. Bu iş için be
lediyeye müracaat etmek lazımdı, Üc.;kü
dara bunun için geçtim,. Filhakika, o ak
şam adliye civarındaki bakkal Mahmud
dan rakı aldım, bunları köfteci Cevherrle 
içtim. Odacı Osman ile de bir aralık kar
şılaşmıştım. Fakat sonra, tramvaya atlı -
yarak Beylerbeyine döndüm. Ben, gece 

, gündüz, vakitli vakitsiz rakı içerim. O ge
ce de çok sarhoştum. Arkadaşlarımdan 
Önıede, Beylerbeyinde simitçi İzzetin oğ
lu Hayati beni Çamlıca caddesinde, evi
mi2.in karşısındaki gene bize aid olan na
tamam bir binaya yatırmışlar. Geceyi o
rada geçirmişim. Ertesi günü kendi işim 
için Üskfü:iar adliyesine gidecektim. Ka
racaahmed mevkiinde bir polis memu -
rundan binanın yandığını işittim. Bu -
nun üzerine Kadıköyüne gittim. Bu yan-

Ön saçlar hep birden arkaya doğru ta
ranıp kıvrılmış. Yanlatla ense ufak buk
leler halinde yukarıya taralı. 

Çok şık ve orijinal olduğu kadar bu 
kuvafür pratiktir de. Kolaylıkla düzelti
lebilir, yenilenebilir. 

Yumurcağın marifetleri: 

. -. 

Suçluda akli bir marazın mevcut olup 
olmadığının anlaşılması için adliye dok-1 

toru tarafından muayenesi, gazlı kağıd 

parçalari10 yarım bir sigaranın bir binayı / 
yakmağa sebeb olup, olamıyacağının' 
Tıbbı adliden sorulması ve şahidlerin• 
celbi ;çin, muhakeme talik edilmiştir. 

Hafizeyi yaralıyan Hamza 
tevkif edildi 

Kurnkapıda komşusu Hafizeyi sol böğ"'. 
ründen bıçakla yaralıyan Hamza dün ad
liyeye verilmiş ve Sultanahmed 2 nci sulh 
ceza mahkemesi tarafından tevkif edil .. 
miştir. Hafizenin yarası ağır ve hayat~ 
tehlikelidir. 

Poliste: 
Bir günde yedi kaza oldu, 7 kişi 

yaralandı 
Evvelki gece oaıatada bir araba kazası 

olmuş, yaya kaldırımına çıkan bir araba ü9 
yolcuyu yaralamıştır. Kaza şöyle olmuştur.' 

Arabacı İbrahim oğlu Rasim 1daresindek1 
(3208) numaralı tek beygirli yük arabası ile, 
Karaköyde Galata pazarından geçerken bey 
gir ürkmüş yaya kaldırımına çıkmış ve bu 
sırada kaldırımda bulunan Emine, Raife ve' 
Andona çarparak yaralanmalarına sebebi -• 
yet vermiştir. Yaralılar tedavi altına alın ., 
mış, arabacı Rasim yakalanmıştır. * Şişli - Sirkeci hattında işleyen vatma~ 
Ahmed tarafından idare edilen 127 numara1 
ıı tramvay Sirkecide şoför Halidin ldaresın~ 
deki 4045 numaralı kamyonla çarpışmış heıı 
tklsi de hasara uğramıştır. * Fatibde oturan 16 "Yaşında Remzi oğ~ 
ıu Lütfü atla Yenipostane önünden geçer ., 
ken yere düşmüş bacağı kırılmıştır. Lütfü 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. * Beykoz deri fabrikasında çalışan 12 ya .. . ' şında Hakkı Poyraz sol elıni makineye kap-
tırarak yaraln.nmış, tedavi içln Ortaköy Şifa 
yurduna yatırılmıştır. * Haydardr: Plakçı çeşme sokağında o
turan İlyasın iki yaşındaki oğlu Orhan ev
de annesinin meşgul bulunduğu bil' sırada. 
mangal üzerinde kaynayan tencereyi üze • 
rlne devirerek bacağından ve vücudunun , 
muhtelif yerlerinden yanmıştır. Orhan te • 
davı için hastaneye kaldırılmıştır. * Beyazıd Yeniçeriler caddesinde Kun • 
duracı Tatyos'un dükkanından yangın çık
mış, itfaiye tarafından etrafa sirayetine mey 
dan verilmeden söndürülmüştür. * Beyoğlunda Amerikan tütün deposunda., 
çalışan Hasan asansöre binerken so. ayağı ·ı 
asansör arasında kalarak yaralanmış, teda
vi lçln Amerikan hastanesine kaldırılmıştır. 

Dilene lik oyunu 
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Adli Tıbda bir çocukluk 
arkadaşıma rastladım 

Her çahşan hayatım kazanır 
Kumkapı M. Ôz

:·:::::· ..... .... 
~=~=~=;;ı 

Hollywood' da kıskanç ve bay im.zasile soru
luyor: 

Sınıfımızın en çalışkan ve mahcub talebesi olan 
Kininin eroin ve morfin yüzünden bu acıklı hale 

düşeceğini asla ümid ve tahmin etmezdim 
Röportajı yapan: F aralı Kii~lı 

- Hayatımı ka
zanacak mıyım? mütehammil kocalar 

<Tercflme •• iktlbu battı mahtusdur> 

Çok çall§lDak is
temiyor delil de. 
hOfUJla &idecek it 
bulmak hevesin
dedir. Her çalıpn 
hayatım tazana

cafmdan fÜpheye diıpnemelidir. 

~azı yıldızlann kocalan, karılarının rol icabı başka~ 
lar\le kucaklaşıp öpüşmesini şaşılacak bir likaydi 

ile seyrederler. Fakat bazıları... 

Sultanahmed meydanında mekteb çocuklarına nutuk irad. ederken 

- 33 - Fransız Sen Öfemi kız lisesi o vakit 
- Neye gidecek mişim? Kadıköy Sultanisi idi. 
- Yürü diyorum sana, yoksa ~öm- Eski maarif müsteşarı felsefeci Emin 

leği giydiririm sırtına! de rnekteb müdürü bulunuyordu. Al-
- Benim gömleğim var. lah taksiratını affetsin, maslub Şükrü 

l - Bu g?.rnlek senin bildiğin göm~ek- bey bu mektebin Galatasaraya rakib 
erden degıl! olmasını istiyordu. 

Yürüyorum. Kerpeten gibi bir çıft T 1 h 1 .. t b h b" "k el . . . a e .e er, us aş, er şeye uyu 
omuzuma yapışıyor. Benı ıçerı fır- ·t· .. t · d 0 b' 'k· · 

latı ı ına gos erıyor u. zaman ız ı ıncı 
yor. fta 'd'k ş· f d · 

Dl d b. k tt' k sını : ı . undiki de ter ar muavı-
şar a ır ıyame ır opuyor: . . B h 
H d. h d' . ., nı ehcet ocamızdı. Sınıfımızın en 

- ay ı, ay ı ıçen. 1 1 k k' t 1 b . 
N l S 1. - be b' . us u, en ça ış an, en sa ın a e esı de - e o ur a ım aga y ır sıgara 

claha · ı· 1 sarı:'lın, bukle bukle saçlı, elma yanak-
ıçe ım. l b' k 178 K •. 

B. d h .. d d' h 1 ı ır çocu tu. anı. - ıraz a a musaa e e ın ya u. . .. . 
- Haydi haydi içeri, haydi diyorum. Seneler geçtı, muta.reke oldu, hız 
- Yahu bu mahbushane mi hastane rnektebden çıktık. Eskı arkadaşlardan 

fWlıllj 

Hamle ve hareketlerin ıuzamu 
Bpbden Said. 

haddin fm.ıczıile 
sondan ıuaı cİe ıu: 

- Muvaffak ola
cak mıyım? 

ZekAnın meyda
na vurucu hamlf\ 
ve hareketlerine 
lüzumu vardır, 
Kendi içine kıvrıl. 
mak muvattakf. 
yetlerl ekseriya kırar. 

~ 

işinde muvaffak olmuş bir genç 
Kars okuyucula· 

rımızdan M. Na· 
ıım Aras soruyor: 

- Muvaffak ve 
zengin olacak mı· 
yım, sevilecek mi
yim? 

Mes'ud bir yuva 
kurabileceği hak
kında verdiği Ü· 

midlere sevmek ve 
sevilmek esas teşkil etmektedir. İşinde 
muvaffak olmuş addediliyorsa, zengmli
ği tesadüfe bağlı kalabilir. 

~ 

Muvaffakiyet için sabrU teenni 
IAZlm~ır 

- Mösyö! Lfıtf en buradan çıkınız. / 
Fred Mac Murray karınızı kucaklıya
cak!. 

Bu, hoş bir ihtar olmasa gerek. Fa
kat, meşhur sinema yıldızı Gladys 
Svarthout'un Paramount kumpanyası 
ile akdeylemiş olduğu mukavelename
nin bir maddesi şöyle tanzim edilmiş
tir: 

cGladys Svarthout stüdyoda aşk sah
neleri çevirdiği sırada, kocasının orada 
bulunması kat'iyen memnudur.• 

Binaenaleyh, Gladys, partöneri ile 
öpüşürken, kucak kucağa gelirken ko
cası Frank Chapman etrafta vakit ge
çirmekle meşgul olacak. 

Hollywood'daki sinema yıldızlarının 
kocaları, karılarının bu vaziyetlerine 
bigane kaldıklarını istedikleri kadar id
dia eyliyedursunlar, muhakkak ki film
lerde karılarını başkalarının kolları a
rasında öpüşürken gördükleri vakit bir 

Güzel Mcıdeleine Carroll'un 1ngi1iz 
olan kocası da çok mütehammil ve 

soğukkan.lıdır 

çokları gözlerini kapamaktadırlar. sahne haricinde kansının hoppalık et 
.. mesine asla müsaade etmez.. Myriun 

En
1 
~rnutehammil• koca ~ranchot Hopkins'in kocası Austin Parker lnı 

Tone dır. Karısı Joan Grawford un mu- vaziyete dayanamıyarak hemen bo,,an· 
kavelena:nesinde ?öyle bir madde bu- mıştır. ~ 
Junmadıgından daıma stüdyoda bulun-
maktadır. Hele son filmlerden birinde Kıskanç kocaların sayısı da bir haylı 
Joan Crawford'un Clark Gable ile u _ kabarıktır. Başta Myrna Loy'un kocas1 
zun uzadıya t)püşm~sini tebessüm ile gelmektedir. Danielle Darrieux'nun ~o. 
temaşa etmiştir. cası Decoin de müdhiş kıskançlardan. 

Bundan beteri dahi vardı. Bir gün, dır. Karısını adeta adım adım takib et. 
aynı stüdyoda Joan Crawford, Robert mektedir. Decoin'in bu hali rej'sör eri 
:raylor ile; Franchot de Jean Harlow diğer san'atkarları bir hayli kızdırmak· 

ll'li? ' ayrı düştük. 

- Sus diyorum. Haydi, jandarma, İşte birinci tablo. 
Amasya okuyu~ 

culanmızdan Asım 

Balayan soruyor: 
- Muvaffak ola

ıle karşı karşıya film çevirmişlerdi. t . d h k ·· 1 · ı· D · _ a ıse e er es guze ve sevım ı anı. 

A.hıned, gardiyan Niyazi yardım et, 192 7 senesi.. Ticaret mektebini yeni 
§Unları içeri tıkalım. bitirmiştim. Pederle beraber çalışıyor-

- Pat! Pat! Pat! Dışardaki arkadaş- dum. Tayyare cemiyetinin Yeşilköyde 
lar birer Birer odanın ortasına fırlatı- açtığı makinist mektebinin elbiseleri
lıyorlar. ni taahhüd etmiştik. Ölçü alınırken ta-

Riç ses çıkarmadan odadakileri sey- !ebelerden orta boylu, tıknaz, sarışın, 
?ediyorum: mavi gözlü biri bana: 

. - Ne yapıp yapıp, şunlarla ahbaplığı - Kadıköy Sultanisinde okudunuz 
ilerletmeli. mu siz? diye sordu .. 

Gürültü yavaş yavaş azaldı. Odada- - Okudum .. 
kiler grup grup birer tarafa dağıldılar. - Behcet beyin sınıfında idiniz ga-
Çeınber sakallı hoca bozuntusu adamla liba .. isminiz de Faruk. 
9 Yaşındaki çocuk altalta üstüste vynu- _ Evet .. 
l'orlar. _ Beni tanımadınız mı? 
Kıranta adam onların bu oyunundan _ Hayır .. 

ltıemnun değil: _ Kani, ı 78 KanL. 

- Yahu, şu çocuk on beş gündür Öpüştük .. koklaştık.. 
burada hiçbirimize sokulmadı. Halbu- İşte ikind tablo .. 
lt.i sakallı ile, çabuk ahbap oldu. 

Gene seneler geçti. Bir sene başında 
Odadakilerle aramızda hiıla selam d ld'k la • A , Bursa an ge ı ten sonra Galatanın 

ı:. hah yok. Hala muhavere açı.matlı. ucuz otellerinden Yeni Vat t 
1
. d 

c:.tr f .. .. an o e ın e 
a ı suzuyorum. aylıkla bir oda tuÖ'nuştum .. 

İlk evvel benimle alay eden uzun o sırada dükkanların tabelaları de-
boylu, karışık saçlı, san suratlı, çıplak gwişiyordu. Bütün dükka·n 1 h 

1 
h 

ay kl b d'k d'k b k cı ar arı a-a ı ana ı ı a ıyor. rıl tabeia yaptırıyorlard B' · t r 
Tabii ben de ona... üst katında da bir tab lı; ızımd ·J :kın 
T b e acı var ı. -~ -
anıyorum en bun.u. şama .~adar h~rıl harıl tabela yazıyor-

lier halde o da benı tanıy'7..-. du. Dort beş kışi de habire tabela taşı-
Kalkıyor~ yanıma geliyor.. yorlardı. Bu kadar para kazanmasına 
- Geçmış olsun Faruk.. rağmen otel sahibi bu müşteriden çok 

cak mıyım? 
Çabuk kızmak, 

caymak ve bazan 
küçük hadisele11 
için büyük men
faatler kaybetmek, 
muvaffakiyet için 
lazım gelen sabır ve teenniyi kırar. 

"""""" Ağırbaşlı bir tip 
Adanndan Ali Naci Ôz fotografının 

dercini istemiyerek karakterinin tahlili
ni bekli11or: 
Ağır başlıdır ve ilerisini düşünür. Baş

kalarına kolaylıkla bel bağlamaz. Ken
disine güvenmek, işlerini temiz ve sağ
lam yapmak ister. Bazan toksözlü olur. 
Kendisini gösterici hareketlerde bulun-
'laz. Parayı sever ve hesablı sarfeder. 

Son Posta 
F _otoğraf tahlili kuponu 

'-·m w • • • • • • • • 

Adres • • • • • • • 

DiKKAT 
Fotoırat tablW için bu lı:uponıardan 
5 adedlnln rönderllmea1 l&l'tlır. - Eyvallah.. şikayetci idi. 

- Benı tanıdın mı? -: . .. ıJ 
S . w. . ? Bır tesadufle bu tabelacı ile karşılaş- -·-·--··· .. -·--·-·· .. ···--·· 

es, sıma yabancı degil. Fakat kım. tun Uzun boylu zay f .. r· b . Kalyoncukulluğu karakolunda oturu-
Cevab vermi orum. .. . ' ı , us u aşı peJ-

y • . murde, ayakları çorabsız birisi idi bu. yordum. 
- Canı~ ~n Kanı, tanımadın mı? Beni görünce: Kaçakcılık şubesi Altındiş Necdetin 
- Hangı Kini? 'd b' .. ·· k dı - Oo, Faruk, dedi nasılsın? evini basmış, içerı e ır suru a n er-

. - Hangi Kini olacak, makinist Ka- °'Dikkatli baktım b' d · t kek yakalamı.ş, dediler. B~raz sonra 
Jıı v:._· 178 v:.-· . .. u a amı anıya-

1 " ressam ncuıı.. ncuıı .. hanı en mıyordum: posta olanlar merkeze ge diler. 
lon Kalyoncukulluğu karakolunda bir- . 178 Kani, posta olanların içinde idi. 
birimize rastlamıştık. Canım hala ak- - Affede~s~n, tanıyamadı~. . Fakat eski Kani nerede? Bu Kini ne-
lına gelmedi mi, Kadın çıkmazındaki - Ben Kanı canım, 1 78 ~ı, dedi: rede? 
'1.ıtındiş Necdetin evinin basıldığı gün. . -; Mekteb ne oldu? Hanı tayyarecı- Saç, baş birbirine karışmış, yüz l{ara 

1'• • u:._: · di d lık. 
~anı, n.uu .. şım tanı un: sarı, gözler donuklaşmış .. 

-.ejisör mütehammil kıskançlık elle'in batın için bu hallere k,ülan. 
sahnelerinden çok ürktüklerinden bu maktadır. 
hususta çok müteyakkız bulunmakta
dırlar. Karılannın aşk sahnelerini ç~vi
rirken öpiŞnelerini, kucaklaşmalannı 
taleb eden kocalar hiç de eksik değil
dir. 

Muhl. şem bir 
Film hazırlanıyor 

Müzikli komedi filmler çe\'irmektt 

cMütehammib kocalardan biri de pek büyük bir muvaffakiyet gö tcreı: 
güzel yıldız Madeleine Caroll'un koca- meşhur Amerikan prodüktörü George 
sı Astley'dir. Astley, İngiliz ordusu White, Columbia film kumpanyası ıh 
yüzbaşılarındandır. Fevkalade bir csex bir mukavele akdeylemiştir. Bıı 
appeab e malik bulunan karısı hakkın- mukaveleye göre George White pek ys 
daki sütunlar dolusu yazılar; karısına Sc d 1s d d b" "k b' 
gönderilen yüzlerce aşıkane mektubla- kında c an a • 8 ın. a uyu 11 

rı; tam bir İngiliz soğukkanlılığı ile o- film çevirecektir. Bu fılm ı 9 38 sen es} 
kur. prodüksiyonunun en güzel eseri olaca. 

Claudette Colbert'in kocası Jack ğı söylenmektedir. Filmin--500,000 Jo. 
Pressmann da kıskanç değildir. Fakat lara çıkacağı tahmin edilmektedır. 

-
Buraada iki •enetllr 
Muallim bek/egen 
Bir köy 
Bursa töylerinl gezen b1r otuyucumus 

yazıyor: 

•- Bursaya batlı Fethiye köJilnde 90 ı 
mütecaviz çocuk var ti, llk &ahalllertn
den mahrumdurlar. Hepsi de otumata he
•eall.. takat köye lk1 senedenbert muallim 
tayin eclllmedJll" için zavalbJar baflbot 
~larda dolqıp duruyorlar. K61 lbtlJ&l'
ları birkaç defa Bursa kültür d1relı:t6rUl
tüne müracaat etUlı:Iert halde lı:öylertne 
l>ir muallim tayin ettirememlflerdlr. '!Jur
sa vallslnln ve lı:iUtür bataniıtmın nazarı 

dllı:katinl celbederlm.• 

* 
Posta müdürlüiünün nazarı 

dikkatine 

Posta müdürlülünün nazan dlkkatinl 
celbederlm.• 

* Denizyollan vapurlanna dair 
Emekli denlz binbaşılarından bir oku

:vucumuz Denlzyollan vapurlarının .;eyril 
1eterlertnden bahseden mektubunda ,uyor 
ti: 

- Bu ne hal yahu? - Sorma... İşte dördüncü tablo. .. 
L - Sorma.. sen cevab ver bakayım, - Anlat Allahını seversen! Ve beşinci tablo da bugun burada. ı 
Qu ne hal? - Sorma, dedim a.. Kininin bu defa ağzını arayıp b!.l ha-

Anlı:ara olı:uyucularımızdan Mustafa 
Tunçel bize yazdıtı bir melı:tubunda pos
talardan ıtlı:Ayet ediyor, diyor ti: 
•- Bana her gün İstanbuldan bir ga

~te gönderilir. Halbuki bu gazeteleri 
muntazam alamıyorum. Ya noksan veya
hud da geç alıyorum. Sebebini bir türlil 
öğrenemedim. Gönderen adam her gün 
çok muntazam bir tekilde poataya 1erd1-
lini söylü1or. Bu ıazeteler ne oluyor? 

•- İdare azami tasarruf için vapurlan
nı ancalı: selı:lz mll Ue lfletıyor. Bu, tUha
kilı:a kömürde tasarrufu temin eder. Fa
kat buradan yapılan tasarruf, muhtelif 
iskelelerde bekllyen tüccar mallannın ut
radıtı sarara nuaran ehemmlyetslzdlr. 
Tüccarın malı, l&lı:elede belı:Iedllı:ce :uy
metlnl ve ehemmiyetini kaybederek, muh
teıır tekillerde zarara utruyor. Diler ta
raftan bazı ehemınJyetll lslı:elelerde to
mJ.syon .erilerelı: acentaıar açıldığı hal~ 
de, diler ehemmlyetalz yerlerde maaşla. 
memurlar tutuluyor. Halbuki acenteler 
taldınlarat yerlerine maaşlı memurlar. 
dan mtlreklı:eb bir idare lı:urulsa, daha çolr 
faydalar temin edllecelı:tlr. Allkadarlann 
nazan dilı:katlnl celbederlz.• 

* Okuyuculanmızın sorıularına - Sen de sorma! Fakat sen? Sen na- Sallana sallana yukarı çıktı. Otelci le düşmesinin sebebini soracaktım: 
•ıı oldu da bu hallere düştün? Eroin, madam: _Peki Kani, dedim, burada ne .1rı-
fl'ıot'fin değil mi? Bu zehirler nihayet ~ İşte, dedi, tabeHi.cı. Bugünlerde iş yorsun? • , .. 
~ni de bu derekeye düşürdü ha? çok .. günde hiç almazsa 7-8 lira alır. - Canım, ne arıyacagım. ~ılıyorsun 
h Şaşırmakta haklı idim. Kani, Kani.. Fakat kazandığını tekmil eroine, mor- ya Kadın çıkmazında Altın_dı~. ~e<.:d:-
u isim gözümün önünden ne tablolar fine verir. Ne üstte var, ne başta.. tin evinde basılmıştık. Ertesı gunu :rn.u-

teçiriyordu. İşte üçüncü tablo. düriyete, oradan mahkemeye gıttık. 
19ıs . K dık- D" b b' il t d"f (Arkası var) senesı.. a oyündeki §imdiki ort, eş ay sonra ır g n esa u en 

\ 

Bazı melı:tublar da aynı lkıbete utru
:vor, gelmiyor. Gelenler de postaya ·ıerll

d111nden lk1 üç sün sonra elline ıeçlJor. 

cevablarmıız 
Bakırlı:öy bez fabrtlı:asında H. Tezerene: 
- Melı:tubunuzdan bir şey anlıyama

dılı:, daha aarth yazınız. 

* Konyada 8. A.ya: 
- Meftllubahsettltlnlz sütun dolm~ 

tur. Beyam itizar ederiz. 
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Postan nm 

• Gazetede okudum: 
-· Acaba sahi mi? 
Blr kere daha okudum: 
- Sahi olaca~ 

• B·r kere daha okudum. Okuduğum QOK 

mu mühım'? Evet, evet çok, hem pek .çok 
müh.m: Bir doktor ilfm vermiş .. Bütün 
tembelleri iyi edecekmi .. 'Yani çalışkan 
yap:ıcakmış.. Beklemenin sırası değildi. 
Derhal gazetedeki doktoru boyladım. 
B kleme.nin sırası değildi ama, benim de 
sır m değildı. Sıradaki hastalan, daha 
do~ rusu tcmbelleti, tembel tembel otu
rup beklemem icab etti. 
Başımı eğdim, başımı kaldırdım, yerı 

baktı.m, duvara baktım, tavana baktım, 
C6Il dim, burnumu sildim, elimi oynat
tım, başımı salladım ve nihnyet hasta ba
kı.c nın eli şüa müjdesi verir gıöi omu
zu.Tiıa dokundu: 

- Bay sıra si.Zde.. 
Dı.lktorun kabinesine girdim. Ban bir 

koltuk gösterdi. Gösterilen koltufa kurul· 
dum. 

Doktor nabzımı tutmadı, öksürtmedi, 
sırtımı dinlemedi. Yedi gö"bek ecdadımın 
hangi hastalıklardan öldüklerini sorma
dı. Karşıma geçti: 

- Sizi, dedi, uzun uzun muayene et
meme lüzum yok, v:aziyet görünüyor. 
Temb 1 liğinizden yeleğinizin düğmeleri
n • klemernişsiniz. Ayakkabınızın bir 
tekini bağlamış, öteki tekini bağlama

mış::.ınız. Her ne ise uzatmıyacağım
Tembelhk benim nazariyemc göre bir 
kusur değil, uzvi bir hastalıktır. Hazım 
cihazındaki guddelerle vücudün muhte
lif ) rlerinde bulunan bazı guddelerin 
g..,ç neşvünema bulmaları neticesi dimağ 
üzerinde yaptığı mayatik ... 

Ve aire vesaire... Fakat ben bu \•e
sairclcri alıp sonunu can kulağile dinle
dim, o bana sordu: 

- Siz samimi misiniz? 
- Kiminle? 
- Bu meselede samimi misiniz? de-

mek istiyorum.. yani tembellikten kur
tulmak istiyor musunuz? 

- Hiç istemez olur muyum, öyle olma
mış olsa, bu tembel halimle buraya ka
dar gelir miydim? Vallahi açıkçasım söy
liyeyim, ben bir yerde memurum. 'Bütün 
ii.m:id~rim tembeUiğimden şikayet9i}er, 

hani eli kulağında nerede ise i~en a bla
cağım .. Başka :iş bulurum değil mi? Nasıl 
bulurum. Kim kapı kapı dolaşıp iı ar,ı.. 
yacak.. Hem velevki bulsam bile neye 
yarar? Tembelliğim yüzünden oradan da 
atılac k olduktan sonra!.. 

- Madem ki istiyorsunuz. Bugünden 
tezi yok, teda~vinize başlanın. Fakat ıher 
ded w "mi yapacaksınız. 

- Hayhay. 
Doktor hmıen o gün bana bir şırınga 

yaptı. 

- Yalnız; d di, bu şırınganın tesir e
debi mesi için biraz yorulmanız lazım. 

• Sem Posta " nıa 
edebi romam 
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HEP BOYtE MI DEVAM EDECEK? 
l 

Ankara ve Belgrad ticaret odalan 
t 

Çeviren: 

l•rnet HulO•I • Belgra.d Tıcaret odası, münasebet tesısıjnil cilldürmüştfi. Dane.slnln büyütlülii vı 
için Anlcara Ticaret odasına müracaat et - yerU tohum ile k.lyas kabul edemlyecet ka· 
ml§tlr. Bu müracaatla, iki oda arasındaki dar mebzul mahsul vermesi bu tohuma oıaa 
münuebet teessibı edince lhe.r iki memlekette
ki kanun deği§Ineleri, tıcarl münasebetler 
vesalre odalar tarafından birbirlerine mun
tazaman blldlrllecektir. Odalıu' .arasında me 
onur mübadeleleri de yapılması muhtemel -
&. 

'l1car1 münaslbetlerin azamı ve imkan 
nlsbetlnde 1nk1§nfı için Ticaret Odaları ara
sındaki sıkı miinasebeUerln büyük faydala· 
n olacalı muba.kkaktır. 

Lotonya ile yeni ticaret anlaşması 
imzalandı 

lLetonya 1le yapılan yeni ticaret anı~a
sı 5nk&radıı imza.lanmış, Letonya hey'ett 
dün Ankara.dan dönmüştür. 

Anlaşma, ik1 h küınet arasındaki tıca -
ret muameleler1n1n inkişafını tcmın edecek 
esaslara dayanmaktadır. 

Almanlar fındıklanmızı 
kıymetlcndirdiler 

iPlyasada, Alman 1.kontrol dairelerlnln Tür 
klyeden Alman,raya ldhal edilecek malların 
y{Wie on iki fula kıymetle tıymetlend.Jrdiği 
ıekllnde blr aJi& çıkmıştır. 

ı Yalnız tındl!m Jilzde on iki nlsbetinde 

Ömrümde ilk dtfcı cam siliyordum 

Sağa baktı, sola baktı~ .muayenehane-( Birkaq gün sonra tef ter~ etti, ~n ça
nin pencerelerine a:ör.ü i~i .. camlar ıkir lıf'kan memur ben olduğum ıçiD efm ye
içinde idiler. rine de ben geçtim. Eski arkadaşlarım 

- Hah işte, elinize bir bez alır, -cam- ürkmüştüler. Öyle ya, y:a onların da be-
ları baştan .aşağı temizlersiniz. .nim gibi çahşmalarmı istersem? Fakat 

Ömrümde ilk defa cam siliyordum. Me- hayır, öyle bir şey istemedim. Ben bütün 
ğer ne kadar da güçmüş. Canım çıktı, fa- ışleri tek başıma da yapabilirdim. Me
kat camlar da pınl pırıl oldu. murların hemen hepsine bol bol izin ve-

Ertesi günü ikinci ı§ırıngayı yapu. O riyor, onların da işlerini yapıyordum. 
gün de yorulmak için çanıaşır.larmı yı- Gene boş vaktim kalıyordu. Bu boş va
kattı. Çeşmeden su eetirtti. Evini sil- kitlerimde kaç defa müdürün evine gi
pürttü. dip bahçesini belledim, kömürlerini kır-

Daha ertesi gün ü~cü §lrınga..YI mil- dun. Çocuğunu <>ynattım. Kuyusunu te
tealdp bahçeye yığmış -0lduğu kışlık o- mizledim. 
dunlarını kestirtti. Velhasıl be§inci yani Ama bu böyle devam edemezdi, eski
son şırınganın yapıldığı günün ıakşamı, den tembelliğimden müşteki idim, şimdi 
doktorun .da .ev ~ine aid yaptıracak h\ç de ça.lışkanlığımdan şikayete başlanıış
bir şeyi kalmamıştL hm. öteki gene biraz tabii sayılabilirdi. 

İşinin devam ettiği beş gün jçinde Fakat şimdiki hiç te tabii bir §ey değildi. 
bir .kere bile daireye uğramamıştım. Al· 
tıncı gün şef beni çok soğuk karşıladı ve 
yüzüme karşı: 

- Beş gün tembellik değil mi? ıledL 
Düşündüm .. Be~ gün içinde bütün yap-

tiklarım birer birer gözümün önüne ,gel
di. İ~imden: 

- Beş gün tembellik mi, siz §imdi gö
rürsünüz! 

Dedim. Kollarımı ııva:iım, oturdum. 
Biriken bütün i§lerıimi iki saat i~de hi
tirdim. .Şefin karşısına ~eçtim: 

- Bütün İ§ler bittl 
Şef §aşırdı: 
- Alay mı ediyorsun? 
- Hayır görün! 
Bu sefer bir kat daha şaşırdı, ben dur-

Yapacak iş bulamadığım bir gün çok 
canım nkılınıştı, dosdoğru doktora git· 
tim: 

- Doktor, dedim, vazgeçtim. Ben gene 
tembelleşmek istiyorum. 

Doktor yüzüme baktı; 
- tmkinı yok! 
- İşsizlikten çıldıracağım iloktor. 

- Çaresiz, mademki kendin istedin. 
Ha gelmiıken bir ıey rica .edeceğim. Bi
zim babçe duvarı yıkılmış, fUilU yapar 
mısın? 

- Hayhay! 
Sevinçle bahçeye indim. Dü§iinüyorum? 

muyordum. Akşama varmadan işleri gc- .r------------------. 
ri kalmış arkadaşlarımın da işlerini bi- YABlNKi NÜSHAMIZDA: 

Bu hal hep böyle mi devam edecek? 

fatla tlatıa alınmasına karar verildiği. bu
mm ibUt11n 1dhal mallan ~ o1mndıiı an -
la§llm11tır. 

Sivas • Erzurum tahvilleri 
Sivas - Erzurum demlryolu tahvillerinin 

2 inci va ü~üncü ıtertiblnln falZlerl blrincl 
klnunun beşinde teme başlanacaktır. 2 
llrnlık beher ta.hTile, yüzde yedi hesnblle 

-
o 
• 

140 lkunış faiz veı1lecekt1r. 
İklnclteşrhiln 20 s1nde çıtanlan Sivas - Er 

zurnm i cü tert.1.b tahvillcrlnin stisltrlpsiyonu 
b1rlnclklnunun be§lne kadar dcvnm ede 
cektır. Bu tahviller, ayın beşinden sonra bor 
saya kaydedllecct ve muamele görmeğe ba§ 

-
-. 
-

lı_yacaktır. 

:Saınmnda binbir dane boğdayının 
-ıiraatine önem verilecek 

-Samsun (H~> - Ticaret Odasının te 
şebbüsü Jle Adapazanndan getirllecet ola 
Binblr dane buidaJ'l köyli),ye tevzi edile 
cekUr. Bu iş için blr tane de örnek köyü se 
çllecek ve burada daha yasl mikyasta ziraa 
yapılacaktır. ~çen &ene yapılan tecrübede 
elde edllen çok mtısbet netice köylünün yüzü 

n 
--
t 
n 
. . 

Sultanaluned 5 inci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

e 

-
-

n 

ı? 

-
-

Sultanahmedde Ahırkapıda Saraçhan 
SQkağında 57 numaralı hanede mukim 
iken ô1ümü 'Üzerine terekesine mahke 
memizce elkonulmu~ olan Ayşe Hadiye 
nin mirascılanlıın işbu ilin tarihinde 
itibaren 3 ay .zarfında ve alaca'klılar il 
borçluların da bir ay içinde evrakı müs 
biteleriyle birlikte mahkememize müra 
caatları lüzıunu illn olunur. (2130) 

K A 

1 

rağbeti bir lkat daha artırmaktadır. 

,at nbul Borsası kapanış 
fiatl n 23- 11- 1937 

ÇEKLER 

Açılı1 Kapnı' 
Londra gs.SJ ,2, 00 

Kev-Y~ 0,8)1G o,soos 
Pam 23.S4 2'.S82S 

ınııno lS.216 > 15,24 
Br11 4,7075 4.7160 

Atiııa !7.44 87.SS 

Cen TI"e S,4584 3,46-45 

8of)'a 64. 64.1025 

Amsterdam 1.4425 1.4445 

Prat 22.72 22,7564 

Viyana 4.224.1 4.2S 

Madrtd ıs 76 U.78 
Berlln 1.9812 1.9844 
V&rfOY8 4.22 4.2275 
Budapette 4ı0192 4.025' 
Ba.t:re 106 72 106.8910 

BeJcra4 l4.S2 M.S75 
Totob&ma 2.7486 2.7550 
MOltoT& . 2S.S7S 2'.Ss7.S 
etokholm :S.103G s.ıoso 

ESHAM 

Açılıı Kapaıııı 
Anadolu tın. ,. • 
petln 25.05 2S.O.S 

OJ,GJ oo.oo A. ~ 41' 80 vadeli 
BomonU - Nektar 0,00 o.oo 
Alilan çlmento 10,8!1 lG,80 

Merku bantuı 96 SJ 97.oa 
İt Bantaaı lJ,ıJJ oo,ııJ 

Telefon '85 -
İttllıai Te Delir. ı ıo -
Şark Dellrmenl ı.ıs -
Tertoa 7.lJ 0.\)JJ 

. İSTİKRAZLAR 

A911 ~ Kapaıaıı 

Ttlrk borou I pqln CO.GO 00.03 

• • I ndelJ 14 85 14 8f) 

• JI U ndell 14·11> 14.10 

TAVILAT 
Açalaı Kap·~· 

~olu I pe. OQ,ü() cıo.oo 

• ı vadıll (10.00 oo.oo 
1 u pe. QO.OJ oa.oo 
• u Ta. OJ.()() oı;.oo 

An&4olu mtı. ııet!D 00 00 Gl.OJ 

PA R ALAR 

1 Ahı 8atıı 
1 Tt1.rt altını 1096 1097. 
1 B&nkııoi OL B. 267, 26& 

E 

tirmiştim. Hatta üstelik şefin cilası bozu- Savgiliye masal ••. 
lan masasım da cilalamış, dairenin akan 
çatısını tamir etmi§tim. Yazan: Kadire11n Kaflı Baş ve Diş Ağrıları, Nevralji, Artritizm, Romatizma 

-

1 

-

-

Yauo ;;ı 
Fahri OzlDSOJ 

zıhaneye gidip Hasanı gördüm. Ne var, bana manalı lakırdılar etti: Mahmure raktı ve ben, nefesim kesilmiş gibi, o
ne yok diye sordum. Sonra biraz Bey- toydur, şakayı sahi sanır filan diye .. nun sükutunu kendi sükutumla devaıtl 
oğluna çıkıp dolaştım. Bir aralık bir Halbuki Adadan geldi~ sabahtan- ettirdim. 
pastacıya girdim, sıkfülım, b~ daki- beri Mahmur.eye tabii sözlerden başka Bilmem ki yeni ve iğrenç bir muıun· 
kada çıktım. Sarı saçlı manikürcü kıza bir şey söylememiş; kalbimdeki ateş- ma karşısında mı idhn? 
da uğradım. Kız parmaklarunla oynadı ten, fazla ıbir kıvılcım bile belli etıne- Gülsümün Mahmureye karşı arı~~ 

ı A - GI EN- KQ 1 ıl::::::; durdu, ben hep onun )~.üzüne baktım, miştim. Can.?'11 sıkıldı ve Gülsüme: mu evvelden kestirmesi demek, bu J~ 
liıl= = ~ fakat bu sefer hiç de guzel bulmadım. - Açık soyle, ne demek istiyorsun? onun da bir dereceye kadar istenıes1• 

D Ağustos 1936; 

Bugün Mahmuı:e kamcriyenin altm
da oturmuş, yeni çıkan bir moda gaze
tesinin resimlerine bakıyordu. Beni g.ö
rünce gülümsedi: 

« - Ne o, gene mi şıklık?. ded:m. 
Birden sıkılır gibi -oldu: 
«- Hiç, resimlerine baloyorum da .. 

Bakın ne güzel modeller!• diye fısıl • 
dadı. 

.Bu kız süsten başka bir şey düşün
miyor. Muntazaman verdiğim aylığını 
hep tuvaletine harcıyor. Bilmem ki bir 
gün bu yoldan bana yaklaşır mı? Bu, 
benim için ne hazin bir zafer! Fakat 
gene hayali bile tatlı! 

10 A~stos 193S: 

Şu Beylerbeylilere de artık kızmağa 
başladım. Ne tuhaf şey! bir tek ihtiyarı 
bile beni tanımıyor:. Belki tanıyor1ar 

da mahsus tanımamazlıktan geliyorlar . 
Yoksa b ir zamanki küçük Adnanı bu 

Aklım hek Beylerbeyli k-üçük kızda idi. Dedim. hatta hazırlaması demekti. Bir kelinle-
kadar unuttular mı? Sanki girip çıktı- Belli ki ne yapsam, nerede dolaşsam Gülsüm uzun uzun yüzüme baktı ve den bütün bir kirlilik akıyordu. tJ 

ğım yalının bugünkü sahibi ben oldu- .gene oraya dönecektim. Nasıl ki öyle .her zamanki sinsi gülüşile: Dakikalar, saniyeler bu çamurun,. b .• 
ğumu içlerinde bir tek bilen yok. Ben oldu ve tam Tünele bineceğim sırada - Bilmem, dedi, siz daha iyi bilirsi- bataklığın içinde ağırlaştı. Nihayet ık~. 
sanki Mansur beyin oğlu değilmişim, ceketimin cebine bir el girdiğini hisset- niz... miz de bütün benliğimizden taşan ~8 k 
sanki daha iki yıl ewel annemin sağ- tim. Dönüp baktım: gene o, Tokatliya- çıkları birbirine karıştırdık ve bir e 
lığında buraya sık sık gelınezmişim gi- nın arka sokağında rastladığım ayak (Sayfanın burasında kocaman siyah bir çamurlu kapkara vücud olduk. ~ ro~ 
bi... Kadıncağız İstanbulda SaJ- satıcısı ... Bu defa elinde elbise askıları. .. miırekkeb damlası var; aşağısında da bir ben mi, artık hangimiz hangirrıızde 
lık Evinde ölmüştü. Cenaze - AnlaşıMı, cebime soktuğu gene o mel- sürü çizgiler., güneş, ay, selvi,, iri ok kir- daha fazla iğrenebihrdik? ,,·, 

d. b 1 w • • d .. ıı~· si oradan kalktı diye mi, ta- un şişedir. Bu anda Tünel de boşalıy.or .. pikli 9uz 1ıe kesik bacak resimleri Son· Nihayet ken ı a çıgım ıçın en "·ste--
hutun arkasından ağladığ.ı.mı bile gör- kalabalık .. şişeyi atamadım. Bu şaşkın- Ta, wyfanm dibinden öteki sayfaya atlı- nip yan belime kadar doğrulmak 1 rttS 

memişler! Sorun onlara, yalı hala l\fan- lık içinde yalnız elimi pant.alonumun yarak,, satır'lar tekrar bCL§lıyor, fakat eğ- dim. Gülsümün eli bu anda orrı~z~ de 
sur beyin yalısıdır, bense ben yabancı- cebine soktum ve birkaç gümüş lir.ıyı 1"ibüğrü satırlar ve 1ıer kelime göz gibi yapıştı ve son kurtuluş ümi~~rnı be' 
yım .. hepsi için... Bu yabancılığımı, herifin eline sıkıştırdım. Şişe hala 0 el- açık ve ayrı 1ıarfler1e ... ) mahveden bir itişle beni kendısıle. 
caminin kapısında dururken, yanımdan bisemin cebinde.. Gardropta elimi so- raber o bataklığın dibine sürükled•· 
geçerlerken de hissetmiştim. Sonra kup 0 cebden onu alamıyoru..'ll. Samyo- Ben daha mı iyi bilirim? Ye'simden: 
bayılan da onlar için bir yabanın gari- rum ki parmaklarımı yakacak. Bu defa açık konuşmak lüzumunu - Mahmure! ,~ .. 
bi idi. işte bu gar.ıiblik de artık içimi Ben artık bu elbiseyi bile giyemiye- kendim hissettim: Diye haykırdığımı biliyo~ ve ~11: 
yiyen ayrı bir kurd oldu. Yahya adeta ceğim. - Yani kızını ba.şkn bir hisle mi se· ilaklarunda gittikce büyüyen bır se~atl" 
ürke ürke girip çıkıyorum. Bu ne acık- viyorum demek istiyorsun? - Mahmure kız arkada.~larile t op 
lı talil 12 Ağustos 1936: - Öyle de olsa hayret etmem ki... tıda bu gece .. 

Zaten hangi halim acıklı değil Jd... - Gülsüm... Diye çınladığını... · ı.rııeJllı 
Mnhmureye bile içim bu kadar }'akın- Mahmure anasına gizli kapaklı bir _ Bunun böyle olacağını ben ıaten Bundan sonra, nasıl oldu b~ b~" 
ken bu kadar uzak kaldıktan sonra... şeyler söylemiş olmalı ki, bu akşam kestirmiştim. geçenki baygınlığunı andtran bır 

ıı Ağustos 1935: Gülsüm, kahıte gelirmek: bahanesile o- - Nasıl? dönmesile sedire yıkılmışım. tiri 
· k d k Gülsü" b r · b b (Arkası " B ugün lstanbula indim. D ğr.uca ya- dama gelip kapıyı apa ı tan sonra m u son sua ınu ceva sız ı· 
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f stanbulda gömülü milyarlar etrafındaki gizli harb Şehir Meclisinin devre 
sonu toplantısı 

ı, '(Bqta1'afı 1 bıd tayfada) 
le edecek, okpyıp, sevecek. Kat'iyyen el 

Madmazel Magda başını yaralı bir reyik gibi kaldırıp hayretle yüzüme baktı. Fakat ntdırmıyacak. Canını macak, neş'esini 

b • • • ·· l d b• h•dd t • •b b• f k t• b • d .. ., .. .. • .. kaçıracak, arzusunu keteeek harekeUer-
U ırı mavı goz er e 11 1 e yerıne, farı ır §C e a ın yanı son ugunu gordum de bulunmıyacak, ü§iitmiyecek, terlet • 

Mösyö Abraham evin zaten pek harab ve ı miyecek. 
eski olduğunu söyliycrek yıkıntının kendi Akşamları, onu sığırtmaçtan korucu 
kendine vukua geldiğinde ısrar ediyordu. teslim alacak. Korucu da sığırtmaç gibi, 
Bunun üzerine meselenin hükumete ih- ona azami ihtimam .ile mükell~tir. Onu 
bar meselesi tekrar münakaşa mevzuu vaktinde, ve rahat bir yatağa yatıracak, 
o~ağa başiadı. Profesör kanalda haf.ıi- gıdalarını baytarın tesbit edeceği saat -
yat yapılması icab ederse mutlaka hükU- lerde verecek. 
metten müsaade almak istiyordu. Fakat Böyle davranmıyan korucu ve sığırı -
Abraham buna asla lüzum olmadığını, maç, i§inden çıkarılacak, bu vazifelerini 
başımıza birçok müşkürnt çıkarılaca~ını iyi becerenlere de müWat verilecek.> 
söyliyerek profesörü bu fikrinden vaz- nan, bu devrenin son içtimaını yapan 
geçirmeğe uğraştı. Ben de, kim bilir bel- Şehir Meclisine girdiğim zaman, Feridun 
ki kendi payıma düşen endişelerden do- Manyas, elindeki yeşil kablı defterden 
layı, Mösyö Abraham'ın fikrini tasdik erli- yukanya yazdığım sözleri okuyordu. 
yordum. Yanına oturduğum meslekdaşa: 

Fakat itiraf ederim ki, profesörle Mösyö - ltimden bahsolunuyor? dedim. Köy-
Abrahamın o geceki münakaşalarına ben !erimizi ziyaret edecek seyyahlardan mı? 
sureta kar1smakta idim. Hakikatte, bü- O ,Wdü: 
tün aklım Magda ile bir saniye yalnız - Ne münasebet? 
kalabilmekte idi. Vt ilAve ettiği cümleyle beni pşkına 

İşte bu sıradadır ki profesör, Mösyö Ab- çevirdi: 
rahama koleksiyonlarından bazı vesika- - Köylere tevzi edilen damızlık bo -
lar göstermek üzere öbür odaya gittiler. ğalardanl 
llk defa Magda ile yalnız kalmak fırsa- Ben, bir çok bedbaht insanlar namına, 
tını buluyordum. Zihnimi şiddetle yak- köylerde, ikt Walı, 48 metresli ve yirmi 
makta olan merakımı teskin edecek ilk Madmazel Magda elim bir ıey ıöyliiyormUf gibi: dalt.avuklu birer şehzade saltanatı süre-
sualleri, biimern neden, Magdaya sora- - Sakın! .. c:Mdi. cek olan bu bahtiyar boğaların talihlcri-
biHrim gibi içimde garib bir emniyet var- " iğim izahat mektubunu qyama nezaret nı imrenirken, Kartal lzası Şeref ayağa 
dı. Nitekim yalnız kalır kalmaz, bazı su- Son f osta n nın etmek üzere 7UUnıa aJdıiım otel p:r- kalktı ve: 
aller sorrn2.k üzere hemen Magdanın yü- sergüzeşt romanı sonile atıilinia cöndereceiim. Bu- - Benim, dedi, bir noktaya itirazıın 
züne baktım. Fakat, güzel Magdanm bi- susl olarak dahiliye nezaretin • yar .•• 50 haneli köylerde, boğalara bu ta-
ldkis benimle görüşmekten şiddetle çe- - 12 - nizi bilh-ssa rica edenm.· Adi ~.,verme limatnamedeki biçimde bakılabilir. Fa -
kiniyormuş gibi gözlerini önüne eğdiğini Sapsan kesı'lmi.,.... yo.• \a• faraza benim kazamm, 15 haneli bir - Mersi.. ~·ıın Hemen mektubu ., 
gördüm. Bir an tereddüd geçirdim, fak<lt Profesörle Mösyö Abraham tekrar ya- cebime koydum. · köyü var ki, orada bulunanlar, kendi gı-
IOnra ne olursa olsun, diye o anda g€1i- ( AT'kası var) dalarını bulmaktan, kendi hizmetlerine nımıza gelmişlerdi ve esrarengiz Magda 
veren bir cür'etle: gene, hiçbir şey olmamış gibi, 0 esrarlı yetişmekten bile acizdirler. Onlar koca 

- 'Madmazel Magda! dedim. kederi ve sükutu içine gömülmüştü. Be.n- bolayı nasıl, neyle beslerler? Hem boğa-
Başını yaralı bir geyik gibi kaldırıp se, ansızın, kendimden hiç ummadığım ç 1 _ lara, hem de onlara yazık olur. Çünkü 

hayretle yüzüme baktı. Fakat bu iri ma- bir cür'etfo muvaffak olduğum böyle bir e'.{tiği ISİJra bla - boğalar açlıktan ölürler, sığırtma~lar, 
vi gözlerde bir hiddet yerine, bilakis ga- mülakatı elde ettiğim için son derece he- korucular, öğretmenler, muhtarlar da, 
rib b ir şefkatin yanıp söndüğünü gôr- yecandaydım. o kadar ki heyecanımı rın mes'ulü boğa yazünden işlerinden, güçlerinden 
düm. O vakit birdenbire büyük bir ces;ı- zaptedemiyeceğimi gördüm. Ertesi gün, kovulurlar! 
ret duydum: Kadyedeki eve gene beraber gitmek ü- kendisidir Bu itibarla, bence, 15 haneli köylere 

- Madmazel Magda! dedim. Sizinle zere profesörden müsaade alıp hemen 0 _ boğa verilmesin! 
hususi görü~ek istiyorum. telden çıktım. NE y R o z • N Bu cihetin köylere damızlık dağıtanlar 

Magda birdenbire fevkalfıde heyecanla * 1 tarafından düşünüleceği söylenilince, 
yüzüme baktı. Sonra elim bir şey söylü- CİNAYETLERİ DAHA 0 VAKİT Kartal vekili, koskoca bir boğanın §errin-
yormuş gibi: DAHİLİYE NEZARETİNE NİÇİN den kurtard1ğı biçare müvekkilleri namı-

- Sakın! dedi. İHBAR mEMEDIM! na geniş bir soluk aldı! 
- Ben parmağınızdaki bu yüzüğün Profesörün Perapalastaki dairesindeki * 

işaretlerini pek başka bir yerde de gör- hususi ziyafetin ertesi günü beni müthiş Dünkü toplantıda evveli ıu kararlar 
düm, Madmazel Magda. sürprizlerin beklediğini nasıl aklımdan verildi: 

Magda tasdik makamında &özlerini geçirebilirdim? 1 - Gazino ve kahvehanelerde bölme 
yumdu, helecanla: Profesörle Kariyedeki evin kanalının ile aynlmıJ berber bulundurulmıyacak! 

B·1· ı d d" F k t k b u 2 - Bebek - İstinye volu, asfalt olarak - ı ıyorum. e ı. a a sa ın un esrarını daha dikkaile tedkik etmek için 1 

öğrenmeğe kalkmayınız.. öğleden sonra saat birde buluşmağa ka- yapılacak! 

- Niçin'! Bu, bu kadar korkulacak bir rar vermiştim. 

ıey mi? Ben he}t'can vı merak içinde pro-
- Evet.. f esörü gene büyük bir sabırsızlıkla beni 
- Madmazel Magda, beni bu kadar bekler bir halde bulacağımı zannederek 

korkak olacak derecede alçak zannetme- Peı·apala~a gittiğim zaman akıl ve haya
yiniz.. !imden geçmiyecek bir vaziyet karşısın

Magda ağlıyacak gibi muztarib bir hal- da kaldım. Zira, otelden, bana profesörün 
deydi. Yalvaran bir sesle: öğleden evvelki Bağdad trenile alelicele 

- Oh, rica ederim, başka bir zamoın Suriyeye hareket ettiğini ve bana husus! 
görüşürüz. Şimdi susunuz, dedi. ekt b b kt ~ bir m u ıra ı5ını haber verdiler. 

- Niçin, burada bir şeyden mi korku- Hayretimden dona kalmıştım. Bizans ha-
yorsunuz? zinelerinin izi üzerine düşmüş olınanm 

- Hayır_ sevincinden titriyen profesör Ulştayn 
- O halde, niçin beni susturmak vey::ı birdenbire kararını değiştirip alelAcele 

korkutmak istiyorsunuz? Suriyeye hareket etsin, buna imkAn mı 
- Korkutmuyorum, fakat sizin pek var? 

aaf ve temiz yürekli bir zat olduğunuzu Profesörün bana bıraktığı mektubu o-
gördüm. Tehlike içinde olmanızı istemJ- rada hemen yırtıp okudum: 
yorum.. .sevrili muallinı! 

- Tehlike mi? 
- Evet.. .sana bu meırt.bu ayak fistüncle a-
- Garib şey.. Halbuki ne kadar bü- lelicele yazabiJiyorum. Burada bir IA· 

yük bir tehlike olursa olsun sizinle hu- niye daha durmama imlin yoldur. Si
zi memleketinizi seven bir dostum olaıusl görüşmeğe kat'iyyen azmettim? 

Profesör ve Mösyö Abraham konuşa- rak tamnm. İstanbulda kana ıusaı:ıış 

kaşelerini tecrDbe etmış olsaydı 
ona cehennem hayatı yaşatan 

bu muannid baş ağnsından 
eser kalmıyacaktı. 

NEVROZIN 
Bnton ısbrablan dindirir, baş ve 
diş ağrılarlle Dşntmelı:ten mOte
veWd ağrı, sızı ve sancılara karşı 

bilbaSSI mOesslrdir. 

NEVROZiN 
Mideyi bozmaz, kalbi 
ve böbrek~cri yormaz. 

icabında gilnde!J kaşe 
alına bilir. 

isim ve Markaya Dikkat. 
Taklitlerinden sakımmz. rak geliyorlardı. Magda muhavereyi kes- define hırsızları vardır. Bir saniye 

nıek istedi: vaktim ohnadığı iç.in dahiliye nezare- •••-••••••••••-
- Pekala, dedi. Gayet kısa bir müddet tine hitaben ancak yolda yiazabilece-

düşündü. Sonra: =====-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

- Evime gelirsiniz.. dedi. 
- Adresinizi lfıtf edin .. 
- Parmak.kapı 14 numaralı apartı-

rrıan, 2 nci kat.. 

Bu adresi, zaten tarih muallimliği mes
leğimde pek kuvvetlendirmiş olduğum 
hafızama o anda nakşettim! 

Sonra gayet manalı bir ima ile: 
- Madmazel Magda bu akşamdan ev

\•el gelmek istiyorum, dedim. 

Sehhar kadın ilk defa bir şimşek 'tibi 
güldü: 

- Yarın akşam. 
- Kaçta! 
- Dokuzda 

Baş, diş, nezre, grip, nımatizma nevralji, kırıi<hk ve bütün 
ağrılarımzı derhal keser. lcabmda günde Uç kaşe almabiljr. 

T alditlerindeo ukmınız ve her yerde ısrarla Gripin isteyiniz. 

* Meclis tarafından tasdik edilen bu 
ikinci kararın mazbatasında fU dlınle 
vardı: 

c- Bu yolun inşa masrafının kısmı a
zamı, 937 mali yılı bütçesinde vukua ge
lecek tasarrufattan çıkacaktır!> 

Bu cümle okunur okunmaz, Kartal l -
zası, derhal kartal kesildi: 

- Bu tasarruf, nereden yapılacak? Ya
pılması kararlaşmı§ bulunan Kartal 
Maltepe, ve Kartal - Yakacık yollan için 
ayrılan tahsisattan delil mi? 

Kartal azası aldığı cevabla, endişe -
sinin tahakkuk ettiğini &örünce, isyanla 
gürledi: 

- Bu teklif Adilane değildir. Çünkü 
Kartal - Yakacık ve Maltepe - Kartal 
yollannın tesviyei türabiyeleri yapılmış 
bulunuyor. Hatta taşlar bile kınlmış, toz 
haline sokulmU§tur. Şimdi, başlanılmış 
bulunan bu çok elzem yolu, İstinye - Be
hek yoluna kurban etmek, o havali:ıin 

can damarını kurutmak demektir! 
Bu müdafaa, Bay Şerefi emeline kavuş

turamad1: Çünkü, reisin reye koyduğu 
mazbata kabul edildi. 

Fakat bani öyle geliyor ki, reis Necib 
Serdengeçti, mazbatayı· tasdik maksa -
dile kaldırılan elleri biraz daha dikkatle 
saysaydı, Kartal azasını meyus eden ek
seriyeti bulamıyacaktı! 

* Geçen toplantıda, cmargarin> yağının 
manası anlaşılamamıştı. Dünkü içtima -
da da, afişaj kelimesinin manası meçhul 
kaldL 

Okunan afişaj talimatnam~sinin 
maddesinde: 

bir 

c- Müesseseler, binalarında yapacak
ları ilanlar için, belediyeden müsaade? a
lacaklar! deniliyordu. 

Buna ilk itirazı yükselten, maruf tüc
carımız havlucu Receb oldu. İsmail Şev
ket de, tıpkı havlucu Receb gibi: 

- Olamaz! dedikten sonra, noktai na ) 
zarlarını müdafaa etti. 

Necib Serdengeçtinin, bu i§i de bitir.. 
mek için kullandığı terviçkar lisana rafr 
men, makamdan gelen bu talfmatnam~ 
kabul edilemedi! 

* Şehir Meclisine, bu devrede gelen mü,. 
him işlerin dördüncüsü de, zabıtai bele •' 
diye talimatnamesiydi. Fakat, ekmek me. 
selesi ile, margarin yağı işile, ve afişaj 
talimatnamesile birlikte, o da gelecek şu. 
bata bırakıldı ve böylece cvuslat, kaldı 
gene başka bahara!> 
Vakıa, iki buçuk, üç saat süren celse. 

lc.r yapan meclisi gayretsizlikle itha:-a 
etmek, ilk bakışta insafsızlık gibi görii• 
nür. 

Fakat toplantı zabıtlarını dolduran 
münakaşalar tedkik edilirse derhal g()..ı 

rülür ki, sadece vakit israfına sebeb ol • 
muş bir çok sözler söylenmiştir. 

Bu dört mühim meselenin dört ay daı 
ha encümende kalmasından azalar mes'u) 
dürler. 

Fakat artık olan olmuştur. Ve artık, 
cBoşuna sôylenmiş sözler> i tenkld et-. 

mek te, boşuna söz söylemektir! 
Naci Sadullah 

lzmlr belediyesi de 
Su ve elektrik 
Şirketlerini alıyor 

(Btı§tarafı 1 inci sayfada) 
Elektrik ve tramvay şirketile Nafia 

Vekaleti arasında yapılan mukavelcna .. 
me elli seneliktir. Henüz on bir senesi 
geçmiştir. Şirket, bütün tesisatı iki mil • 
yon liraya tamamlamıştır. 933 senesine 
kadar senevi 900,000 lira varidat yapan 
Güzelyalı tramvayları, bu tarihten sonra 
otobüs rekabeti yüzünden ziyan etmeğe 
başlamı~ ve iddiaya göre varidatı 500,000 
liraya kadar düşmüştür. Şirket bu yüz .. 
den, mukavele mucibince yapmağa mec
bur olduğu bazı şehir hatlarını yapama • 
mıştır. Gene bu yüzden elektrik kilov:ıt 
ücretleri de tenzil edilememiştir. 

Su şirketine gelince: İzmir şehri, yıl -
lardanberi eski İstanbul su şirketine ralı 
met okutan Halkapınar müessesesinden: 
bezmiştir. Halkapınar su şirketinin mu .J 

1 

kavele mucibince 47 senelik müddeti var-
dır. İzmirde su ücretleri pahalı olduğu' 
gibi her gün bir çok şikayetlerle karşıla
şılmaktadır. 

Su şirketi, tesisatını devretmeğe hazır· 
dır. Çünkü çıkardığı hesablara göre dar
lıkla masrafını çıkardığını bildirmekte ve 
satış mukavelesini minnetle yapacağını 
ihsas etmektedir. Ancak elektrik şiı keti 
için vaziyet aksinedir. Bu şirket, otobils 
rekabetinin önüne geçilmesi şartile diğer 
hatları tarnamlıyacağını ve belki de e • 
Iektrik kHovat ücretlerini indireceğini de 
v~detmektedir. 

Fransa, Rusya ve 
ltalgada casa8lar 

(Btl.f't11rafı l met .ay/fl4a) 

Fransız - Alınan hududunda yaka'..I 
!anan bu casuslardan birisi Almandll\ 

Casusların, Majinot yeraltı müstah• 
kem hattının bazı krokilerini elde et ._ 
miş olduklan anlaşılmıştır. 

Dün, Fransanın Şark hududlarmda 
tedkik seyahatine çıkan harbiye :HızıJ 
rı Daladier ile erkinıharbiye reisi Ge-..

1 

neral Gamelain'in seyahatinin bu ca " 
susluk işile alakadar olduğu söylen • 
mekted~. 

Rusyada bir Alman casusu 1 

Londra 23 (Hususi) - Leningrad-. 
dan bildirildiğine göre casuslukla it ..; 
ham edilen iki Alman, 2 5 er sene heR 
sc mahkfım edilmiştir. 

1 
Komada yakalanan Fransız casuslan 

Londra 23 (Hususi) - Romada, hu
susi bir mahkemede, casuslukla itham 
edilen bazı kimselerin duruşması ya • 
pılmaktadır. 

Muhakeme celseleri gizli olarak ce
reyan etmektedir. 

Casusların Fransa hesabına çalış • 
makta oldukları anlaşılmıştır. 

Harbiye nazırının teftişleri 
Paris 23 (A.A.) - Harbiye nazırı Da· 

ladier yanında Fransız ordusu başku • 
mandam General Gamelin olduğu halde 
şarktaki Maginot hattını bu sabah tefti
şe başlamıştır. 

Bugün Lanter müstahkem mıntakasını 
teftiş eden Daladier, yarın da Sar müs • 
tahkem mevkilerini teftiş edecektir. 
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_ Saragında .1.1 SPOR 

i\" Bir 
. Haremağasının H~tıralar• 

Futbolümüzde bir türlü 
düzelmeyen bir aksaklık 

Yuan : Ziya Şakir 

Hatice sultan kendisine arzedilen " koca ., namzetleri koleksiyonunu evveli 
büyük bir huşunetle reddetmişti. Çünkü bu resimlerde rördüjü çehrelerin biç 

Bazı klüpler :n şuradan buradan lialettayin takımlar 
getirterek mü~abakalar vapması için lia- maçlanmn 

mütemadiyen geri bırakılması hatalı bir harekettir 
biri, ha) alinde hasretle yaşatbjı simalar değildi. Bizim sporun bir hutaııtı ftrdır tl sene- 1 mz 42 uı maçı :yapan tat.unıanıı aır- 88 

lerdenberi btltfin görgü ve tecrtlbelere ral· klübün i§tlraklle :yaptıklan •Knl Kupaaa o-
Ya lmz; bir şey söylemiş olmak için: fersa bir hal alan Çırağan sarayından men bir türltl tedavi edllemlJOI' w ıallba, e- :>-unları, mıntaka kombinesonıan ,. JQrtu 
- Bu resmi, ne zaman yaptırdınız, kurtulmak, ve hiç olmızsa daha serbest dilemi;yecettlr de. Elk1 ıttnıerla fena an'a- ile yılbaşı maçlarının muanen tarthlerclt at-

ıultan hazretleri! .. Bakınız, benim hi9 bir muhite kavuşmak için bu izdivaca nelerini, memlekete miru blrüillı alatur- samadan yapılabilmesini temindir. 
·· termit A'bdülha ·din .. _ tahtı ıpor kurumunun en Jatm bir saman- Şübhesiz biz bugün bu tadar Pllll bir 

haberim yoktu. r~~ gos ed1 'd b" .. mık ~oster da kökünden ılllp atmasını llUJor ve betll· proırama malik değiliz; fakat burada aalat-
Diyebilmişti. digı namz. . er en ınnı ocalıga ka- 7oruz. mak lstedlllm ıu veya bu aebeble ~rı 
Damad paşanın bu sözleri, işidenler bul eylemişti. Bizde hemen hemen hiçbir IPCJI' 70ttur kl arzuya göre geU§i ıüzel tehlrl dolaJlllle blr-

üzerinde derin bir hayret husule 8• • Abdülhamid, sultan Muradın bütün bir program dahilinde ve menımtncte yapa!- blrlne batlı oyunların çorab llltültl llıl ar-
tirmı!lti. Çünkü sultan, bir kaç gün ev- aile efradına yaptığı &ibi, Hatice sul- sın. Nitekim futbolü karakıfta 0JD&dılmm sılmasıdır. . 

\•el bu re::ı~mı· kocasının gördüg· ünden; tana da tam manasile cömerdlig· ini gös- ılbi atustosta da oynamakta blçblr mahsur .. Daha geçenlerde Istanbul futbol .,._....nı 
. .. .. . görmüyoruz. wıtüne alan Bay Abdullah, ııc ~ llts. 

ayaklarına kapanarak kendisine pek termişti Parlak b1: ~uğün yapmış; bır su, ifin bir tarafıdır. Diler mlblm bir not türünü tanzim ettill gün heplmtsln &ahde 
benzedığini söylediğinden bahsetmiş - hayli para sarfetmıştı. Sonra da, kendi ta da program dinlememekte bili eatl gilnle mücbir sebeb olmadıkça maçların teblr edil· 
ti. evladlarından ayırmadığını göstermek rln hw ile sata sola bak~~du Jlıilyilp ildi miyeceflni, bu fena hastalJlm önilne aıece· 

Şımdi, damad paşanın bu sözleri Q- için onu, Naime sultanın Ortaköydeki yoruz. Her vesile ııe bize ornet cılabilecelinl ceğini söylemiş ve bu ciddi hareketin lllJiik 
Yanındaki 1 ~· kuvvetle lddla ettltlm İnlllterede futbol faydalarını takdir eden bu arkadql lııılrtea 

zerıne saray halkı manalı bir şekilde sarayının aaraya yer eşıır- işleri silzille süzüle bugünkü tellmtlünü bul- teşvik bile etmişti 
birbirlerine bakışmışlar; Fehime sul - mişti. mU§tur. Gerek ollmplyadlarda. pretle ini Bu hafta Yuna~lstanın Bnoala takımPe bu 
tanın yalancılığına ve abdallığına ıtl - Çırağan sarayının kasvetli muhitin- tabll veailelerle yapılan aeJ&)ııauerd• bllde çıtır ıene açılml§ oluyor. Bu fena ldeU J&rUl 
lümsemişlerdi. den kurtularak biraz daha geniş bir ha- de kolaylıkla tatbik edlleblltoet ille pn.Ut bir yenlsl taklb edecek, buglln blrtne lllD Ye· 

Yata nail olduğu için Hatice sultan pek bazı noktalara teudüf eWk tl maa ren ~ heyetin, yarın d1ter bir tatma da 
Hatıce sultan böyle değildi. O, bili· . ..ı--ı .. r K ıreldlltce bunlan ortaya atmakta, elbette b'1· bu musaadeyi vermek mecburiyeti bir drü 

kıs yaptığını, ettiğini. bilirdi. Ve bir te- Hatice SultanlCI arcılanftdcı bir • çok sevu~ ı. ocası ola~ ~saf ~a~~ yü.k faydalar vardır. maçların geri kalmasını intac edecetUr. 
yi yapmak istediği zaman, o kadar per- macera.nnm geçtili 16ı/lenen yı da sevmıye karar vermıştı. Çunku Ingllterede dört ayrı llg hallnde 88 profeı- Geri kalması lcab eden maçlar ııe tllblere 
vasız davranırdı ki; hiç kimseden çe _ Kemaleddin PClfCI . bu adam, kendi hayalinde yaşattığı bir yonel klübün l§tlraklle yapılan a Ug maçı üç beş kuruı menfaat temlnlnden balb blr 

}"" b" d Z koca olmamakla beraber kendisine fevkalAde bozuk havalar lstlana edilirse hiç faydası görfilmlyen bu kabll mQaaNblara 
k!.n:ney.e uzum ıssetmez i. aten ° görünüz. Ben gerek onu, ve gerek tar- perestiş etmekte idi. Hem~n her gece bi~. sebebi• tehir e<?-Uemez. ~§ haftalardan ıayrl ilin verflmemeatnl 
cur etkarane aşk macerası da onun ta- deşlerini kendi evladlanmdan ayırmı-

1 
dibind ~; .. ,,.·· k ' Uç senedenberl Ingllterede ili maçlarını Turk Spor Kurumundan iJUJonıal. 

bıa. ti.nin bu coşkunluğundan ileri gel- yorum. Elimden geldiği kadar, onları karyo asının . ~ ~okere : muntazaman takib ediyorum. Blr mevsim ömer ...._ 
- Sultanım! .. Sızın gibi bir zevceye zarfında iti maçın tehir edllmif oldutuna 

ınıştı. .. . memnun etmiye çalışıyorum. Ne ya- nail olmayı, aklımdan ve hayalimden rastgelmedim. 
Hatice sultan, guzeldı ... O da bazı payım?. Daha iyi talihler zuhur etme- bile geçirmezdim. Siz bana, cenabıhak- İngiltere, İskoçya, İrlanda n oaı takım· 

giizeller gibi: di. Bu, kader kısmet meselesidir. Kıs- k b" lUtuf ve nimetisin" B"lm ki lan arasında her sene ı1t11er defa tarıılaşmat 
- Yazık değil mi bu güzelliğim böy- metini çiğnemesin. Bunlardan birini ın ır .. .. . ız. 1 em ' suretne yapılan mıııı maçlar, ne kadar bl· 

lece tebah olub gitsin. Tabiatin bu kıy- intibah etsin. taliimin bu buyuk ıhsanına, nasıl teşek- yük ehemmlyetl haiz olursa olamı hafta ara-

m tl . l•tfundan bol bol istifade etmeli- . . kür edeyim? sı olan çarpmba ıünü oynanmaktadır. 
e 1 u Dıye; talımat vererek Çırağan ıarayı- Gibi, adeta ibadet duasını andıran İngllterenin İtlyıa, Avustm')'a. AlmaDl'a. 

yim. na göndermişti. bir takım şeyler söyledikten sonra· u- Macaristan gibi memleketlerde J&Ptıtı bey-
Derdi. Ve bu zihniyet daima rJnUn • •. • kl .. ' • nelmllel maçlar bile mutlaka çarpınba günl1 

. . • 1 ' d • c:··. Hatıce sultan, bu gozlere evveli itıraz sulen sultanın aya arını oper, yatagı- yapılmaktadır. İng1llz pazar ctmtlnü eğlence 
hayalını, macera aı zu arına ogru u etmişti. Fakat biraz düşündükten son- na girerdi. vr istirahat günü olarak kabnl ettiğinden 
rüklerdi. Fakat taliin ne garib cilve· ra, artık son zamanlarda tahammül- (Arkası var) pazar günü spor hesabına tılım bile kıpır-
si eseridir ki; Hatice sultan da • gene datmaz. orada para delil, 1f n hareket e -

:zalarını çeker, hislerinin tam hakkını IE:I A D öıu Misak veresesine borçlu Anastas oğlu Milli müsabakalan hafta aruı yapmakta 
b"r çok güzeiler gibi - kadrinin acı ce- 1 v o 1 İstanbul 5 inci icra Memurluğundan: sastır. 

\·erebilecek b r aşka düşemediği için lr' Bodosun alacaklıya ipotek göstermiş olduğu ~~-~!!!~.<!.~~~~-~;~:1..~!' .. ~!!'.!!!~~-1.,~~~-~!'.!!!: 
da ma parlak ve ateşli bir aşka hasret Ortaköyde Kahveci sokağında müstesna sa- r--------------.._ BugünkU progr•IW raf Agopyan vakfından tcareu atik H ve 18 r 

Doktorun 
GUnlUk 
Notl•rından 

çekerdi. No.lu ve tamamına yeminli uç ehlivukuf ta- Bir 
Gerek Hatice sultanı, gerek Fehime U İldnci&eşrin 93'1 Çaqamba rafından 1588 lira kıymet takdir edllmlş olan 

sultanı; Abdü hamid evlendirmişti... 1 s T AN BUL hanenin satışa çıkanlmaaı dolayıslle evsafı 
Sultanların evlenmesi, garib hır mera- ötıe nqriyata: aşağıda yazılıdır: 

Çarpmba 

(*) 
im bi di Sultanlar evlendirilece- 12.30: Plflkla Türk musikisi. 12.50: Havadis. Bina - Ahşap ve mnhtacı tamir olup arka 

~ e ta Y . . • • A • 13 os· Pllkla Tilrt musikisi. 13.30: Muhtelif taraftaki bahçede muhtelli cinsten meyva Roma tlzma ya dair 
gi zaman, hafıf tertıb etrafa ılan t!di • l~k · ....c t aRaçlan ve bir kuyusu ftl'dır. 

. ")l"k f p.. ne9 •• ya ı. J.r.. (damadı şehrıyarı ı evsa ve şe- Akfam neşriyatı: Zemin kat • Zemlni tırık malta taşlık ve Romatizma ve ona merbut olan hasta-
ra tinı haiz olanların fotografları iste- 18.30: Pllkla dans muslkisl. 19: Necmi ve bir hell ve harice kapısı olan blr oda ve için- lıklardan, slyatlkten muztartb olanlann 
nirdi. arkadqları tarafından Türk musikisi. 19.30: de kuyu olan ve üzeri tabtaboşlu bir mutfak vaziyetlerinden hertürlü tedavtJe ra~men 

.. Hava raporu. 19.35: Radyofonik komedi: ve asma bir.oda ve altında bodrum mevcut- sallh bulmadıklarını gönderdltleri mek· 
Bu fotografları, en evvel Abdulha- (Dengi dengine> 19 55· Bo haberleri. 20: tur. tublardan anlıyorum .. Haklta'8n slyatlt 

Çek güreşçileri 
Dün geldiler 

Gelen takım arasında S tane 
milli takım elemanı var 

mid gözden geçirirdi. Gözünün kestik- Mustafa ve ark~d~la~ı :::atından Tilrlt 1 kat - Bir sofa 117.ertnde Qç oda vardır. hastaııtı aylar vı belld J1}larca hastala-
ler· hakkında uzun uzadıya tahkikata muslklsl ve halk tarkılan. 2o.30: ömer eıza 2 kat • Bir sofa 1ld oda bir heli ve tavan rll büyüt ıztırab veren bir rabaısızlıktır. Çek güreşçilerinden Prokop (87) tUo 
gir ırdi. Bu tahkikattan, uygun netice tarafından arabca söylev. 20.45: Nezihe ve artatsına çıkılacat bir pıerdlven yeri mel'. Bu ıztırablardan bafka metlm defor- Evvelce oehrlmlze gelecellnl blldlrdlll -

• k b" artadaşl t Tilrt uslldsi ve halk cu ur. maayonunu yani hacmen ttlollmealnl ve mlz Çekoslovakya Vlnohrady tlübilniln sQ -
verenlerin fotograflarını .. a!.ırara ır arkılan an ara!ından 2115" ~rkestra. 22.15: Hududu. Sal tarafı Vitall zevcesi Leya ha- rtlıiimekte ve çalt9makta btl7lt mqktl- reoçlleri dün Romanya vapurlle pım•..- ye 

zarfa koyar, arkası~ı m~h~rler; evle- !jans ~t!::1~!.ı_ ~~·: Pi&kıa sololar, opera nesi, sol tarafı 8atbert banıın hanesi, arta- llt ıörmealnl muclb olur. Oüneı klübilııe misafir ectnmıtJerdlr. 
necek (Su1tan) a g?nderırd_ı. O sultan ve operet parçalan. n.50: eon haberler ve sı ~8x.ı~o.ıu muanen mahal cebhesı Kahveci Siyatik lçln kaplıcalar, çamurlu banyolar Çekoslovakya p.mpiyonu olan ba IEllbtln 
da, bunlardan birim, kocalıga seçerdi. ertesi gtinün procramı. 80 a .... e mahduttur. tavsiye edlllr. Bunların tellrlert 7ok de- ,ehrimlze gelen a güretçlalnln 5 ı Qıııt mmı 

Bu usul· Hatice ve Fehime sultanla- 18 kapı No. ıu mab&Wn sal tarafı kısmen IUdlr. l'akat her 1ene 7apllua ba banyo- takımının elemanlandır. Qet stlretODld ba-

rın izdiva~larında da aynen tatbik e- NMb•lcl SVitallelAmhabrevamm zncell ııa.nt erıbaaabi~~= lara ratnıen ııtırabıarm dlllmedlli dı raya gelmeden evvel Romt.DJ&da bld mW1 
t1 . u ~ aınu ne ve bahçut. IOl ara çok IÖrillmektedir. olmak üzere dört müsabata ıapDUflar. llU· 

dilmişti. Fakat şu şar a kı; Abdülha- ._-,,.zan·l~r hs.nım hane ve bahçesi. artası n cebhesl Siyatlt hutalılının aebebler1D1 aramat ların üçünü kazanml§lar, blrinl blr l&Jl rart-
mid, Sultan Muradın kızlarına koca o- c. ~ v v 14 Nolı hane ııe mahduttur. llzımdır. Evvelemlrde bu aebeblerl lza1I la taybetmlflerdir. 
lacak adamların; asil, genç, yakışıklı Ba ıeee nöbe&el elan eesuaeler palar- Sahaaı - Bina 112 meıre murabbaı, bahçe- etmek ve tedaviyi ona ıöre taklb etmet Romanya güreşçileri burada .,_ • " 
ve parlak olmasından ziyade· etliye dır: si 132 metre murabbaı etap umumu fft met· llzımdır. 28 smda Oüneo tıübünfin llretollerlll ar-
sütlüye karışmaz, suya sabun~ dokun- t.tanltul clhethulekiler: re murabbaıdır. h d d Bu aebebler nelerdir? oıla§acakla.rdır. Müsabakaların ,.........tı 

k d" h 1. d . Ataarayda: (Sanml. Alemdarda: (Ab- Yukarıda cins Ye nevi ye evsafı ve u u ,_Bun~~u,_da~-a·nla~ta•calıziıii!iii~· -~-----ı yer, henüz telblt edilmeınlftlr, Qot anet· 
maz. en 1 a m e, dervışmeşreb adam dülkadir). Beyazıdda: (Cemil). Samat- ve sahası yazılan 11111 menkul acık artır- t•> • ..u.n ._. •" ı ,..... u bir takım oldutu anlaşılan Çeklerle Olnet 
lar olmasına ehemmiyet vermişti. Ve yada: (Teofllos). Emlnönünde: (Sallb maya konmut oldufundan 22/12/3'1 tarlhl- •tr alltlw,........, keD' tw ,....., klübü güreşçileri arasında yapılacat mlla -
bu maksadla da, b"zzat kendisi, birkaç Necati) . Eyübde: (Arif Beflr>. Fenerde: ne mtıaadlf çarp.mba ırtınil saat ondörtten lllaall ..... lı h ...._ Mr tKMI bakaların çok enteresan olacatı mvMttat-
namzed seçmişti. <Hö.aamettln). Şehremininde: <Nlzun). onaltıya kadar dairede blrinCi artırması le- rtltl ._....._ ,.._llır. tır. 

H t" 1 k ı Şehzadebaşında: <tinlversıte>. Karagüm- rıı edilecektir. Artırma bedeli klyineti mu-
a ıce su tan; endisine arzedilen rükte: csuad>. Küçükpazarda: <Necati hammenenin %. 75 ini buldulu takdirde 

namzedler koleksiyonunu, evvela bü- Ahmed). Batırköyünde: (Merkez). müşterisi iiHrtnde bıratııacaktır. Aksi tak· 
yük bir huşunetle reddetmişti. Çünkü Beyotl• clhetiadekUer: dirde en so~ artıranın taahhüdü baki kal-
bu resimlerde gördüğü çehrelerin hiç- İatltlll caddealnde: <Galatasaray, Oa· mak üzere artırma onbef gön mü~detle tem-
biri · hayalinde hasretle yaşattıg~ı sima- rlh). oaıatada: (Hidayet>. Kurtuıuıta: dld edll~:ek 8/1/938 tarthlne müsadlt. per-

' • . . .. .. . <Kurt.uluş>. Maç tada: (Feyzi). Betiktat· şembe gunil aaat ond6rtten onaltıya kadar 
lardan degıldı. Onun butun gayesı; pı- ta: CAii Rıza). keza dairemizde yapılacat ikinci açık artır-
rıl pırıl üniformalar içinde dimdik du- Botaıı:içi, Kadlkiy Ye AdalardakUer: masında artırma bedeli tıymeti muhamme. 
ran, geniş omuzlu, kabarık göğüslü, her Üsküdarda: cittlbad). Sarıyerde: <Asaf). nenin 3 75 ini bulmadıfı takdirde satı§ 2280 
taraf ndan hayat ve kuvvet taşan gür- Kadıköyunde: (Saadet, Osman HulAsl>. NoJı kanun abtlmına terlikan geri bırakı-
büz bir genç ile evlenmekti Fakat ken- Büyükadada: (Şinasi Rıza>. Heyıtellde: lır. Satış peflndlr. Artırmaya ııtirat etmek 

· isteyenlerin kıymeti mubaıllmenenin % 75 1 
di ine arzedılen resimlerdeki namzed- <Tanaş>. nisbetinde pey akçe.si veya milli bir banka -
Jer; f eslerinin kenarları kulaklarının S k" · I nın teminat mektubunu hamil bulunmaları 
üstüne kadar inmiş .. istambolin ve re- 8r ma lnlS aranıyor llzımdır. Haklan topu alclllle sabit olmıyan 
dinaotlarının etekleri dizkapaklarından İstanbula yakın bir elektrik santra- alacaklılarla diler alltadaranın ve irtifak 

• 
0 

• ~ , • • • • • h · b" hakkı sahiblerinin bu haklarını ve hususile 
bırer karış asagı, a sarkan .. ellerı, taş- lında aşagıdakı şeraıtı aız ır ser ma- f i if d i la iddialarını evrakı 

'"b kl · · ·· · k 1 k a z ve masar e a r o n kınca go e erının uzerınde divan du- nıst a ınaca tır: müsbltelerlle birlikte illn tarlhinden itibaren 
ran uşak ve kahya kıyafetli adamlar- 1 - Sanayi mektebinden mezun O· nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize 
dan mürekkebdi. lacak, yahut ayni derecede ameli ve na- bildirmeleri ID.zımdır. Ak81 takdirde hakları 

Hatice sultan, bunlardan hiçbirini zari malumatı haiz olacaktır. tapu siclllle sabit olmıyanlar satış bedell?in 
· · • ·· · ·· 1 · d · · paylaşmasından hariç taıırıar. Müterakim 

beğenmemişti. Res mlen, gerı gonder- 2 - Dızel ve gaz motor erın en ıyı i tenvlriye tanzlflye ve delllllye resmin-
} k .. l .. . d 1 verg • ' 

mist' ... Abdülhamid, Hatice su1tanm an ıyaca , motor er uzenn e esası ça- den mütevellld belediye rtısumu ve vakıf ka-
ne ta kın ruhlu bir kız olduğunu bildi- lışmış olacak, iyi bir tornacı, tesviyeci resi bedeli müzayededen tenzll olunur. 

gv • ·çin zaten onun böyle bir şey yapa- olacaktır. Yirmi senelik vakıf tcaresl tavizi müşteri-
' · · · T }" olanlar 11 · d b l ye aittir Daha fazla maitlmat almak isteyen-

ca~ını evvelden tahmın etmıştı. Onun bo a 1~ 
1 

. b" ke enn. 8 • t u ~~ ıerl llln. tarihinden itibaren herkesin görebil 
ic"n sükfınetle hareket ederek; bu me- nse-:':s erın ırer opyesını,. erc:uıneı mesı için dairede açık bulundurulacak ar_ -
se.en n hallini. valideliği (Perestu ka- hallerını, foto~raf ve adreslenle ıste - tırma ıartnameslle 937/te No.lı dosyaya r.10-
d nefendi) ye havale eylemişti. Ve: dikleri ücreti Istanbul POSTA KUTU- racaatıa .meztAr dOIJ&da mevcud vesaltl 16-

- Valid~! .. G diniz, Hatice sultanı SU 1006 ya bildirmeleri. reblleceklerl llln otunar. ('71) 

Maliye V ekiletinden: 
2257 numarah kanunla verilen selibiyete 

istinaden yenilerinin piyasaya çıkarılmış olması 
itibariyle eski nikel Yirmi beş kuruşluklarla 
Bronz on kuruşluklar 30/11/937 akşamından 
sonra tedavül etmiyecektir. 

işbu paralar bu tarihe kadar bilumum 
sandıklarile hazine veznedarlığını yapan Merkez 
Bankası ve Ziraat Bankası şubelerine müracaatla 
mübadele ettirilmelidir. 

Bu müddetin inkızasından sonra bu cins para
lardan ellerinde kalanlar 1/12/938 tarihine kadar 
ancak mal.sandıklarına ve Merkez Bankası Şube
lerine tediyatta kullanabilirler. 
Keyfiyet halkın nazan dikkatine arzolunur. "7876,, 



... ' 
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P A T 1 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklannın arasındaki kaf1Dblar, 
dolama, meme iltihabı ve çatlaklan, flegmonlar, yanıklar, traı 

L yaraları, ergenlikler, koltuk altı çıbanları 
tedavisini en erken ve en emin surette temin eder. 

Şark İspençiyari Laboratuarı T. A. Ş. ' 
--------
[ ıstanbul Eelediyesi llinları 1 
Senelik muhammen kirası 200 lira olan Fatihte Çarşambada Cedid Abdurra

hiın efendi medresesi 938 veya 939 ve 940 seneleri Mayıs sonuna kadar kiraya ve
tilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 
görulebilir. İstekli olanlar 15 liralık ilk teminat mektub veya makbuzu ile 
30/11/937 Salı günü saat 14 de Daiıni Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (7704) 
.....__·~----------------------~~----

lstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme ve 
Pazarhk Komlayonu ilanları. . 

1 - 348 bin 43 7 lira 96 kuruş keşifli İstanbul da Cerrah paşa hastanesinde ya-
PıJacak Şiruji Kliniği binası inşası kaplı zarfla eksilt~eye konulmuştur. _ 

2 - Bu işe aid şartnameler şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 

B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık Genel şarbı ... ıne?,i. 
D - Özel şartname. 

E - Keşif cetveli, tahlili fiat cetveli, mesaha cetveli. 
F - Proje. 

İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı keşif bedelinin yib binde beti nisbetin
de bedel ile Güzel San'atlar Akademisi Tatbikat bürosundan alabilirler. 

3 - Eksiltme 29/11/937 Pazartesi günü saat 16 da Üniversite Rektörlüğünde 
~apılacaktır 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 17 bin 687,52 lira muvakkat temi
nat vermes! ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup getirmesi lazrmdır. 

1 - 1937 senesine aid 150 bin liralık Bayındırlık Bakanlığından almmıı inşaat 
rnüteahhitlik vesikası ve talibin kendisi bizzat mühendis veya mimar değilse 
inşaat müddetince fenni mes'uliyeti kabul ettiğine dair bir mühendis veya m:
ınarın Noterden tasdikli senedini ve yahut da bir milhendia veya mimarla miiş
tereken taahhüde girdiğine dair noter sf'nedi vermesi. 

5 - Tek!if mektubları 3 ncü maddede yazılı bir saat evveline kadar Univer
•Heye getirilerek eksiltme komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verile
cek.tir. Posta ile gönderilecek mektublann en geç 3 ncü maddede yazılı saate ka
dar gelmiş olması ve dış zarfının mühür mumu ile iyice kapatılmış olması şarttır. 

Postada gecikmeler kabul edilmez. c754l:t 

Nafıa Vekaletinden: 
29 Birincikanun 937 Çarşamba günü saat 15 me Ar.karada Vekalet Malzeme Ek

ailtme Komisyonunda 171185 lira muhammen bedelli 90 adet basit ve 3 adet mu
tlla! İngiliz makas takımı ile 4 basit makaslı bir telakkinin kapalı zarf usuliyle 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Bu hususa aid eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 856 kuruş mukabilinde An
lrarada Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 9809 lira 25 kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektublarını talimatnamesine göre Vekiletten alınmış Mal-
2eme müteahhidliği vesikasiyle birlikte 29 Birincikinun 937 Çarşamba günü saat 
~de kadar Ankarada Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. c7627> 

İstanbul Telefon Direkeförlüğünden 
Müdürlük binasında yaptırılacak hela ınşaatı işi 973.02 lira keşif bedeli ne 

lçık eksıltmeye konulmuştur. Eksiltme 29 İkinciteşrin 937 Pazartesi günü saat 

15 de Tahtakalede kain Merkez binamız dahilinde, toplanacak Alım, Satım Ko
tı1isyonu huzurunda icra edilecektir. Muvakkat teminat 73 liradır. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartnameleri, pro
Je, keşif hü!asasile buna müteferri sair E>vrak her.gün Levazım Dairemizde gö-

~lcbilir. İfiteklilerin mezkur gün ve saatte iJk teminat ve en az 500 liralık bu 
1Şe benzer iş yaptıklarına dair gösterecekleri vesika üzerine Nafıa Müdürlüğün
den almış olduklan müteahhitlik ve Ticaret Odası vesikalarile müracaatları. 

(7654) .....__-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Eski HA YDEN 
Yeni BAKER 

mağazalarını ziyaret ediniz. 
Mobily!l hususunda cEMSA-
Li ARASINDA> en iyi ve 
zengin çeşidler bulacaksınız. 

SALON, YEMEK ve YA -
TAK ODASI takımlannı 

HER YERDEN İYİ ve UCUZ 
ŞERAİT ve FİA TLARLA te -
darik edebilirsiniz. 

MERViM 
--- ----~ 

ESKIŞEHl~DE 

Ses - Işık Kitap Evi 
ilk, Orta Lise mektep Kitaplannın 

Satış Merkezidir. 

,. Operat8r • Urolog .. 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yollan 

hastalıkları mQtehassısı. KOprQbaşı 
> Eminönü ban, Tel: 2191ö --

._, ...... ..._. .... __________ _ 
Son Posta 

Yevmi, Siyasi, Bavadb ve Halk ıuetesl ... 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 

tSTANBUL 

Gazeteınizde çıkan yazı ve 
ıesimleriıı bütüh hatları 
mahfuz ve gazetemize aittir. - -

ABONE FIATLARI 
t 8 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. -

TURKtYı: 1400 7ö0 400 

YUNANİSTAN ~o 1220 710 

ECNEBİ 2700 1400 800 

Abon"! bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. -----

Kr. 

160 
270 
300 

c.ı... evralı geri "~ 
ilanlardan me•'uliyet alınmaz. 

Cevap ıçın mektuplara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır . 

E ki ve Yeni Hahl:Jr Dr. HAF 1 Z CEMAL Posta kutum: 141 tstanbuı 1 
•atın ehn1r (Lokman Hekim) Telgraf: Son Posta 

nbul Posta kutusu 261 e DablllJe •itebauan: Pazardan maada Tele/on : 20203 

mektupla mQracaat. = ~ 1~ ~ numua 
1°"" • 1L ... -----------_. 

ÖKSÜRÜK 
En muannit öksürüklerle 
bronşit, astın, ve boğmaca 
öksürüğünün kat'i ilacı· 
dır. Göğüsleri zayıf olan· 
lara vikaye edici tesiri 

şayanı dikkattir. 

8UtU11 eczanelerde 
bulunur. 

lngiliz Kanzuk Eczanem 

Beyoğlu, .fstanbuJ 

ŞURUBU 

Mardin Gümrük Taburu Satın Alma Komisyonundan 
" 7,5 

Tahmin edi- gtlvenme İhalenin 
Miktan len bedel akçesi. sureti yapılacağı glln saat 

Cinai kilo Lira Kuraş Lira Kuruş ihale 

Un 150000 20250 00 1519 00 Kapalı 30/11/937 9 ) 
zarf ) Salı 

Arpa 280350 17522 00 1342 00 Kapalı 30/11/937 10'30) 
zarf ) 

A - Yukarda yazılı iki kalem erzak hizalarında gösterilen gün ve saatte 

Mardin gümrük taburu karargah binasında satın alınacaktır. 

B - İstekliler şartnameyi her gün sö zii geçen binadaki satın alma komisyo
nundan parasız alıp görebilirler. 

C - Bu iki kalem erzaka ait zarfları istekliler her kalemin hizasında gösteri
len saatten en az bir saat evveline kadar komisyona vereceklerdir. 

D - Teklif mektublarmda şartnamenin tamamen okunup kabul edildiği ve 
hem de rakkam ile yazılıp silinti olmıya caktır. 

E - İstekliler her kalemin hizasında gösterilen yüzde yedi buçuk teminat ak
çesini veya banka mektubunu Mardin Gümrük veznesine yatırarak alacakları 
makbuzla şartnamenin 4 üncü mad:iesinde yazılı vesikayı zarfın içine koyacak-
lardır. (7706) 

,1 ... ----------------------------~ 
HEDİYELİK 

ELEKTRiKLi 
TRENLER 

SAT i E 
de 

VERESİYE 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

" imtihanla Memur Alınacaktır,, 
İdaremiz mülhakatında açık ve açılacak memuriyetlere imtihanla memur alı

nacaktır. İmtihan İstanbulda 30/11/937 Salı günü saat 13 de Sirkecide İnhisar
Jar Memurin kursu binasında yapılacaktır. İmtihana .eir:roek istiyenlerln, aşa
lıdaki evsaf ve şeraiti haiz olmaları gerektir. 

1 - Liakal orta mekteb tahsilini bitirmiş olmak. 
2 - Askerliğini cfill veya kısa hizmetli> bitirmiş olmak. 
3 -· 21 yqından aşağı ve 30 yaşından yukarı olmamak. 
4 - Sıhhaili olmak ve vazife ifasına mani bir rahatsızlığı bulunmamak. 
5 - İyi ahlik sahibi olmak. 
Bu beş maddedeki şartların muhakkak tevsiki gerektir. 

imtihan mevzuu şunlardır: 
ı - Hesap : Adadı mürekkebe, taksim gurema. halita, tenasüp, faiz, iskonto. 
2 - Hendese : Satıhlar, Hacimler. 
3 - Muhasebe: Usulü defteri cİhtiyaridir.> . 
4 - Coğrafya: Umumt Türkiye. 
5 - Kitabet ; Orta tahsile göre. 

Not: 
İmtihana girmek istiyenler şimdiden bir dilekçe ile ve evrakı müsbiteleriyle 

üç adet fotografla birlikte İdaremiz Memurin Şubesine müracaat etmelidirler. 
B - İmtihan neticesinde ayni derecede muvaffak olanlar arasında ecnebi lisa

nına vakıf bulunanlarla muhasebe sualine doğru cevab verenler tercih edilirler. 
c7662~ 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbu 
Satınalma Komisyonundan : 

ı _ 32 sayılı ana gemisi için 5 kilid zincirin müteahhidi nam ve hesabına 26/ 
11/937 Cuma günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır 

2 - Tasınlanan tutan 1230 liradır. 

3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. · 
4 - isteklilerin ilk teminat olarak 93 liralık vezne makbuzu veya banka me:Ji,. 

tubları ve kanuni vesikalarile birlikte o gün Galata Eski İthalat Güm.riilü bl· 
naamdaki komisyona eelm.eleri. c'l59a. 



• 

SON POSTA ..... ,, ..... 

lstanbul, 8eyoilu, lstlklll caddesi No. 28 - Telefon 43849 - Telgraf: - Dek•w• - lst•nbul 

Tek Fakat Kat'ı Çare 

' 

o 

Tecrübe edenlerden sorunuz 
Baş. di1t adale ağrılarile üşütmekten mütevellit bütün 

ısbraplara karşı yegane müessir tedbir bir kaşe. 

(ALMAKTJR) 
Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yorm•Zt 

lcaltı•d• •••d• iç k•.. •••••lllllr. 
Talditl.U.dea akımmı Ye laer yerde •arla GRIPIN llteyiniz. 

ilin Tarifemiz 
llirinef etddl• 400 hrat 
llıinci "'1ıil• ıso ,. 
Ofinoi ealail• IOO • 
DiNlıtrii ealail• 100 • 
lı eoltil.ı.r " • 
Son .,,,.,. "' • 
Muanm bir mücWet urfuıda fula-

ea mikdarda tıln yapbracaklar •Jnea 
teızilltlı tarifemizden J5tifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek saYfa 
lllnlar !çiıı ayn bir tarife ~ 
eclilmiftır. 

Son POlta'nın ticari lllnlarma 114 
ffler lçiıı IU adrese müracut edil
a:Qelidii': 

Yalmz Türkiye 
ve 

TUrk Milleti 
1 9 l n 

YAPTIRILAN 
80ZKURT ~~~-iil 

ve 
HALK 

..._ ... llrq bıçaklan 
Muhterem Anadolu ve Trakya Tüccarlan: 

Eler öz KABDF$Nla 1mlmı etmek, ve ~ f7l 
mal •tmak ........ ... ... ~ afak .. ,. •• , .. 
yapsanız dahi 

Her Halde Ôı: Türk Çocuklarının Mah olan 

B ZKURT ve HALK 
Tırat Baçaklaruıı Satmağı Tercih Ediniz. 

Unutına)'lnız klı ~=~ .. =:.-..... 
EY TORK OtiLU T0RK 

Sana Türk 01111 Ttlrkten Ba§kası Yir Olmaz. 
Sahibleri: Fehmi ARDALI ve Mehmecl BOZKURT, 

lıt aııbul 

Akay lıletmeslnden: 
Azapkapı Levazım ve Kuımpqa Cami alu ambarlarındaki etJaY• verllell tlat 

8z görüldüğünden 29/11/m Pazartcfli tilnü aaat 14 de Azapkapı Levazım _.. 
bann4a satıı heyeti tarafından açık arttırma yeniden yapılacalmdan lltefrHI .. 

rin tayin olunan gün ve mtte teklif edecekleri bedelin % 7 ,5 niabetinde te-m•t 
'akçeleriyle. satış heyetine müracaatları. "7819• 

.61/NU 
llNUrHAYJlfl 

.SJJ/,U&A KAllŞI 
TABiİ KANYAI< 

-


