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·c Türkiye-Fransa müzakereleri dün geni bir saflıaga girdi :J 
Fransanın teklifi· iizerine bir dostluk 

muahedesi akdi için konuşuluyor 
Hataya ald meseleler bu umumi müzakereler esnasmda kat'i hal şeklini bulacak 

Suriye f evkalô.de komiseri 
Kont Martel azil mi edildi? 

Parisin verdiği haberleri 
Ankarada salahiyettar 
zevattan tahkik ettik 

Kapatılmak sırası Arab 
gazetelerine geldi 1 

liataydaki Fransız mümeııili, delel'elik teşkilibnm 
bütün memurlarını ifden menetti 

~ lıdana, 10 (Hususi) -Antakyadan &e-
n haberlerde Hatayda tam bir sükd

~un. hüküm sürdüğü bildirilmektedir. 
'biYnı haberlere göre silahlı çapulcular 
ta~er birer yakalanarak tecrid edilmek
~ırler. 

Pariı gazeteleri Türkiye ile Fransa arasında bir dostluk 
muahedesi ve bir Türkiye-Suriye-Fransa muahedesinin 
akdini muhakkak sayıyor, kurma7lar arasında müza

kereler yapılacağını haber veriyorlar 
Paris 10 (A.A.) - Havas ajansı teblil 

, __ .... - ediyor: Türkiye bi1yük elçisi ile Bone 

Bulgar - Yunan 
hududunda bir 
çarpışma oldu 

arasmda lskenderun Sancağı hakkında 
on gündenberi devam etmekte olan mü
ukereler bugün yeni bir safhaya gir· 
mişti'r. FJlhakika bu müzakereler son 
kayıd muameleleri esnasında mezkiır 
topraklarda zuhur eden hadiselerden ay- ı 

nlarak lki memleket arasındaki müna~- 1 

batı tanzim etmeje rnatu.f umuml müza
kereler çerçevesi içine tekrar avdet r 
mi§ tir. 

Sofya il (AA.) -.Jht>pr • Y-u- Deha &eçeA __.eaı..ıt ......, edildı-
nan hududunda nvelli ,an kan- il ve gerek Ankara, gerek Parlı tarafın-
lı bir hidise olmuştur. Bul • dan temenni olunduğu üzere, bu milza-
gar - Yunan hudud karakollan kereler bir Fransız - Türk dostluk mua-
arasında çarplfllla olmUf ve ild hedesinin üçüzlü bir Fransız • Türk • Su-

( Daamı lJ itıd 141/ftldıl) riyı muahedesinin vı bir de kurmaylar 
C. lrnsuları birbirine katan müfsid Arab 
it ~etelerinden Elliva ile Elurube dele-

• -------··-··--····--·-··- anlapnaamm akdini istihdaf eylemek-

nın emrile kapatılmıştır. 

ot Evvelce Hataylı diye Hataya sokulmut 
t :n Ermeniler, Arablar Hataydan çıka
~ ltıaktadırlar. Mümessil kumandan Ko
t. delegelik teşkilatındaki bütün memur-

tı işden menetmiştir. 

Kont dö Martel aaledilcli 

ti Adana, 10 (Hususi) - Fransanın Su
ısr~ fevkalAde komiseri Kont dö Martelin 

ıfa ettiği söyleniyorsa da, gelen son ha· 
........._ (Devamı 2 nci sayfada) Kont dö Martel 

Kahraman binicilerimiz 
erefine bir ziyafet verildi· 
Dün gece Parti namına verilen zi1afet çok neı' eli 

ve samimi ıeçti. nutuklar söylendi 

italya Hariciye Nazırı 
dağişiy~r mu ? 

Grandi Harici1e Nazın, 
Kont Ciano parti ıenel 

sekreteri oluyormuş 

Kont CMIM Gt-cıntH 

(Yum 11 inei uyfammla) 

Hacıosmanbayırında 
dun bir sabıkalının 

cesedi bulundu 
°" rı 9ecetcı ziyafetten bir intıba: Kahra nMm ~ aıJcerC "• mü!M erk4a 0,::ı-~~~~~a:'!:~ : 

l)u ile bir anzdıı& • bwunmUftur. Bu sırtlarda inek otlatan 
1ai l.fu~~ec~, saat 20,30 da Belediye Reıbinicilik yal'lflannd& en yi.lkHk...afer- bir çoban &Mt 15 buçuk sularında yola 

tddın Üstündai, milletler arası {DeNm& ı inci llll/ltlll&) • (DeNtM ıı tnd •11/R&J. 

tedir. 
(Devamı l1 inci sa11fad&J Fransa hariciye nazın Bay Bou 

Harici borçlar için yeni 
müzakereler oluyor 

Borçlarımızı yüzde yoz Türk lirasile ve 
Turk mah ile ödeyeceğiz 

(Yazısı 11 inci sayfammla) 

yeni macera romanımız 
Film san'ıtklrlarımız içinde memleket dışmdaki seyahat 

ve maceralırilı bilhassa meşhur olan 
... , -- VEDAT URFI 1 

Bir lf k ve macera . romam yazdı 

Vedad Urfi'DiD atüc!yoda 'ft stüdyo dlflllda alınmıı resimleri 

Mahtırrlrin Aımıpada filme çelıilJifini haber verJiii ba cui6 
...-, ya/anda (Son P•ta) Ja intip edecelrtir 
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Hergün 
Avrupanın 

Tefsiri 
\ Yazan: Muhittin Birı•n 

9F0rkiye ile İngiltere ara~ında 
U akdedilen ticaret ve kredi an

laşmaları hak.kında Arab matbuatında 
görülen tefsirleri birkaç gün evvel bu sü
tunlarda bahis mevzuu etmiş ve Tüı-lti
yenin !ngiltereye ja.ndaTmalık ederek 
Arab memleketlerinin İngiltere tarafın
dan ezilmesine alet olacağı tarzındaki 
mütaleaların boşluğunu göstermeğe ça
lışmıştık. 

Bugün de ayni mevzuun muhtelif Av
rupa matbuatı tarafından yapılan tefsir
leri üzerinde durmak isteriz. Çünkü, ya
kın şark matbuatı bu mevzuu ne kadar 
yanlış bir görüş zaviyesi içinde mütalca 
etmişse, muhtelif Avrupa matbuatı da 
ayni anlaşmaları tahlil ederlerken ayni 
suretle ve fakat, başka bir ufka doğru 
açılan başka bir görüş zaviyesinde mev
ki almışlardır. 

* Muhtelif memleketlerin muhtelif gar 
zeteleri, bu arada bilhassa Balkan ve 
Merkezi Avrupa matbuatı, Türkiye ile 
İngiltere arasındaki anlaşmalar üzerin
de uzun uzadıya durdular ve hadiseyi 
tahlil ettiler. Bunların arasında, sıyasi 
meseleleri gayet dikkatli ve isabetli bir 
itina ile tedkik etmek şöhretini haiz bu
lunanları da vardır. Bütün bu gazetele
rin bu mevzuu mütalea ederken üzerjn
de hemen hemen tam bir ittifak ile bir
leştikleri bir nokta vardır ki ~dur: 
cTürkiye ile İngiltere arasındaki bu an
laşma, her iki memlekette, meşhur 
cDrnng nach Osten, siyasetine karşı kuv
vetli bir cebhe alma meylinin mahsulü
dür.> 

Muhtelif gazeteler tarafından muhtelif 
tarzlarda yapılan tefsirler, dönüp dola
ııp hep bu umumi ve müşterek izahta 
toplanıyor. Bazıları daha kuvvetli ve 
kat't bir ifade ile, bazılan daha umum! 
ve tahmin! blr dil ile hep ayni ıeyi söy
lüyorlar. Bazılarına göre, anlaşma, son 
Hitler - Mussolini mülakatına ve bu mü
lAkat esnasında kararlaştırılmış olan ba
zı iktısadt inkişaf planlarına Türkiye ile 
İngiltere tarafından verilmiş bir cevab
dan ve yapılmış bir mukabeleden başka 
blr şey değildir. Hatta, bazı Balkan ve 
Merkezi Avrupa matbuatı, Almanya ile İ
talya arasında kararlaştınla:ı iktısadt 
inkişaf programına mukabele için, bütün 
Balkan ve Merkezi Avrupa memleketle
rinin Türkiyeyi taklid etmelerini ve o
nun açbğı yoldan yürümelerini bile tav· 
siye edecek derecede ileri gidiyorlar. 

* Birçok gazetelerin yazdıkları şeylerin 
çok kısa bir hülasasını teşkil eden bu u
mumt mana, Türkiye - İngiltere anlaı
ması etrafında yapılan dünya dedikodu
ları arasında, zannedersek, vakıalara f'n 

aykın olan blr tefsir tarzıdır. Çünkü, bu 
anlaşmanın gayesi, ne bu kadar uzun ve 
geniş bir politikanın tatbikatı, ne de hat
ta böyle bir tatbikatın ilk adımıdır. Bu 
husustaki dellllerimizin bir kaçını saya
biliriz: 

1 - Türkiye, Drang nach Osten politi
kasına mnnı olmak için, tngiltereye da
yanarak hususi bir siyaset yapmıya ne 
muhtaç, ne de mecburdur. Bu Drang lll 
iktısadt bir nüfuz ve hulül ifade ediyorsa 
Türklyenln buna vereceği cevab basittir: 
Drang nach Westen, yani garba doğru 
nüfuz veya hulCll! Almanyanın iktısaden 
prka hulOin, ancak şarkın da ayni tarz
da garba hulölile mümkündür. Bu ma
nada Almanyanın Türkiyeye hulıilü, 

' ayni nisbette Türkiyenin de Almanyaya 

Resimli Makale: ~ Şark zihniyeti, garb zihniyeti = Söz·· n Kısası 

Yazı Çok Oldulu için 
Bagiin Konamadı 

···················································-'········· 
Kahraman binicilerimiz 
şerefine ziyafet verildi 

(Başta rafı 1 inci sayfada) 

leri kazanarak memlekete büyük bil' 
şerefle dönen değerli süvarilerimiz şe· 
refine, ve Cumhuriyet Halk Partisi Jlı:ı· 
mına Serkıldoryan salonlarında bir al<· 
şam ziyafeti vermiştir. 

Şark tevekkülün ve sabrın vatanıdır, şarkta doğan adam 
hayat yükünün altında ezildiil zaman içinde isyan hissi 
duymaz: 

Gnrb azmin ve savletin yurdudur. Garbda doğan adam 
muvaffakiyetsJzliğin önünde kabahatı kadere bulmaz, ken
dinde aramaya başlar ve kendisine llyık bulmadığı netice 
önünde isyan eder. Şarklı değil, garblı olunuz. 

Bu ziyafette, Vall ve Belediye ReLsi :Mll ~ 
htddtn Üstündağ, Ordu Müfettişi Fahrcddlll 
Altay, İstanbul Komutanı Halis Bıyııctaı 
Merkez kumandanı İhsan hgnz, Süvari ı:n 
fettlşl Şemseddin Taner, Topçu atış okıı111 

komutanı Muzaffer, fen tatbikat okulU 1'~ 
mutanı Albay Said, Hnrb akademisi kurt11 
başkanı AU Fuad, muhafız kıtaatı kuman • 
danı Albay İsmall Hakkı, Riyasetıcuınııııt 
yaverlerinden Yüzbaşı Cevdet, fırka erk~; 
bir çok zabitan ve gazete muharrirleri hn
bulunmu§lnrdır. 

- Kaderiınmit der, sabreder, sabır içinde ölümü bekler. 

Edgar Vallas 
Ahiretten 
Haber gollagor 

Edgaf' Vallas lıph1fzm4 ıeanslarında 
alınan resmi 

Bir İngiliz gazetesin.in iddiasına göre 
gayri &uud bir medyum olan meşhur za
bıta romanları muharriri Edgar Vallas 
öteki dünyadan haberler vermiş, öldüğü 
andan itibaren neler olduğunu anlat
mıştır. 

Muhtelif ispirtizma seanslarında konu
şan muharrir bir resmini aldırmış, ken
disine inanmıyan katibine de bir dikto
fonla plAğa alınan birkaç söz söylemiştir. 

Psikometri denilen usul ile eşyaları 

gören ve intıbaları kaydeyliyen muhar
rir, kansının parmağındaki yüzüğü işa
retle cNedir o?., diye sormuş, yüzüğü e
line almış, gözlerini kapıyarak: cBunu 
sana bir kadın vermiştir ve bu kadın son
ralan büyük bir ~cı. iztırabla ölmüştür, 
demiştir. 

Madam Vallas ,aşırmıştır. Muhard
rin dediği aynile hakikattir. 

Sokakta gezdigi ıçın 
babasından dayak 

yiyen 34 yaşındaki kız 
Gayet muhafazakAr, eski kafalı bir 

Amerikalı baba, kızının gemi azıya al
dığını, geceleri geç vakte kadar sokal<
larda sürttüğünü görünce, saçlarından 
yakaladığı gibi önüne alınış bir güzel 
dövmüştür. Kız, hemen mahkeme
ye müracaat etmiş, fakat bu arada ba
ba, kızile barıştığı için, dava sukut et-

,,. ....•................................................. ''\ 
Hergün bir fıkra 

Bir Arab fıkrası 
Bir hükümdar ordusile beraber 

harbden dönüyordtı. Hükümdar ÇClk 

ııuaml§tı. Su bulunmuyordu. Veıiri, 
bir portakal bahçesini gösterdi: 

: . 

- Efendimiz, bu portakal ba1ıçe· ' 
Bindeki ağaçlardan birinden bir por
takal kopann, yiyin, hararetiniz ge
çer. 

Hükümdar vcı:irine döndü: 
İ - Sen şaşırdın mı, dedi, ben bura
i dan blr portakal kopanf'sam, askerle-
1 rim batün memleketi yağma. ederler. 

\ ........................................................... ! 

Avrupa kadınları 
Arasında 

Bisiklet merakı 
Bayanların &Ü· 

ründükleri koku
lara garib garib 
isimler vermek 
merakında. olduk
larını bilirsiniz. 
Şimdi, Londradn 
ve Pariste yeni 
bir moda baş gös -
termiştir. Bayan -
lar, bisiklete bin • 
meğe merak et • 
mişlerdir. Her 
monden kadının 

bir bisikleti var -
dır. Bu bisikletle 
giydikleri elbise· 
lere de cjikolom, 
ismini vermekte • 
dirler. 

Bu suretle ga • 
rib isimli kadın 

kokularından son
ra garib isimli ka
dın elbiseleri de n ._5dana çıkını~ oluyor. 

Okuma aşkının buldurdugu 
çare 

17 yaşında bir delikanlı bulunduğu ie· 

birden 2400 kilometre mesafede bulunan , 
E burg üniversitesine girmek sevdasın-

dadır. Ne yapsın, ne etsin?. Ailesi, önle -

Eski Fransız 
Baş vekilini 
Kurtaran kadın 

Büyük bir ncş'c içinde devam eden. fd 
seç vakit nıhnyete eren bu ziyafet esnnsıll6• da İstanbul VaUsl ve Belediye Relsi Muh1 " 
din Üstündağ, şu sözleri söylemlşUr: 

c- sızın yüksek huzurunuzda, bizi bıtre.• 
ya sürükltyen sonsuz sevincin sebeblerini ~ 
sıl izah edeceğimi, mllletce duyduğumuz uı~ 
d1r ve şfikran hlslerlmizl hangi keıııneier 
ifade edeceğimi tayinde hakikaten müte11Bt' 
y!rim. 

Çok yüksek değerlf ve genç sübnyJarl ; 
mızın yarattıklnrı hnklkatın güzeU!ğ1 ~ 
ihtişamı kn.rşu:ında benim söyUyeceklC~ 
ne kadar sönük, ve ne kadar ehemınlYe , 
kalır. Fakat ne de olsa, gene söylemeUYiıtl' 

Bütün İstanbul halkı, istanbuldnkl büt~ 
nıllli teşekküller, benden bu şerefli vazife~. 
istiyorlar. Kahraman Türk ordusunun kil • 
ramnn sübaylan ... sızı, Nis'dcn itibaren. ııe. 
yecanlı bir alft.ka ile taklb eden koca i.stııtı" 
bul, RomadanbPı1 slzln için tek bir kalb llB 
llnde gururlu çarpıyordu. 

vıııç 
Dün, bu kalb, 1kl kol oldu. Ve slzl. se nııf 

iÖZ yaııarı içinde bağrına basarak ırtl 111 
ve saadet tezahürlerlle takdir ve §ükro.W 
Hade ettıı.. 11• 

Türk ve at ... Düşünelim k.1, Türk, atı. e,. 
Resmini gl5rdüğünüz iillürosiyen ka- Jllcştlrmiş, cenkte, akında, znrerde, çetUI1~e. 

dm, sosyalist kongresinde söylediği ga- de. yenmede, düğünde, eğlencede, geçltnW 
tyet ate§li nutku ile eski Fransız baı::ve- iıül~sa hayatın acı ve tnUı bütün cllveıer • 

' .. · ü i k ıı se~ kili Blumu, mağlub olmaktan kurtar- de ona g venm ş, onu u anmış, onu ııııı 
t miş, beşeriyete koca bir tarih verirken ° 

mış ır. her işine ortak etmiştir. 

Müşteri bulamıyan bir 
malikane 

l • 
At ırkı da, hayatını şereflendiren to.rl~lft 

nl, ve hayvanlar arasında kendisine ıe. ,.ı 
edllen asaleti anlamış ve unutmamış oıııe 
ki, uzun ihmal yıllanndan sonra bile 0 • 

Londra clvannda c Walton Dak, adını bu defa üzengi31ne ayak koyan, ve dlı~~ 
taı::ıyan muhteı::em malikane satılı"a çı _ lerlne el atan süvarilerin, llk efendııer 1111• 

:w • IS değerll ahfadı ve hayırlı evlddı olduğunu 1 , karılmıştır. Ta.kribt fiatı 700.000 Türk li- Jayınca, onların bütün iradelerine rarn ~ri· 
rasıdır. Fakat acaba müşteri bulabilecek muş, ve kalite, değer bakımından rntib ~ 
mi? Şüphe fiatmın çokluğundan değil - nfn kendllerinden yüksek olan fnrkını. cıııe 
dir. !ngilterede bu parayı vercbilecekle- efendllerfnln llyakatu, ve cesur sürüşler 
rin sayısı çoktur. Fakat mallkAnenln fe- uyarak telflfl etmeyi bllmiştir. ..ıl' 

Bu sözlerden sonra üs'tündağ bize .. bU e~~ 
na bir §Öhreti vardır: Bu köşkün ve ara- zel günlen getiren, ynşatnn Atatürk'un ş 
zlsinin sahibi olan, İngilterenin meşhur flne kadehlnl kaldırdı. , 
petrol krallarından Fredrik Loyd 1936 vaıı MOhlddln üstündağın nuttunıı ~· 
yılı birinciteşrininin 22 nci günü :Büro- başı Cevad ourltan bir nutukla mukabele 
sundan çıkarak bir taksi otomobiline· at- miş ve demiştir ki: 
lamış, bir sokak ismini söylemiş, oraya Sayın ve aziz büyüklerimiz, ıı' 

gelince parasını vererek otomobilden in- Bizlere gösterilen çok candan .se1gl~ • 
miş, ondan sonra da ortadan kaybolmuş- arkadaşlarım namına şükranlarımızı taı11 ıJ1' 
tur mlle arzetmeğe heyecanım mani oıuyor· '!Jel 

· Atatürk çocuklan, sayın büyüklertmı.zitl 11'ıı 
Bir cinayete mi kurban gitti, bir gangs• zaman gösterdiği nlAka ve hiç etsilI11 ~t 

ter çetesinin eline mi düştü, yoksa hafı - şefkaUerlnizc güvenerek her sahada ve 
zasını mı kaybetti? Belli değildir. Zabı _ iuretıe muvaffP.k olacağımıza emtnfz. 

0 
,., ... 

tanın bütün gayreti boşa çıkmıştır. Şim· Bizler Atamızın çocu.kl~n olduRumııı 1' ' 
. . bata çalışıyoruz. Her türlu vazlfe.mizl ti , 

dı zevcesı kocasının bu kadar sevdili köş- parken atamızı ve onun yarattığı Jlluıe# 
kü satılığa çıkarmıştır. Tahminine göre mızı dli§linüyor, ve her muvaffnkfYetl 
kocası hafızasını kaybetmiştir. Bir has - onun varlığında buluyoruz. J 6, 
tanededir, v~ya serseri serseri dolaşmak- Bize kuvvetu rakiblerlmlzl yenmek Jı.1 
tadır. Gazetelerde sevdiği malikfuıesinin retinl o verdi. Bu sevinci ona medy~nıt~ 
resmini ve ıatıı ilAnını glSrünce hafıza • Yaıasın Atatürk, yaşasın büyük TUrlt 
sını iktisab etmesi mllmkündfir. letl.. ~ 

nüfuzu demektir ki her iki hareket te her Beş yaşındaki şair 
Ud taraftan ayni derecede memnuniyet- miştir. rinde §imendifer tarifesi, en ucuz yolu 
le arzu edilir bir şeydir. Çünkü en güzel Hemen haber verelim ki; dayak yi- bulmıya, icad etmeğe çalışırken, delikanlı İngilterede bir memurun b~ ya • 

Büyük bir samimiyet içinde baglaY11';oııt 
t&rlht gece eksllmlyen bir neş•e tçtnde 
ermiştir. 

~~~~~~~~--

medeniyet, en iyi komşuluk, en iyj sulh yen kız 34 yaşındadır. Evlidir ve 1 O ya- bisikletine atladığı gibi bu yolu 5 günde şındaki oğlunun son yazdığı · şiirlerle, Suriye f evkalô.de 
ve en iyi dostluk ancak bu karşılıklı nU- şında da bir oğlu vardır. katederek üniverslt~ §ehrine vasıl ol- bizzat kendisinin yaptığı resimlerden Komiseri Kont Martel 
fuz ile, bu karşılıklı alışveriş yolile te- Bundan böyle, kadın geceleri saat . , . mürekkeb bir şiir külliyatı, geçenlerde Azı"/ mı· edı"ldı"? 
mln edilir. 1 O a kadar sokakda kalacak, Cumarte- muş, imtıhanlarını vermış, mektebe~ kn- neşrolunınu§tur. Bebek şairin ismi giz-

2 _ Hayır böyle değil de bu Drang si- si günleri de, sabaha kadar istediği bul edildikten sonra da, gene 5 gunde li tutulmaktadır. Kitabı müstear bir (Ba§tarnfı 1 inci sayfada) tlf' 
yast bir hulOl ifade ediyorsa Türkiye yerde eğlenebilecektir. kendi §ehrine dönmüştür. isim kullanan annesi tab'ettirmiştir. berlere göre bu, vazifeden ayrılış jS 

böyle bir hulQle karşı kendi kuvvetleri- ~=======:==::::;:::;:::;:::;;:;;~:::;;:;;;:;;:::;=::::;=::::;:==::;::::;;;;~~==~=====~=~===~~ değil, azil suretile olmuştur. rtel 
le mukabele etmeğe hem kadir, hem de, 1 S T E R İ N A N' 1 S T E R İ N A N M A 1. Kumandan Kolenin Kont dö r,1~ece' 
böyle bir mukabelenin ancak bu suretle yerine yüksek komiserliğe tayin edı g~· 
yapılması icab edeceğine tamamen v4kıf- Bir arkadaşımız anlattı: Terkosun belediye idaresine geçtikten sonra fiatı mı art- ği, delegeliğe de Paristen bir zatın 
tır. Almanyanın nüfuzuna mukavemet cTerkos suyunun en eski abonelerinden biriyim. Baba- mıştır? Bana her hangi bir tebliğ yapılmadığına göre buna derileceği söylenmektedir. . t 
için tngiltereye dayanmak fikri Türkiye- mın ilk tesisatı ne vakit yaptırdığı hatırımda değil, fakat hükmedemiyorum. Anlaşılan su sarfiyatım eskisine naza- Şamda Türkiye lehine tezabbt

9 el~ 
den çok uzaktır. Çünkü böyle bir fikir, ben tam 25 yıld2nberi muntazaman terkosa para öderim. ran iki defa artmıştır. Benim gibi birçokları da aynhvazi- Adana, 10 (Hususi) - Buraya ~9t? 
bir nüfuzun tesirinden kaçarken. öteki· Üç ayda bir defa verdiğim taksit evvelce 295 kuruştu. Son yette olduklarm:ı göre su sevgimizin artını§ olm~sı bakı • haberlere göre Şamda hükUınete 
nin kucağına düşmek demek olur. Tür- iki yıl içinde arttıkça arttı, nihayet 900 kuruşu buldu. mından memnun olmalıyız., nümayişler olmuş, halk sokaklarda: Jid '' 

(Devamı 11 inci sayfada) 1 S T E R 1 N A N, 1 5 T E R 1 N A N M A ı cHükCımet siyasetini değiştirJllC ğıf' 
1 Türk dosUu~u feda edilmezıı diye b

9 

[11 Almanca nüfuz Te hülıil «emektir. Jmfbr. 



11 Haziran 

• 
ispanyada tayy~re1er 
dün yeniden bir lngiliz 

batırdılar • • gem ısı 
Tayyareler Fransız ve İngiliz gemilerine mitralyözlerle 

ateş ettiler. Paris ve Londra tedbirler alıyor . 
Londra l O (Hususi) - HükCınıetçi 

İspanya limanlarının bombardımanı de 
l'a.zn etmektedir. 

Bugün tekrar Gandia limanının a -
Çık:Jarında bir İngiliz gemisi bombar -
dıınan edilmiştir. Keza, Alikantede 
•Stnnrey. isimli küçük bir Ingiliz şile -
bi batırılmıştır. 

Dun, Kastelyon limanında hasara 
Uğ amış olan cİzidora» gemisi de bat -
lnıstır. 

Dığer taraftan Fransız cBrizben» ge 
lllısının, yalnız bombardıman değil, tay 
~areler tarafından mitralyöz ateşine de 
tutulduğu tesbit edilmiştir. 

Hatta, geminin mürettebatını kur -
lannak üzere indirilen sandallar da 
ltıitralyöz ate~ine maruz kalmışlardır. 

İngiliz ve Fransız hükumetleri bu 
hadiselerle ciddi surette meşgul olmak-

ta ve bunların tekerrürilııe mani ol -
ınak için cezri tedbirler almaktadırlar. 

Alınacak tedbirlerin mahiyeti he -
nüz belli değildir. 

Almanlar ne diyorlar? 
Berlin 10 (Havas ajansının muhabıri 

bildiriyor) - İspanya hadiseler! dolayı
sile inkişaf eden beynelmilel vaziyet Al
manları her şeyden ziyade meşgul et
mektedir. 

Döyçe Algemanye Zaytung ile diğer 

birçok gazeteler, Barselonun İtalyar. lejı
yonunun tayyarecileri tarafından bom
bardımanını tafsilatile bildiren ajans ha
berleri neşretmelrte ve bu hadiselerin 
İngiliz muhalifleri için yeni bir hücum 
vesilesi teşkil ettiğini kaydederek bu su
retle Çemberlayn hükfunetine karşı çı

karılabilecek müşkfilittan uzun. uzadıya 
bahsetmektedirler. 

Mekteb müdürünü tehdid eden talebeler 
• 
lzmirde 3 talebenin 

nı uhakemeler~ne başlandı 
Müdür, mahkemede ağhyarak suçlulan affettiğini 
bildirdi, suclular ise iftiraya uğradıklarını söylediler 
İzmir l O (Hususi) - Kültür Lisesi tılmışlardı. Hayatımın 28 senesini ına-

Dırektörü Haydan silah ve bıçaklarla arife hasrederek binlerce talebe yetiş
tehdid eden üç talebenin muhakeme - tirmiş bir muallimim. Kültür lisesıni 
l~rine bugün Asliye ceza mahkeme - kurarken maddi varlığımı oraya ,·er -
••nde başlandı. dim. Anlıyorum ki hayatımı da ver -

Salon talebeler ve muallimlerle hın- mem ihtimali var. Bu çocuklann azgın-
~hınç dolmuştu. ca hareketlerini çocukluklarına bağış -
~ Muhakeme esnasında hıçkırıklarla lıyorum. Ceza talebim yoktur. 

aglıyan Müdür Haydar dedi ki: • ., 
- Beni ölümle tehdid edenler hak- Suçlular ne eliyorlar· 

larında teveccüh beslediğim, sevdiğim Bundan sonra dinlenen suçlular if-
talebelerimdir. Kendilerini nasıl dava tira ile karşılaştıklarını, müdürün if -
ecier, nasıl bunları mahkum ediniz, de- tira ettiğini söyleyince hakim dedi ki: 
ti_nı. Beni tabancalarla bıçaklarla teh- - Sizler şehirde müsellahan gezi -
did ederek odamı terkettikten sonra yorsunuz. Daha iki dakika evvel siz~eri 
düşündüm, adeta bir rüya görüyor - affetmek büyüklüğünü gösteren hoca -
duın. Nasıl olur, nasıl bana tabanca tev- nız neden size iftira etsin, demiştir. 
tfh ederler? dıyordum. Muhakeme başka bir güne bırak1l-

Bunlar bu hadiseye gözleri kapalı a- mıştır. 

Yugoslavyadaki müslümanlarm dini 
şefi vazifesine merasimle başladı 

Merasimde Yugoslavyanın her tarafından gelen 
25 bin kişi, nazırlar, generaller hazır bulundular 

8eigrad 10 (A.A.) - Dün Saray-Bos- Merasime kral namına Spaho'yu Yu-
'ada Yugoslavyadaki müslümanlann eli- goslavya reisülülemalığına tayin eden 
1\1 §efi reisülülerna Spaho Fehim, vazife- kral niyabetinin kararnamesi okunmak
ır llle merasimle başlamıştır.. Merasime la başlanmıştır. 
~"loslavyanın her tarafından ve bilhas- Bu münasebeUe yeni reis, söylediği 
la eski Bosna .. Hersek ve cenubi Sırbis- nutukta müslüman cemaatinin yenı reisı 
t.ndan gelen 25.000 kişi i,le kral namına intihabından dolayı krala ve kraliyet ni
~eral Buliç, münakalSt nazırı Meh- yabet meclisine teşekkür etmi' ve bir 
~ Spaho, adliye nazırı Simonoviç, Sa- müslümanm vatanını çok sevmesı lazım 
l'tY-Bosnanın ortodoks metropolidi rnon- geldiğini kaydederek Yugoslavyadaki 
~l'Ör Piyer, Yahudi cemaatinin mü- müslümanların dinlerine tam bir ser
~~siU haham Levi ve diğer birçok :zevat bestlikle bağlı kalabileceklerini ilive ey-
,tırak etmişlerdir. !emiştir. 

Mecr s dün yeni tütün 
kan unu tasvib etti 

le ilin edildik.ten ve bütün ziraat ve tı-

SON POSTA 

Çeklerle Südetler 
arasında müzakere 
çetin safhaya girdi 

Prag 10 (Hususi) - Başvekil Hodza 
Südet mebuslarını kabul ederek, kcndi
lerile uzun müddet görüşmüştür. 

Bu görüşme neticesinde hükfunetin. 
Südetler tarafından geçen gün veri!en 
muhtırayı müzakerelere es:ı.s olarak ka
bul ettiği anlaşılmıştır. 

Müzakerelerin yakında başlanmasına 

bellenmcktedir. 
Prag 10 (A.A.) - Çek matbuat!, Südet 

Alman partisinin başvekil Hocizaya yap
tığı teklifleri kat'iyen menfi olarak kar
şılamaktadır. 

Narodni Novini gazetesi kat'i bır aka
metten bahsetmektedir. Çekislovo gaze
tesi, H'enlayn'ın Karlsbadda ileri sürdü
ğü metalibin asla tahakkuk edemiyeceği
ni yazmaktadır. 

Prag 10 (Husust) - Çekoslovak erkfı
nıharbiyesine mensub bir zat demiştir 
ki: 

c- Çekoslovakyanın hududları, bir 
mitralyöz yuvası silsilesile tahkim edil
miştir. Bu hatta kaI'§ı yapılacak olaa 
herhangi ani bir hücum, en şiddetli bir 
mukavemete maruz kalacaktır.• 

Hava ve denizaltı 
sınıfları mensublarına 

verilecek zamlar 
Ankara 10 (Hususi) - Hı.ıva sınıfına 

mensub olanlara verilecek zamlar ve taz
minler hakkında hükiımet Meclise bir 
layiha verdi. Yüksek mühendis ve teknik 
okulları mezunlarının mecburi hizmeı.
lerine dair layiha encümenlerden geçe
rek ruznameye alındı. 

Encümenler, hükitmetin projesi üze
rinde esaslı hiçbir değişiklik yapmamış
lardır. 

Ankara 10 (Hususi) - Denizaltı sınıfı 

mensublarına verilecek zamlar ve taz
minler hakkındaki kanun layih"ası M!."c
lise gelmiştir. Denizaltı kurs talebele
rinden kursu ikmal edip te diploma alan 
denizaltı sübay gedikli erbaş ve erata 
hizmet seneleri itibarile her ay denizaltı
cılık zammı verilecektir. Denizaltıcılık 

zaınlannın üçüncü hizmet ~esinden i
tibaren tezyidi denizalbcılıkta. ilk ilci se
nenin hitamını takib' eden mali senenin 
iptidasından başlıyacaktır. Denizaltı 

kurs talebelerine dalış talimlerine baş
ladıkları tarihten itibaren diploma tari
hine kadar her ay 20 lira talısisaı verile
cektir. 

-Çinde Japonlar 
il erli yor lar 

Londra 10 (Hususi) - Japonlar, Han
kov - Pekin demiryolu münakali'ıtını üç 
muhtelif noktadan kesmiş olduklarını 

bildirmektedirler. 
Şimdi, Çin kuvvetıeırinin ric,'at hattı 

tehlikede bulun.maktadır. 
Diğer taraftan Kanton bu akşam tek

rar bombardıman edilmiştir. İnsan zayi
atı yoktur. 

lran başvekili Mısıra vardı 
Kahire 10 (A.A.) - Prenses Fevziye

nin İran veliahdine nişanlanması üzeri
ne, Şahinşah Pehlevinin kral Farukr. 
mektub ve diğer hediyelerini hamil baş
vekil başkanlığındaki İran heyetı saat 
dörtte İskenderiyeye muvasaıat etmiş ve 
parlak merasimle karşılanmıştır. &U /\ııkara 10 - Anadolu ajansının, bu

\r n B. M. Mecli.-;ince tasvib edilen tütün 
~tütün inhisarı kanun layihaları hak
l' da aldığı malumata göre, İktısad, Zi
ı:at Ve Gümrük İnhisarlar Vckületleri-

caret odalanna ganderilerek bunlaı Q1 

mutaıeıarı da aıınarak tamamlanan bu Fatih1e 5 kişi sütten zehirlendi 

~· İzmir, İstanbul, Samsun. tıcaret ve 
c· raat odaları murahhasları ve tütün eki
bt ve tüccarlarından müteşekkil hususi 
ır ko . 

IniSyonca hazırlanan ve gazeteler-

layihayı eski kanundan ayırd eden baş- Fatihde Malt;. .. çarşısında ~ekerci ha
lıca vasıf tütünü bir inhisar madd . _ nında oturan Suleyman, Muyesser ve , esı o M.. . .. _ 

v. • • • uyesscrın uç çocugu seyvar sütcü 
larak degıl, mıllı bır mahsul ve ihraç ş b d ld kl .. t.. · v k h" .. . ı a an an a ı arı su u ıçere - ze ır-

metaı olarak gormesı ve bu bakımlardan lenmişler, Cerrahpaşa hastanesine kal-
hükümler koymasıdır. dırılmışlardır. 

"WW 

Kurun - Türk milleti saygı ister serlev
halı makalesinde Asım U.s, Alman gazetele
rinin Türk-İnglllı kredi anlafnıası dolayı.sile 
vaki neşriyatını tenkld ederek: 

- cTürkiye ile dost geçinmek ve bahusus 
iş yapmak istlyen memleketler fUDU iyice 
ılhinlerlne yerleştirmelidirler ki Türk top
raklarında hiç bir memlekete ve millete 
mahsus bir menfaat yoktur, Türkiyede yal
r.ız Türk menfaati vardır. Türklyede bir 
menfaat arıyanlar daha evvel Türk mllleti
nın menfaatini düşünrneğe mecburdurlar• 
demektedir. 

·············sa6i·k····Fıi·ısııii·· .......... . 
başmüftüsü faaliyette 
Londrada çıkan Deyli Telgraf gazetesi 

İngiliz siyasi mahfellerinin Suriyedeki 
vaziyeti büyük bir alüa ile takib ettiğini 
yazdıktan sonra §Öyle demektedir: 

cHariciye nazın Lord Hafüaks, birkaç 
ay evvel Filistinden kaçarak ve kararga
hını B~rutta kurmuş olan başmüftünün 
harekatı hakkında Fransız hariciye na
zın Bonenin nazan dikkatini celbet
miştir. Başın~ orta ve şark ile, şimali 
Afrikadiıki Arablar arasında tahrikimiz 
propagandalar yapmakla meşguldür. 

Fransa makamlan, Suriye milliyetcileri 
ni darıltmamak endişesi.le bu propagan
dalara karşı tedbir almamakta, adeti göz 
yummaktadırlar.• 

Balkan fut bol 
maçları sonbahara 

bırakıldı 
Ankara 10 (A.A.) - Haber alındığına 

göre, haziranda Balkan milli futbol ta
kımları arasında Ankarada yapılacağı 
ilan edilmiş olan karşılaşmalar, Türkiye 
futbol federasyonunun ileri sürmüş ol
duğu tarihler üzerinde mutabakat hasıl 
olmaması yüzünden IOllbahara talik e
dilmiştir. 

Dünya fut bol 
Şampiyonluğu 
Paris 10 (A.A.) - Dünya futbol şam

piyonluğu: İsviçre Almanyaya !-2 galib 
gelırJştir. cOn bir• İsviçre ekibi paztr 
günü Lille'de Macar milli takunı ile kar
şılaşacaktır. Tuluz'da Küba Romanyayı 
bire karşı 2 golle mağlUb etmiştir. Küba 
pazar günü Antib'de İsveç ekibile bir 
maç yapacaktır. 

Kültür Bakam lzmire gidiyor 
İzmir 1 O (Hususi) - Kültür Baka

nı Saffet Arıkan İzmir mekteblerinde 
tedkikatta bulunmak üzere bu hafta 
içinde buraya gelecektir. 

8aTfa 3 

Yazan: Selim Ragıp Em~ 

n ournal gibi sağcı ve sermaye 
• e:::IJ esiri emperyalist bazı Fransız 
gazetelerinin sureta Türk dostu görünen. 
hakikatte satırlar arasından zehir saçan 
neşriyatına mukabil hak ve hakikati tes
lim edenleri de var. Bu gazeteler, 'l'urkiin 
Hatayla olan alakasını tebarüz ethrmek
le kalmıyor, bu mıntakanın mukadderatı 
mevzuu bahsolurken Fransanın, Türkiye 
ile behemehal iyi bir hal şekli bu la cağını 
ilan ediyorlar. Maamafih bu gibi gazete
lerin neşriyatı arasına dahi, mesela 
cTürkler Hatay parlamentosunda (22) 
mebusluk istiyorlar. şeklinde sıkışan 

cümlelere tesadüf edilmiyor değil, hal
buki bu gazeteler, Hatay parlıimentoc:un
da ckalli (22) Türk mebusunun bulun •• -
cağından haberdar olmaları lfızımdır. 

Çünkü bu mesele, Türkiye ile Fransa a
rasında yapılmış olan anlaşma .cabıdır. 

Bu gibi ufak, tefek ctecahüh ler müs
tesna olmak üzere, tasnifini yukarıda 

yaptığımız Fransız gazetelerinden bu i
kinci kısmın neşriyatına memnuniyetle 
göz gezdirebiliriz. Meseli Paris-Soir. son 
bir nüshasında bu meseleye dair öyle bir 
fıkra yazmıştı ki, hak ve hakikati glir· 
mek istemek itibarile şayanı memnuni
yet bir zihniyetin ifadesi şeklinde telakki 
edilebilir. Bu gazete diyor ki: 

cFransanın eski düşmanları arasınrla 

saygı beslediği ve kendisile ihtilafa düş
mek istemediği bir memleket val'S3 o da 
Türkiyedir. Bugünlerde intihabat yapı
lacak olan ve Türklerin bu sebeble çok 
faal bulunduklan İskenderun mıntaka
sında bazı asayişsizlikler oldu. Gre\ ler 
ve nümayişler yapıldı. 

Son iki gün zarfında da Türk olmıyan 
bazı aileler Suriyeye hicret etmiye baş
ladılar, Türkler, müstakbel mahalli par
lamentonun (40) azalığının (22) sinde 
hak sahibi olduklannı iddia etmekte. 
dirler. 

Bu iddiaya Suriyelilm-le Ermeniler 
muhalefet ediyorlar (!) Şimdi mesele, a
sayişin muhafazası için Türk ve Fransız 
kuvvetlerinin teşriki mesai edi~ etmiye
ceklerini bilmektedir. Tahınn olunabilir 
ki ihtilaf bir facia şeklini alınıyacak ve ya 
kında güzel bir dostluk muahedesi akdet
meyi düşünen iki memleket arasında bir 
anlaşmaya varmak güç olmıyacaktır.,. 
Fransız hariciye nazırının verdiği son 

teminat ile elde edilen, gazetenin bahsey
lediği bu anlaşmanın, şimdi, tatbikatını 
ve mevcud olduğu iddia edilen dostluğun 
tezahüratını bekliyoruz. İnşallah bu defa 
Fransız dostlarımızın kavilleri ile fiilleri 
arasında bazan göregelmiye 3iL5tığımız 
tenakuz tekerrür etmez. 

Selim Ragıp Emeç ..... -····-·· .. ·ııi~-;-····-·-·--·· 
• (Amerikada milyoner olan bir Türk 

tütüncüsünün maceraları) başlıklı 

yazı serisinin sonuncu kısmını bugün 
yazımızın çokluğundan dolayı koya
madık. Bu parça yann çıkacakbr. ö
zür dileriz. 

·····················-...................................................................................................... . 
Sabahtan Sabaha : 

Jilet 
Taşınması yasak silihlar arasma bir yenisini ilave etmek lazım: Jılet! 
Gazetelerin zabıta ve mahkPme havadisleri bize anlatıyor Jr.i traş bıçağı 

son zamanlarda eski devrin palası, saldırması, tabancası kadar kanlı bır rol 
oynamaktadır. 

Kıskanç aşık sevgilisini jiletle doğruyor. Hırslı alacaklı borclusunu jileti@ 
tchdid ediyor, sıhhi ve hatta bedii bir ihtiyaç için icad edilen bu minimini çe· 
lik parçası artık .kanunlarııı yasak elliği ağır silihlar arasına girecek tehJj. 
keli alet olmuştur. 

Harb sonu cemiyetinin birbirini yaratan iki çirkin iptilisı var: Metns .,.~ 
jilet! Gene gazetelerin mahkeme ve zabıta haberlerinden ö~eniyoruz. Ek· 
meğini zor çıkaran bir gündelikçı bile haline göre metres tutuyor. Boğaz tok
luğuna tutulan bu metreslerden vefa ve sadakat bekliyen hovardanın elinde 

kadına tasarrufu temin edecek bir silah vardır: Jilet! İhanet gören erkek 
kıskandığı kadının yüzünU çeteleye çevirmekle intikam alıyor, zabıta dosya· 
la:-ından bir yıllık metres ve jilet vak'asmı toplamış olsak bazı kanunları
mızda değişiklik yapmak lüzumunu anl:mz. 

Bilhassa ayrılma ve boşanma kanunundaki müşkülleri kaldıracak tadillta 
şiddetle ihtiyaç var. Evlenme ve b~şanmadaki müşküller bir kısım l"atandaş
ları serbest hayata sevkediyor. Bunun içtimai, ahlaki ve hatta inzibati mah· 
zurlarını anlatmap bilmem lüzum var mı? 

Birhan Cslütl 
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(Bakır) ve (Demir) şileblerimiz 
İngiltereye maden götürüyorlar 

Çırağan sarayı 

Eski eserleri koruma 
cemiyeti yıkılmamasında 

israr ediyor 

Adli tıp işleri kimyahanesi 
tahlil raporunu verdi 

Her iki şileb ilk seferlerinde Yunan, Fransız ve 
İtalyan limanlanna da uğrayacaklar, dönüşte 

Karabük fabrikasının malzemesjni getirecekler 

Bu rapora göre 40 kişinin zehirlenmesine sebeb, süt" 
lerin muhafaza edildiği kaplar değildir, sütler bayattır 

Ortaköydeki Çırağan sarayının yıkılıp 
yıkılmaması yüzünden Belediye ile Mü
zeler arasında ihtilaf çıkmıştır. Şehırci-
lik mütehassısı Prost, bu sahayı yüzmı:: Kumkapı, Yenlkapı ve civarında to k\şi-ı çundan mahkemeye verllmiştlr. 

nln süt içerek zehlrlenmelerl hadisesi etra- Müddeiumumi Fehmi, mütaleasında. elltl• 
havuzu mıntakası olarak ayırmış, Çıra- tında müddelumwnillk ehemmiyetle tahld - Hyetslz bir adama bisiklet vermek keyfi>-e 
ğan sarayının da - Boğazın güzelliğini kata devam •etmektedir. !le, bilahare vukua gelen ölüm vak'ası nra· 
bozduğu için - yıkılmasını tasvib etmiş- Sıhhat Müdürlüğünce yapılan araştırma sında, maddi bir rabıta olamıyncağına i§ll • 

tir. Belediye reisliği Prostun bu yoldaki sonunda, süt kaplarının yıkanmadığı, te - ret ederek, beraet taleb etmiştir. 

Yeni satın alınan Bakır ve Demir şileb
lcri ilk seferlerini İngiltereye yapacak
lardır. Şilebler bu ilk seferlerinde İngil
tereyc krom ve bakır gibi madenlerımizi 
taşıyacaklardır. 

İngiltere ile yapılan son anlaşmalara 
göre, İngiliz maden endüstrisi müessese
leri aralarında birleşerek madenlerimizi 
işletmek hususunda işbirliği yapacaklar
dır. Bu suretle yakın bir atide maden is
tihsalatımız birkaç misli artacaktır. Ma-

Milteferrik: 

Belediye zabıtan ve ıeyrüaefer 
memurlan maa~ alamadılar 

Zabıtai belediye ve seyrüsefer memur 
lannın maaşları hususi muhasebe büd
cesinden alınmış, müvazenei umumi -
yeye devrolunmuştur. Emniyet Mü -
düdüğüne bu hususta henüz bir emir 
verilmediğinden memurlar maaşlarını 
alamamışlardır. Belediye reisliğine ya
pılan müracaata da yeni sene büdcesi
ne zabıtai belediye ve seyrüsefer me -
mürlan için tahsisat konmadığından 
maaş verilemiyeceği yolunda cevab ve
rilmiştir. Memurların bir senelik ma
aşları iki yüz on bin lira tutmaktadır. 

İstanbul gümrüklerinin 
bir yıllık varidatı 

İstanbul gümrüklerinde 937 mali yı
lı içinde vergi ve rüsumlardan topla -
nan varidat 61 milyon lirayı bulmuş -
tur. 

Bu yıl 20 bin göçmen getirilecek 
Bu sene Romanya ve Bulgaristandan 

yurda getirilecek göçmenlerin mikda -
n 20,000 kadardır. Bunların bir kts -
mı Trakyaya, diğerleri de Anadolunun 
muhtelif yerlerine iskan edilecekler -
dir. Göçmenlerin yurda gelişlerinde 

sağlık durumlarını incelemek üzere 
mevcud sıhhi tesisatın noksanları ik -
mal edilmiştir. Yakında vapur kum -
panyalarile de anlaşma yapıldıktan 

sonra göçmenlerin yurda getiril.mele -
rine başlanacaktır. 
Devlet demiryollarının yeni vago olar 

Devlet Derniryolları İdaresi Alman
yadan son sistem otuz kömür vagonu 
sipariş etmiş ve bu vagonlardan seki
zi Sirkeci garına gelmiştir. Bu vagon
ların hususiyeti kömürü gayet çabuk 
boşaltmak jçin vagonlarda otomatik 
tesisat bulunuşudur. Ayni zamanda 
bu vagonlar 5 7 ton kömür nakledebil
mektedir. Vagonun kendi ağırlığil~ be
raber taşıdığı siklet yekiınu 80 tonu 
bulmaktadır. 

Bu vagonlar Zonguldak mmtakası 

için olup Karabük fabrikalarının muh
taç oldukları kömürün naklinde büyük 
faydalan olacaktır. 

Bundan başka Avrupa hattının bey
nelmilel münakalatında kullanılmak 
üzere elektrik şofaj tertibatlı son 
sistem dört _yolcu vagonu daha gel -
miştir. 

Deniz işleri : 
Bugünden itibaren Yalovaya 

araba vapuru ifliyor 

Akay idaresile Şirketi Hayriye ara
sında hasıl olan anlaşma üzerine ihdns 
edilen İstanbul - Yalova araba vapuru 
postalannın yapılmasına bugünden i
tibaren başlanacaktır. 

Bugün ilk araba vapuru saat 12 de 
'Üsküdardan kalkacak, Kabataşa uğ -
rayacak ve 15,30 da Yalovaya vasıl o

lacaktır. Akşam saat 16 da Yalovadan 
hareket edecek olan vapur saat 19 ,30 
da Kabataşa ve 20 de Üsküdara uğra
yacaktır. Seferler şimdilik Cumartesi 
ve pazartesi olmak üzere haftada iki 

gün yapılacaktır. Araba vapurları müş 
teri olduğu takdirde Büyükadaya da 
uğrayacaklardır. 

denlerimizde~ İngiliz sanayii için sipari~ 
alınmış olanla.ro.n nakliyatına yakında 

bu iki yeni şilebirnizle başlanacaktır. Ba

kır ve Demir şilebleri ilk seferlerinde 

Yunan, Fransız ve İtalyan limanlatına da 
uğrıyacaklardır. 

Şilebler dönüşte hükfunet tarafından 

Karabük çelik ve demir fabrikaları için 

Avrupaya sipariş edilmiş olan malzeme
yi getireceklerdir. 

Şehir işlPrl: 

Mimar Proat ıehir işlerile 
alakadar oluyor 

Şehircilik mütehassısı Prost, imar 
plcinmın tatbikatı başlamamış olmasına 

ıağmen İstanbulun imar hareketi ile 
yakından meşgul olmakta, her türlü 
imar işlerini ileri plana uydurrnağa 

çalışmaktadır. 

Mahalli belediyeler, parti ve halkın 
yardımile su işlerini tanzime Çalışmak
ta, yeni yeni çeşmeler açmakta veya 
çeşmelerin yerlerini değiştirmektedir. 

Prost, yeniden su getirmek isteyen ve 
ya çeşme yerini değiştirmek yolunu 
tutan belediye şubelerine ·gitmekte ve 
vaziyeti yakından gözden geçirip, icab 
eden direktifleri vermektedir. Üskü -
dar. Boğaziçi ve Bakırköyündeki bu 
gibi işlerin tedkiki tamamlanmıştır. 

Diğer kazalardaki tedkiklere devam o
lunmaktadır. 

Mesirelere gidip gelmek 
kolaylaştınlacak 

Belediye, şehir halkının hafta tati
linde gezinti yerlerine gitmelerini ko
laylaştırmak için tedbirler alacaktır. 

Belediye, sulara ve mesirelere giden 
yollan tanzim edecek, bu sene büdce
ye konan yüz yirmi beş bin liralık ta
miratı müternadiye parası ile bu yol -
larda icab eden tamirat yapılacaktır. 

Suların bulundukları arazinin sa -
hibleri de bu araziyi tanzime davet e
dilecek, belediyenin göstermiş olduğu 
ilaveleri yapmağa teşvik olunacaktır. 

Evvela vakıflar idaresi, Taşdelen 

ve Defneli ile son zamanda kendisine 
mahkeme kararı ile verilmiş olan Ka -
rakulak suyunun membaında halkın 
istirahatini temin edecek tesisat ya -
pacaktır. 

Ayrıca bu üç suyun membaına ta -
til günlerinde hususi otobüsler işletil
mesi temin olunacak, suyu membaıııda 
görüp içmek isteyenler bu vesaitle gi
dip gelebilecektir. 

Poliste: 
Bir gazoz arabası bir ihtiyan 

çiğnedi 
Zeyrekde oturan 70 yaşında Abdullah 

Merlçbaba sokağından geçerken 1805 numa
ralı gazoz arabası tarafından çiğnenerek 

sağ bacağından yaralanmıştır. Firar ede:1 
arabacı aranmaktadır. 

Kimya enstitüsünde yangın 

:r:ı1z tutulmadığı anlaşılmış, zehirlenme ı..ey- Mahkeme Agobun bu lşden beraetıne ı::a• 
mütaleasını muvafık bulduğundan imar !lyetlnln de bu yüzden vukua geldiği netice- rar vermekle beraber, kendisinin surur>ll 
planının ona göre tanzimine geçilmiştir. sine varılmıştı. belediye hükümleri arasında görerek, tıı~· 

Eski eserleri koruma cemiyeti Beledi- Müddeiumumlllk ise, tahkikatın tekem - bat icrası için, belediyeye havalesine karııl' 
yenin bu kararından haberdar olduktan mülü için, Tıbbı Adliden verilecek rapora vermiştir. 

sonra sarayı bir kere daha yakmdan ted- ınuzar ediyordu. Bir tramvay yolcusu 50 lira 
kik etmiş ve tarihi kıymeti meveud ol- Sütler ve süt kapla~ üzerinde esaslı ted- d 

_ ldkat yapan Tıbbı Adlı klmyahan~l rapo - para C8ZaSln8 mahkam Ol U 
duğundan yıkılmasının mahzurlu oldu- runu dün müddelumumlllğe göndermiştir. , 
ğu kanaatine varmıştır. Çırağan saraym- Raporda gerek sütlerde, gerekse .sütlerin Evvelki ~kş:m1 saat 12 sıralarında :B~ , 
dan başka o civarda birçok saraylar mev- taşındığı kaplarda zehir alalınlne tesadüf o- bek - Eminönü tramvayında bir htı.dise 0 

cuddur. Kuruçeşmc kömür depolrı .bura- lnnamadığı beyan edilmiştir. Ancak, sütle - muştur. .. •~ınınde 
. , . r1n bayat olduğu, bayatlamış sütte t.se, bazı Ortakoye kadar bllet alan Rıfat .., • 

dan alınıp Ycnıkapıya kaldırı.dıktan dd 1 h ıl 1 bil ğl b kl gıren bir yolcu Ortaköyde inmek istememiş, teıl .. . ma e er cı.s o a ece ve u şe e • . 
sonra bugun hır kısmı metruk bulunan, ~:itün içildiği takdirde, zehirlenmeyi doğu- dislne inmesini ihtar eden, biletçiye de. <;tıf 
bir kısmı da mekteb veya depo olarak rabileceği kaydı da, m.ve edilmiştir. - Peki, bilet alırım, demiştir. Tta:n ~ 
kullanılan saraylar meydana çıkacak Fakat, sütler satıldıkları sırada haklka - yol alınc~. da, yeniden. vazgeçerek, atla ııı 
· · · • ' ti bb Adli b k ğa teşebbus etmiştir. Bır kaza olmaması iÇ ıcab eden tamırat ve ılaveler yapıldıktan ten baya nmış mıydı? .. Tı ı • u no - . .. .. bllıı• 

· . . ~:ıda mütereddiddlr, kat'i bir cevab verme- vatman Huseylnle, kontrolor Hakkı 
sonra muhafazaları yoluna gıdılecektır. ktedl zı k' h k dll k 1 müdahale etmişlerdir 
Ç 

w d b ., nıe r. ra, ımya aneye sev e me - _ · rofııt, 
ıragan sarayı a u manzumeye dahıı çln geçen zaman zarfında sütlerin bayaUa- Bu yuzden fena halde hiddetlenen • 

saraylardan olduğundan tamiri lazım ması da muhtemeldir. hem vatmanı, hem kontrolörü, hem de µıın 
gelmektedir. Çırağan sarayının tamirine Halb~kl şimdiki halde hfıdlsede suçlu o - ton Ahmed! dövmüştür. ud • 
·d·ı· p t 1' d t d'l. lan ı;ütçü ve mandıra sahibinin hakikaten Hfıdlse polise, oradan da Beyoğlu ın 

gı ı ırse ros un p anın a a ı at yap- · • · del iliği i tik 1 tmi ti . • . ruçları olup olmadığının, sabit olma.sı lçln umum ne n a e ş r. cı· 
mak zaruretı hasıl olacaktır. .. kt d 1 ır.-. d Kontrol Hakkıdan maada diğer davn .n 

E k. 1 k .. u no anın ay ın anması ~m ır. da :ıv 
s ı eser eri oruma cemiyeti, Çırağan Müddeiumumilik suçlular hakkındaki ıar davalarından vazgeçmişler, suçlu 

sarayının tamiri için yarım milyon lira tahkikat evrakını zabıtadan celbedecek, ve llra para cezasına mahk\im olmuştur. • •••••• ······················································· lazım olacağını tesbit etmiştir. Eski e- tahkikat tevsi edilecektir. Merhum Tahirin 
bir kızı oldu 

serleri koruma cemiyeti, Çırağanın tari- Suç sübut bulduğu takdirde icab eden ta-
hi kıymette bir bina olması hasebile mu- kibat yapılacaktır. 
hakkak tamirı yoluna ıgidileceğinden Agop beraet etti amma, belediye 
futbol sahasile kereste depolarının da b l h l d' ld" 

Geçenlerde, Maslak yolunda sabab!I 
karşı feci bir otomobil kazası neticesi ~;. 
fat eden gazeteci arkadaşımız Tahir şı.ı .g. 

rünün dün sabah bir kız çocuğu dünY11>., 
gelmiş ve cCeylanı adını almıştır. :ab•s 
daha hayatta iken müstakbel çocugull 
bu adı verdiği için, ailesi, onun bu ıır ' 
zusunu bir vasiyet saymıştır. Küçük ce~· 

buradan kaldırılmasını istemektedir. za 1 asma ava e e 1 1 
Asliye 3 üncü ceza mahkemesinde dün 

Eski eserleri koruma cemiyetinden baş- bir ölüme sebebiyet davasına bakılmıştır. 
ka Türk Tarih Kurumu da ~arayla ya- Kurtuluşta blslkletcl Agop Dlreso 1.s -
kından meşgul olmaktadır. minde bir gence kira ile bisiklet vermiştir. 

Bir modelcilik 
müsabakası yapılacak 
Maarif Vekaleti, yazı müsabakasından 

başka uçak model müsabakası da tertib 
edecektir. İki seneden beri ilk okulları
mızın ekserisinde modelcilik ı:lcrsleri gös· 
terilmektedir. Önümüzdeki ders yılın
dan itibaren bu faaliyete yeni hız veril<.•· 
cektir. Böylece ders yılı sonuna kadar 
talebelerin modelcilik bilgileri artırıla

cak ve aralarında müsabakalar tertib o
lunaca'ktır. 

Hükumet, yedisinden yetmi~ıne kadar 
bütün halka havacılık ruhunu aşılamak 
için bir kanun projesi hazırlamış bulun
maktadır. Yeni kanunun çizmiş olduğt.: 

çtirçeve dahilinde çalışılıı:ik.en mekteb
lere de havacılık dersleri bütUn teferrü 
atile sokulmuş bulunacaktır. Bu maksad
la Türkkuşu umum müdürlüğü bir pro
je hazırlamaktadır. Projede mektebleri
mizde çocuklarımıza hava müdafaası 

hakkında verilecek malumatı ihtiva e
den esaslar mcvcuddur. 

Kartal açıklarında 
Bir kotra kazası 
Dün saat 11 de Kartal açıklarında bir 

kotra kazası olmuştur. 
Suadiyede oturan 18 yaşında Muhittın 

ile Taksimde Sıraservilerde 13 numara-
da oturan Ynnko kızı 16 yasında Jan ve 
Bostancıda Yenirnahallede oturan Res.-

Dlreso bisikletle gezerken bir ağaca çarpa -
rak, ağırca yaralanmış ve bilahare ölmüş -
tür. Agop da, ehliyeti olmıyan bir gence bi
siklet kiralamak suretile ölüme sebeblyeL su- lana uzun ömür dileriz. 

~ 

=~=~=~=~=ERT::ıı:::=:;===UABUL=15~::=:======:::~~' 
B ·· k.. program ıstanbuıda yazlık teıll ugun u sillerine başlıyor 
İS TAN BUL _______ __...,,, 

Ö · t · defl: tıe neşrıya ı: Lüleburgaz Sulh Hukıık Mahkemesın del' 
12.30: PlA.kla Türk muslkisl. 12.50: Hava- Lüleburgaz kazasının Oklağlı köYU11 ıd• 

dls. 13.05: Plakla Türk musikisi. 13.30: Muh- Ömer oğlu Hasan tarafından Lüleburga ~111 
telif plak ne,,riyatı. ı:oca sınan mahallesinde mukim sefer ~ıı· 
Akşam neşriyatı: Receb, ve Ömer kızları Mukaddes, . F~~ 1e 
18.30: Plakla dans musikisi. 19.15: Konfe- Yaşar, Şahlver ve Ömerln çocukian ızz ıtıı1' 

rans, üniversite namına: Doçent Münir Ahmed aleyhlerine ikame olunan tapu r11ş· 
sarpyener (Çocuklarda kemik ve oynak yer- dı iptali dava.c;ının yapılmakta. olan dU ll' 
lerinin tüberkülozu>. ı9.55: Borsa haberleri. masında müddelaleyhlerden Ömer oğlu !'n,,. 
20: Necmeddin Rıza ve arkadaşları tarafın- .... " 
r:an Türk musikisi ve halk şarkıları. 20.45: r::ıedin ikametgahı meçhul olduğundan ı11ıı• 
Hava raporu. 20.48: Ömer Rıza tarafından kında ilanen tebligat yapıldığı halde ınu de!' 
9.rabca söylev. 21: Belma ve arkadaşları ta- Ueyhln duruşma günü icabet etmediğltl ıı• 
rafından Türk muslklst ve halk şarkıları, hak.londa hukuk usulü mubakemeıerl ıtıı~ıı· 
{saat Ayarı). 21.45: Orkestra. 22.15: -~ans nunun 398 ltıcl maddesine tevfikan gıyaP 

19
,s 

t.aberlerl. 22.30: Pllkla sololar, opera ve o- ran ittihaz edilerek duruşma 24: hazırıın ıı\l~ 
peret parçaları. 22.50: Son haberler ve erte- tarihine müsadif cuma günü saat ıo 3 il~f 
si günün programı. ve key!lyetln lliinen tebliğine karar ver ıııc· 

• olduğundan müddeialeyh Ömer oğlu ,!.tl ı}tı 
A N K A R A din ll~nın neşri tarihinden itibaren beş '~c' 

içinde itiraz etmediği ve gününde Jnll1;ıır 
meye gelmediği takdirde gıyabında dil il' 11 Haziran 1931 Cumartesi 

Ö(Je neşriyatı: 
13.30: Karışık plak neşriyatı. 13.50: Pl~k: 

Türk musikisi ve halk şarkıları. 14.15: Dahut 
ve harici haberler. 
Akşam neşriyatı: 

maya devamla hüküm verlleceği tebll~ :ıı• 
l(amına kaim olmak üzere hukuk usulu 511ıa 
hakemcl(:rl kanununun 141 inci mndde 
tevfikan llan olunur. -, 

başlangıcı kot kızı 17 yaşında Kola kotra ile Kartal 

18.30: Çocuklara Karagöz (Küçük Ali). 
19.15: Türk musikisi ve halk şarkıları <Ser
vet Adnan ve arkadaşları). 20: Saat Ayım 
ve arabca neşriyat. 20.15: Türk musikisi ve 
halk şarkıları <Hikmet Rıza ve arkadaşları). 
21: Ankara llkbahar at yarışlarının beşinci 
haftasında koşuya iştirak edecek atlar ve 
kazanma ihtimalleri hakkında konuşma 

(!A.bdumıhman Atcı>. 21\15: StUclyo salon 
orkestrası. 22: Ajans haberleri. 22.15: Yarın-
2ı: Belma. 21.15: Stüdyo şalon ork~trası. 

22: Ajans haberleri. 22.15: Yarınki program 
ve İstlklAl marşı. 

NOVOTNi 
Dün Cağaloğlundakl Kimya Enstitüsimae açıklarında bir deniz gezintisine çıkrr.ış

blr yangın başlangıcı olmuş, itfaiyenin vak- lardır. 

tinde yetişmesi sayesinde ateş büyümeden Saat tam 11 sularında birdenbire bir 
söndürülmüştür. Yangın klmyahanedekl 
kimyevi maddelerden birinin parlamıısın - bora çıkmış, yelkenleri idare ctmeğe va-
dan ileri gelmiştir. kit kalmadan kotra kapaklanmış, içinue-

Hııım, akraba kavgalan kiler hepsi birden denize dökülmüşlerdir. 
Büyükderede Çayırba.şında oturan Dur - Kazazedeler boğulmak üzere iken etr~f

sun oğlu Mehmedle komşusu arabacı Receb, tan yet~cnler taraf ~dan kurtarılmı1-
Fecebin kardeşi Tahir ve karısı Saflnaı ara- !ardır. 
sında kavga çıkmış, Mehmed bileğinin çir -
yanları kesllmek suretlle yaralanmıştır. Ya
ralı cankurtaran otomoblll lle Beyoğlu has- Turhan Tan bir kaza atlattı 
tanesine ka~~ır~!°ış, suçlular yakalanmıştır. İstanbul - Edirne yolunda bir kaza * Karagumrukte Acıçeşme caddesinde o- olmuş inşaat müteahhidlerinden Nuri 
turnn 50 yaşında Şaban Ue ayni evde otu - . ' . . . 
ran kayınpederl Mehmed ve bacanağı Salım Demırağın hususi otomobili Balaban ile 
arasında çıkan bir kavgada Şaban eline ge- Seyman arasında lastik p:ıtladığından 
çlrdlğl bir makasla her lklslnl de kolların - fren yapılamamış ve devrilmi~tir. 
dan yaralıyarak firar etmiştir. Yaralılar Otomobil içinde oulunan tarihçi 
hastaneye k~dır~ış .suçlu yakalanmıştır. Turhan Tan ve arkadaşı Hayri Nuri 

Y edı eroıncı yakalandı kazayı hafif surette atlatmıslardır. Tür 
Kfunran, Kndlr, Zülfü, Mehmed, OSman, h T l k l h f'A.. • d 1 · 

K a Mustafa '"-inde yedi ... ı .. 1 e 1 an anın so o u a lı\.:C ze e enmış-en n ve .uuı• ..-;ı ro n . M f ih . . . 1 d 
satarlarken yakalanmışlar, Asliye beşinci ce- tır. · anı tar cımıze geçmtş o sun, e-
za mahkemesine sevk.edll:ml§lerdlr rlz. 

Bahçe, lokanta ve blreh•· 
nealnde sevlmll okuyuc:11 

KATO LEZSAY 

•------•> Kııta görülmemiş filmleri 
yaz mevıiminde birinci defa olarak gösteren 

S Ü M E R SİNEMASINDA 

TiBET ESRARI 
26 kısım tekmili birden : Ve 11&.ve olarak: 

SUVARI EKİPIMIZİN 
latanbula muvaaalAtlannda BÜYÜKDEREDEN itibaren yaP1rô 
coıkun tezahürab gösteren YERİNDE ÇEKiLMiŞ SESLi SÖZ 

FİLM CEVAD GÜRKAN'ın NUTKU 



Yurdda spor hareketleri 
~ldılar 
1&11aitliler 

Gedizlilerle, Eıkişe hirliler Söğüdlülerle, 
Gölcüklülerle karşılaşblar, Kayıeride 
ıüreıe ehemmiyet verili1or 

Muradhda bir adam 
karısını vurdu 

Muradlı (Hususi) - Çorluya bağlı 
Karamehmed köyünde Hasan ikinci 
karısı Emineyt ağır surette yaralamlf· 

tır. Hasan, Eminenin evvelki kocasın
dan kalan çayırı satmasından muğber 
olarak tarlada çalıştıkları sırada sill
hını kansının ağzına sokarak ateş et
miştir. Bununla da hırsını yenemiyen 

Hasan silahın sapile kadının kafasına 

vurarak kanlar içinde yere devinniştir. 

Yaraları çok ağır ve hayatı tehlikede 

olan kadın Çorlu hastanesine kaldırıl

mıştır. 

Bursa ziraat talebesinin 
Trakyadaki tedkikleri 

1ıı.... Edirne (Hususi) - Şehrimizde bu
~·dan yazılıyor - Upt Turan İdman· yeni alanlnda ,apılan mq ı-3 berabere ne- lunan Bursa ~iraat mektebi talebeleri 

na..._ f tbol k ıı tıcelenmlftir. ~ aporcularllt bir u arı aı- Gece geç ntte tadar Gedlzde ellenen u- ve muallimleri bugün Alpulluya hare-
hPnıat üzere 25 tıımt bir tafilt ha· Ged şak sporcuları erteaı gllnll Up.k'a dönmllf- ket ettiler. 

..._. ize ıitmiftlr. ıerdir. Resimde Toran futbol takımı 16rill· T 1 bel Ed' d ··-ı .. f tt' i '"11111.e .. tedlr a e er ırne e umuı.uı mu e ış 
rce haltın önünde vt Gedizsporun me.. · Gen 1 ~A- Dirilt' ,. Ed' aı· i 
E k. h. D · s·· .. ··d ld d era ..nA&Zım ı, ıme v ıs 

S ışe ır emırspor, ogu manyur U maçı Niyazi Mergeni ziyaret ederek şehirde 

~birin Demlrspor, İdmanyurdu Ti nin önünde yapılan bu maç çok heyeçanıı ol
futbolcularından müteşekkil .,ir muş vt Esklşehlr muhtelltlnln 6-4 pllblye-

htr ınuhteliti Şöfüde giderek Söllld tile neticelenmlıtır. Maçtan 10nra sporculara 
du ile bir maç yapmıştır. Eskltehlr, bir ziyafet verllmlftlr. Resimde Eskl.§ehlr ve 
~ Bllecitten gelen yüzlerce seylrcı- Söltld sporculan blr arada ıörQlmektedlr. 

~~ Kayseri ıüreşçileri çahııyorlar 
~fide spora bü-
~ ehemmiyet ve

lr. Gençler, 
her sahasında 
rtbl güreşte de 
•ktyetıe ~alış
ırıar. Resirrde 
run ne'"aretl 

~-- Yetl!Jt\rllmek
,~ Kayserlli gü.-

gorulmektedir. 

at koııut:ırı 

<Husus\) ~ Bu 
11\ defa olarak 

at yarışları büyük merak ve beye- konturıara 1stanbul, Kayaerl Yt izmırıe dl· 
~ de geçmiştir. ğer şehirlerdeki aUı.spor klüblerl lz&ll dtı lt· 

~tre me afell tay koşusunda Dolan- tirak edeceklerdir. . 
'nın atı birinci, Geyve inhisar ta - Bu konturlar eyUU ayı aonlarında Yt İl· 

uru Ahmedin atı ikinci gelmittlr. tanbulda yapılacak konkurlardan bel on ıtın 
lbetrelik sür'at koşusunda Dilzceli farkla yapılacaktır. 

"takubun atı blrlncl, İnegöllü Hasa· Gönenci• B,PGr 
llttııct. Gebzeli Ahmedin atı üçüncil Gönen <Hususi> - Gönen ııı maçları bat· 
tdtr. . lamıştır. Yenidolan - İdmanyurdu arasında 
lbetrellk tahammül koşusunda Çakır ~apılan maçı sıfıra tarşı iki sayı lle İdman· 

atı birinci, İzmiUi Şera!eddlnin atı yurdu kazanmıotır. Bu galibiyet aa)'Jlannı 
iletadın atı üçüncü gelmlşlerdlr. Halken Ye Parti Başkanı Osman Gönen aı-

llıl~tre mesafeli halk koşusunda Pan- nııştır_. -----------
~nün atı birinci, Harunun a•ı ikin- •• 

il Taceddinin atı üçüncü gelnıışler- Kaş mahkeme başkltıbi 
~ Atlupor klübüniin konkurları t&k&Üt Oldu 

AUıspor klubü de, bu sene, Anka- Kat (Hu.sust> - Kazamızın 33 senelik e
tiln memleket btnicllerl arasında mekdar mahkeme bafkltlbl Hltseytn Stıer 

tertıb etmeğe karar vermiştir. Bu malluen tekaud edllmlftir. 

bir gezinti yapmışlar ve ziraat bahçe
sinde, nümune fidanlığında, eğitmen
ler kursunda, ziraat çiftliğinde tedki
katta bulunm~lardır. 

Bu kafile Alpullu şeker fabrikasını, 
Sarımsaklı çiftliğini, Lüleburgazdaki 
Devlet çiftliğini, İnanlı aygır depoları· 
nı gezecek ve oradan Tekirdağına gide
rek şarab fabrikasını, bağları, fidanlık· 

ları ve diğer müesseseleri gezerek ted· 
kikatta bulunacaklardır. 

Ilgın adliyesinde faaliyet 
Ilgın (Hususi) - Ilgın adliye teşkilatı 

937 yılı zarfında 2069 davaya bakrnlf, 
bunlardan 1111 i karara ballaıulllfhr. 

Müddelumumllik illmat dairesine de 

410 ilam gelmif, bunlardan 405 tanesinin 
hükümleri infaz edilmiştir. 

Sorgu hakimliğine yılbaşından mayıs 
sonuna kadar 62 tahkik evrakı gelmi§, 

'>unlardan 55 tanesi intaç edilmistir. 

'-' stte Ilgını 1ı41clmı JfipaJc Biftgcll: Altta 
sağda ıorgu 1ı4kimt irfan, Solda: Cemil 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

~-·-

Mektebler ve mektebliler ..... 
Bitli.ta bir melıteb miiMmef'ai H balom oerilJi, Konya lıu aan'al 
melıtebimlen 6a yıl yiia bayan mesan oluyor, Sam.antla lraırtp hnr
luyor, B~a oe Karta mclıteblerılelıi Jmplin talıJire layılı •öriiliqor. 

Bitlis (Hususi) - Bundan oir müd- da Dır oaıo verıldi. 
det evvel Halkevinde ilimiz merkez bl - Memleketimizde ilk defa yapılan bu 
rlnci okul talebesi tarafından bir mil • çocuk balosu cidden güzel oldu, muhit -

te derin bir alaka uyandırdı. Miniminı • 
samcre verildi. !erin muvaffakiyetleri takdirle bt'fllaD· 

Bugüne kadar verilen müsamereler a- dı. Gerek müsamerede ve gerekse ba • 
rasında en iyisi olan bu temsil, çok hop loda vali, komutan ve şehrimizin diler 
gitti. Küçüklerimizin gösterdikleri mu • güzide zevatı da hazır bulundu. 
vaffakiyeiler alkışlandı. Resmimiz; ikinci okulun balosuna i§tl· 
Ayrıca ikinci okul talebesi tarafından rak eden talebeleri göstermektedit. 

Bigada temizlik ve intizam örneği bir kültür yuvası 

Biga (HUBUSI) - Ana mekteblıdn 1Q- alt Jnamwna yerleten bu yavrulan, yıl • 
vından sonra onun yerine kalın olan vı lardanberi tecrübe ve ihtisaslarile tanın
her sene ille okulların üçüncü sınıflan- mış olan öğretmen Bayan Fatma ve Ha
na kırk elli yavru hazırlıyan cBiga lnö-

tlce yeti§ürmektedir. Burada İnönü mek· 
nü> mektebi, burada temizlik, intizam ve 
terbiye örneği olarak yükselmiş bir kili- tebi, Adeta bir temizlik remzi olarak ka· 
tür yuvasıdır. Geçenki yangında okul bl- bul edilmiştir. Resimde bu yavrulardan 
nasının yanması hasebile orta okulun bir grup görülmektedir. 

Kaş ilk okulunun yeni mezunlan 
Kaı (Hususi) -

Kazada ve köylerde 
hümmalı bir kültür 
faaliyeti göze çarp • 
maktadır. Mevcud 
be§ mekteb yeni ya -
pılan binalarla seki
ze ihlal edilmışlir. 

Yalnız muallim kad· 
roları pek noksandır. 
5 sınıfiı mekteblerde 
ancak 3 muallim 
vardır. 

Resimde Kaı i1lr 
okUlunun bu sene 
,mezunları muallim -
lerile bir arada görülmektedir. Ramazan 
isminde bir köylü çocuk sınıhm blrinci

lllde geçmiştir. 

Samsunda kamp 

-
gibi bu yıl da kurulacak kamp hazırlık • 
larına başlanmıştır. Kültür direktörü, li
se müdürü ve öğretmenlerden mürekkeb 
bir heyet kampın yerini Matosyan çift • 
liji civarındaki arazide tesbit etml§tır. 

Samsv.ıı (Hususi) - Her leD8 oldulu Kamp 22 temmuzda açılacaktır. 

Konya kız aan'at mektebinin yeni müzunlan 

... bunların içinde anadan 
doğma, acaib ıurette atat 
olanlar, 

. .. bacaklan karınların .. 
dan çıkanlar, bqları çarpık
lar, kamburlar bir tarafa 
aynlı7ormut-•• 

Hasan BeJ - Anlaııldı) Konya ım ıan'at mektebi tlç ay IOl1· yarısı da ppkacılık öğrenerek çıkmak • 
ıeçen gün ıueteler modern ra ilk mezunlarını vermektedir. Mekı. ~dırlar. Resimde bu yıl mezwı olacak ta
ıemmlar içbı model aran- bin bu devrealnde yüz talebe nq'et e .. lebelerdeıı bir ırupu müdürleri ile bir a
dıtmı illn edi7oralnla 7a.... decekttr. Bunun 1ar11ı dikit ve blç)d, racla &irilyoruz. 



.. ,.. 
1 Hıdiaeler Kal'flnnda 1 

EGiLENCE MEDED 
C ..,_üınün önüne bir karagöz perde

li L iyor. Çocuklar: 
- Başlar mısın, başlıyalım mı? 
Diyorlar. Göstermelik ağır ağır kal 

kıyor: 

- Kışt kışt! 
Hacivad perdeye geliyor .. perde ga

zelini söylüyor ve arkadan bağırıyor: 
- Yar bana bir eğlence meded! . 

Karagöz pencereden görünüyor: 
- Şimdi aşağı gelirim ha! 

Hacivad aradığı eğlenceyi bir anda 
bulmuştur. 

• Karagöz perdesini büyültüyorurn, 
bir mahalle oluyor. Daha büyültüyo -
rum, J>ir semt oluyor. Daha daha bü -
yültüyorum, koskaç,aman bir şehir o -
luyor. 

Şehirde kış geçiyor. Kar kalkıyor, 
çamur kuruyor, güneş parlıyor. Ve 
ben, şehirli, göstermelik kalkar kalk • 
maz meydana çıkan Hacivad gibi e -
vimden dışarı fırlıyorum. Perde gaze-

lini okur gibi: 
- Oh, diyorunı, yaz ne güzel teY -

dir. Her taraf aydınlık, her yer sıcak, 
her şey güzel! Fakat biraz eğlenmek 
lazım. Elimi çeneme koyup bağırıyo -
rwn: 

- Yar ı.-cma bir eğlence mededi 
Sesime cevab gelmiyor, tekrar ba • 

ğırıyorum: 
- Yar bana bir eğlence mededi 

Gene cevab gelmiyor. İşte o vakit 
şehir denilen büyük Şeh Küşteri 
meydanına çıkan ben, Hacivatlı kıska
nıyorum. O bir kere: 

- YAr bana bir eğlence mededi 
Deyince, eğleneesi olan Karagöz o -

na: 
- Buradayım! 
Demişti. Fakat bana koskoca şehir-

de: 
- Buradayım! 
Diyecek bir tek eğlence, bir tek eğ

lence yeri yok! 
ismet BulUsi 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =:=] 
Boyuna lakı lan nişan yüzükleri 1 
· Cenubi Afrika
da Oranj nehri kı
yılarında kiin Ba
süto memleketinin 
kadınlan, daha iyi 
görülebilmesi için 
nişan yüzüklerini 
parmaklarına d~ 

ğil, boyunlarma 
takarlar. 

* Tutunla tezek içen insanlar 
Sığır pi!liiile 

yapılmış tezek yak 
mak Hindistanda 
da revaçtadır. 
llindliler tezeğin 

içine bir mikdaı 

kükürt karıfbra

rak sivrisineklerle 
mücadelede kulla
nırlar. Tütüne ka· 
nştınlaralt pipo 
ile tezeğin içildiği de Hindistanda görü
legelen hidiselerdendir. 

* Uzunluğuna bUyllyen nebat 
Amerikada bir garib nebat vardır. Bu 

nebat yüksekliğine değil, uzunluğuna bü
yür ve neşvünema bulur. 

Yirmi defa evlenen adam 
Eski Romanın 

maruf feylesona
rından Hiyeroni· 
müs o zamanlar 
eski Romanın ta
lak şampiyonu o
larak anılırmış. 

19 uncu karısından 
ayrılıp ta yirmin· 
ci kadını aldığı za. 
man kendi gibi bir pmpiyonla karşılaş, 
tığını görmü1- Çünkü bu kadın da, yir· 
minci kocasile evlenmiş bulunuyormuş. 

* 
Pantalon giyen eşekler 

İngiltere ile Fran 
sa arasında bir a
da vardır. Adı Re
dir. Bu adanın e
şeklerine, garib 
bir adet neticesi 
pantalon giydirilir. 

* 
Bahklar pul değiştirirler mi? 
Balıklar, bir çok

larının kanaati hi
lafına pw değiştir
mezler. Pullan bü
tün hayatlarınca o 
halde kalır. 

·····-··································································-----········· ... ······························· 

Uysal kız, 
Hırçın kız! 
Ankaralı bir okuyucum benden: 

- Hangisini tercih etmeliyim? fü .. 
ye soruyor. 

Sadece uysallığın veya hırçınlı -
ğın bir tercih sebebi olabileceğini 
sanmıyorum. Karar verebilmek için 
bu karaktere inzimam ~den diğer va
GI!ları da bilmek lazım. 

Mücerred olarak konuşulduğu tak 
dirde fazla uysallığı kar-akterdcn 
l'nahrumiyetin bir delili olarak say -
mak mümkündür: 

- Hay hay cicim, öyle olsun şe -
kerim, nasıl istersen, ilk zamanlarda 
kulağa hoş gelen cevablardır, fakat 
lamanla yeknasak görünür, bıkkın -
uk verir. Hırçınlık da aynen öyle -
dir. Erkek sevdigi kadının hırçmlı • 
ğında bir sıcaklık, bir çekicilik bu -
.ur. Fakat derece aştığı zaman, he -
le sert bir karakterle karşılaştığı za
man hayat cehenneme döner, yuva 
sarsılır ve nihayet günün birinde gö
çüp gider. 

Yıkılan ailelerde yıkılmanın se -
bebleri araştırılırken erkeğin: 

- Sinirli, asabi, hırçın, kıskanç bir 
kadındı. 

Kadının da: 
- Aksi tabiatı vardı, kavgacı idi, 

dediklerini çok işitmişizdir. 
O halde: 

- Biraz uysal, biraı da hırçın ka
·'akteri tercih ederim, diyeceğim. 

• An1carada Bayan .Sa e: 
Nişanlınızı neden haksız buldu -

ğunuzu anlayamadım. Trende tanı -
.nadığı bir erkekle selam1aştığmızı 

~ördüğü zaman elbette merak ede -
rek maarifenin nereden geldiğini 
Eoracaktı. Eğer kızarmadan, bozar -
madan, telaş etmeden sükunetle ce
vab verebilmiş olsaydınız elbette 
mesele çıkmazdı. 

- cBir lnz bin erkekle tanışır, bir 
erkekle evlenir• cümlesini biraz tah
rif ediyorsunuz, 

- Bir kızı bin erkek ister, bir er
kek alır, şeklinde söyleseniz daha i
yi edersiniz. 

- Onun için benim hayatım ken
disile tanıştığım dakikadan başlar, 
diyorsunuz. Ve gene hata ediyorsu -
nuz. Bu cümle insanların aşk ve gö
nül işlerini kitablaştınp kaide -
leştirdikleri zamanlardan beri hep 
erkekler- hakkında tatbik edilmiş -
tir. 

Siz istediğiniz kadar cmüsavab 
dan bahsediniz. Tabiat bunu bize 
~ermemiştir. Nafile yırtınıyorsunuz. 

TEYZE 

~ 
Allık nasıl 

sürülmelidir? 

Ziraat bahi•lerl: 

Kiraz neden kurtlanır? 
""""" * * .. . 

Badannm ..ndıiı ~bi lıirosın lırırdlanma•ı ne ajaeın cinaind~nd!.j 
ne de lraoaların uygıınıu% ,iditinden? Bu iıi yapan (Kiraz .,,.-ı• 
denilen Wr haferedir lıi, meyvanın cin•İ ile havaların uyıun~ 

onun .mrannı bir luıt daha artıra. 

.2 
1 .... ıii"" 

Soldan sıTa ile: KiTazlaTa kuTd atan mı ek. Kirazın içinde kun-dunı goruı 
Kirazın üstüne çıkmış ~T kurdun görünü§ii. _. , 

Köşedeki fotojrı:dçının iölgellltne 0:- işi gücü yeniden kirazlara kurt atııı 
turmuşlar çekişe - çek.işe münakap edi- tır. bı 'fi 

Allık, makyajın büyük bir maharete 
muhtaç olan en mühim kısmıdır. Yüzde 
elli güzelleştireceği yüzü yüzde elli çir -
kinleştirebilir de ... 

yorlardı. Ya§lıcalırn olan köylü kılıklı Havalar yağışlı olursa toprak kB ~ 
bir"si nefesi tükenmiş bir halde: yumuşak olacağından sinekler kola~ 

:__: Hikmetinden sual olunmaz iıte!. çıkarlar .. Ve zed:l~dikler~. ~eyva Y~ 
Havalar yağışlı gitti mi, kiraz da kurd rın tesirile de sur atle çuruyerek 

Allığı iyi sürebilmek için neler(' dik ~ 
kat etmeli? 

ı. Evvela rengine. Allığın rengi dudak 
boyasının tıpkısı veya bir parça açığı ol· 
malıdır. Dudak boyası, pudranın rengile 
ahenk yapmalıdır. Pudranm rengi de 
herkesin kendi cildile bir renkte, yalnız 
biraz daha pembeye bakmalıdır. Şu hal
de allık için başlı başına bir renk seçil .. 
mez. Rujla ayni renk alınır. Bu suretle 
pudra - ruj - allık, yüze sürülen bütün 
boyalar umumi ve tatlı bir ahenk teşkil 
ederler. 

Birçok kadınlar bu noktada yanılıyor
lar. Dudaklarına mesela mavimsi ruj 
süri.ip yanaklarını turuncuya boyu -
yorlar. 

2. Allığı iyi kullanmanm ikinc! şartı 

yerini iyi tayin etmektir. Bu cihet birin -
ciden belki de daha mühimdir. Çünkü lü
zumuna göre bir yüzü allıkla şişman, za
yıl, uzun, kısa, çukur, şişkin göster -
mek, hüliısa adeta biçimini değiştirmek 
gibi imkansız bir işi bir parçacık boyayı 
maharetle kullanıvermekle halletmek. .. 
Ne cazib şey ... Bunu hangı kadın iste -
mez? Buna rağmen zayıf yüzünü allık
la büsbütün zayıflaştırmış, tombul yü -
zünü yanlış sürülmüş bir allık yüzünden 
yusyuvarlak bir hale koymuş kadınlara 
o kadar sık sık rastlarız ki ... 

Halbuki bu yanlışlığa düşmemek için 
yapılacak şey pek basit ve ehemmiye~ -
sizdir. 

a. Beyzt yüzlü müsünüz? 
Allığınızı elmacık kemiğinizin mümkün 

olduğu kadar yukarısına sürer, dışarıya 
ve aşağıya doğru yayarsınız. Neticede a
deta yukarıdan aşağıya mail, geniş bir 
kızıllık dört köşesi hasıl olur. Bu uzun 
dört köşenin hududlan pudranın içine 
hafif bir pembelik halindıe yayılıp, onu'!l
la mezcolacaktır. Aksi jakdirde pek sun'i 
görünür. 

b. Yuvarlak yüzlü müsünüz? 
Çehrenizi beyzileştirme'k için allığı 

mümkün olduğu kadar burnunuzun ya -
kınına ve aşağıya koymalı, yukarı ve dı
şa doğru yaymalısınız. En koyu yer el
macık kemiğinizin tam ortasına gelmelı
dir. 

peyda eder> diye sözünü bitirdi. olduklan daha çabuk göze çarpar. b#: 
Bu sonunca tahammül edemiyen kar - Soğuk iklimlerde toprağm yapısı #. 

şısmdaki iddiasını yeni baştan tazeledi: renin o yerlerde barınnıAsma pek ~ri-' 
c- Pe~i be canım! dedi. Havaların ku- olmadığı gibi dağ kirazla~ının ~ °"' 

rak gittiği zamanlarda kirazın kurtlan - sert etli ve geç kema~e g~lır oldu~ ,ı-
d ... .. "lm . 'd" ? Senin dediğin bunları kolaylıkla delip yıyemez. t p, 
~g~ bgor.u eı:nışurdmı ıril. • g lseydi ha • razları mutedil hava ve sıcak bir 0~.t 

gıbı u ış ya6 m an erı e • . d h umılY' 
1 x. zk k d ··-ımemek llzım rakta erken yetışerek a a Y __ 1,ıs va ar ya6ışsı en ur gou 1 d'.... d h de bUJ" 
r di Halbuki kurtlu kirazlara öyle ;oleyva ar ver ıgın :n aşere ,,.tr 

gellır d. d bö 1 11 d da rastlanı • tercihan arar ve yagışların tesirile 
yı ar a a, Y e yı ar a rını da daha çok gösterir. rtıd't 
yor.> Demek oluyor ki, kirazın kurtl~~~dt 

Fotoğrafçı, aklı sıra buna daha man- d :ıur~ .. ne havaların tesirinden, ne e . iıof' 
tıki bir karşılama yaptı: cinsindendir. Bu, kiraz sineği dedıl ~ 

c- Havasından değil, kirazın dnsin • böcünün marifetidir ve o nerede yafr 
dendir: Dal kirazı kurt yapmaz, ova ki· bilirse orada zarar yapacaktır. .,.. 
razı kurd yapar!> ,. ınıJ r 

Mücadelesine gelince: Anlattı&ı Jt~ 
Beriki ona da çıkıştı: hayat safhasına göre böcünün topra dJ1ı 
c- Öyleyse bu mübarek kendiliğinden çıkmsına meydan vermemek la~Jtl ~ 

nasıl oluyor? Tohumsuz yerden ot bile Bir defa çıktı mı önlemek hayli ynUŞ tO' 
bitmez. Elbet kirazın kurdlanmasında bir leşir. Bununla beraber işi hep birlikte ıtl 
asıl sebeb vardırJ> tacak olan bir mıntakanın kirazları~ 

İşimi bitirip yanlarından uzaklaşırken, kurtlanmasını önlemek kabildir. :aı.ıtı 
fotoğrafçı bu münakaranın iki saatten - için: lıı>" 

beri devam ettiğini, bir türlü kirazın ne- ı _İlk ve sonbaharda ağaçların 8 ,ıı. 
den kurdlandığını halledemediklerini güzelce belliyerek toprağı karıştırJtl 

1 
, 

söyledi. Eve gelince ilk işim bu satırları altında gizlenen böcüleri meydana ç )J" 

yazmak oldu. Bilmem işin içinden ben çı- karmalıdır. Meydana çıkan bu böeille~ 
kabilecek miyim? şın soğuğun, yazın sıcağın tesirile le,.,, * len ölürler. Bu sayede ağııçlar da ha 

Gerçi kirazın kurtlanmasında yatmu - lanmış, kışın rutubetini layıkilc em 
run tesiri yok değildir. Fabt asıl sebeb yazın da lüzumu gibi saklamış oıurla~. 
(Kiraz sinaği) denilen ve mevsiminde 2 - Kiraz mevsiminde ağaçların il1' 
kirazlara kurt atan bir böcüdür. Yağınur, bine düşen kirazları toplamalı, bU J1\Jıd' 
bu böcünün hayatını kolaylaştırdığı için kün olmazsa, bol bol kireç serperek çl'_ 
yağışlı geçen yıllarda zarar daha çok iÖ- sini kurtlarile birlikte kavrulmasına ~ı)ıf 
ze batar. · lışılmalıdır. Böylelikle gelecek se!le ıı.ıt· 

Kiraz sineli, (- Spilographa Cerasi) yapacak sineklerin kökü kazınmış 0 d-' 
4-5 milimetre kadar büyüklüktedir. Ma- 3 - Kiraz sinekleri yumurtıam• 1~1 
yıstan temmuz ayına kadac bahçelerde önce tatlı bir şey yemeğe muhtaçut,cll 
uçuşarak, dişili, erkekli buluşurlar. Son- Eğer onların uçuşmaya başladı~ 51~ 
ra dişileri, meyvalan bir bir gezerek he- ağaçlara zehirli bir mahlul serpıtır, pJ • 
nüz olrnıya başlıyan her kirazın upı di- bu zehirli mahlCıle batırılmış dallar 41~ 
bine bir yumurta bırakırlar. Bu yumur- lırsa bunları emen sinekler ölürler. iK 
tadan çıkan başı kıçı belirsiz esmer be- litre suya yarım kilo Floor natriU~" 
yaz renkteki minicik bir kurt taneyi de - kilo da pekmez konularak h~zır ~ 
lerek içeri girer. Çekirdeğe hiç dokun - mahllıl bu maksada elverişli bir iliÇ et'* 
madan etini yemeğe koyuiur. Böylece Bunun yerine 100 kilo suya 25 kilo~ ~ 
bir taraftan kendisi büyürken, bir taraf- bir kilo arsenikiyetii rassas katılarıı ŞI 
tan da yaralanan kiraz çürümeğe başlar. zırlanan mahliıl da çok faydalıdır. ıJr. 

NihayeL Ya yere düşüp toprağa karı- ilaç, kirazlar nohud kadar olunca }<1.1 

c. ince, uzun yüzlü müsünüz? 
Allığınızı nisbeten aşağı sürüp dışarı 

doğru yayınız. Hiç bir vakit cepheden kır
mızılık göstermeyiniz. Yanda fakat ya -
naklarınızın çökük yerlerinde değil, çı

kık noktalarında ... 

şır, yahud da toplanıp küfeye ve onunla nılmalıdır. . .. ..
1
; 

da pazara gider. Birinci halde yani, top- 4 - Bu üç tedbirden sonra düşun~ 11 rağa karıştığı takdirde kurdun büyümesi şey, mücadelenin bir mıntakada. b•:ıııııf 
hiç aksamıyarak devam eder. Burada yapılmasıdır. Yoksa tedbirlerlnı ~ 
kılıktan kılığa geçerek tA gelecek yılın bir bahçenin yanındaki bakımsız bit 

1 
t 

mayısına kadar kalır. Yeni mevsim ge- çe, kirazları kurtlandırmıya kafi ge ~,,-
lince, yeni bir sinek haltne erişmiş olur Kirazın kurtlanması bahsinde fe Tecrübe ediniz. Bu söylenenlere uygun 

olarak sürülen allığın yüz biçimini pell 
çok güzelleştirdiğini göreceksiniz. 

ve yerinden çıkıp uçar. Bu sinek yuka - söylediği budur. 
rıda söylediğimiz (Kiraz sineği). dir ve 

1 Bacaksızın maskaral ı kları : 

., .. .. ~ ı, •• • 

··~·· 
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Devlet kapısında elli yll 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir HAzım 

babamın döktüğü göz yaşlanndan duyduğum teessürü unutamam. Babamın 
bir gecelik ızhrabı, benim bütün ömrümün saadetini kurdu 

\e~aşınu kaldırdım: Babam... Zavallı, 
llbk0skoca babam ... Tıbkı benim gibi ..• 

l bir çocuk gibi ağlıyordu!. .. 

o • bir gece, herkes yattıktan sonra, her 
tab1 başka bir yerde sürünen ders ki
lo larımı, defterlerimı, bir hırsız gibi 
bePladım. Ertesi sabah evden ilk çıkan 
bırn oldum. Mektebin kapısını bevvapla 
~ ~te açtık. Mektebe ilk giren talebe 
~ıı dun. Aylarca boş kalan yerime, bo
~ rn.dan çok büyük bir azimle oturdum. 
ı ebuç sene sonra, rüşdiyeyi birincilik-

·tirdim! 

• la~aha rüşdiyeyi bitirirken bana bir 
da b Çıktı: O zaman, tam on beş yaşım
bJ dun. Mezuniyet imtihanında hazır 
la, Unan mutasarrıf Hasan Mazhar pa
\>e ~ınuvaffakiyetimi pek takdir etmiş; 

abama: • 
ı..' l'.1:üdür bey ... demiş ... Bu çocu- T f-''·- nk' .,__ 'd b" · • 
'llll rü eli h ilil k 1 d - e OIWmızın yan ı ~ mına a.ı ır ruım. 
tleğıı şBey~ tat s be ld a m~sı ogBru - Hüseyin ... E:nna galiba ölmü§! 
~ ··· nım stan u a evım var. u 
~ıı~u oraya gönderip kızımla evlen- Ben, oaoamı, bu vazif~~den kurta: ca mah~~ed~, müreffeh. sayııabile:ek 
~hm. Oğlumla birlikte mülkiye dım ve Konyada çıkan vılayet gazetesı- yalnız ıki aıle vardı: Kiracısı oldugu
~lttebine devam etsinler. K.ızun çir- ne makaleler yazmıya da başladım. Me- muz evin sahibleri ve açıkgöz mahalle 

değildir. Ttılim ve terbiyesine itina muriyet hayatunın ilk büyük lUtfuna bakkalının .ailesi... B~nl~rın haricinde 
~hn~tir. Sevimlidir. Yaşları da t.pa- da, bu sayede kavuştum. kalanlar, dılenmek zilletinden, sadece 
il Uygundur' Meşhur şair Mehmed Nazım Paşa(•) hududsuz kanaatkarlıklan, ve son de-

h llu garib v~ damdan düşme teklü ha- merhum, o sırada Konyada mektubcu rece muktesid yaşayışlan sayesinde 
t~a yumuşak gelmiş. Fakat annem ve matbaa nazırıydı. Biz de Niğdede kurtuluyorlardı. 

( A7'kcısı var) ~ır mı? , idik. 
D ~ zavallı da beni dünyaya getirir Nazım paşa, elinden geçen yazıları- ................. -·-··-···· ......... _._ ............ .. 
'~lıt-.- , b - . k 1 l . . ı· ) IQ -•uez, hemşiresinin henüz doğma- mı. egenıyor,. ~e m~ a e erım ın ~ar y k •k 
~ 14 Olan kızile hayalen nişan}am~ş, hat- ettı~ce, bana 1Jtıfatkar mektublnr gon- azısız arı atü_r 
i!Oel~i de nikahlamış!.. derıyordu. . . 

la.tı U ıtibarla, babam, mutasarrıf Ha- O se~elcrde, Konya vnlisı ~e, Meh-
~ Mazhar paşanın teklifini kendisi- med Saıd paşaydı. Mehmed Naz~m pa- 0 

açar açmaz: şa, benden, vali Mehmed Said paşaya fi ~ 
'- Kat'iyen, katıbeten olmaz... da teveccühkar bir lisanla bahsetmiş J~ 
b1ye ayaklanmış ve ilave etmiş: olacak ki, aldığım mektublitr aras:na a-
h Ben, bir tanecik oalumu, dizimin ra sıra onun kıymetli iltifatnameleri ~ 

te ıncten, gözümün önünden bir yerle- de karışıyordu. r?' 

fıtı ayıramam! .. Hem ben, o mutasarrı- B~r aralık, .vali :r~ehmed Said ?aşa, 
:ıt ltızını tanırım. Kudubet, kokmuş, teftış maksadıle Nıgdeye ?-e geldl. Ve 
~ık de sar'alıdır!.. Zaten akcırı, ko- bizim evde misafir kaldı. lştc onun bu 
~ . olmasaydı, koca mutasarrıfın kızı- misafer;ti, ~enim içi~ b~.r nimet. ol~:'"' 
~ llndiye kadar orta yerde bırakırlar Yazı ışlerıni bana gorduren vah, Nıg-
~dı?. de livasının kazalarını dolaşmıya gi-

~U sözler, zaten mütereddid bulu- derken, beni .~e ~ıaiyetine aldı. 
) babamı da niyetinden caydırmış. Konyaya donduk~en ~nra da, baba
~~.hen, on beş yaşımda iç güveysi ol- ma bir telgraf çektı. Vnlı Mehmcd Sa
"<tlttan kurtulmuşum .. .' id paşanın imzasını taşıyan bu telgraf, 

ı-.. ltaYat b .. b··t·· b k bı'r ı'stika- babam vasıtnsile beni, Konynda yeni 
"'~t una us u un aş a k"l 1 "f ı· . k"' 'bl" •. 

~ \'e,._ · k k 1 b ak'ayı tcş ı o unan maan mec ısı ·atı ıgı-
~ .. ,esıne rama a an u v .1• t . d · • h · 

ı.._- Vuku d b' nra bu""yük ne, ve vı ayet gaze esı aımı mu arrır-
~'I un an ır sene so , . - . d t d · d ı 
~?.elnin on üç yaşındaki kızile nişan- ligme ave e ıyo~ u.. . .. 
t1tı~~ğım zaman öğrendim. Ve hayli Pabşnyl~ karşbı dbenn bbır mılnneft vbe.~u~:k-

\1'1nı! met es ıyen a a.m, u te gra ı, uyu • 

t\ • 
~ ab:m, tahsile devam etmeme lü-
~1~ gorınüyordu. Bunda haksız da de
tuıı~· Çünkü o devrın rüşdiyeleri, bu-
l! 1.!n üniversitesi mesabesindeydi. 
~~ tiişdiye mezununun sahih oldu~.u 
~: lllalUınata bile, yirmi beş bin nu
~111 u 'koca kasabalarda, yalnız İstan
~t~n gönderilmiş olan başhocalar va
~~ Yani o bedbaht deYirde, memle
~~ en münevver gençleri, rüşdiye 
~ nlarıydı!. 

bir sevinçle lıana uzattı: 
- Haydi Hazım, dedi. .. &tık bahtı

nın yolu açıktır!.. 
Ve ben, on dokuz yaşımda, Niğdeden 

ayrılırken, 1 sene süren memuriyet lıa
yatımın ilk büyük adımını atmış ol
dum! 

Bu sayfayı kapatırken, itiraf edeyim 
ki, hayatımda kavuştuğum bütün ni
metleri, o teftiş gecesi yanaklarımı ya
kan iki üç damla göz yaşına borclu
yum! 

Bana rüşdiyeyi birincilikle bitirmek 
hızını, babamın o gece döktiiğü göz 
yaşlarından duyduğum teessür vermiş
ti! 
Babamın o geceki ıztırabı. benim bü

tün ömrümün saadetini kurdu! 

• 

~-:at ben, bir kere, tahsilin zevkine 
~b tş, alışmış bulunuyordum. Vakıa 
~a.tnın kararına muhalefet edeme
t-4 · ~akat elime geçen bütün parala
'ıqt~ Uzde doksanını kita blara, mecmu
~~· gazetelere harcamıya başladım. 
~lae ne geçerse okuyordum. Ve bu ki
~tdan, mecmualardan istifade et
~ı- ln~tcvazı malumatımı artırmak, 
~~ ~l~rıme küçük bir şey ekleyebil- ÇOCUKLUK HATIRALARI 

~ t g1~1n büyük, fakat beyhude bir gay- Memuriyet hayatımdan bahsetmiye 
llabsteriyordum! başlamadan evvel, çocukluğumun çok 
~ arnın niyeti, beni mükemmel bir 

le.ı ~~ olarak yetiştirmekti. Nitekim, acı, ve çok şayanı dikkat bir iki hatıra-
h \ltgı 'b' sını anmaktan kendimi alamıyacağım. 
(\i. gı ı de oldu... Ç" k'" b h t 1 ·· • · ıw;, ... ~di\red k k . 'hd un u u masum a ıra arın, yurcgım-

"ll~"n J en çı ar çı maz. yem ı as " T de ve dımağımda bıraktığı izler, tesir-
t 4e ıt·~ ahriri emlak ve arazi• daire- ler, bütün ömrümce siliruniyecek kadar 
l di~ ati? oldum. Birkaç ay sonta da, derindir. 

tıı enın münhal bulunan yazı hoca-
Cen lnernuriyetime ilave ettiler... Çocukluğumun birkaç senesini, İs-

~ clu el o. devirde kazaların !ahrirat partada geçirdiğimi yazmıştım. 
~ r erı, vilayet eazetelerinin resmi İspartada, çok fakir bir muhitte ya-
~4 tr~ri sayılırlardı. şıyorduk. İçinde bulunduğumuz kosko-

~~ ~a tlıbarb, babam. vilavet gazetesi- <•> tngilterede tahsH ve terbiye "ördüğü 
?.ı Yazmakla da mükellefti... için İngiliz lilkabile meşhur olan zat. 

Sayfa 'I 

c: MİZAH 
Eşya konuşuyor 

Yazan: ismet Hulusi 

c Vak'a 2001 senesinde geçer.> 
Evin erkeği çantasından bir kutu. çı -

knnr: 
- Karıcığım bak ne getirdim. 
- Bu ne bu? 
- Yeni keşfedilmiş bir alet, bu Aleti 

kurup bir yere bırakırsak, orada bulu -
nan bütün eşya insanlar gibi konuşmı -
ya başlıyacaklar. 

- Doğrusu bu yirmi birinci asırda me
deniyet çok ilerledi. 

- Ne demezsin .. bir an için ben de bu
nun bir hakikat olabileceğine inanma -
mıştım ama.. mağazada tecrübesini göz
lerimle gördüm. 

- Bu makineyi kurunca bütün eşya 

hep bir ağızdan konuşmıya başlarlarsa .. 
- Hayır eşya o tarzda konuşmıya -

caklar, mesela insanlar konuşurlarken 
yanlış bir şey söylerlerse o zaman eşya 
dn söze karışacak, ve yanlışı doğrulta -
caklar. Mağazada bana anlattılar, bu flletl 
keşfeden alim çok dalgın, çok unutkan -
mış. Aleti bilhassa unuttuklarını kendi
sine hatırlatması için icad etmiş, fakat 
sonra bir sermayedar keşfini satın al -
mış, çoğaltmış .. 

- Ne jyi, ne iyi, bu akşamki toplan -
tıda kurarız. Misafirlerimize güzel bir 
sürpriz olur. 

* Misafirler büyük bir salonda toplan -
mışlardır. Ev sahibi bayan ayağa kalkaı. 

- Size güzel bir sürpriz hazırladım. 
Bakın şimdi ne kadar eğleneceğiz. 

Salondan çıkar, biraz sonra elinde ko -
casının getirdiği kutuyla içeri girer: 

- Bu kutuyu gördünüz mü, kutunun 
içinde bir iılet var. Şimdi o aleti kura -
cağım .. Salondaki eşya bizim gibi konuş
miya başlıyacaklar. 

- Ne diyorsunuz? 
- Evet .. göreceksiniz. Alet kurulur. 

Bir kenara bırakılır. 
- Hani konuşmuyorlar. 
- Şimdi konuşurlar. Biz eşya hakkın-

da yanlış bir şey söyledik mi, eşya kendi 
hakkında söylenilen yanlışı düzeltecek
ler. 

Ev sahibi bayan bir koltuğu işaret e -
derek: 

- İşte bu bir piyanodur. 
Koltuktan ses çıkar: 
- Hayır, ben piyano değilim, kollu -

ğum; misafirler hayrettedirler. 
- Ne hoş, ne güzel! 
- Bir başka tecrübe yapalım. 
- Bizim perdeler çok yeni değil mi? 
Salondaki bütün perdeler bir ağızdan 

söylerler: 
- Hayır, biz buraya konulalı üç sene 

oluyor; yeni sayılmayız. 
- Vallahi güzel .. 
Aletin tecrübesi yapılmıştır. Onu ora

da unuturlar, başka şeyler bahsetmiye 
başlarlar: 

- Bayan İclfil bu robunuz ne kadar 
güzel 

- Evet, yeni yaptırdım. 
- Her halde size epey pahalıya mal -

olmuştur?. 

- Dört yüz lira! 
Bayan İclalin robu bağınr: 
- Ne münasebet canım, dört yüz lira 

olur mu? Kırk lira .. 
-A a, bu da ne? 
Gülüşürler. Bayan İcUli çekemiyen b!r 

sarışın kadın bunu fırsat bilir. 
- Bayan İclal müteessir olmasınlar, 

daima benden iyi giyindiklerini ötede 

beride söylerler .. lş böylece meydana çı
kıyor. 

Bayan İcliilin canı sıkılmıştır. 
- Benim dişim ağrıyor, fazla duramı -

yacağmı, müsaadenizle gidiyorum. 
Bayan İclilin ağzı oynamadan, ağzın

dan ses çıkar: 
- Ben ağırmıyorum. Takma diş hiç 

ağırır mı? 

Hiddetle dışarı çıkar, salonda kalanlar 
kahkaha ile gülerler. 

Erkeklerden biri keyifli keyifli söyler: 
- Bu alete sahib olmak çok iyi bir 

şey .. cebimdeki bütün parayı hiç acıma
dan böyle bir fılet için veririm. 
Erkeğin cebinden paranın sesi gelir: 
- Biz burada top yekıln üç otuz para

yız. 

Erkek utanır, susar; kadınlardan biri: 
- Doğrusu korkumdan saçlarım diken. 

diken oldu. 
Kadın sözünü bitirmeden sarı saçları 

arasından bir kahkaha yükselir: 
- Takma saç diken diken olmaz ,ba

yan! 
- Vallahi mükemmel .. şaheser! Her

kesin kirli çamaşırları meydana çıka • 
cak. 

Orada bulunanların bir çoğunun ça 
maşırlannın sesleri duyulur: 

- Çıkmayız, çıkmayız. Uzerimizde el
biseler varken görijlmemize imkan yok· 
tur. 

Biri yanındakine: 
- Ses sizin çamaşırınızın sesi idi de· 

ğil mi? 
- Hayır! 
Çamaşır tekzib eder:. 
- Doğru. doğru benim sesimdL 
- Çok şükür benimki değil! 
- Demek iyi anlaşılmadı. Ben de ha· 

ğı.muştım. 

Ev sahibi bay utanmıştır: 
- Affedersiniz misafirlerim; ben böyle 

olacağmı bilmiyordum. Bilseydim, bu 
kutuyu kat'iyyen buraya getirmezdim. 

Bu sefer kutu lafa karışır: 
(Devamı 13 ünca sayfada) 

········-···················· .. ················---········· 
10,000,000 lira 
Serveti olan 
Genç lıız 

Dünyanın en zengin elçisi son zaman
lara kadar Amerikanın Mo~kova sefirli· 
ğini yapan, şimdi de Brüksele tayin olu
nan Mister Davies Deyvistir. Sefirin 21 
yaşlarındaki kızı, anne cihetinden de mil
yonerdir ve şahsi serveti 10 milyon Türk 
lirasına varmaktadır. Rusyada bulundu
ğu sırada, hukuk tahsiline 1evam eden 
genç kız, şimdi tahsilini yarıda bırakmak 
mecburiyetinde kalmıştır. 



iki farenin Olümü 

Zengin bir evin kocaman ambannda Ondan 10nra oturduklan binayı baştaiı 
küçük bir fare yqıyordu. Ambar do- aşağı gezdirdiler. Yeni gelenler kendi
luydu ama, hain tekir kedinin şerrin· lerine münasib bir daire seçsinler diye 
den zavallı farenin hayatı zehir olu- her tarafı gösterdiler. 
yordu. Düşündü, taşındı; nihayet kom- Yeni gelenler en lüks, en rahat dai
fU delikteki fareye seslenip yuvasına reye yerleşmek istediklerini söylediler. 
~v.et et.~i. .. o da b~. hayattan bezmişti. Guya bir tanesi evvelden bir pren-
Bızım kuçuk fare soze başladı: sesmiş, öteki bir alimmiş. Şöyle zengin-

- . Bak aklıma mük~el bir çar.e mişler, böyle. uşaklan varmış, atlana
geldi. Geçenlerde ke~ırdiğim bir ~~- rabaları sayısızmış. Kendilerini öyle 
tabda okumuştum, Hındistan diye gu- methettiler övündüler ki yavaş yavaş 
zel bir diyar ~armış, bizim ~simize etraftakile; homurdanmıya, kızmıya 
orada Adeta hurmet ederlermış. Sebe- başladılar. Bu kadar övünmiye ne lü -
bide ne imiş biliyor musun? Ora ahali- zum vardı sanki? Hepsi aşağı yukarı 
linin inanışına göre bir farenin ruhu, onlar kadar asildiler. İki fare, sivri bu
o fareye girmeden evvel, ya büyük bir runları havada bu martavalları yut
a~kerin, ~a ~ir h_?k~d~, ya~ud da turacağız diye ~öylenirken etraftan ü
bır cFakır> ın vucudune gırermış. F~- zerlerine atıldılar; kedilerin şerrinden 
re öldükten sonra d~ mu_ha~a~ ya -~- kaçan fareler kendi hemcinsleri tara
ıel bir kadının, ya bır alımın vucudune fından boğuldular. 
ıireceğine inanırlarmış. İşte bu yüzden ** orada farelere büyük bir muhabbet -···· ..... ·--············-······························· 
ıösteriyorlarmış. HattA fareleri tedavi Amerika tavukçularının 
için hastaneler bile varmış! Haydi hiç kazancı 
düşünmeden bizim kıymetimizi çok i-
7i takdir eden bu insanlann memleke- Amerikada büyük tavuk çiftlikleri var-
tine kaçalım ... 

öteki farenin de bu işe aklı yatınca 
karan verdiler. Koşa koşa rıhtıma gel
diler, uzun bir yolculuk için kocaman 
bir vapur son hazırlıklarını yapıyordu. 
İki kafadar kimseye görünmeden va
pura girip halat yığınlarının arasına 

ıindiler. 

Bütün yolculuk müddetince keyifle
rine hiç diyecek yoktu. Hain kedilerin 
ıulmünden kurtulduklanna öyle ıevi-
11tyorlardı ki ... 

Nihayet zengin .bir limana vardılar. 

Gene hiç kimseye g7srünmeden çıktılar. 
Soluğu farelere tahsis edilmiş büyük 
bir binada aldılar. Burası güzel bir 
yerdi. Farelerin her türlü istirahati te-

dır. Tavuk ve yu· 
1nurta yeti§tırenler 
arasında çok zen
ginlere rastlanır. 

Amerikada tavuk-
ısahiblerine, 

·······-····-··············-······-······················· 
' Geçen bilmecemizde"' 

kazananlar 
min edilmişti. Fakat sınıflara ayrılmış- Geçen bilmecemizde kazananların 
tı. Her fare evvelki f8hsiyetine göre bir isimleri pazarteıi günü çıkacak ıayı-
1ere misafir ediliyordu. Bütün ° mem- mızda ilan edilecektir. Pazartesiyi 
leketin fareleri yeni gelen bu iki misa-
fire büyük bir istikbal merasimi yaptı- bekleyiniz! 
lar, peynirler, sucuklar 'ikram ettiler. 

Bay Nihadın fotoğrafı 

- Yeni bir fotolraf makinesi aldım 
Bay Nihad, öyle lilzel fototraf çeki • 
7or Jd.. 

- Aman, benim de birb9 fotolra -
fımı çek. 

- Şu ağaca da çık, ağaca çıkarken 
ele çekeyim. Haydi tırman. 

- Tırmanıyorum. Tırmanıyorum, ol· 
du ma? 

- İşte koşarken resmini çekeceğim! 
-Koşuyorum, koşuyorum. Oldu mu? 
- Biraz daha.. İşte oldu 

- Seni ne güzel aldattım. Gördün 
ya bu fototraf makinesi değil, bir o • 

. yuncaktı. Artık 1§im bitti, ben lidiyo
rum. 

( BEBEGIM J 

.BiT küçücük bebeğim var. 
Hep benim yanımda yQ.§ar •• 
Ben uyurum, o, uyumaz; 
Neden bilmem garib biraz. 
Sen gel, derim gelmez bana; 
Giderim onun yanına .. 

Ben alınca kucağıma, 

Ses çıkmaz, demez, alma! 

Çok güzeldir elbisesi .. 
Nedense geçmez hevesi. 
Giyer onu gündüz gece; 
Böylesi fenadır bence .. 
Ben düşündüm bunu bugün. 
Sabahtan akşama bütün .. 

Bu kadan fazladır dedim. 
Bir elbise dikmek istedim. 
Ôlçtüm santim santim onu, 
Vücudünü, hem kolunu. 
Annemden kuma§ istedim. 

Bebeğime dikeceğim, dedim 
Annem biraz kuma§ verdi 

Nasıl biçilir gösterdi. 
B~tim, diktim kumaşı ben, 
Giydirdim bebeğe hemen .. 
Yakışmıştı hele hele, 

Ne yakıpnaz ki güzele. 
Bakın _dedim, bakın, bakın; 
Geliniz de şöyle yakın .• 
Bebeğimin haline ıiz, 
Bunu görün beğenıiniz. 

Ben. diktim elbiseyi. 
Söyleyin değil mi iyi? 
Görenler hep birer birer. 
Görür görmez beğendiler; 
Severim ben bebeğimi, 
Alma.nnlar onu e mi! 
1stemuinler, ver, diye. 
V eTmem onu hiç kimseye! 

çekiliyor 
** 

- Hele bir zıpla, zıplarken de ala -
yun .. Daha hızlı zıpla, daha hızlı, da • 
ha hızlı! 

- Oldu mu, yoruldum, bittim! 

- Fototrafım çekiliyor diye aldanıp 
7oruldujuma mı yanayım, yoksa ca -
nımın yandılma mı .• Alacalm ollwı ae
Dinl 

Boş beşiğe ninni 

- Kardeşin uyumuyor Yıldız, biraz 
be§iğini salla, ninni söyle, uyusun! 

- Peki annecijim .. 

- Uyusun da büyüsün ninnL
Tıpış tıpış yürüsün ninni. 
E, e, e, e, e .. 
E, e, e, e, e. 

- Ninni söylerken ök
sürüğüm tuttu. Bir ök • 
sürük hapı alıp ıeleyim. 

- Hapı aldım, şimdi - Ninni ninni 
yutar, tekrar ninniye baş- Bol soğanlı börüle9ıo 
'trım. 

- Uyanmasın, ninniye devam ede -
yim. 

Beşik sallayıp, ninni söylemek 
hiç te kolay bir teY değilmiş, çok yo -
ruldum. Şimdi sokağa çıkar, gezer, ha· 
va alırım, yorgunluğum geçer. 

- Yıldız, sen bir aralık dıprl ~ 
mıştın ya.. ben çocuğu kendiJD o1' 
yım diye beşikten aldım. Faka' 
tamadım, gene sen uyut! 

- Desene anne, ben iki saat bOf' 
fiği sallayıp ninni söY,lemifİilll 

• 
VENi BİLMECEMI 

İki arkadaş birlikte seyahate çıkacak
lardı. Şimendifer garında buluşmak için 
sözleşmişlerdi. Her ikisi de gara gelmf ı -
lerdi. Fakat birbirlerini bulamıyorlardı. 
Resimde ıördüğünüz, orada rastla -
dılı bir hamala arkadaşının teklini tarif 
etti: 

- Böyle bir adam ıördün mü? 
Dedi. Hamal: 
- Gördüm, fakat fimdi nı tarafa litU 

bilmiyorum. 

nerededir. Resme bakın, arayın, t 
Bulursanız yerini işaret edip resıı:, JJ 
zeteden kesik ve bize gönderin, ~ 
ıiye bir futbol topu, bir kişiye 
çikolata, diğer yüz kişiye de ço1' 
ve kıymelli hediyeler vereceğiz. )>il ti 
oyuncak, ve elişi oyuncakları da 
diyeler arasındadır. .. " 

Bilmeceye cevab verme muddeti 
sündür. 
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Yıldızlar perestişkiirlarının 
elinden neler çekerler? 

8irgün bir kadın hahra olmak üzere Allan Jones'in başından 
bir tutam saç kopardı, bir genç kız da Clark Cable'in 

ceketinden bir parça kesdi 

Yilliam Povell ise perestişkArı yuzunden çok gulunç bir hale duştu 

Almanlann Ufa film firketi sinema Alemine yeni yeni san'atkirlar çıkar
maktadır. Yukanda resmini gördüğün üz Silvia BetUDf bunların en ıüzelle
rinden ve en çok bejenilenleıillden biridir. 

EDEBi HATIRALAR 1 

Şairlerin resimleri 
Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

* Bir zamanlar .evlili doatum C.W 8a -
birin çefid çepd mecmualarda çepd çe
fid fototraOan çıkardı. Biz o um111lar 
henüz yazı yamıafa blfl•mamıt. Babı.ili 
caddeliııin laasretile yanıp tutufuyorduk. 
Sonra o hureti liderdik. ama, bqta tilrlü 

[*] IUlWıap'ılald Jılıtm•h'elerlllln •'1'1k 
ID8l'llAllM9I BanUU Dedi7• idi ft b• bare
btl •bedl19 .. parçalı llob~ libl hemen 
... '81 ... INııllMel'dl: Be4tlpa .... .... 
_ ................ ft tllrkd-. .. . 
aaQama .,....,....., IWa-

utizel yıldız Dorotl La.mur film çevir· 
me arasında yorgunluk alırken maymun 
arkadap da, kendisine can yoldaşlığı e
diyor. 

Acaba kim kimi taklld ediyor! .. 
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Maden Şirketleri amele 
için kurs açacaklar 

Ankara. {Hususi) - Sınai nıü~ 
lerde ve maden ocaklannda n:es. a 
:b.'UI'slar açılmasına dair kanun layih -
sının esaslaruıfl göre, bürolarda çalışan 
memurlar haric olmak üzere ~ senede 
l..."Ullanılan işci ve nıüstabdemın sayısı-

.. delik vasatisi yüzden daha faz-
:nın gun ...... .;tn ayı· 
la olan maden ocaklarile t~v~ san 
kanununda tarif edilen smaı muessese: 
lerde çırak, kalfa ve ustaların mesleki 
'bilgilerini artırmak üzere kurslar açı
lacaktır. 

Kursa gideceklerin katedecekleri me
saf e iki kilometreyi geçmemek üzere ay
ni sanayie mensub müesseseler müşt~
rek kurs açabileceklerdir. 

İşci sayısı yukandaki mikdardan a
şağı olsa bile yukanki ~da. ya~ılı 
mesafe dahilinde ayni sanayıe aıd bır
kaç mües.5eSeYe sahih olanlar kurs aç
mağa mecburdurlar. 
. Bu kanunun şümulü sahasına giren 
müesseseler kanunun neşri senesine te
kaddüm eden takvim senesi içind('ki 
:vaziyetlerine göre tayin edileceklerdir. 

İşci sayısı itibarile kanunun tatbi
icından sonra kanunun şümulü dışında 
kalan müesseselerin vaziyeti bu halin 
tahaddlıs ettiği seneden sonra gelecek 
ilk taln•im senesi nihayetindeki işci sa
yısına göre tayin olunacaktır. 

Açılacak. kurslara, tedrisat çalışma 
zamanı dışında olmak üzere haftada en 
çok altı saat olacak, kursa deva"m eden
ler kurs nihayetinde imtihana tabi tu
tulacaklar, muvaffak olamıyanlar o inü-

esseseJerde çalışmağa devam ettikleri 
takdirde müteakib kurslara devama 
mecbur tutulacaklardır. 

Kurs talim heyetlerinin vasıf ve şart
ları, kursların nev'i, ders programı, ted
risat müddeti, bu kanunun neşrinden i
tibaren altı ay içinde yapılacak nizam
name ile tayin edilecektir. 

Kurslara alınacak öğretmenler mü
essese sahibleri tarafından intihab ve 
kültür direktörlüğünün müta!eası a
lındıktan sonra o yerin en büyük mül
kiye &mirinin taktilrile tayin edilecek
tir. 

Askeri fabrikalara ve demiryollan 
atölyelerine aid işler Milli Müdafaa ve 
Nafıa Vekaletlerince tanzim olunacak
tır. 

Kurslara devam mecburi olacak, ma
zeretsiz gitmiyenler hakkında her gel
mediği gün için iş veren veya vekili ta
rafından gündeliklerinin yansını geç
miyecek bir mikdan kesilecek, bir ay 
içinde beş defa kursa devam etmiyen
Ierin hizmetlerine nihayet verilecek
tir. 

Kurs açmakla mükellef tutulan mü
esseseler bu kanuna göre tanzim edi
lecek nizamname.ılın neşrinden itiba
ren üç ay içinde bu mükellefiyeti jfa 
etmedikleri takdirde 50 liradan 500 li
raya kadar ağır para cezasile cezalan
dırüacaklardır. Tekerrürü halinde bu 
ceza iki kat olarak tertib olunmakla 
beraber kurs açılıncaya kadar müesse
senin kapatılmasına da hülanolunabi
lecektir. 

-..... .. ---- -----·--
Sanayiden de elektrik istihlAk 

resminin kalJırılo.rağ umuluyor 
Elektrik sarfiyatından alınan iki ku

ruş istihlak resminin önümüzde...lti ay 
zarfında kaldırılması ihtimalleri kuv
\'etlidir. Yalmz bu resmin sanayi kuv
vei muharrik.ele.rinde kullanılan elek -
trik sarfiyatından alınmakta olan ve 
kilo\ at başına yirmi paradan ibaret o
lan istihlak ı·esmine samil olup olmı -
yacağı kat'iyetle rnalfım değildir. 

Maamafih umumiyet itibarile elek
trilc sarfiyatı üzerine mevzu istihlak 
resminin kaldınlacağı tahmin edilmek
tedir. 

Bundan muhtelif sanayi şubeleri de 
ehemmiyetli surette rnüstefid olacak -
:lardır. Ezcümle çimento ve demir sa -
nayiinde külliyetli mıkdardn elektrik 
kuvYeti istihlak edilmek"te olduğundan 
istihlak resmi kalktıktan soıira bunun 
maliyet fiatJan üzerinde hayli mües -
sir olacağı muhakknktır. 

ldhalinı müsı &rle edilen 
hayYanlar 

Vekiller Hey'eti son bir kararla, E
fürne hayvan yetiştirme kollektif şir -
kelinin Yugoslavyadan getireceği da -
mızlık SSOO dişi koyunla 500 erkek ko
)-Unun ve J 00 kısrakla 4 aygırın mem
lekete sokulmasına müsaade etmiştir. 

Getirilecek koyunlar safi kıvırcık, 
kısrak ve aygırlar da Nemiros ırkından 
olacaklardır. 

Muşta ekim waziyeti 

Çorlu CHu.smi) - İstasyon civarında açı
lacak olan ilkbahar hayvan panayırının bü
tün h:ızırlıklal'l t:ımamlanmı.§\lr. Pana,rır iiç 
11'. ·n "vnın edecektir. 

Gönen panayiri 
Günen CHuswı1l - Gönen panayırı 12 ha

ziranda açılacalttır. Bu sene panayırın dah:ı. 
mfikemmel olması ~ llmdtden hazırlıklars 
baglanınıştır. 

SOK POSTA 

Hindistanda 
zeytinyağlarrmıza 
rağbet artıyor 

Uzun senelerdenberi yabancı memle
ketlere gönderilmesine imkan bulunmı
yan zeytinyağlarımızın Hindistana ihraç 
edilebileceği anlaşılmaktadır. 

Bu sene Hindistan piyasasında yapılan 
tecrübelerden san renkte temiz ve tortu
suz yağların rağbet bulacağı anlaşılmış
tır. Bu sebeble son zamanlarda gönderi
len bir parti zeytinyağlarımız renkleri
nin daha açık olması sebebile daha istek
li satılmıştır. 

Yalnız Hindistan idhalatçılan sevkedı
lecek. yağların doğrudan doğruya müs
tehlike arzedilecek şekilde küçük teneke
lerde olmasını istemektedirler. Zeytin
yağlarımız istenilen evsah haiz olauğu 

ve sağlam ambalaj yapılarak piyasaya 
muntazam ambalajlı olarak çıkcırıldığı 

takdirde Hindistanm geniş bır mahreç 
halini alacağı muhakkak görülmektedir. 

Bombay idhalatçılan malların sigor+.a 
edilmq ve batta bu sigortanın akınt:ya 
da teşmil edilmşi olmasını istemektedir
ler. Şimdiden 1000 teneke yağ için Hin
distanda alıcı mevcuddur. 

Karakösede haJ1an sabşları 
arttı 

Karaköse (Huswd) - At satı.p bu sene istis
nai olarak birdenbire artmıştır. Şimdiye ta
dar beş bin at sablmıştır. Pazar meydanında. 
bugünlerde dönen para mlkdan 40-50 b1n 
liradır. Kaysertden, Sıvastan, Urfadan ge
len tüccarlar hayvan satın almaktadırlar. 

Ağn vlllyeUnln at nesli üret.mekte göste::-
diğl müstesna kablllyet nazan dikkate alı
narak münaslb yerlerde haralar tesis etmek 
zaruri teldkki edilmektedir. 

Bursada b~r pazar sergisi 
açıhyor 

Bursa (Husu.si) - Pazan Bursada ıreçJr
mek maksadlle gelen ziyaretcller pazar gü
nü her yer kapalı olduğu için Bursaya mnh
:>US bazı .ııan'at eşyalartle, ipekli kumaş ve
saıreyl tedarik etmekt.e mü1külat. çekiyorlar. 
Rnııu nazarı itibara nlan Türk Hava Kuru
mu: Türkkuşu salonunun şimdl.llk boş olma
sından istifade ederek. burasını muvakkat 
blr sergi haline koymıya teşebbful etml~Ur. 

Bu gibi eşya burada teşhir edilecek ve ica
bında UU:J yapılacaktır. Bunun için T1caret. 
Odaslle temaslara başlanmıştır. 

Gümüşhae1 öyde tutün satışları 
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n ltlnci tinan 1911 tarllıll prtnamnılıı 

ı~ ünri maddeslm eön 
1 LAN 

1938 yıhn.m 10 Huirandan ft Jelli llin.ıı 
tadar pazardan başka günlerde 

-en 
t:ı::ı 
::ı:: 
t:ı::ı 
a:ı 

en. 

-...l 
(/)o 

en. 

r;; 
"'1 
~ w 
Ol 
ı.ıJ 
il> 

ll)o 

< 
ı-

~ u 
ı:a 

Vi 
t..ı 
:.: 
t..ı 
ı:ı.ı 
ı.ıJ 
V>-

...:ı 
:::> 
a:ı z 
< 
~ 

!!? 

gidiş - gellf cedvell 

Ho. Yoftar 

10 
Şişli - Tünel 5.40 23.40 
Tünel - Şlşll G.00 24.00 

11 
Şişli - ae,aaıt. 6.20 23.15 
Beyazıt - Şişli 7.02 24.00 

12 
Harbiye - Fatih 6.30 24.30 
FaUh - Harbiye 5.45 2J . .f5 

~ Harbiye - Aksan.:r 6.4fl 24.00 
12 Aksaray - Harbiye 5.57 23.20 

16 Maçka - Beyazıt 6.10 23.20 
6.55 24.05 Beyazıt - Maı;ka 

A Ş1şll <depo} Eminönll 6.10 6.55 

16 
Eminönü - Mac;ka 6.40 20.50 
Maçka - Eminönü 7.05 20.20 

17 Ş1şll - Sirkeci 6.25 20.00 
6.55 20.30 Sirkeci - ~ 

A Mecidiyeköy - Eminönü 6.45 ı 18.45 
17 Emlnönü - Mecidiyeköy 7.17 19.15 

1A Taksim - Fatih G.46 20.30 
18 Fatih - Takshn 7.2.f 21.08 

tg Kurt.lllut - Beyuı\ 6.00 :ız.10 

Beyuıı - Jturt.uı111 6.45 23.55 

Şişli (depo) Jtmlnl'ıntl 6.05 6.43 
~ Rınln&ıil - ıturt.uı111 6.35 20.45 
19 Kurtulut - Bmlnl'ınt 6.57 20.15 

Be~lkıaf - Bebek 5.23 
Bebek - Emlnönl 5.45 23.40 
Ernlnöntl - Bebek 5.55 2UO 
Bebek - Betiktat 1.00 

OrtaköJ - Aksara7 5.50 20.50 
Abara.7 - Ortakö7 6.35 21.35 

34 
Beşlk:tq - Fatih 6.30 20.40 
Fatih - Beşiktaş 7.10 21.20 

Aksaray - Topkapı 5.25 

2 
Topkapt - Sirkeci 5.40 ı:J.30 

Sirkeci - Topkapı 6.12 24.00 
Topkapı - Aksaray 21.35 

Aksaray - Yedlkule 5.30 
Yedikule - Sirkeci 5.45 23.35 33 
Blrh.ecl - Yedikule 6.17 24.05 
YedUrule - Aksaray 24.40 

Aksaray - Edlrnekapı 5.25 
Edirnekapı - Sirkeci 5.45 22.45 7 
Sirkeci - Edlrnekapı 6.14 24.20 
Edlrnekapı - Aksara1 24.45 

ilkbaharın 

bUtün tazeli~I 

COTY'nin yeni icadı 

FLAKSAK 
her şlk kadımn çanta51nda 
bulundurması IAzamgelen 
ideal parfön"I 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

ljelasadelııqa •FELUb ... .. 

Bugünden itibaren üç büyüt film birdeO 
1 - "1981 Batakla damuı luSI 

(Türkçe .ııöalü büyük film) 

% - Petrol mıdıarebeel 
CBüytlk heyecan ve macera tumD 

3 - Tayftm 
CBüyfik dram) 

Dr. iRFAN KAYRA 
Röntgen MUtehaesısı 

Hergon Oğ.edn sonra saat 3 ten 
7 ye kadar Hlediye, Binbirdirelr 

Nu...-i Conker sokak No. 8- 10 

levlet LemiryoUarı ve l.manları işletmesi Umum idaresi ilAnlar• 

3 ncü • : 283 a 

Fazla tafsilit içtn istasyon]ara müracaat olunması rica olunur. 
9. İŞLETME MODtnd> 

_..._ 
. 12/6/931 tarihinden itibaren Tuzla içmeleri işletmeye açılmıştır. Hangi ueo1'" 

nn içmelere gideceği istasyonlara tebliğ edilmiştir. Fazla tafsilat için istasyon!•" 
nmıza müracaat edilmesi ilin olunur. c33s.1• 

Maliye Vekaletinden: 
Ankara, İzmir ve Bursa VıliyeUerinde istihdam edilmek üzere imtihanla .,ıdJ 

hesap mütehassısı alınacaktır. İmtihan l ve 2 Temmuz 1938 tarihlerinde tstali" 
bul ve Ankara'da yapılacaktır. 

İmtihanı kazananlar muvaffakiyet derecelerine göre 150 ve 200 lira ücretl' 
tayin olunacaktır. 

1 - İmtihana gireceklerin memurin kanununun beşinci maddesinde ~ 
prtlan haiz olduktan maada devlet ve müessesatı muhasebelerinde, banka!Jt" 

da ve mümasil mühim şirket ve mali mü essesat muhasebelerinde liakal şef ~e: 
şef muavini derecesinde en az beş yıl muvaffakiyetle çalışmış ve yü~ek tahsili 
ikmal etmi~ olmaları lizıındır. 

Ahli.k ve seciyeleri hakkında yapılacak tahkikat neticesine göre talibl~ 
imtihana kabul edilip edilmiyeceğı kat'i olarak Vekaletce tayin edilir. 

2 - İmtihan programı: 
1 

A - Kazanç, muamele ve istihlak vergilerinin tarh ve tahakkuk ve taJıSiliP 
müteallik kanuni hükümler. 

B - Ticaret kanunu hükümleri. 
C - Ticari usulü defteri. 
D - Hesap. 

imtihana girmek istiyenlerin 20/Hazir an/938 tarihine kadar evrakı müsbit.e-
91 

lerine raptedecekl~ bir i.süda ile Ankara'da .. Maliye Vekal~ti Varidat ~ 
Müdürlüğüne ve lstanbulda Defterdarlığa muracaat eUJ1elen. cl390• 
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Dün Robert Kolejde diploma 
verme töreni yapıldı 

1011 POST 

Hacıosmanbayırında 
dün bir sabıkahnın 

cesedi bulundu 

Sa7fa 11 

Harici borçlar için yeni 
müzakereler oluyor 

(Baş tarafı 1 inci scıyf adcı} 
35..o metre mesafede bir çukur içinde 
bir insanın yattığını görmüş, yanına gi
dip bakmış ve adamın ölmü~ olduğunu, 
başının sağ tarafından da bir tabanca ya
rası bulunduğunu görmüştür. Çoban ko
şa koşa Derbend jandarma.' karakoluna 
giderek keyfiyeti karakol kumandanına 
anlatmıştır. Jandarma hadiseyi telefonla 
müddeiumumiliğe bildirmiş ve akşam ü
zeri müddeiumumi muavinlerinden Hak
kı Şükrü ile adliye doktoru Enver Karan 
vak'a mahalline gitmişler ve tahkikata 
başlamışlardır. 

Cesedin 35 yaşlarında tahmin olunan 

Paris 10 - Ajans Ekonomik e Finan
cier Türkiye servisi direktörüne, Türkiye 
Maliye Vekili Fuad Ağralının yaptığı 

beyanatı neşretmektedir. B. Fuad Ağralı 
muharririn muhtelif suallerine cevaben 
şu beyanatta bulunmuştur: 

- 1938 büdcesi Türkiye Cumhuriyeti
nin 15 inci büdcesidir. Cumhuriyetin büd
celerinin bariz vasf1, Kemal Atatürkün 
direktifleri mucibince, mütevazin olmak 
ve koruyucu, kurucu ve verici işlere her 
sene bir evvelkine nisbetle daha fazlrı 

hisse ayırmaktır. 
Türkiye Cumhuriyetinin ilk büdcesi 

ki 1924 dedir 140 milyon Türk lirası idi. 
B. M. Meclisinin kabul ettiği ve 250 mil
yon lirayı bulan 1938 büdcesi ise Cumhu
riyet rejiminin en yüksek büdcesidir. Bu 
suretle büdce hemen hemen yüzde yüz 
artmış bulunuyor demektir. Bu tedrici 

büdceye konulmtqtur. 
Fakat münakale mll§kül4tı, harici 

borçlarımızın servislerini döviz olarak te
diye etmemize imkcin bırakmıyor. Bina.o 
enaleyh bu tediyatı yüzde yüz Türk li
rası ile ve Türk malı ihracı suretik yaf>4 
mak niyetindeyiz. 

Bu münakalat müşkülatı, Tiirkiyenin. 
mes'ul olmadığı sebeblerden ileri geldi
ğinden - silahlanma yarışı - Mecl:Ste de 
;söylediğim gibi öyle zannediyorum 'ki 
düyunuumumiye ,hamillerile girişilen 

müzakerat bir anlayl.§ havası içinde N· 

reycın edecek ve memnuniyeti mucib bir. 

· Mezunlar bir arada 

~ün Robert Kolejin erkek talebe - lebeye öğüdler vermiştir. Müteakiben 
ı.ı e diploma verme merasimi yapıl - son dört sene zarfında en çok çalışan 

• 1~ır. Kolej bu devre ile yetmiş be - talebenin isimleri okunmuş ve birinci
:cı. devresini, ve mühendislik kısmı lik kazananlara madalyalar verilmiş -

. Yırmi beşinci devresini ikmal et - tir. Dört sene zarfında en çok çahşan 
~bulunmaktadır. Son devre mezun- talebe Mahmud Sipahi isminde bir 
\e . a diploma vermek vesilesile mek- gençtir. 
~ın büyük toplantı salonunda eski Kolejin bu sene edebiyat şubesin -
,. ıunlar, talebe velileri ve diğer da - den 19, fen şubesinden 1, nafia mü -
~~liler olduğu halde merasim yapıl - hendisliğinden 13, elektrik mühendis -
~Ştır. Merasime saat beşde istiklal liğinden 9, makine mühendisliğinden 
ltı 11ı ile ve orgun refakatile başlan - 9 genç mezun olmuştur. Bunlardan 2 3 ü 

IŞtır. Türktür. Bu yıl mektebde bedava oku-
"to 'fN·::eıa kolej müdürü Doktor Rayt mak m~kafatını da Mustafa Kazda! al
tıı~'Jın 75 senelik tarihçesini kısaca mıştır. Ingilizce inşa ve birinciliğini de 
it ~t?1ıştır. Arkasından davetlilerden HalOk Keskin kazanmıştır. 
~~ Daver konuşmuş, kolejin bu - Bunlar anlatıldıktan sonra misafir -
~l u prensiplerimize uygun bir şe - lere çay ve pasta, limonata ikram e -
tı ~e çalışarak irfanımıza hizmet etti- dilmiş, geceleyin de mezunlara bir ye
~ı tebarüz ettirmiş ve talebelere ö - mek ziyafeti verilmiş, bu ziya~ette de 

dlerde bulunmuştur. muharrir arkadaşlarımızdan Ibrahim 
--!undan sonra da Amerikan sefiri ta- Hoyi bir nutuk söylemiştir. 

Parisin verdiği haberleri Ankarada 
salahiyettar zevattan tahkik ettik 

(Ba§ tarafı l inci sayfada.) 
~ncağa aid hususi mesele, tekrar ele 
~ı§ addolunabilecek bu umumi rnü
~reler sırasında tarzı hallini bula-

ır. 

lı...S.ıthiyettar Fransız mehafili Türk -
~'lllaız konuşmalarının uzun sürmiyece
~ütaleasındadır. Esasen Ankara hü
~ eti mezkur umumi müzakerelerı lta
~·tmek ve bu suretle de Sancak mese-

ın uzlaşma yolu ile halledilmesi ar
~u göstermekle bu mütaleaya işti-

etmiş bulunuyor. 
~gün, - ki Türk kabinesi bu yola gir
lbı}/. -Pariste hakiki bir detant [ger
' iın zail olması] tezahüc ettiği ve o
~ t~enni edilen anlaşmalara sür'atle 
'°tthıleceği zannediliyor. 

b" * ~ un gece bu haber Paristen evvel Lon-to: radyosu tarafından neşredilmiştir. 
~ dradan gelen ilk haberler üzerine 
1-ı karada bulunan salahiyettar bir zata 
Ilı efonıa müracaat ettik ve tenvir edil
-:;:izi rica ettik. Bu ricamız1 büyük bir 
~ ketle karşılıyan salfı.hiyettar zat bize 

ları söyledi: 

·- B l'lat u akşam Anadolu ajansının Pa-
~ ben alıp neşrettiği ve bugünkü vaziye-
1-ı ildiren bir telgraf elinize geçecek. Bu 
~af ta aşağı yukarı Londı:a radyosu
~ .. \'erdiği haberi teyid eylemektedir. 
)o~z kat'i olarak takarrür etmiş bir şey 
~ r. Paristen bildirilen haber en saHi
~ ettar mehafilden verilmiştir ve haki-

'1t2iyeti ifade etmektedir. 

~ transız gazetelerinin neşriyatı 
~lis 10 (A.A.) - Bu sabahkı Fransız 
~!erinden bir çoğu, Hatay meselesi 
~ nda Fransa ile Türkiye arasında 
~en müzakerelerin aldığı iyi gidişi 

J lniyetle tebarüz ettirmektedir. 

' ~~l gazetesi: Gerginliğin her an da'tu bir şekilde azaldığını kaydeyle
., .. dir. 
~ti Parisien şöyle yazıyor: 
~ tay.da vaziyet, Fransız hükfunetinin 
~tı §ıddetli tedbirler sayesinde yeni
"-rıt 110rmal bir şekle girmiştir. Zimam
~ tıınızın Türkiyeye karşı aldıkları 
~ \ane vaziyet Ankarada çok iyi tesir-
~ .. ~aP~ıştır. Şimdi geniş bir Fransız -

tnuzakereleri başlamı§ bulunuyor. 

Öyle ümid ediliyor ki bu müzakereler üç 
anlaşmaya müncer olacaktır. Eğer Tür
kiyenin, Avrupanın cenubunda işgal et
tiği kilid mesabesindeki mevkii düşünü
lürse, bu anlaşmaların ehemmiyeti der
hal göze çarpar. Bu suretle Fransız -
Türk münasebatı Fransa efkarı umumi
yesinin uzun zamandanberi temenni ede
geldiği bir itimad ve faaliyet safhasına 

girmiş olacaktır. İki memleket arasında 
tabii ve an'anevt olan dostluk icabında 
sulhun muhafazası emrinde büyük bir 
müzahir olabilir. 

Popüler gazetesi de diyor ki: 

cTürk - Fransız dostluk muahedesi ya
kında imza edilecektir. Fransız - Türk -
Suriye üçüzlü muahede de keza imza o
lunacaktır. Türkiyenin harici siyaseti 
şimdiye kadar Avrupa sulhunun ve ko
lektif emniyetin esaslı !millerinden biri 
olmuştur ve 1920 denberi Fransanın si
yasetile de uygun düşmüştür. İmzalana-

cağı haber verilen dostluk muahedesi bu 
zihniyet ve gaye birliğini iki memleke
tin ve Avrupanın nef'ine olarak takviye 
edecektir.> 

Cenevrede muhtelit komisyon toplandı 

Cenevre 10 (Hususi) - Türkiye- İngil
tere, Fransa, İsveç ve Belçika delegele
rinden mürekkeb muhtelit komisyon bu-

gün toplanarak, Hataydaki intihabat ha
zırlıklarının arzettiği bazı yeni 5afhaları 
tedkik ve müzakere etmiştir. .............................................................. 
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temiz giyinmiş, yakışıklı bir adama aid 
oldbğu, maktulun başının sağ tarafına 
2-3 santimlik bir mesafeden ateş edildiği 
ve kurşunun bir taraftan girip diğer ta
raftan çıktığı görülmüştür. 

neticeye varacaktır. ( A. A.) 

italya Hariciye Nazırı 
değişiyor mu? 

Cesedin cebleri aranmış ise de hüviye
tini isbata medar olacak hiçbir vesika 
bulmak mümkün olmamıştır. 

* Dün gece geç vakte kadar devam eden 

yükseliş başlıca, yavaş yavaş ekonomi ve Peşte 1 O (Hususi) - Peşter Loyd 
endüstrinin inkişafından ve bunun neti- gazetesi Romadan haber alarak bildi -
cesi olarak ta varidat heyeti umumiye ıiyor: Salahiyettar mahfellerde söylen· 
has~latının artmasından ileri gelmek- diğine göre Başvekil Mussolini, nazır -
tedır. lar ve diğer idari erkan arasında bazı 

Vergilerde tenzilat değişiklikler yapmağa karar vermiş • 
Son seneler içinde, yeni vergiler koy- tir. 

tahkikat neticesinde cesedin Trablus
garblı Mehmed oğlu 28 yaşlarında Ömer 
LUtfiye aid olduğu tesbit edilınşitir. 
Maktulün cebinde 615 kuruş Türk para
sı ile bir mikdar da İran parası bulun
muştur. Maktulun hüviyeti şöyle anla
şılmıştır: 

Morga kaldırılan cesedi görmeğe giden 
emniyet ikinci şube memurları, simayı 
yabancı bulmamışlar, sabıkahlardan bi
ri olduğuna hükmetmişlerdir. Bu fiibhe 
üzerine maktulun parmak izi alınmış ve 
müdüriyetteki parmak izlerile karşılaş
tırılınca verilen hükmün doğrulufu an
laşılmıştır. 

mamakla beraber ve batta mevcud ver- Pek yakında yapılması beklenen bu 
gilerin haddini artırmamış olmamıza değişiklikler netice!inde hariciye naz1-
rağmen, devlet varidatı yalnız evvelki rı Kont Ciano Faşist partisi genel sek
senelere nisbetle değil hatta büdce mu- reterliğine tayin edilecek ve Londra 
hammenatına nisbetle 

0

de fazlalık göster- büyük elçisi Grandi hariciye nezaretin0 
mekten hali kalmamıştır. Varidatın bu getirilecektir. 
suretle artışı bir taraftan vergilerde ten- Halen parti genel sekreteri bulunan. 
zilat yapmak diğer taraftan da büdceJer Staraçe Libya umumi valiliğine, Libya 
tutarını bugünkü ihtiyatlarımızın sevi- umum valisi Mareşal Balbo da Habe .. 

Cesedin bulunduğu mahalde hiçbir kan 
lekesi olmamasından ömer Lütfinin baş
ka bir yerde öldürülüp herhangi bir va
sıta ile getirilerek oraya atıldığına ihti
mal verilmektedir. 

Avrupanın tefsiri 
( Baştarafı 2 inci sayfada) 

kiyenin bütün siyasi temayüllerinin jse 
yalnız istiklale müteveccih olduğu her
kesçe mallımdur. 

3 - İngiltere ile yapılan anlaşmadan 
evvel, Türkiye bir aralık böyle bir anlaş
mayı Rusya ile de yapmıştı. Bu anlaşma 
onun, bilahare Almanya ile gayet geniı 
ticaret anlaşmaları yapmasına mini ol
madı. Nitekim, İngiltere ile yaptığımız 
bu defaki anlaşma da yakında AJmanya 
ile yeai ticaret anlaşmalan yapmak üze
re müzakereye girmemize mlni olmıya
caktır ve ümid ediyoruz ki bu yakın mü
zakerelerin neticeleri de iki memleket a
rasındaki alışveri§ münasebetlerini ge
nişletecek mes'ud neticelere varacaktır. 

* Şu zikrettiğimiz üç delil, bu mesele et-
rafında garb matbuatında göri.ilen tefsir
lerin yanlış olduğunu isbata kafidir. Tür
kiyenin bu tarzda yaptığı biıtün anlaş
maların müşterek olan tek hedefi §Un
dan ibarettir: Ticare~· ·i genişletmek, 
dostluk sahasını yapmak, garb ile o1an 
temas düğümlerini çoğaltmak. Bununla 
da, netice itibarile, sulhe hizmet ettiğine 
vakıf' olan Türkiye, ne Rusyanm, ne Al
manyanın, ne de İngilterenin leh veya 
aleyhinde bir politika takib etmek fi''ıtir 
veya maksadını gütmez, Almanya ile o
lan münasebetlerimizden hiçbir şiklycti
miz yoktur ki buna karşı tedbir almayı 
düşünelim. Evet, Almanya kültür, iktı
sad ve siyaset bakımından dinamik bir 
kuvvettir. Fakat, Türkiye bilir ki böyl" 
bir kuvvetle dostluk yapmak, ayni su
retle bizzat bir dinamik kuvvet olmıya 
bağlıdır. Bugünkü Türkiyede böyle di
namik bir kuvvet oldutunu iddia etmek 
hakkına malik ve bunun eserlerini de 
göstermi~ olduğundan, ayrıca denildiği 
tarzda tedbirler almasına lüzum yoktur. 

Muhittin Bit'gen 

Orman umum müdürlüğü 
teşkilib 

Ankara 10 (Hususi) - Orman umum 
müdürlüğü teşkil.At kanununda bazı de
ğişiklikler yapılması hakkındaki llyiha 
ruznameye alındL Bu llyiha ile orman 
umum müdürlüğüne, muavinliğine, .fen 
heyeti azalıklarına, başmühendisliklere, 
merkez şube müdürlüklerine tayin edi
lecek zatların seçiminde Ziraat Vekale
tine daha ıeniı salahiyet verilmektedir. 

yesine çakarmak imkanını vermiştir. şistan naibliğine tayin edileceklerdir. 
Hasılat fazla Parti genel sekreterliğine getirilecek 

Cumhuriyet büdcelerinin tanziminde olan Kot Ciano, devlet nazın olarak ka 
takib olunan yollardan biri, mütevazin binede bulunacaktır. 
büdce kadrosu içinde kalmak!!\ beraber 
memleketin ihtiyaçlarını karşılamak ve 
verimi olmıyan masraflarda azsmi tasar
ruf yapmaktır. Cumhuriyet rejimi kuru
lalıdanberi, verici işler müstesna olmak 

Yeni mahrukat 
Kanunu 

üzere istikraz usulüne müracaat olunma- Ankara ıo (Husustl _ Mahrukat kanu11 
mıştır. Hiylhası meclis ruznamesine alınmıştır. 

Büdceleriınlz, açık vermeksizin tatbik Lfiyihanın aldı~ son şekle göre nUfuatı 
edilmiştir. Bilhassa, son beş senedcnbe- lki binden aşalı olmıyan ve belediye teı -
ri büdce oldukça hasılat fazl il k _ kllfı.tı bulunan yerlerde aşağıda isimleri. yazı• 

. _ a~ e .ap.a~ ıı binaların teshininde her nevi taş komü "'\ 
mıştır. Bu netıce, budce tahmınler1mızm ril linyit turp gibi maden tömilrlerlle kok.! 
tanziminde gösterilen titizlik ve samimi- yarı kok ve briket gibi i§leruniş oek111erlnln 
yeti açıkça isbat eder. kullanılması mecburi olacaktır. Bu binalarda. 

1938 büdcesinin geçen seneye nisbetle hava gazı petrol müştakları ve benzerlerll• 
olan fazlalılh 23l mil k b'l 2ı;0 elektrik dahi teshin vasıtası olarak kullanı-

6' c yona mu a ı .. labilecektir. 
milyon> - evvelki büdcelerde de olduğu A- Resmt dairelerin bulundukları bütün bl 
gibi - evvelA milli müdafaa ve sonra eko- nalarla devletin husus! idarelerin ve bele -
nomi ve nafıa işlerine, kültür ve ıiraatc dlyelerln doğrudan dotruya veya iştirak su-
tahais edilmiş bulunuyor. retlle işlettikleri müesseselere mahsus bina· 

Fevkalade tahsisat ıar~ _Kışla polis ve oehlr içindeki jandar-
Şunu da kaydetmek llzımdır ki, par- ına karakolları ile resmt ve hususi mekteb 

lAmento, alelade büdce haricinde fevka- hastane, sanatoryom ve dispanserler. 
lAde menabile karşılanan 57 milyon lira- C - Hükmi şahsiyeti haiz şirket ve m\l -
lık fevkalAde tahsisatı da kabul etmiş- esseselerle teşviki sanayi kanunundan lsU -
tir. Bu tahsisat bilha illi .. d f iade eden veya lstlfade edebilecek vasıtta-

ssa m mu a aa, ki mUesseselerln faallyetıerinde kullanılan 
nafıa, ekonomi, kültür ve ziraat masraf- binalar. 
lan içindir. D - Borsa ticaret ve sanayi odaları kltlp 

Şefimiz Kemal Atatürk'ün vergiler ve her türlü cemiyetlere mahsus binalar. 
hususunda çizdiği direktiflere ittiba ede- E - Sinemalar, tiyatrolar, barlar, dan -
rek, milli istihsal faaliyetini ve bilhassa slngler, gazinolar, birahaneler ve meyhan• 

1 
ler. 

vergi erin bizzat kendi matrahları üze-
rindeki tesirlerini gözönünde bulundu
ruyoruz. Vergilerin azaltılması keyfiye
tinde de gene ayni düşünce ile hareket 
ederek bilhassa millt istihsalden alınan 

Dün mecliste kabul 
edilen kauunlar 

vergileri hafifletmeğe çalışıyoruz. İstih- Ankara 1o CA.A.> _ B. M. Meclisi bugün 
lak resimlerine gelince, bunları, seviye- Hilmi uranın başkanlığında yaptığı toplan
leri itibarile hayat pahalılığını artırma- tıda askeri hastaneler lçln yetı§tirllecek hem 
lannın önüne geçecek bir tarzda tatbik şirelere, fabrikalarda mesleki kurslar açıl -
ediyor ve 0 suretle tanzim eyliyoruz. Jetlerle muvakkat ticaret ltllAfları akdi Sçlıı 

muzakereye başlanmış veya başlanacak dev-
Cumhuriyet, mevcudiyetinin daha ilk ıetıer muvakkat ticaret itilafları akdi 19in 

senesinde Aşarı kaldırdı. Bu vergi ziraat verilmiş olan sala~yetın iki yıl daha uza -
mahsulatı üzerinden alman Yergilerin tıımasına, Türk - Isveç ticaret ve klerlng an
en mühimmi idi. 11k büdcemizin 138 mil: laşmasma bağlı protokolda değişiklik yapıl• 
yon liralık mütevazi yekUnunun 39 mil- masına ve Türk - Sovyet ticaret muahedul-

. . . . nın 15 inci maddesine aid olarak teati edll-
yon 900 bın lırasını bu aşar vergısı teş- miş bulunan notalara mer'lyetl hakkında ff 
kil ediyordu. Köylüye yüklenen sayım ra ..,·ek111er1 hey'etince alınmış kararın tas • 
vergisi de 1933 denberi tedricen azaltıla- cllkinc dair kanun lAyihaları 1le mühendiA 
gelmiştir. Bu kere de gene tok mahsus ve mimarlara aid kanun lA.yihası müzakere 
bir tenzile daha uğramıştır. ve lı:abul edllmlştir. 

" . . B. M. Meclisi gene bu toplantıda serma .. 
Bizde endustrıye tahınıl olunan vergi yes1nln tamamı devlet tarafından verilmek 

yoktur. Bu sahada vergiye tabi olan is- anretlle kurulan iktısadi teşekkUllerln teııı:ı
tihlAktir. IAtı ne idare ve mürakabelerlne tütün 'YC 

Bizim maU senemizin ba_jladığı 1 ha
zirandan itibaren, vergilerde yeni bir ta
kım tenzillt daha yapılmıştır. Bu tenzi
lat kazanç vergisile maaşlılardan alınan 
vergiler ve ke:z:a pul resmine aiddir. 

Netice olarak şunu söyliyeyim ki, si
ze hülasa ettiğim metodların tatbiki sa
yesinde mali vaziyetimiz tamamile mü
emmendir. 

Harici borçlar 
Harici olsu11~ dahili olsun, 'borçlarınıı

ıın ınvialerine aid ta.hsisat tamamile 

tUtün inhisarlarına ald kanun llylhaları:ı 
da müzakere ve kabul etmiştir. 

B. M .Meclisi Pazarteal günü tekrar ıop-
lanacaktır . 

Bulgar - Yunan hududunda 
bir çarpışma 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Yunan askeri ölmüştür. 

Bulgarlara göre, hadise esnasındn mez
kur iki Yunan askeri Bulgar topraklartn- ~ 

da bulunuyordu . 
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sile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun 
ödenmemesinden dolayı satılmasmıı kar ar verilen ve tamamına ehlivukuf tarl'• 

fından 1150 lira kıymet takdir edilmi~ olan Boğaziçinde Kanlıcada YenimabaU' 
sokağında eski 50, yeni 70 ve numarataj 80 kapı numaralı sağ, arka ve sol ta-ruıllll-lilllllllll .. 11111111111-lllllllllllllllmllllh-. Çeviren • • Leman B. 

- Bu yağlı yemekleri yemekte aevam 
edersen göbeğin şişecek delikanlı? 

Diyerek Millett masn arkadaşına ta -
kıldı. 

Bu latifeye mulıatab olan genç adam: 
- Ne yapnyım karım gene gitti, dedi. 

Evde yemek pişirmek zor oluyor. 
Ben de yalnız öğleyin karnımı tıka ba

sa doyurabiliyorum. 
- Ne? Kann gene mi gitti? Bu nasıl 

iş böyle? Evleneli on sekiz ay oldu. Bu 
dordüncü seyahati .. çok sık gidiyor. Çok, 
ho~uma gitmedi bu vaziyet!. 

- Benim de hoşuma gitmiyor ama ne 
yaparsm? Derdimi kimselere söylemi -
yorum. Size de, beni ve Nelly'yi çocuk -
luğumuzdanbcri tanıdığınız için içimi bo
şaltıyorum. Biliyorsunuz, ki annesi Wort
lıingde oturuyor. Şimdiye kadar bir haf
ta kalmak üzere giderdi.. Bu sefer on 
bt>s güne çıktı. Korkarım, ki gelecek se
fer bır ay kalacak. 

- Aranız şeker renk mi? 
- Yok .. kavga filan etmedik .. Nelly 

2 nesinin yanında rahat ta ondan .. ev işi 
yapmak yok, kahvaltı ayağına geliyor .. 
onun keyfi yerinde .. 

- Evet, hatırlıyorum. Nelly otedenbe
ri ev işini sevmez. Geldiği zaman evi na
sıl buluyor? 

- Nasıl bulacak, karma karışık bir 
halde.. bir sürü birikmiş kirli çamaşır .. 
salon toz toprak içinde: am:ı Nelly buna 
kızmıyor, evi böyle allak bullak görmek
ten hoslanıyor .. 

Sen kadın ruhunu anlamamışsın ev
lfıd ~ Seni böyle kir içinde bıJlduğu za -
man kadınlık gururu hareket~ gelerek 
i inden: cBak, kocam bensiz yapamıyor, 
ben olmayınca perişan oluyor.. diyor. 
H yntma tak dediği, gelişimi karşıladı -
ğından belli. Yokluğum beni nasıl ara -
tıyor ona.. biraz lfıkaydlaşınca gene ka
carım. İşte azizim, kadına bunu düşün
dürmek çok fena bir şeydir. IIalbukı gel
digi zaman ortalığı tertemiz, her şeyi yer
li yeı inde görürse, seni: cHa, sen olmu§
sun, ha olmamışsın karıcığım bana vız 

gelır diye duşünüyorsun zannına düşer, 
tekrar gitmcğc cesaret edemez .. 

Antony diışilnceli bir tavırlq cevab ver
di: 

- Ama, ben ev işi yapmasını bilmiyo
rum, ki .. karımın bir gündelikçi hizmet
cisi var, ortalık temizlemekte birebir. Az 
bır parn mukabilinde işleri ona gördü
rebilirim. 

Antony gündelikçiyi çağırıp evi temiz
letti. Kadın kabından kacağına. pencere
sn J"n tahtasuıa kadar evi pırıl pırıl bir 
h le gt>lirdi. Antony da onu göre göre ev 
işine alışmıştı. 

Eve bir elektrik süpürgesi, bir hava 
gazı obası aldı. Duvarları yeni başta."l 

kağıdlıyarak evi çiçek gibi bir ~ale $Oktu. 
Nelly'nin geleceği gün de Antony evi 

bir daha dolaşarak köşesine bucağına ek
sik bır şey var mı diye baktı .. 

İhtiyar dostunun tavsiyesi mucibince 

genç adam kansını gidip karşılamamıştı. 
Sanki onun geleceğinden haberdar değil
miş gibi evde oturuyordu. 

Nelly'yi getiren taksinin homurtusunu 
kapıda duyduğu zaman koltuğuna kuru
lup gazetesini açtı. 
Karısı odadan içeri girince sade bir ta

vırla kalkıp onu resmiyetle öptü ve: 
- Annen nasıl? diye sordu. Bu kadar 

çabuk geleceğini ummuyordum.. Her 
neyse, yemek hazır, yiyelim mi? 

- Aman burası ne güzel olmuş? Bu ye
mekleri kim pişirdi sana? 

Diye Nelly şüpheli bir nazarla kocası
na baktı. 

- Yoo .. olsan da bir olmasan da .. 
Yemekten sonra Nelly odaları dolaşıp 

evin içindeki tadilatı gözden geçirdi. 
Onun bu haline Antony bıyık altından 

gülüyordu. 
Ertesi gün Millett, genç adama rastla

dığı vakit bir gün evvel dudaklarını süs
liyen neş'elt tebessümden eser bulama -
ymca telaşla: 

- Ne oldu, işler yolunda değil mi? di
ye sordu. 

Antony homurdndı. 
- Yolunda .. merak etme!. Bu sabah 

kahvaltıda karım, on beş gün sonra üç 
hafta kalmak üzere annesine tekrar gi -

- Kim pişirecek? Ben .. yemek pişir - deceğini söyledi.. 
mek çok kolay şeymiş meğe!' .. 
Şimdi fevkalade yemek pişiriyorum. 
Genç kadın üşümüş parmaklarını hava 

gazı sobasına uzatarak: 
- Bu da fevkalade! dedi. 
- Senin seyahatlerin sıklaştığındnn -

beri ben de kendimi düşünmek mecbu -
riyetindc kalıyorum. Akşamlan soba 
yakmak zor oluyor da onun için bu hava 
gazı sobasını aldım. 

Genç kadın dudaklarını ısırarak: 
- Anlaşılan yokluğumdan şikayetçi 

değilsin! dedi. 

. 

- Deme yahu? 
- Demesi filan yok .. Üstelik ilkbahar 

temizliğini de benim üstüme bırakıyor; 

elimin, ayağımın altında dolaşıp beni iş
ten alakoymamak için gidecekmiş, anlı-
yor musun?. 

YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

Kalbimin hakim esi 
çeviren: H. Alaz 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - 1938 İzmir fuarında şartname ve projesi mucibince yaptınlacak inhisarlar 

paviyonu inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
II --:- Keşif bedeli 13568 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 1018 liradır. 
III - Eksiltme 16/VI/938 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11 de Kaba

taşta levazım ve mübayaat ıiubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname ve projeler 68 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar levazım ve 

mübayaat şubesiyle İzmir ve Ankara Başmüdürlüklerinden alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikini ihale gü

nünden 3 gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü inşaat şubesine ibraz 
ederek ayrıca münakasaya iştirak vesikası almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklü mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddede yAzılı ek -
siltmeye iştirak vesikasını ve r. 7,5 güvenme parası veya mektubunu ihtiva 
edecek kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 10 a kadar yukarıda adı geçen 
alım komisyonu bl\Şkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. c3200> 

rafları merhum Hacı Muhiddin Efendi vereseleri bahçesi, cephesi tarikiiın ile 
çevrili Mustafa Efendi vakfından olan bahçeli bir ahşap evin evsaf ve ınesa· 
hası aşağıda yazılıdır: 

Binaya ahşap kapıdan girildikte zemini karesiman döşeli medhal ve pabtJÇ' 
luk, sol tarafında bu medhale kapısı ve penceresi olan yüklüğü havi bir ~a. btJ 

taşlığın karşısında camlı bir kapı ile geçilir, keza zemini karesiman dö~ bir 

taşlık, solunda alaturka bir hclA, sağ tarafında zemini malta döşeli içinde kUY'ı
su ve tulumbası bulunan alaturka kazan ocağını havi bir mutfak ve bu ıaşiıktall 
geçilir zemini kırmızı çini döşeli ufak bir koridor üzerine antireye kapısı olsll 
yüklü odaya girilir ve bunun sağında gene cepheye nazır ve içinde yükü, dolab& 
bulunan bir oda vardır. Ayni ':aşlıktau üç malta basamakla mermer sahanlıktB11 

bahçeye cıkacak bir kapı mahalli ve üst kata çıkan ahşap bir merdiven ve bil 

merdivenin altında bir kömürlük mevcuddur. 
Üst katta bir sofa üzerine cepheye nazır içinde yük ve dolablığı bulunan iki 

büyük oda, bahçe tarafında ve mutfağın üzerine tesadüf eden kısımda keza bit 

od:ı, bunun mukabilinde alaturka bir hela mevcuddur. 
Bina ahşap, zemin katı kısme.., taş duvar olarak inşa edilmiş olup muhtacJ 

tamirdir. Binada elektrik tesisatı ve bahçede mevyalı ve meyvasız ağaçlar "/ar· 
dır. 

Mesahası: Tamamı 70 metre murabbaı dır. 
Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası ya :cuı gayrimenkulün tamamı açık ~ 

maya konmuş olup 27/7/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 14 den 16 1' 
kadar Üsküdarda İhsaniyedcki dairemizde açık arttırma ile satılacaktı.r. ~ 
turna bedE:li muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde gayrimcnlaıl ~ 
çok arttıranın üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son arttıranm taahbü.:i 

baki kalm~k üzere arttırma on beş gün müddetle temdid edilerek 11/8/938 ıari· 
hine rastlıyan Perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar gene dairemizde ikinci a~ 
arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayrimenkul en çok arttıranııı 
üzerine ihale edilecektir. . 

Satış peşindir. Talihlerin arttırmaya girmezden evvel muhammen ıoyınetiıl 
% 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir bankanın teminat ıne1'· 
tubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye aid ten viriye, tanzifiye \'e dcllaliye resiınteri 
ve Vakıf icaresi satış bedelinden tenıU E'dılir, 20 senelik taviz bedeli müşteriye 
aiddir. 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ınrı maddesınin 4 üncü fıkrasıncJ' 
bu j!aynmenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alakadar anın ve irtifa~ 
hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddi:ıla• 
rmı, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelcrile bU· 
dirm~leri icab eder. Aksi halde haklan tapu sieilile sabit olmadıkça satış t>ede
lınin payfaşmasından hariç kalacakları ve daha fazla malfımat almak isteyeJlı; 
rin 27 /6/938 tarihinden itiraben herkesin görebilmesi için açık bulunduruta.ca 
olan arttırma şartnamesile 937 /6888 numaralı dosyasına müracaatları ilan otu· 

_n_u_r_. ___ <_34_6_1_)~~-----------------------------------,-~~------------~--...--"' 

fstanbul Emniyet Sandığı Direktörlügünden: . 
- - - - - - B - - - - - Emniyet Sandığına borlçu ölü Saatçi Bay Abdürrahim varislerine ilAn yolile teblt 

Kerim oğlu Bay Abdürrahim Aksaray Çakırağa mahallesi Yeni sokak estı 1 

numarı::ılı (en yeni Mesihpaşa mahallesi İhtısapağası sokak No. 5) nuınarall 
kargir bir evin tamamını birinci derecede ipotek göstererek 28/5/934 - 11/11/dJ 

tarihlerinde 17640 hesab numarasile Sandığımızdan aldığı (600) lira bOret' 
20/12/937 tarihine kadar ödemediğinden faiz, komisyon ve masarifi ile berabel' 
borç 646 lira (55) kuruşa varmıştır. Bu sebeble 3202 numaralı kanun mucibitıcl 
hakkında icra takibi başlanmak üzere tanzim olunan ihbarname borçluntıll 
mukavelenamede gösterdiği ikametgahına gönderilmiş ise de borçlu Bay Abdili"' 

Baş, dif, nezle,' grip romatizma, nevralji, kırıklık ve bütün rahim yukarıda yazılı adreste öldüğü arı !aşılmış ve tebliğ yapılamamıştır. Jt(eS-

ağnlarınızı derhal keser. lcabındn günde 3 kate alınabilir. kur kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebliğatın ilan surctile yapılınasıW 

- - -

• 

- - - - - - -

• 
amirdir.Borçlu ölü Bay Abdürrahim mirasçıları işbu ilan tarihinden itibarell 
bir buçuk ay içinde Sandığımıza ınüraca atla murislerinin borcunu ödemeleri 'r/t" 

ya kanunen kabule şayan bir itirazları var ise bildirmeleri lazımdır. MiraSÇltat 

Denizbank Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Evvelce ilun edildiği veçhile Araba vapuru 11 Hazirandan itibaren İstanbul -

Yalova arasında Cumartesi ve Pazartesi günleri sefer yapacaktır. c3468> 

ipoteği kurtarmazlar veyahud başlıyan takibi usul dairesinde durdurrnazlarS' 
ipotekli gayri menkul mezkfır kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cı1ıeuer 
alakadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve her birine ayn ayn ihl>Jf"' 
name tebliği makamına kalın olmak azere keyfiyet ilan olunur. (3453) -' 

k d 1 . -1t" ~ «Son Pôst&ıı nın edebi romanı: 38 ~ daha doğru buldu~ Bunu rle ma sa la guldü ki hatta yanımdaki Jale bile Sı- Bayrakdaroğlu Ja eye de enur 

Ç 1.N ARAL T 1 
istediğini bildiğim için ısrar etmedim. dıkanın hareketini farkebnemişti. di· 
Bayrakdaroğlu zaten genç kadınm fJ- Böyle İstanbullu insanlar :araşma ka- L Haydi küçük hanım. Bu i§ ıcadı!J 
kirle~ini üstün bulduğu için olduğu gi- rıştıkları için utanan, adımlarını şaşı- işi, bize hizmet edin bakalım. ·fll 
bi kabul etmeğe alı.şmıştı. ran köy kızlan içinde Sıdıka benek gi- Ja1e yarını sigorta ettiği için k.cY' 

• Bürhan Cahid ~~ Jale: bi ayrıhvermişti. Ve onun arkasında görünüyorrlu. el!~ 
Bana sormadan davet ettiğiniz halde Mehtab var. Bizim iki salı birbirine - Öğle yemeğini çiftliğın arkasın- benim hediye ettiğim çiçekli emprime- Ayağa kalktı ve bir türlü oturBl< r 
onlarla meşgul olmazsanız geri dön· ekleyince adeta bir salon olur. On kişi- daki kestanelikte yeriz. O zamana ka- den elbise vardı. Bunu farkedince büs- yer, sığacak köşe bulamıynn kÖY 

1 

meleri biraz çirkin olur zannederim. den fazla alır zannederim. önıer beye- dar sal'ı hazırlatırım.. dedi. bütün şaşırdım. Kumaşı alıp gönderen larına doğru yürüdü: 11• 
Ferıdun müdahale etti: fendiden, misafirlerinden rica edelım, Biz bu kararları verinceye kadar on- Feridun un bunu tanıması yeni bir de- - Şunları bir de kadın gözü ile ı:,. 
- Sen hiç üzülme azizim. Biz davet yarın akşam bize teşrif etsinler. lar da içeride işlerini bitirmişlerdi. Ha- dikodu yapacağı muhakkak. Bereket ayene edeyim. Bakalım vücudı.art 

ettig miz gibi onları hazırlamağa da Fikir cBayrakdaroğlunun pek hoşu- san dayı, kararmağa başlıyan havayı i- Sunanın havasında o kadar boğulmuş sıl? erı" 
mecburuz. Ve sonra onlara dönerek na gitti. Kansının buluşunu alkışlamak şaret edip birer birer lambalan yaktı. ki hafızasını işl~tmiye vakti yok. Bayrakdaroğlu arkasından sesl 
de\ am etti: için doğruldu: İki yanaşmanın taşıdığı büyük masa Hepimizden akıllı gene Bayrakdar- rek alay· etti: ··rıı' 

- Haydi bakalım hanımlar. Başladı- - ıAŞkolsun vallahi, dedi. Çok iyi da yerine kondu. Kzlara verilecek cici- oğlu oldu. Köy kızlarını cicili bicili gö- - Ne o. Ömer beyefendi için go 
ğırnız işi yarıda bırakmıyalım... buldun. Hiç aklıma gelmemişti doğru- li bicili hediyelerin bulunduğu sepet rünce dayanamadı: cüye mi çıkıyorsun? 

Ve b3ıta Nazlı olmak üzere Nermini, su .. derhal rica edelim. sandık meydana geldi. - Her şeyi düşünmüşsünüz. Yalnız Geri döndü, bana baktı: 
Sunayı adeta zorla sürükledi, önüne Ve bana dönerek ilave etti: Önde Suna, Nazlı ve Nermin olduğu davul zurna eksik! dedi. Adamakıllı eğ- - Arzu eder misiniz? 
kat ı, ,ötürdi.i. Nermini bir gölge gibi - Fevkalade bir şey olacak, değil mi halde içeriden çıkan kalabalığı karşıla- lenmek isterseniz hemen davul zurna Güldüm: 
takib eden Sezai bey de onların peşin- Ömer beyefendi? Ama kuzum ne yapa- mak için ayağa kalkmıştık. Aydınlığa buldurun. - Siz münasib görürseniz! •eU· 
den ka) boldu. cağımızı misafirlerinize haber vermi- geldikleri zaman bu allı, morlu elbise- Doğrusu da bu idi. Mahmuzlarını şıkırdatarak neŞ11ğı.ı 
Şımdi çiftlik komşuları yalnız kal- yelim. ler giymiş kızlar arasında pembeli, sa- Ben Sıdıka ile gözgöze gelmemek ve kıvrak adımlarla yürüdü. K.alal>ll 

mı~tık. Üç kişi derhal karar verdik. Bayrak- rılı bir gül demeti gibi fırlayan Sıdıka- artık bu kadınların dedikodusuna br- karıştı. .. ıcıı· 
Jale bunu fırsat bilerek Bayrakdar- daroğlu daveti yapacak, Jale rica ede- yı görünce olduğum yerde kalıverdim. sat vermemek için hasır koltuğumu Bayrakdaroğlunun yuvarladıgt tl'f 

o~ na döndü: cek, ben de kabul edecektim. Bunu hiç düşünmemiştim. Bayrakdaroğlunun yanıbaşma çektim. dehlere ara sıra iştirak ederek bll )'t' 

- Beyefendinin misafirleri çok iyi Esası Jale ile aramızda hazırlanan Ve asıl heyecan şimdi başlamıştı. Feridunla Nazlıya: iurma eğlencenin sonuna kadar 
bir ~e\ düşünmüşler, değil mı? Bizi de davetin bu şekli ötekileri de şübhelen- Sıdıka ile bir an gözgöze geldik. His- - Hazırladığınız gibi idare de edin, timden ayrılmadım. _ eS"' 
bu elP,enceye çağırmakla büyük neza- dirmiyecekti. !erini idare etmiye aIL.ı::rnamı.ş olan genç dedim. Ne lıizımsa da isteyin. Köyde Köy kızlan, yalnız Sıdıka ınusl ]<61 
ket gösterdiler .. buralarda böyle şeyler Bayrakdaroğlu bu eğlencenin keyfi kız peni görünce en tabii sevinci ile davul zurna vardır. İki atlı çıkarın, bir davul zurnanın temposuna uyaralt 'l-6f 
terlib edilmeli ki vakit geçsin. Hatırı- He kadehini tazelerken sal Aleminin gülümsedi. saate kalmaz buradadırlar. oyunları oynadılar, bir ağızdan ttl" 
ma geldi. hazır misafirler içeri gitmiş- teferrüatını da konuştuk. Jale geceyi Ona vaziyetin nezaketini anlalamu- Ve Bayrakdaroğluna dönüp güldüm: şarkıları söylediler. Bizimkiler sept 
lerken söyliyeyim. Biz de yarın akşam burada geçirdikten sonra sabah hepsi dıDL HattA onunla konuşamazdım. ~ - Biz keyfimize bakalım. Değil mi ki hediyeleri kızlara dağıttılar. _,ı 
için gölde bir sal eğlencesi yapalim. beraller (Filiboz) çiftlijiae Citnııemizl reket herkes o kadar birbirleriı. met- beyefendi?· (Ark41' 
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<Her hakkı mahfuzdvJ. 

- Hayalet hikiyesinin içyüzü 
h '1zana sürüldilk. Orada senelerce ce- · 
ennerni bir hayat yaşarum. Eşyalarım 
~~ berim daha vapurda iken ça!m
~~tı ... Çalınmamıştı ya... Bunu son
t da~ öğrendim. Beniin öldüğü~e ~a
~ı ınandırmak için eşyaları gerı gon-

trnişlerdi. 
ta ~fendiler, benim yaşadığım o haya

hıçbir canlı mahlılk tahammül ede-
Ilı.ez B ··ı·· b" · ·· · enim tahammu um ır mucı-

:~ir. Yer yüzünde yalnız aşkın yara-
ıleceği bir mucize. 

ç· ~Vet,... ben geride bıraktığım insan i
hın, kadın için, karım için yaşadım. Ni
d ayet menfadan kaçmıya muvaff~.k -~1-
d Uın. Afrikada gene senelerce surun
& Um. Binbir türlü macera geçirdim. 

1 lllbir türlü ıztırab ~ektim, binbir tür
d~ lllihnet gördüm ve nihayet geri dön-
Uın. 

da F'~~at keşki dönmez olaydım.·· Ora- cDamdan dama geçiyor ce perili konağ ın tavan cıranna dahil oluyordum ...• 
da~grendikleriın ~a ~ektikle.:i~den bahriye üniformamı bile giyiyordum. delik var. Bizse yalnız bir delik gör
}etı Saacı geldi... Bizı felakete surukle- Bunu evimden getirmiş, tavan arasın- müştük ... 
' bur paşa idi.·· Yuvamı yıkmış, daki sandıklardan birine koymuştum. - Hayır, her odanın üstünde bir ta
lkı 1 çalınış ve zavallı karım çıldır- Damdan tavan arasına girince ünifor- ne vardır ... Şühhelendiğim zamanlar 
~~ı... mayı giyiyor ve öylece aşağı iniyor- bu deliklerden aşağı bakıyor, dinliyor, 

r,,_ llndi karımın benden başka bir ko- d uyuduklarına kanaat getirdikten sonra ""lil b um ... 
~ b·ve gene kurduğum yuvadan ~~- İşte efendiler, benim kulağıma kadar aşağı iniyordum. İşte efendiler, bu öm-
~Oca ır Yuvası vardı ... E~e~ h~ydud. :r gelen hayalet hikayesi böyle çıktı. .. rü bugüne kadar böyle sürükledim ... 
.\}ı Ve baykuş yuvası gıbı bır yuva ... İşimi kolaylaştırdığı için bu masalın Rıdvan Sadullah: 
~e ~~liyeyim ki çocukları vardı ve vücud bulmasına aldırmadım hatta o- - Sizi yorduk ve müteessir ettik, 

lldısı d 1· 'd" ' ile . e 1 ı ı. · · . nu takviye edecek hareketler yaptım... kusurumuza bakmayınız, Hüsnü bey, 
I~ ~~-meydana çıkmam bırçok şe~- İşin iç yüzünü yalnız ihtiyar dadı bili- dedi... Artık asıl bizim meselemize ge
~e Yen·kı. bo.zacak, fakat bunların ye:ı- yordu ... Ona açılmıştım. Bana ev ela- çebiliriz. Parmaklarınızdaki lekeler 
bili 1 hiçbır şey koyamıyacaktı ... Kın: hilinde olup bitenleri haber veriyordu. sigara içtiğinizi ifşa ediyorlar ... Camın 

r, belk" d b" · · · artık vaktı g~. 1 e ızım ıçın Rıdvan Sadullah hikayenin burasın- bir sigara içsenize ... 
faydaış 0 l?n saadet, bayat ~laçlar gibi da ihtiyarın sözünü keserek sordu: Rıdvan Sadullah cebinden tabakasını 
ti·· Y;rme zarar verecektı... - Bu ziyaretler esnasında yakalan- çıkararak uzattı ve ilave etti: 

!arı Ucrun çaldığı saadetin son lokma- maktan korkmuyor mu idiniz? - Buyurun! 
~e nı.!er ve rahat bir döşekte memnun - Hayır çok ihtiyatlı hareket edi- İhtiyar bulanık bakışlarla hepimizi 
~ı:Usterih son nefesini ven:ıiye ha- yordum ..• ' birer kere süzdükten sonra uzandı, bir 
~ ll'ken ben. masu~ ve felaketzede - Tavan arasında delik açmıştı - sigara alarak yaktı ve ilk nefesi de:in 
dllln ' tekrar gızlenmege m~cbur ol- nız değil mi? derin içine çekti. .. 
he;;z~· .Hayat, roman~~ra, tıy~trola:~ - Onları da biliyor musunuz? Evet, Rıdvan Sadullah: 
~ mı yor.·· Onda oyle gayrı kahılı aile efradından en fazla çekindiğim - Evet, dedi. Şimdi Sa bur paşanın 
~vvur hususiyetler var ki efendilC:, gençler hep ayni katta yatıyorlardı. Ü- çocuklarını nasıl ve niçin öldürdüğünü
~t ~~ve kağıda sı~ıyo:··· İlahi ada- çüncü katta ... Tavan arasından onların zü bizlere anlatınız ... Katil olduğunuz
~ ~~n tecellı etmıyor, hak h~r yattıkları odalara birer delik açmıştım. da ısrar ediyorsunuz ya ... 
~ n Yerını bulmuyor ... Ve aşk denı- _ Demek her odanın üstünde bir (ATkası var) 
>or 0 llllidhiş hastalık geçmek bilmi-
~··· ·· 

llıı? ı~ern içinizde bu illete tutulan var 
~il} oksa, bilmiyorsanız işte bana ba
~i:· Onu bugün de hala seviyorum. 
~: gençliğimde olduğu gibi, o yaldızlı 
~ ~llnayı giydiğim ve yeni terliyen 
~ la~ı ayna karşısında gülerek 
~ ettığinı zamanlarda olduğu gibi sc-

0tuın N d ğ" '? N" . ~it . . • e tuhaf e ıl ~ı. . . . • ıçın 
~ ~r~unuz, neye gülmüyorsunu:? 
tııi? n~ haliın gülünecek hal degıl 
~h~r Yarasa ... Bir hayalet ... Habis, 
~, etnlik bir nıh, bir hortlak ... A-
,,"lllq g· . 
''hıı ınnış ve size yalnız gençlerın, 
'ı Yaşıyanlann, yalnız mes'ud o-
bı l'ın hakkı olan aşktan bahsediyor .. 

~lll, .tıl'ar dinlenmek için sustu ... Oda
~~inı tekrar sessizlik kapladı. .. Dör
llıll ~z de derin bir teessür içinde uyu-

' tlınıştık ... 
~- ~ fendiler, hikayemize devam ede
~ Ve~, meydana çıkınıyarak Sabur 
~ da ın oinıesini bekledim. Ondan son
dlltı hayatta bulunan kardeşime ken
t... 1 tan t • k , ''Yet 1 arak babamın bıraktıgı ufa 
~llağ ten hisseme düşeni aldım ve bu 
t~ ..• ~Yanındaki evi kiralayıp yerleş
>,~111 aksadım sadece ona, kanma 
~bihtı olabilmek, ara sıra kendisini gö
~İ.tıe e~i. ·. Bu yakuilık nihayet onun 
~il. ~ek fikir ve ihtiyacını doğur-
ı .. ~"ler . 
~ı. İltj bıtişikti. Damlan da yanyana 
hiltseltı~aını yalnız yarım metre kadar 
~hrı~or~ far~ı olan bir yangın duvarı 
"Yaraıt u. Bır gece damdan dama at
~ gİtd·konağın damından tavan arası
dlltaıa un, Oradan aşağı indim... Ve 
1l'clıtn l'ı bunu hemen her geceye bin
Otı.u. 
~ ~aş:de~ az görüyordum. Fakat için
b lıtı biı-k ıgı havayı teneffüs etmek, o
~llleıt baç metre ötemde bulunduğunu 

gatı.k· ana beraber yaşıyormuşuz gi
~ bı gar~ 0 f~lfıket başımıza gelmemiş 
., lldınr ıb hır his veriyordu. Böylece 
lltq1 k: aldatmıya o kadar ihtiyacım 

1 
bu ziyaretler esnasında eski 

tt !' 
.... t ..... -

d • s:es o· 

Sayfa 1~ 

Mizah: Eşya konuşuyor 
--------

(BCl§ taTafı 7 nci sayfada) 
- Doğru söylemiyorsunuz, deminden

beri içinizden geçenleri biliyorum. Se -
vincinizden kabınıza sığamıyordunuz. 

Misailrler birbirlerinin yüzlerine ba
karlar, hep birden ayağa kalkarlar. 

- Artık bu kadan fazla, biz gidiyo -
ruz. 
Kadınlardan biri: 
- Çantam nerede, kaybetmiş olmıya

yun. Tek ta§ pırlanta yüzüğüm de için -
deydi. 

Çanta - Buradayım. 

Yüzük - Ben de çantanın içinde du -
ı:uyorum ama, tek taş pırlanta değilim, 
on beş kuruşa Mahmudpaşadan alındım. 

Hep birden kapıdan çıkarlar. Kan ko
ca yalnız kalmışlardır. bakısırlar. 

- Ne dersin? 
- Ne dersin? 
- İyi değil mi? 
- Ne oldukları meydana çıktı: 
Kadın erkeğe: 

- Sen bugün nerelere gittin? 
- Hiç dairede çalıştım. 
Erkeğin ayakkabıları: 

- Nasıl olur, biz Floryada idik! 
- Floryada idin ha? 
- Şey, ay, ha evet.. bir aralık hava 

çok ıııturu§tı. Bizim Necati yakamı tut
tu. 

Yaka - Beni tutan el bir kadın eliydi. 
- Kadın eli mi? 

İhtiyar bir kadın görünür: 
- Çocuklar bu kavgayı kesin! Ben ak

şamdanberi işin farkındayım .. bütün bun
lara sebeb olan şu yirmi birinci asrın ica
dı. 

Kutuyu alır, pencereden aşağı atar! 
Karı koca bakışırlar: 
- Bana inanmıyorsun da, kutunun 

konuşturduğu iskarpine inandın ha? 
- Ya sen, sen de ceketin koluna ina • 

nıyorsun .. 
- Yok, yok, hepsi yalan, hepsi yalan! 
- Evet, hepsi yalan! fsmet. Hult1si 

Edebiyat: Şairlerin resimleri 
(Başta.rafı 9 uncu sayfada) 

Şiirler yazıyor. Geçen hafta mecmuaya 
geldi, tanıştık. Ben tahrir müdürlüğüne 
gelmeden, yani on beş gün evvel bir şiır. 
yollamış. Hala neşredilmemiş. Onun 
neşrini rica etti. Tabii. şiiri buldurdum 
ve ilk çıkacak nfü;ırnya gireceğim söy • 
ledim. Ama monşer, arkasından resmi • 
mi de koyarsınız değil mi? dedi. Ona d:ı 
hay hay cevabını verdim. Onun üzerine 
peki öyleyse, buyurun resmimi!..> diye 
elindeki kalın bir paketi çözmeğ~ başladı. 
Ben bu paketin içinden kartonlu büyült 
bir resim çıkacak diye bekliyordum ve 
resmi ufaltarak gazeteye koyarız diye 
düşünüyordum. Meğer çıka çıka ortaya 
ne çıkacakmış! Resmin fotoğrafisi değil, 
doğrudan doğruya koskoca, yepyeni, pa· 

- Yok canını .. inanmazsan ceketime n1 parıl parlıyan klişesi! 
sor? Haşim Nahid Bey, benim hayretımi yil• 

Ceket - Ben bir kadın kostumile kol zümden anlamış olmalı ki izah etti: 
kola girmiştim. - Efendim, dedi, ben resmimin gazete 

Erkek kızar: veya mecmuada temiz ve güzel çıkma • 
- Artık boğulacağım, hiddetimden vü- sına meraklıyım. Onun için klişesini iti-

cudümü ateş kaplıyor sandım. na ile kendim yaptırdım!> 
Erkeğin iç gömleği - Bugün bir ka - Fazıl Ahmed, bunu anlattıktan sonra 

dın başı bana yaslandığı zaman ben de hayretle başını sallıyor ve: 
ateş içinde kalmıştım. - Allah Allah, böyle meraklı şair de 
Kadın ağlamıya başlar: hiç görmemiştim. Bunu ömrümde unu-
- Alçak, namussuz, beni aldatıyor • tamıyacağım!> diyordu. 

ıun ha! Halbuki ben sabahtan akşama İnce mezahçı şair, gazetecilikten, bil • 
kadar evden çıkmadım. hassa mecmuacılıktan böyle ameli olarak 
Kadının iskarpinleri - Bu bugün ıo- çekildiğinden beri bilmem ki bu hatıra. 

kağa çıktık. sını unutmuş mudur? Unuttularsa bu 
- Sokağa mı çıktın? yazımla her halde hatırlarlar. 
- Hayır canım ne münasebet! Şairlerin mecmualarda neşrettikleri 
Şu iskarpinlere bak Üzerlerinde yoz bi- resimlerine dair böyle hatıraların sonu 

le yok. gelmez. Bu yazımda ben yalnız kendime 
İskarpinin teki - O erkek ayağı lo - aid olan bir hatıra ile, iki şairin merakın

kantada üstüme basa basa beni çok kir- dan bahsettim. Unuttuklarım ve hatırla
letmişti ama, eve eelince temizlendim. yıp ta bir makale içinde yazmağa imkan 

- Erkek ayağı ha .. alçak kadın ıen be- bulamadıklarım kusuruma bakmasınlar. 
ni aldatıyorsun? Artık onlar da kendi hatıralarını kendi • 

- Yalan vallahi yalan! leri yazarlar. Halid Fahri Ozansoy 

-.... 

PUDRALAR 
Moda11nda 

Büyük bir tebeddül 
Mübalciğatı cMakiyaj. kalmadı. 

CİLDE SÜRÜLECEK GAYET İNCE 
BİR PUDRA, TABU BİR GÜZELL1K 
VERİR. 

Parisin şık ve kibar kadınları, yeni bir, 
moda meydana atmışlardır. Onlar, bÜ· 
tün gün zarfında hiç parlaklık izi ver• 
meksizin geftall çiçeği bir ten temin eden 
yeni bir pudra keşfetmişlerdir. 

Bu da; yeni ve hususi bir usul ile en 
ince bir pudrayı ipekli elekten üç defa 
geçirilmiş ve hakikaten krem köpüğü ile 
karıştırılmış pudradır. - Fransız kimya
gerleri tarafından uzun araştırmalar ne. 
ticesinde elde ettikleri bu en son usul • 
Tokalon müessesesi tarafından imtiyaza 
alınmıştır. Tokalon pudrası, parlak bir 
buruna ve yağlı manzaralı bir cilde ni
hayet verecek ve size nefis ve 8 saat zar• 
fında cMah bir ten temin edecektir. 
cFini Mat. Tokalon pudrasını kullandı
ğınızda ne rüzgar, ne yağmur ne de tf;:r, 
cildinizin güzelliğini bozmaz. Sehhar gü
zelliğinizi arttıran bir tazelik ve bi:- ca
zibe verir. 8 cazib ve yeni rengı olan 
Tokalan pudrasını isteyiniz ve kullanınız. 
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--wıtr 

C
• Yazan: A. R. 

ıvanna şatodan sarkıp kolayca hendeği atladıktan sonra kurtulduk diye mındandı 
ve Antuvana sordu: - .. Şimdi nereye gidiyoruz? " · 

Dünya kupası maçları 
en hararetli safhasında 

En çetin maçı ltalya ile Norveç arasında oldu. f rao,S' 
_ Belçika maçını 30,000 kİ§İ seyretti 

Küba 3 - Romanya 3 
Dünya kupası maçlarına iştirak eden 

Romanya, kıymeti hiç belli olınıyan Kü
ba ile Tuluzda çarpıştı. Bu maç mütema
diyen, berabere gitmiştir. İki tnkun bi
rinci devrede 1-1, ikinci devrede 2-2 ve 
nihayet uzatılan yarım saatte de 3-3 be
rabere kalmışlardır. Romanyanın teknl-

Güneş bu pazaı t#gl 
Beşiktasla lıarşı/81~ 

İstanbul futbol tajanlığı ~o 
mevsim başında tcrtib cdilell şl'' 
ları dömifinali bu hafta B~ikt9 0~ o 
ncş arasında Taksim stadyo:ınll;crı 
nacaktır. Finale kalmış oıa-ı aııd 
çe de gelecek haf ta Beşiktaş, G 
çı galibile karşılaşacaktır. 
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~ALIH NECATl'nin Keskin Kaşeleri üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 
1 lik ve 10 luk 
kutulan vardır. 

~4 iCRA DAİRESiNDEN: Karabigada Necmi Ekine masraf hartc f95 Ura vermeRe 
~ Demetokadan Halil oğlu Zühtünün birlncl derecede ipotekli olup paraya çevril -
~ e karar verilen Biga tapnsunun T. Sani 9%4 T. ve 62 No. 11nda kayıcllı: Demetoka 
~ '&lnin Dutiuk gürü mevklinde Şarken Molla Yunus Şimalen Harcının Mustafa Gar
~ llıcııta, Cenuben yol ııe mahdud (Ehlivukuf tarafından 75 Ura kıymet takdir edllmlş 

lltıan) 5 dönüm ziraate elverlşll tarlanın yan hWesl. 
~~- tapusunun Şubat 930 T. ve ıı No. suıda lrayıcllı: Demeto.lı:anın Sıvatbaşı mevki
~ Şarken Akıntı, Garben tarik, şlm:ılen Molla Mustafa, Garben Hamdi bey :terımes.l 
'eıı:'~ lJ. arazlsile mahdud (Ehlivukuf tarafından tamamına 215 Ura kıymet takdir '4 olan) 12 dönüm zlraatc yarar tarl:ının dörtte bir hissesi. 
.. Sı~a tapusunun Şubat 930 T. ve 12 No. sında kayıdlı: Demetokanın Sarıyar mevklln
'- ~ken tariklrun, Şlmo.Ien Hoca Ferhad oğlu Mehmed, Garben ve Cenuben Servet 
eıı.::.~ arazlslle mahdud (Ehlivukuf tarafından t~mamına 120 lira kıymet takdir e
"41lf buıunan) ziraate elverişll 8 dönüm tarlanın dörtte bir hissesi. 
,~.tapusunun Şubat 930 T. Te 13 No. sında kayıdlı: Demeto.lı:anın Banyar mevki
~ .earken ve Cenuben Hacı Ferhad oğlu Mehmed ağa, Garbı yol, Şimali Gugul oğlu 
\11ı'1'tZ1sııe mahdud (Ehlivukuf tarafından tamamına 120 llra kıymet takdir edilmiş 
-.._tırante elverişli 8 dönüm tarlanın dörtte bir hissesi. 
~ tapllSllnun Şubat 930 T. ve H No. sın da ksyıdlı: Demetokanın Sarıyar mevki
'-·~ Oarbı tarik, Şimali Muhacir Hasan, Şarken tarik, Cenubu Kasab Abdullah aras1zlle 
~d 12 dönüm (Ehllvukuf tarafından t.runamına 180 Ura kıymet takdir edllınlş 

._~an) ziraate elverişli tarlanın dörtte blr hissesi. 

Eskişehir İcra Memurluğundan: 
Eskişehirin Bozan köyünden Bursalı 

Ahmed Muhtara ilamla 1575 kuruş ver
meğe borçlu ayni köyden Bingnziti Ab -
düsselam oğlu Musa Sıtkı adına doldu
rulan icra emri berayi tebliğ mübaşire 
verilmiş ise de Musa Sıtkının bir buçuk 
sene evvel köyü terkederek ayrıldığı ve 
şimdiki ikametgah:mın belli olmadığı 
köy muhtarının vermiş olduğu ilınüha -
bcrden anlaşılmakla icra emrinin ilanl'n 
tebliğine karar verilmiş olduğundan bu 
ilnnın çıktığı günden itibaren Musa Sıt
kının beş gün içinde 38/157 numaralı 
dosyaya masrafla beraber borcunu öde
mesi ve icra kanununun 74 üncü maddesi 
gereğince de gene bu müddet içinde mal 
beyanında bulunması aksi halde gıya -
bında icra takibine devam olunacağı UAn 

olunur. ································-·-····--·--·-·---~ ""'Cıı. tapusunun Şubat 930 T. ve 15 No. 5lnda kayıcllı: Demetokanın ~bayır mev -
~ete l)arkı ve Garbı Aziz, Şimali yol ve Cenubu Azman otlu Abdullah arazJslle mah
~ <tııııvukuf tarafından tamamına 80 llra kıymet takdir edllmlf olan> ziraate eıve-

._,8 donum tarlanın dortte bir hissesi. S o D p o s ta 
~ -,, tapusunun Şubat 930 T. ve 16 No. smda kayıdh: Demetokanın Mezarlık mevkl-
~a~ı Hacı İsmail solu ve arkası sahibi sened önü yol ile mabdud (Ehlivukuf tara l================:==t 
'tamamına 300 lira kıymet takdlr edilmiş olan> bir dtlk:tln ve bir ardiye. Yevm1, 61yasl, Havadis ve Halk ııazetul 

~ha hası: Derinliği 9 ve genişliği ıı me~e olan dükkln Te ardiyenin tamamının Yerebatan, -ç-at;.İ~e aokak, 25 
'sı 400 arşındır. 1 
~ tı: I>ükkfmın döşemesi ve tavanı tahta olup iki taranı Te aeklz gOzlfl cephede S TAN BUL 
~ lltrinl ve bu vitrinin tahta kepenkleri ve bir de tahta kapısı mevcuddur. Mağa - 1----------------.ı 
"" l <itdiye) döşemesi tahta olup tavanı nıevcud delildir. Cephede 1k1 yüksek pence- Gazetemizde çıkan yazı ve 
~bir tahta kapısı vardır. •esimlerin bütün hakları 

~~kU: Çarşı içinde olup her iki dükkAn bir çatı albnda Te aallamdır. .mahfuz ve gazetemize aittir. 
~ ( tapusunun Şubat 930 T. ve 17 No. smda kayıdlı: Demetokanın Mezarlık mevki- -···-S 't'aı:nanuna 200 Ura kıymet takdir edllınlş bulunan> Balı Dikmen Hasan ollu HQ- ABONE FIATLARI 
"'t ~'°hı deli Baş oğlu Suleyman, arkası :.ahlbi sened önü yol ne mahdud, cephede 
~ , ~tilı: tapı ve çift kanadlı tahta araba kapıslle içeriye glrlldlkte ortada üzeri ka -
' ~abaııt, sol tarafta camsız çerçevesiz ve zemini toprak, kapısız blr oda; ve sağ ta-

't'e l'll1 evsafı haiz ahırı mevcud ve bahçesinde bir dut ağacı vardır. 
~~eıı taş ve üstü kerpiç, damı yer kıre:niti ile örtülü .. olan bu bina ve bahçesinin 
~ı 81 tapu kaydına göre 400 arşın olup mevkii cadde uzerlnde ve çarşıya yakındır. 

'tt~ ~ açık arttırma suretile yapılacağıncıan ve arttırma bedeli de peşin olduğundan 
~ aya iştirak edeceklerin muhammen kıymetin % de yedi buçuk nlsbetınde pey 
~~~ 'errneıert veya milli bir bankadan teminat mektubu getirmeleri lcab eder .. Mü
~~~ l'ergı, tanzifat ve tenviriye ve vakıf borçlan borçluya ald olup ihale bedelinden 
•Je ~unur. Birinci arttırma 6/7/938 tarihine ra.stlıyan Çarşamba günü saat 13 den 
~ bll dar dairemizde icra edilecek birinci arttırmada muhammen kıymetin % de 75 
~lcluğu takdirde ihale olunacaktır. Aksi halde son arttırmanın taahhüdü bakl 
t::'lü 8 fitere arttırma 15 gün temdid edilerek 21/7/938 tarihine rastııyan perşembe 
~tı:ı :at 13 den 15 şe kadar dairede ynpılac:ı.k ikinci arttırma sonunda en çok arttı
.. 'lllı aıcterınde kalacaktır. 2004 numaralı kanunun 126 ıncı maddesine tevfikan hatları 
\ı.~lerııııı ile sabit olmıyan ipotekli alacaklılar ile diğer alt\kadarın ve irtifak hakkı 
~ 20nın bu haklarını faiz ve masrafa dair iddia ve ihtirazlannı llAn tarlh1nden ıti

Gt ha Bün zarfında evrakı müsbıtelerile dairemize bildirmeleri llzımdır. Aksi tak -
'ıı 1-t. kları tapu stcllll ne sabit olınıyanlar satış bedelinin paylaşılmasından hariç ka
\•~btıı~ha fazla izahat almak isteyenlerin 27/81938 tarihinden itibaren dairemizde a
'llltı :acak açık arttırma şartnamesi l'e 937/615 aayılı dosvada mevcud nziyet ve 

1Ylllet raporunu görüp anlayacakları UO,n Olunur. 

1 6 a 
Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TO'RKIYE 1400 750 400 

YUNANİSTAN 23'0 1220 710 

ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
delişUrmek 25 kuruftur. 

---···-

t 
Ay 
Kr. 

160 
270 
800 

Gelen eoralı gai verilma. 
ilanlardan mea'uliyet alınma. 

Cevab için mektublara 10 kuruflu1t 
Pul llAvesi llnmdır. 

(
··-;;;;;;;·k~~··;·74i·i~~1;~···-1 

Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

~--····-·······-···········--·-··---·J 

HR$RRRT 
sıhhatinizi 
/p/Jditf edi!fOl 

ıJ~~ 

O!ILBHI 
iT 

ile ö~ ilrünüi 
- ~ ..,_ ı L 1,..,.., le~ ....... ,.,._ llu 1 

.;.,. ____________________________________________________ _.j' l Harici Askeri Kıtaah llinlan _ 

Kapalı zarfla eksiltmeye konulan Çnkmnk hastanesi güney pavyonu ile k()oo ' 
ridorun §imdilik ihalesinden vazgeçitmiştir. d6> c3470> 

,,,,.,.,,, 
Kırklareli Tümen Birlikleri için 57000 kilo kuru soğan kapalı zarfla eksiltme

ye konulmuştur. Beher kilosunun muhammen fiatı 9 kuruş 50 santim olup tuta
rı 5415 lira, ilk teminatı 406 lira 13 kuruştur. İhalesi 24/Haziran/938 Cuma günü 
ıaat 11 dedir. İstekliler şartnamesıni her gün Tümen Satınalma Komisyonunda: 
görebilirler. Talihlerin kanunun 2, 3 Unc ü maddelerindeki vesaik ile teminat 
makbuzlarını havi zarfların belli gün ve saatten en az bir saat evveline kadaı: 
Tüm Satınalma Komisyonuna vermeleri. cl7, c347h 

,,,,.,.,,, 
Beher tanesine tahmin edilen fiatı 40 kuruş olan 25000 tane porsiyon et kon

servesi pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 13/Haziran/938 Pazartesi günü 
saat 11 dedir. İlk teminatı 753 liradır. Evsaf ve şartname.si bedelsiz olarak M. 

M. Vekaleti Satınalma Komisyonunda11 alınır. Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde gösterilen vesaikle ve teminatiyle b'rlikte 
belli gün ve saatinde Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonuna gel-
meleri. cl2> c3364> 

,,,,.,.,,, 
Bir kilosuna tahmin edilen fiatı 153 kuruş 75 santim olan 18900 kilo pamuk 

çorab ipliği kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Şartnamesi 145 kuruşa M. M. 
Vekaleti Satınalma Komisyonundan alınır. İlk teminatı 2180 liradır. İhalesi 13/. 
Haziran/938 Pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlariyle 
birlikte teklif mektublarını ihale saatinden en az bir saat evvel Anka:-ada M. M. 
Vekaleti Satınalma Komisyonuna vermeleri. c890> c3083> 

İstanbul Askeri Levazım Amirliği ilanları 
500 metre bir yüzlü, 500 metre iki yüzlü muşamma ile 500 top scparcşir alına

caktır. Açık eksiltmesi 26/Temmuz/938 Salı günü saat 11 de Tophanede İstanbul 
Levazım amirliği satınalma komis onun da yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda: 
görülebilir. Hepsinin tahmin bedeli 2175 lira, ilk teminatı 163 lira 12 kuruştur. 
İiteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli iaatte komisyona gelmeleri. 

c8> c3474> 

~ 

25 bin metre sargılık bez alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 27 /H:ıziran/938 
Pazartesi günü saat 11,30 da Tophaned:? İstanbul Levazım Amirliği Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be deli beher metresi 22 kuruştur. İlk temi
natı 412 buçuk liradır. Şartname ve nüm unesi komisyonda görülebilir. İsteklile
rin kanun! vesikalarile beraber teklif m ektublarını ihale saatinden bir saat ev-
vel komisyona vermeleri. c6> c34 72, 

~ 

On bin metre iyodoformlu gaz bezi alı nacaktır. Açık eksiltmesi 27 /HaziranZ 
938 Pazartesi günü saat 11 de Tophanede İstanbul Levazım Amirliği Satınalına 
Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be deli beher metresi 42 kuruştur. İ!k tew
minatı 315 liradır. Şartname ve nümune si komisyonda görülebilir. lsteklilerih. 
kanuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. c7> c3473, 

MılW'lıl 

50 gramlıktan bin gramlığa kadar yüz bin aded llAç şişesinin 27 /Haziran/938 
Pazartesi günü saat 12 de Tophanede İstanbul Levazım Amirliği Satınalımı Ko
misyonunca kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 5650 
lira, ilk teminatı 423 lira 75 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. h:
teklilerln kanunt vesikalarile beraber teklif mcktublannı ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. clh c3477> 

istanbut Asllfe ı üncü Hukuk IUahkeme· r ~ı•••> DIŞ T ABIBI 
sinden: Şaziye tarafından Göztepe Taşmek- RA ~t.P TTTD uo nL u 
teb sokak 8 No. da mutim iken halen ika- .ı .ı u ı•.n. 1 U 
metgAhı meçhul ceıaı aleyhine mahkememi
zin 836/1454 numaralı do.syaslle açılan t:o
ıanma da'Vnsının icra kılınmakta olan tah
kikatı sırasında: Müddeialeyh Cel9.lin lkn
metgfıhı meçul olması ha.sebile tahkikat gü-
nü llfuıen tebllt edildiği hal -
de nıahkemeye gelmediğinden hak -
:tında roap karan blllttlhaz tahkl -

Sirkeci : Viyana oteli sırası. 

No. 26, Kat 1 de hergQn öğleden 
sonra saat 14 den 20 ye kadar 
hastalan kabul eder. 

l 

katın ıvr 938 aaıı saat 10 a ıaııtlne karar 
verllmJ,ş Q)dlliundaıı mumalley Celllln me~
kftr ~ ft saatle mahkeme.Jt &elmw veya 
bir ft.tlll kanuni lliDden:ıell Te auı tak-

dirde gıyabında tahk1.lı:at:a devam olunarak 
bir daha mahkemeye kabul olunınıyacaiı 

teblll makamına kaim olmak Uzere llAn o-
lunur. (1085) 



PiRE, TAHTA 
KURUSU 

SON POSTA 

SİNEK 
SiVRiSiNEK 

ve bütün 

HASA~A· T/ YASA '-TMA.Z · 
Adi gazı boyalı su ile karışbrarak yalancı ve ecnebi markalı kutulara dolduru· 

yorlar, ve fıçılarda ve tenekelerde açıktan Fayda yerine &ahyorlar. 

F•yd• ismine ve markasına dikkat. 
Aldanmayınu. Faydada pz yoktur. 1/8 litre 20 - 1/4 30 - 1/2 45 - 1 litre 70- 5 litre 300 karuJ. 

Topta11cd•r• teazlllt 

Yaz mevsıininde de 
zevkle Radyo dUıfenip 

fak:J ... !fYYA~ Ç4NTAll RADYO 
IATERI VE ElEKTRl~L& 

•• 
._____. ___ __ 

•• • • • 
ruRKIYE V!Klll ! 

• 
NECiP ERSES 
• 
IST~NBUL -GALATA 
~ESll HAN ZULFARUZ 501C.All 

kÖPiİng 6 lAH8AU1 
SUPRA-SELIC TOR 

ARADA BÜYÜK FARK VAR 
Pertev çocuk pudrası; şimdiye kadar hiçbir benzeri tararından taklld 

edilmemiştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa çocuk cildleri 
için hazırlanmış olması ve terkibinde tahrif edici hiçbir madde 
lıulunm amasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman vücutlu yaşlı kimseler de kullnnmaktadırlar. VQcudUn lltivala

rında ve koltuk altlannın plşlklerine karşı bundan daha müessir bir 
pudra henüz keşfedilmemiştir. 

Onu diğer adi (Talk Pudra) farı ile karıştırmayınız. J 

Ölçü üzerine 
Fenni Kasık bağları • 
Mide, barsak, böbrek 

düşkltnlüğUne 

Felllll 
Borıaıu 
lııtiyenler• ölçü 

tarifesi i'öndcrilir. 

EmlnönU 
lzmir sokeg-I 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 
Taklitçilerden 
sakınmız. 

Sail•m ve gUzel 

DiŞLERE 
Sailam Te gtızel elitler de 

RADYOLiN 
ııe telllla edlllr. 

Dişlerinize çok dikkat ediniz. 
Bazan en nstad doktorların bile sebeb ve m~ 
bulamadıklan bir hastalı~ın, diş iltihabından 
geldiği pek çok tecrUbelerle anlaşılmıştır. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sorıt8 

kullanarak dişleri11izi koruyabilirsiniı· 

KOMOJEN 
SAÇ EKSiRi 

Saçlara elzem ol•" 
bir gıdadır. 

Saçlnnn köklerini kuvvetıeodirft· 
DOkUlmeslnl keser. Kepekleri 1' • 
maman giderir ve bDynme Jcabflf' 
yetini artırarak saçlara yenld80 

bayat verir. Kokusu ıattr, ıruııaıııl' 
kolay bir snç ekslridlr. 

INGiLiZ KANZUf( 
ECZANESi 

BEYOÔLU - tsr ANBlJL 

Heybeliada 

lii v zinosu Açıl ı 
En gnzei, en sıbht ve en ekonomik plD.j ve gazino mllzik - ve daııs

Nefis yemekler ve buzlu meşrubat. 

Tabi dot 3 kap 50 kurut. Sf!"/. 

Sayın Baylar 1 
Yorulmayınız; 

Nafile aramayınız;; 
«ALTIN ÇlÇEK• tıra, bıçağın· 

dan ve sabunundan 
Daha iyisi yoktur. 

İlan Tarif em iz 
Birinci ıahile 

400 ""' ikinci sahile aso ., 
., 

· tlçüncü ıahil• 200 
Dördüncü sahile 100 'I , 
iç ıahileler 60 
Son sahile 40 • :,, 

Muayyen bir müddet zarfındl '1' 
laca mikdarda ilan yaptıraca~ 
nca tenzilatlı tarifemizden ~ 
edeceklerdir. Tam, yarım ve r' ~ 
sayfa ilanlar için ayn bir tarif' 
piş edilmiştir. , 

Son Posta'nın ticarl 1llnW1°'; 
işler için §U adrese milracaat 

melidir: ~ 
tıancılık KollekUI ...,. 

Kahramanzad• 
Ankara caadetl 

~~~~~,..,....-- .. / .................................................. Her yerde ısrarla AL'rJN CIÇEK 
tuaş bıçakları ve SRbunlarım 

-~--. isteyiniz. ~---J~ .ııııııı.---------..,.. 
Kadınlar içif'1 ······························································ 

Son Posta Matbaası ................................ 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EıMç 

• . S. Ragıp EMEÇ 
SAHiPLERi: A. Ekrem UŞAKLIGlL 
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