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KULAGI 

DiLi 

Hatay için Cenevre 
ve Pariste diin yeni 
teşebbiisler yapıldı 

Saadabad paktı 
Haricile Vekili Mecliste 

Garbi Asyada takib 
ettiğimiz siyaseti anlatb 

Milletler Cemi11etine oerdiliimiz Vekil Suriyeden bab.ederken: .. Doıtlak için 
'::I ~ 1 çalışbk ve çabpyoruz • dedi 

notadan Fransayı da lıaberdar ettik ::::_:.::.~: ~ 

Bone Türk-Fransız 
-- ·-·.. ·-·-· 

1 
... ·- mual muahedenamesinin telndidl bak • 

Pazarlı"ı yasak =·=~u:ı=~~ il Vekili milhin> beyanatta bulunmUfı.,. 

dostluğundan bahsediyor eden kanun :_;:_~_.EE 
.. Bu ziyaret Frana ile Türkiye arumda mevcad Meclisten çıkıyor ~ki~. tstlkl•Hne kavupn ........ 

L-&... 1-L bi tan ilk uuJı ittifak muabecielkd UJl aamimi münue .. u par... ·, ıurette tericl edecektir. c1e Türkiye ne yaptı. Bu muahede ım 
Cenevre, 22 - Anadolu ajansınm 

lıususi mubabtrl bildiriyor. J'l'i4"ldye 
~mi delegesi Necmeddin Sadik bu· 
gün Milletler Cemiyeti umumt _.tibl 
B. Avenolu ziyaret ederek !la.taydaki 
komisyonun vaziyeti hakkında &lrilf· ı 
lllüş ve hükUmetinin bu husustaki nok· 

Kanun hilifma hareket de 18Jllda g6zden ıeçlrllerek b1r ~ 
edenler para ceaamna mesai ve brd8flik ifadeumell Wllal al

Dllf ve içinde bulundulmriuı db19 ... 
çarpbnlacaldar raftlne daha uygun bir hale •tirflmlt ft 

Jwdetlml& traa devletlle amnnda mey.o 

Ankara 21 (BUAl.ll) - Pazarhkm •· ruci olan muahede Ue telif edtlmtfUP. 
t11 mecburiTettne dair kanun llJfhuı M11ece 1128 mayısmm • inde ima edl-

tai nazanıu teblij etıniştir. enclmenlenlm pçerek Mec1il ıuma • ---~(Dft=•:••~J:!ı:IMl~:rl:~...J .... ~~2:.!:~~~~-blllae ahnmlf&U'. LIJllwıııı .... 
Fnma l'ı•• '•t••ln eıli1ılt 

Paris, 22 (AA.) - ftrldye Bü7'*° 
~isı Suad Davaz bugün ölleden son" 

ra Hartclte. a 1'ntoı•=•~r.IJ~ 
bn Tirk 1İl 

tak Hatayda bulunan 'Milletler Cemi· 
1etı komisyonunun gösterdill tarafair
llkten dolayı Türk hWWmetinin bu Jro. 
tnisyonla ifbirliği yapmakta devamı· 
nm imklntızlıjı hakkında Mllletler C.. 
lnıyetine tevdi edilen notadan Fransız 
liariciye Nazırını resmeıı haberdar •1· 
leiniştir. 
Fransa llui.dye Namuua ..,._.. r..... ,...,_ ....,, ...... 

,.W. ilke 1Ma ır.aun ~ tat • 
.bit edllectll Jll'lerdt qn ba kanuna 
tlbl tutulan maddelu llıkkıncla pera • ..... 

Kredi anlaşmalannın 
tudikina dair layiha 
dun •lise verildi 

.Par~ 22 (A.A.) - BoneW pzetecl • 
ler blrlill buglln har-letye nam Boım.e AJıbrara ......,.. _... .. w ~ • Aüara .a (IJ...ı) - İqllt81e htl • 
"1-efine bir kabul resınt tertil» etmJf n mltur ki: kılmeU ile Lcmdrada imza edl1m mlblf· 
l»u kabul resminde diler birçok rical ele cBa alJant. l'nna o. Tlrld,. an • yel lderlnt ınlıp111 ve tetllhat knd1 
hazır bul~. l1Dda meVCll4 am•ml mGnuebm par- anlıpılan ile ebpon kredi aanntt ... 

Bay Bonne -yapbjı beyanatı. ezcümle (Dnw ıı IMi ..,,,_, partmaD ile imza olunan ın••pMDm tll-..._._ .... ~ .... .,...11!"'1!1...,.....,. _________ ~--I dlld haJrJnnüld llyiha11 hilktmet }N • 

El kt .k ş· k t• • b gilD=-tevdl•tmlfUr. e Fi IF e IDID S8 D c0men1 anı::ı.:p= 1::1.: ': 

Y edikuledeki f acıa 
• 

karıımn dudaklannı kestiml ,, dipr 

lınma ın dair mukavele =-~~ .ım-. w J&. 

M 1
. d lerkaz n .. .;klSI ......... ,.._ t.-rı•J 

e ıste t ·k d·ıd· Uilll ~lmrallor ........... I ............ - • c as ı e ı ı kanununda dafüikfik ı.ı.-.- .................... - ,........ :.:... :.. •ı 
v:ı•y• nll l'atma11 ytlzllntl, cludlldanm ft .... ıal!l!Jlldr. (l>etHltna 1 '1ld .,,..., 

Nafia Vakili Ali Çatinkaya uzun izahat vardi Ankar• 
11 

(HUIUll) -Jtferkes Bankam 

ve mnzakere sathatarım anlattı :=ts::~ E:' ~: Başvekil ve Veklllar Ankarada 
Ankara 22 (Hususi) - Meclisin bugiln

kü toplantısında devle.t demlryollan ve 
llnıanıan teşkitlt ve vezaifine ald ka • 
llun kabul edUmif ve İstanbul elektrik 
tirketi imtiyazı ile tesısatmm satın ahıı
lbasına aid mukavelenin talCHld hık1nn., 
Cİeki lr.aaunun müzakeresine pçilmlfttr. 

Bu münasebetle bazı baUbler tarafm. 
dan ileri sürillnri1t olan mütalealara br
fllık olarak izahat verml§ olan Nafia Ve
kili Ali Çetinkaya flrketln kurulUfU 18k
linden ve imtiyaz mukavelesinin hWdlni
loruıden ve muhtelif tarihlerde yapılan 
ıı ukavelelerle firkeUn kendi lehinde o
~ k kabul ettirmif olduju tadillttan 
" 1921 den 1937 ye kadar olan devre 
i<-1\Qeki bilançolarına aid rakamlan bil· 
clirmiştir. 

Nafia Vekili bundan sonra satın alına 
ifiıim geçirdiği safhaları ve milzakere • 
it esn~da firket tarafından ileri 16 -

l1ftüt olail metalibatm mahiyetlerini 
lılı::i....:__....:mlliııML.lJ__iMiiMLID.f!*l~-1--..:•~ .. ,,..... , ...... 

sinin tanzim ve J~de ve lktılacU 
kallnnmıda liinden 8'ne &6rfllm bayır
h tnkfpfm lcablarma ı&'e yeni tedbir • 
lerllı 1lınm111 lüzumu brpmıda ve bu 
arada bflhım bilyilk ifler mtlfteehe • 
sinde bunlara karp koyabilmek için ba
kaya yeni uWılyetler vermek •1e11D.t 
1stihclaf etmekteclir. 

Yeni .clebi tefrlbmm 

C1111181'1asi gllnD 

-~1~ 
Baba·Oiul 
Y aaıı: Saad IHnlf 
r.-. ... romacatm..e 

enıizelueri 



Her gün 
Gene vergilerin tahakkuk 
Ve cibageli meselesi 

Yazan: Muhittin Bir,n 
il':!!!.. eçen gün buhran, müvazene, ka
\\:;11 zanç, tayyare vergilerinin tarh, 
tahakkuk ve cibayet usullerindeki fena
lıklardan bahseden bir yazı yazmıştım. 

Bu yazı üzerine, bu vergilerin tahakkuk 
ve cibayeti ile alakadar olanlar ve umu
miyetle maliyemizin tahakkuk ve tahsil 
usullerinden canlan yanmış bulunan bir 
hayli vatandq bana mektubla ve tele
fonla teşekkür ettiler. Bu hadise, tasvir 
etmiş olduğum vaziyetin, vatandaşları ne 
derecede üzmüş, yormuş olduğunu pek 
güzel gösterir. Bu münasebetle bir demir 
atölyesi sahibi bir zat ile konuşuyorduk. 
Bana uzun uzun derdlerini anlattı. Ben 
de bugün bu derdlere tercüman olmak 
istiyorum. 

* 

Resimli Makale: = Dil terbiyesi .. 

k · Muhatabınızı dostlarınızın arasına alamadınız mı? l"ikri-Herkesin a ~ıında bir dil vardır, bu dil <Söyleme > içın fik 5 
• .• . nizi kabul ettiremediniz mi? Biliniz ki diliniz size ve · -

Sözün Kısası 
---

Yazı Çoli Olduğu /çin 

Bugün Konamadı 

•····························································· 
Yedikuledeki facia 

(BD.§taraJı l {ncl ıayfada) 
Fatihte Kırktulumba sokağında oturan 

Fatma İtalyan mektebinden diploma al
mağa muvaffak olmuş, oldukça münev • 
ver bir kadındır. Hamdi de tahsili olmı· 
yan basit, fakat yakışıkh bir gençtir, Ka
radenizlidir, 1stanbulda hallaçlık yapmak
tadır. Bundan beş sene evvel Hamdi bir 
gün Fatmanın karşısına çıkmış ve gen9 
kıza arkadaşlık teklif etmiştir. 

yaratıl~tır. Fakat her zaman, yerine ve gayesıne gore ış rinize ihanet etmiştir, terbiye edilmiye ihtiyacı vardır, ya-
İstanbulun <Kalafat yeri> denilen bir görmez, :insanın muhtelif uzuvları arasında arzumuza ve J>acağınız ~eyl söylemeden evvel söylemenin zararlı olup 

mıntakası vardır; burası bütün Türkiye- ı d y d .. .. nmektir 

Aradaki tahsil ve içtimai mevki farkı
m nazarı dikkate alan kızın babası Hak
kı tabiatile Hamdinfn evlenmek için va
ki olan müracaatlarına red cevabı ver .. 
miştir. Bunun üzerine Hamdi kızl~ an
laşmış ve Fatmayı kaçırmıştır. Hatta ceb
ren kız kaçırmak suçile mahkemeye sev· 
kolunan Hamdi birkaç ay hapis yatmış, 

neticede yaşının küçüklüJğünden istifcı
de ederek tahliye olunmuştur. 

lar!> 

* İşte, size iki misal! Bu misaller bize 
gösterir ki Türkiyede mali sahada henüz 
ıslah edilecek pek çok şey vardır. Bil -

düşüncelerimize en az tebaiyet edeni odur. o ma ıgını uşu · 

Geçenlerde bir İn,giliz kadınının bir 
batında 4 çocuk doğurduğunu yazmıştık. 

Şimdi hastanede bulunan Radının erkek 

çocuklarından biri ölmüştür. Kadın bu~
dan fena halde müteessiTdir. Üçüzler uç 
ay daha hastanede tedavi edileceklerdir. 

Zıpzıp şampiyonu 

: 

Nihayet bu iki genç birbirinin hiç 
küfvü olmadıkları halde evlenmeğe mec
bur olmuşlardır. Pek tabii olarak kısa 
bir zaman sonra geçimsizlik başlamış ve 
Fatma ekser günlerini babasının evinde 
geçinneğe başlamış, bir müddet evvel de 
kocası aleyhine boşanma davası açmıştır. 
Bundan iki ay evvel Ankaradnki dayı
larının yanına giden Fatma evvelki güe Bir kör, bir sağır, bir kel, bir topal 

yola çıkmı§tılar. mr aralık sağır: 
- Kulağıma bir takım sesler geli

yor, dedi, galiba peşimize adamlar 
dil§tü, bizi yakalayıp soyacaklar. 

• İstanbula dönmüştür. 

Kör başını arkaya çevirdi: 
- Hele bir de ben bakayım! 
Dedi. 
Kel söze karıştı: 
- Korkudan saçZanm diken &iken 

o~~ : 
Nihayet topal da kurtuluı çaresıini i Bugünün tadını olabilmek için. bfit~n 

buldu: i parmaklannızı ife yarar bir hale ıetır-

Bunu haber alan Hamdi kayınpederi.
nin evine gitmiş, karısı ile barışmış ve 
onu alarak dükkanına götürmüştür. Ka
n koca arasında gece gene bir kavga çık
n: s, t .ı kavga neticesinde de Hamdi ka ~ 
nsırı muhtelif yerlerini kesmek suretll~ 
yaralamıştır, dün cinayetin sebebi so ı 
rulduğu zaman da Hamdi: 

- Tabana kuvvet kaçmalıyız! i meniz IAzım. Resimde gördilğünü.z ka~ı
J nın her parmajı bir vazife görmaktedır. 

\··-···-······ .... ·-·· ....... --···· ... " ....... , İ§te, bu ıenç bayanın parmaklannda, 

Bulgar vel~ahdi :~:r:a~~~~j kutUBU, dudak boyası, 

- Karım beni kabalıkla itham ediyoır 
ve beni adam yerine koymuyordu. Ge
ce gene aramızda bir kavga çıktı ve ba
na küfür etmeğe başladı. O uyuduktan 
sonra kalkıp oturdum, düşündüm, ta • 
ıındım. İstihfafiarını ve ettiği hakaret • 
Ieri hazmedemedim. Beni istihfaf ve ba
na hakaret eden dudaklarını kestim. 

/ngiliz adaları suga 
gömülüyor 

Vak'aya müddeiumumi muavinlerin • 
den Fehmi el koymuştur. Tahkikata de • 
vam edilmektedir. 

lngiliz adalarının tedricen 1t1 - Hava ve denizalb sınıfları 
ya gömülmekte oldukları hakkın - mensublarına zam 
da bir İngiliz Aliminin orta - Ankara, 22 (Hususi) - Hava sım!ı 
ya atmış olduğu iddia jeoloH mütehas- meksub1arile denizaltı sınıfı mensub-
sıslarının yaptıklan t~dkikat ile teey- !arına verilecek zamlar ve tazminler 
yüd etmiştir. Maamafih .~e~:ike uzak, hakkındaki Hiyihalar Meclis ruzname
pek uzaktır. Zira suya gomulm_ekte 0 - sine alınmışlardır. Bu layihalar kanun 
lan mikdar bir asırda 25 .~ntım~~re - olduğu zaman haziran başından mtıte
den ibarettir. Bu hesaba gore İngılız a- ber olmaları için büdce encümeni lA
dalarmın tamamen su ile örtülmeleri yihalara birer hüküm ilave etmiştir. 
için tamam 530,000 sene geçmesi ıa - •• 
zımdır. Müvazene vergısı 

Gönüllü itfaiyeci Ankara 22 (Hususi) - Müvazene Vel'ı 
gisi kanununu değiştiren yeni kanunun 
tatbik suretine dair Maliye Veki'ıleti teŞo'! 
kilatına geniş bir izahname aöndermi§tir, 

Toprak mahsulleri i>fisi 
Ankara 22 (Husust) - Toprak mah • 

sulleri ofisi kanunu layihası Meclis ruz.. 
namesine alınmıştır. 

Derincede bir deniz kazası 
Derince 22 (Hususi) - Bugün burada 

bir deniz kazası olmuş, Norveç bandı • 
ralı İsa vapuru ile Türk bandıralı Kur
tuluş vapuru çarpışm.ışlardır. Müsademe 
şiddetli olmuş, İsa vapuru hasara uğra• 
mıştır . .............................................................. 

TAKViM 
HAZİRAN 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! RumI IODO 28 AT•bi ıoıı• 
1364 

Bu sabah gazetelerden birisi: 
_ Ankara civarında yapılmakta olan yeni radyo istasyo

nunun 23 temmuzda biteceğini ve o zaman herkesin bir 
radyo makinesi alabilmesini temin etmek maksadile radyo 
makineleıfaden gümrük resminin indirileceğini, yazıyordu. 
Geçen giln de diğer bir arkadaşımız: • 

- Otomobilden alınmakta olan gümrük resminin gözden 
geçirilmekte olduğunu, indirileceğini hab~r veriyordu. 

Yıllardanberi hiç değilse ayda bir defa tekrar edilmekte 

nız pek iyi gördüğümüz bir şey varsa o da radyonun bizim 
gibi na~il ve okuma vasıtaları henüz mahdud bir memle
kette eğlenceden ziyade kültür vasıtası olduğu, otomobilin 

de bir harb veya tehlike halinde her ıeydf?1 fazla aranaca
ğıdır. Maalesel şimdiki halde bu iki vasıtanın ikisini de 
memlekeUe yapabilecek vaziyette değiliz, binaenaleyh biz 
gümrilk resminin indirilmesinin değil, tamamen kaldırıl

masının daha faydalı olacağına inanıyoruz, fakat ey oku-
olan bu haber bu defa tahakkuk edecek mi bilmiyoruz. Yal- yucu sen: 
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İspanya sularında dün iki 
İngiliz gemisi daha batırıldı 

- -
Max Sehmelling 2 dakika 
4 saniye nakavut olarak 

maçı kay betti 
Tayyareler gemilere tutuşturucu bombalar attıktan 
sonra mitralyözlerle de ateş açmışlardır, Barselonda 

bombardımandan 20 kişi daha öldü 

Nevyork 23 (Hususi) - Sabah saat 
5 de alınmıştır - Bütün dünya tara -
fından büyük bir heyecan ve alaka ile 
beklenilen ağır siklet boks şampiyonlu
ğu maçı, dün gece zenci J oe Louis ile 
Alınan Max Schmelling arasında, yüz 

· 1 • kumand ttaı . bine yakın bir .seyirci kütlesi önünde Londra 22 (Hususi) - Franko tayya- rağı taşıyan diğer bir gemi de bombar • Faslı kıt alarm anı, ~an ve . . 
releri bu sabah Barselon Valensiya ve dımana maruz kalııuf ve teknede açılan Alınan gönüllülerin geri çekildikleri tak- ccrey~n ~lmiştır. h b ks" 

· ' · di d b 1 ini d ld k ·· Seyırcıler arasında meş ur o or-Alıkante limanlarını tekrar bombardıman rahneler neticesinde batmıştır. Bu ge - r e, un ann yer o urma uzere . . d b lunu-
etmi§lerdir. miye bilhassa tutUjturucu bombalar a • daha 50 bin Faslı askerin hazır bulundu- ler Tomı ~ar ve .. ~fax Bır eh ku lik 

• · . ·· ğ - ı ..... ı.,Hr yordu. Eski boksor Delemen a em Bu bombardımanlar netıcesınde Va - tılmıştır. Murettebat kurtarılmıştır. unu soy e .. ~~· ·r . . .. kt .d. 
lensiyn limanının açıklarında demirle - Dün Valansiyadan hareket eden İngi- Baraelonda va~ı e:ın~ gorm~ ~ 1 ı. vtli lık teş 
?niş olnn cFortnes• İngiliz gemisi tutuş- liz cGloksina> gemisinin de bombardı - Barselona 22 (A.A.) - Saat 4,30 da k' ~ 1 :şu:ı~. uve . ~a~ am: 
muş ve on dakika içinde sulara gömül • man edilerek batırıldığı bildirilmekte Frankistlerin 8 tayyaresi, Barselonaya ılı ~ u unya şamdpıyon u .. t n llid 
m" t' G · · b t w d ·· · d b h b . di k d "d zet erının çarpışmasın an mu eve 
V.uş ur. emı1 nın.t a 1tı~ sırta .admuteca • ıstme e,. t~ a er §ım ye a ar teeyyu 50 bomba atmışlardır. Halihazıı:dda d20edk.a

1
- heyecanı tatmak üzere dünyanın her 

ız tnyyare er mı ra yoz a eşı e açmI§- e eilllf ır. dar maktul ve 30 kadar yaralı tu a ı - d y k' tad ı ..... ıs 
tardır. Paris 22 (Hususi) - Cebelüttanktan miştir. tarafın an an ı s ~o~una ge~·a..ı..;ı 

K t d d bil 1 k ·· · :a bildi ·ı~:~... ·· b . 8 .. . . olan meraklılar, hayal ınkisarına ugra-ap an a a oma uzere, gemı mu.- rı ""'6&.Ue gore ugiln ute lımanın - Londra 22 (A.A.) - Havas aJansının 
rettcbalının bir kısmı üç saat denizde dan hareket eden on bin Faslı asker Ka - muhabiri bildiriyor: mtşlakrdır.. . . . ··ıeak· clk 
k ld diks Al · .. Ha emın :ı.şnreJmı tnu ıp :ı 

a ıktan sonra kurtarılmıştır. Yalnız ve cesırasda karaya çıkarılmıştır. Ademi müdahale komitesinde dun hu- d b 
1 

b 
1 

b' k ı ·-
bir Çinli tayfa boğulmuştur. Bu askerler, Franko saflannda harbet- sule gelen itilaf bütün partilere mensub br~vhun aşa~ t~ş amatzl ır Jap Loan ~ı 

B d ba k 1 b. y k ·· T el h · önd' il ta .. .. . ı asmının us une a ı an oe uıs, un an ş a, evve ce ır unan me uzere eru cep esme g er e - gazeteler rafından buyuk bır memnu- kl . k .. , n · 1 t k 
kumpanyasına aid olup şimdi İngiliz bay- cektir. niyetle karşılanmaktadır. )2'udmıkik·~ a4rını ş~:mşde sMur a 1Sehmış elli~reg· 

a a sanıye e ax c e n ı 

Kudüs müftisi esrarlı bir Jap~n Hariciye Nazırı 

k b ld Çıne resmen harb 

nakavud etmiş ve dünya şamwyonu 
ilan edilmiştir. ------
Adliye hare 
Tarifesinde 
Yeni esaslar 

surette ay o u ilan edilmesini istiyor 
Müftinin Suriye arazisi dahilinde ıssız bir yere 

sığınmış olduğu tahmin ediliyor 
Kudüs 22 (A.A.) - Kudüs müftisinin oldul u tahmin edilmektedir. 

lıi, gene kaybolmuştur. Müfti, geçen ilk- Çetelerin faalİ)'eti 
l~rinde iltica etmiş olduğu Beruttan m- Kudii!, 22 (A.A.) - Tedhiş hareket
ra kadem basmıştır. Kendisinin Suriye leri dün de devam etmiştir. Tulükerım 

arazisi dahilinde kiin ıssız bir yere sı - garnizonuna karşı çeteler taarruzda 
lınmış olduğu rivayet edilmektedir. bulundukları gibi TelAvivde sınır ar-

Müftinin ortadan kaybolmasının sebe- kasında bir bomba patlamış ve bir Ya
bi, kendisinin sıkıntı veren mevcudiye- hudi yaralanmıştır. Diğer bir bomba da 
tinden Suriyeyi kurtarmak için F:ransız Kudüs sokaklarından birinde patlam~
fevkalade komiseri ile Arab kralları ara- tır. Çete reislerinden Eiabed yakalan
sında ceı-e;wm etmiş olan müzahreler mıştır. 

Hükumet tarafından dün Meclise 
dört mühim ıayiha verildi 

Ankara 23 (Hususi) - Hüktlmet bu -1 yilıa, matbuat kanununun bazı maddele
l(in Meclise dört mühim layiha sevket- rini değiştiren llyiha, tuz kanununa ek 
l114tir. Bu layiha §Unlardır: layiha. 

· Sinema ve tiyatrolardan alınan resim- Yaz tatilinin yakla~ıı olması dolayı -
lerin tahfifine dair bazı hükümleri ih - sile bu layihaların alakalı encümenler

Londra 22 (Hususi) - Cenubi Çin sa • 
hillerinde Sovyet limanının karşısında 

bulunan Mamoa adası, Japon silahendaz- Ankara, 22 (Hususi) - Adliye hare 
lan tarafından işgal edilmiştir. tarifesi kanununa ek noter hare tarife-
Diğer taraftan Kanton şehri· tekrar si hakkındaki layiha Meclis ruzname

bombardıman edilmiştir. Japon tayyare- sine alınmıştır. Lnyihanın aldığı son 
leri beynelmilel mıntaka üzerinde de u- seklide açık veya kapalı vasiyetname
çuşlar yapmışlardır. İerin kabul ve hıfzında her imza başı-

Sarınehrin tuğyanı dolayısile Honan na 200 kuruş hare alınması esası ka
eyaletindc tatil edilmiş olan askeri ha - bul edilmiştir. Maktu harclara tabi ol
rekat, Yangtze nehri istikametinde Han- mıyan bilumum sened. mukavele ve 
kauya doğru inkişaf etmektedir. kağıdlardan işin mahiyetine göre değe-

Resmen illnı barb ri on liraya kadar olanlardaki beher 
Tokyo 22 (A.A.) - Nişi Nişi gazetesi • imzadan 20 kuruş, elli .. lira!a kadar 0 -

nin bildirdiğine göre, hariciye nazın ge- !anlardan 40 kuruş, yuz lıraya kadar 
neral Ugaki, imparatora Çine harb ilan olanlardan 80 kuruş b~ ~11?acaktı:; 
edilmesi tavsiyesinde bulunacaktır. Ge • Bunlardan fazlası her yınnı lirada bı 
neral U gaki, bu suretle, Çine yardım e- kuruş zam edilecektir. 
den büyük devletleri, bu yardımı kes -
meğe ve muharib devletler karşısında bi· 
taraflığı J!luhafazaya icbar arzusunda -
dır. 

Mısır kabinesinde 
Değişiklik 

Kırgızistan da 
3 dakika devam eden 
Bir zelzele oldu 

liva eden liyiha, hükfunetten taksitle den teşkil edilecek muhtelit encümen - Kahire, 22 (AA) - Dahiliye Nazın 
ınaı alan vatandaşların gördükleri sı - lerde tedkik ve müzakereleri Meclisin Lutfi Said paşa, istifa etmiştir. Bu is
ltıntıdan dolayı bunlar hakkında tecile bugünkü toplantısında karar altına a - tifa, bir koalisyon kabinesi teşkil et
ınUteallik bazı hükümleri ihtiva eden 11- lınmıştır. mek maksadile Saadest'lerle bir itilaf 

Moskova 22 (A.A.) - Kırgızistanda 
Tiabşan dağlarının merkez mıntakasında 
pazartesi günü 3 dakika devam eden şid
detli bir zelzele olmuştur. Maddi zarar
lar büyüktür. Kazazedelere yardim et -
mek için hükfımetçe bir komisyon teşkil 
edilmiştir. 

-----------~----
lki lnglllz akdetmiş olduğu söylenen Mahmud 

Fransada bir casus Amerı·kada casusluk paşa kabinesinde yapılacak tadilatın 
bir mukaddemesidir. 

Tayyaresi çarpıştı 
Londra 22 (A.A.) - İki İngiliz bom -

bardıman tayyaresinin dUn akşam federe 
Malezya devletleri arazisinde kAlıı Port 
Svettenhau açıklarında yaptıkları bir 
uçuş esnasında müsademe ederek deni
ze düştükleri hava nezaretinden bildiril
mektedir. 

Şebekesi• yakalandı meselesi genişliyor Başvekil, bugün krala yeni bir kom-
binezon arzedecek olup yeni kabinenin 

Biarritz 22 (A.A.) _ Rebalzo isminde Nevyork, 22 (A.A.) - Nevyork Post hafta nihayetinden evvel teşkil edile-
bir İspanyol markisi ile katibi ve Rollier gazetesinin bildirdiğine göre, Hariciye ceği tahmin olunmaktadır. 
isminde bir Fransız casusluk cürmile tev- Nazın B. Hull, Aliltanya lehine faali
kif edilmişlerdir. 50 kilo ağulığında ev- yette bulunan 18 casusun tutulması do
tak müsadere edilmiştir. layısile Alınan hü.kfuneti nezdinde şid-

Bu iş hakkında büyük bir ketumiyet detli ~plomatik teşe~b~slerde bulun-

lran Veliahdi 
Mısıra gidiyor 

Tayyarelerin mürettebatından 6 kişi
nin boğulduğu zannedilmektedir. --------gösterılmektedir. mıyacagını beyan etmıştır. 

Diğer taraftan öğrenildiğine göre, Kahire, 22 (A.A.) _ İran veliahdi, 
Tahsisatsız borçlara 

mukabil verilen tahviller 
pek yakında diğer bazı şahıslar daha bu ağustos ayı içinde Mısır'ı ziyaret e
~usl~kla itham o}u.n~caktır. ~anıldı- decek, İskendeıiyede kralın misafiri o
gına gore, federal jun, ıtham edılen şa- lacak ve bu vesile ile nisanlısı Prenses 

Arnavutköyünde eski 
bir eroin imalathanesi 

meydana çıkarıldı Ankara, 22 (Hususi) - 1938 yılı u- hıslann kat'i listesini verir ~ermez, fe- Fevziye ile tanışacaktır. :ı: 
lnumi müvazene kanununa ek kanun deral makamlar, bu işle alakadar ola
[fıY!ihau ... foclis ruznamesine alınmış- rak, sansasyonel ifşaatta bulunaca'khr. 
tır. Bu 18.yihaya göre 15 1 3 sayılı ka
n.una tabi borclarla 1931 mali yılı ni
iıayetine kadar milli hükumet budce
lerinden mütevellid tahsisatsız borc
iara mukabil verilen tahviller 1 ağus
tos l 9 32 tarihinden sonra maliyece ha-
2ineye aid olarak satılan emval bedel
lerine mukabil başabaş nakid ve umu
lrıiyetle teminat mukabilinde kabul o
lunacaktır. 

Orman koruma teşkilatı 
Ankara, 22 (Hususi) - Orman ko

l'tuna teşkilat kanununun 14 üncü mad
~esini değ~tiren kanun layihası Mec
lis ruznamesine alınmıştır. 

İsmet İnönü iyileşti 
Rahatsız bulunan sabık Başvekil 

Malatya meb'usu İsmet İnönünün 
sıhhati selB.h kesbetmiştir. İsmet 
İnönü şimdi nekahat devresine girmiş 
bulunmaktadır. Evinde istirahat et -
mektedir. 

1 n gili z kraliçesinin an nesi öldü 
Londra 23 (Hususi) - Kraliçe Eli

zabetin annesi Stratmore düşesi, bu 
sabah saat 3 de ölmüştür. 

Kral ve kraliçe derhal düşesin evine 
gitmişlerdir. 

Adana da 
Sulama kanalları 

Arnavudköyde Kireçhane caddes!n
de 14 numaralı köşkte gizli bir eroin 
imalathanesi meydana çıkanlmış~ır. 

Adana 22 - Geçen sene etüd işleri ik- Uzun zamandanberi bu köşkü tarassud 
mal edilen Adana sulama kanalları in - eden inhisar memurları köşkü kıra ile 
şaatı 5 sonkanunda başlamıştı. Bu in - tut.muş olan eski kaçakçılardan İbra -
şaata hararetle devam edilmektedir. Dil- him Hakkıyı suç üstünde yakalamıya 
herler Sekisinden başlıyarak bağlar ara- muvaffak olmuşlardır. Bir delikli taşın 
sından geçip Zeytinli istasyonu civarında altında da iki kilo eroin bulunmuştur. 
bitecek olan kanallarda yapılmakta olan İbrahım Hakkı fabrikayı 15 seneden-
4 büyük köprünün inşaatı bitmek üzere- beri işletmekte olduğunu fakat yaptığı 
dir. croınlcri başka memleketlere sevkedip 

Bu senC' feyezanları önlemek için ya- sattığını itiraf etmiştir. 
pılması kararlaştırılan büyük kanalların İbrahimin metresi ile 8 suç ortağı da 
inşaatı da başlıyacaktır. Yapılacak bu in- yakalanmışlardır. İbrahim tesisatının 
şaat 4 milyon liraya malolacak ve 3 sene- beş bin lira kıymetinde olduğunu söy-
de bitecektir. }emiştir. 

S.yfa 1 

• Hatagda mızıkcılıklar ve 
tahrikat hala devam 
ediyor 

Yazan: Selim Raııp Emet 

H ataydan dün gelen haberler bize 
en dokunacak bir mevzua temas 

ediyordu. Ordu bürolarında vazifeleri 
başına giden miımessillerimize, ne idı.iğl 
belirsiz bir takım kimseler tecavüz etmij 
ve yol üstünde asayişi temin vazüesile 
mükellef olan bazı Suriyeli askerlere 
müracaat edildiği zaman, bunlar da bir 
şey yapamıyacaklarmı ve bu manzarayı 
gören mümessiller için artık geri dönüp 
Türkiyeye gitmekten başka çare olma -
mak lazım geldiğini söylemişlerdir. 

Her türlü inzibati tedbirin alındığı ve 
her nevi asayişsizliğin önüne geçileceği 
vlldolunan bir mıntakada cereyan etmek 
itibarile bu hadisenin arzettiği husus! 
mana kimsenin gözünden kaçmaz. Türk 
halkının kahir bir kesafet arzettiği bir 
şehirde köruklenerek meydana getirilen 
bu kabil sun'i galeyan ve feveranlarla 
'lürklüğün kendi haldondan feragat et
mesi de elbette ki mevzuu bahsolamaz. 
Bu vaziyetin doğurduğu ilham ile söyle
nebilecek bazı şeyler vardır: 

Fransa, Suriyede Cemiyeti Akvamın 
mandateri olan bir devlettir. Yani elinde 
bir emanet vardır ve bu emanete hüsnü 
muamele etmekle mükelleftir. Halbuki 
Fransayı böyle hareket eder görmüyo -
ruz. Bir taraftan bir unsura )'Üz verip 
öbürünü ezmiye uğraşırken, diğer taraf
tan da aralarında ahenk gödüğü unsur -
lan tefrikaya düşürmiye çalışıyor. Tıpkı 

vak:tile İzmirde olduğu gibi. İzmiri Türk 
vatanından ayırmak istiyenler nasıl bir 
zaman orada bir, Ariya müracaat dala -
veresi düşünmüş ve söz götürmez İzmir 
Türklüğünü ayırıp zayıf düşürmek için, 
İzmir halkını, şehirli, köylü, Zeybek, 
Yörük gibi garib bir tasnife tfıbi tutmak 
istemişse, Fransanın ve Fransa ile bera
ber Hatayda seçim işlerini idare edenler 
de kötü, entrikacı, hüsnü niyetsiz ve mü
nafık bir maksadla bu nevi tasniflere baı 
vurmuş ve Hatayı, Hatayın öz evladına 
bir cehennem haline getirmiştir. Eğer 

Fransanın hakiki maksadı Hatay mese
lesini bizimle iyi bir şekilde halletmek 
ise, bu nevi entrikalara tenezzül etmesi 
yersizdir. Çünkü bu nevi çekiŞmeler her 
ne kadar nihayetülemr iyi bir surette 
halledilseler dahi, haklı tarafın kalbinde 
haklı olarak bir iğbirar tortusu bırakır. 
Yok maksad z.aman kazanmaksa, ortada 
kazanılacak bir §eyin bulunmadığını bizim 
kadar Fransızlar da bilirler. Hatayın 

mukadderatı taayyün etmiştir. O er geç 
namzedi bulunduğu tabü hayatına kavu
şacaktır. Şu halde, kötü bir müstemle -
keci zihniyeti ile çekişe çek.işe pazarlık 
yapmıya kalkmanın ne lüzumu vardır? 
Koca Fransanın gözünü Faslar, Cezayir
le, Tunus ve Hindiçiniler, garbt Afrika 
ve Senegaller ve daha bilmem neler hA
ıa doyuramadı da, küçücük Hatayla mı 
iştihasını gidermek istiyor? Fakat İs -
kcnderup. balığı sazan fasilesindendir. 
Ekser hançerelerin teşekkülatı bu nevi 
balıkları yutmıya müsaid değildir. Onun 
için bu fena oyundan vazgeçip işl tatlı 

tarafından tutmak elbette ki hayırlıdır. 
Selim Ragıp Emeç 

Zonguldağın Fransız 
işgalinden kurtulduğu gün 

Zonguldak 22 (A.A.) - Zonguldağnı 

Fransız işgalinden kurtulduğu ve milll 
idareye kavuştuğu muUu günün yıldö -
nümü Halkevinde törenle kutlulannuı -
tır. Bugün ayni zamanda büyük Türk 
alimi ibni Sinanın 901 inci yıldönilmüne 
rastladığı için Halkevinde verilen söy -
!evde büyük hekimin eşsiz dehası, ha -
yatı ve eserleri anlatılmış ve ebedi adı 
saygı ile anılmıştır. 

Ticaret mukaveleleri 
Ankara, 22 (Hususi) - Tıcaret mu

kavelesi veya modist vivanti akdet -
miyen devletler ülkelerinden Türkiye
ye yapılacak idhalata memnuiyetler 
veya tahdıdler veyahud tağyirler tat-
bikına dair olan kanunla hükumete ve
rilmiş olan salahiyetin temdidi hak
kındakı layıha Meclis ruznamesine a· 
lınmıştır. 
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tm#IK•ll~ DllLil!std 
Dört esnaf cemiyeti arasmda 

garib bir ihtilaf çıktı 
Derbend cinayeti 

lpsaladan gelen ikinci parti 

Derhal önüne geçilmesi 
icab eden bir sahtekarlık 

tahkikat evrakı da tedkik Rizede henüz çay sanayii kurulmamış olmasına rağrneıı 

Garsonları her cemiyet kendisine aza kaydetmiye 
çalışıyor. işin mahkemeye intikal etmesi ihtimali var 

ediliyor Likapa denilen bir ağacın yapraklarını çay diye sabyorlar 

Esnaf muayene cüzdanlarının yenilen
mesine devam edilmektedir. Bu a.y so -
nuna kadar esnaf cemiyetlerine kayıdlı 
otuz dört bin esnaftan mühim bir kıs -
mınm cüzdanı değiştirilmiş olacaktır. Her 
muayene cüzdanı esnafa pul, cüzdan ve 
saire masrafı ile yetmiş beş kuruş<\ mal
olmaktadır. Esnaf cemiyetleri muayene 
cüzdan ve aidatından büdcelerinin en 
mühim varidatını temin etmekte oldu -
ğundan her cemiyet aza sayısını çoğalt -
,mağa gayret göstermektedir. 

Cemiyetlere esnaf kaydebne işinde 

kahveciler, garsonlar, şekerciler ve lo -
kantacılar cemiyeti arasında ihtiW baş 
göstermiştir. 

Şehir işleri: 

Senar •hcılar umumi caddeleri 
işgal edemiyecekler 

Seyyar satıcıların halkın mütekasif 
bulunduğu umu.mi caddelerde durup 
satış yapmalarının S'Ureti kat'iyede ö
nüne geçilmesi için belediye zabıtası 
memurlarına emir verilmiştir. 

Çarşı içerisinde ve Mahmudpaşa gi
bi bazı yerlerde dükkanlardan dışarı 
çıkarak çığırtkanlık yapan, müşterile
rin ve bilhassa kadınların arkalarına 
talalarak iz'ac eden çıraklar da beledi
ye zabıtası talimatnamesi hükümlerm
ce cezalandırılacaklar ve bu hareketle
ri menolunacaktır. Eminönü kayma
kamlığı bu işlerle ciddi surette meşgul 
olmaktadır. 

Sokaklann yıkanmam ve sulanma iti 
Geceleri köprü üstü yıkarunakta ve 

hergün arazözlerle sokaklar sulanmak
tadır. Arazöz sayısının azlığı ve sokdk
ların gayri muntazam yapılışları yü
zünden sulanma iŞi istüadeli bir şekil-
de olmamaktıdır. Bu hususta muhte
lif semUer halkı belediyeye yapılan şi
kayetlere sokakların bozuk oluşu yü
zünden her tarafa arazöz gönderileme-
diği cevabı verilmektedir. ıtanbulu 
tıergün yedi arazöz sulamakta ve bir 
ayda vasati olarak dört yüz metre mik
abı su sarf etmektedir. Sular idaresi her 
ay sokakların sulanması için belediye
ye ancak dört, beş bin metre mik'aLı 

.su verebihnektedir. Büyük caddelerin 
yıkanması için her gece iki üç bin ton 
suya ihtiyaç vardır. Sular idaresi bu 
mikdan belediyeye hergün veremiye
ceğini bildirmiş olduğundan caddelerin 
geceleri yıkarunasından sarfı nazar e
dilmiştir. 

l.tanbulda bir aylık tamirat 
Ye in .. at 

İnşaat mevsiminde bulunduğumuz
dan her tarafta yeni yeni binalar yük
selmektedir. Geçen ay içinde İstanbul
da -47 ev, 30 apartıman inşa edilmiş, 
311 bina tamir olunmuştur. 

Şehrimize relecek •eyyahlar 

Yakında Markolu seyyah vapurile 
şehrimize beş yüz, Roma vapuru ile ye
di yüz seyyah gelecektir. Seyyahların 
~ehirde uzun müddet kalınası ve eğlen
ce yerlerini gezmeleri için belediye tu
rizm şubesi müdürlüğü gazino, bar ve 
emsali eğlence yerlerinin sahibleri ile 
göril.§mektedir. Buralarda milli şarkı
lar söylenmek ve milli danslar göste
rilmek suretile seyyahlar celbolunac:ak
tır. 

Sirkeci meydanı 

Kahvelerde çalışan garsonlar, kahve-
• ciler cemiyetine, mahallebicilerde çalışan 

garsonlar şekerdiler cemiyetine, içkisiz 
lokantalarda çalışanlar da lokantac•laıl 
cemiyetine kaydedilmek istenmekte, her 
patron yanında çalıştırdığı garsonu ken
di cemiyetine sokmaktadır. Her cemiyet 
kendi büdcesindeki varidat mikdarını 
kabartmak için bu yola baş vurmaktadır. 
Garsonlar cemiyeti ise lokanta, mahalle
bici, kahveci dükkanlarında çalışan gar -
sonların da garsonlar cemiyetine kayde
dilmesini istemektedir. İhtilaf halledile -
mediği takdirde cemiyetlerin müştereken 
mahkemeye müracaat etmesi muhtemel
dir. 

Deniz işleri: 

Denizbank Cumhuriyet bayramına 

hazırlanıyor 

Denizbank Cumhuriyetin 1 S inci yıl
ciönümünde yapılacak deniz şenlikleri 
için şimdiden hazırlıklara başlamıştır. 

Bayram günlerinde liman ve deniz 
şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde 
donanacaktır. 

Sus vapurunun tecrübeleri yapıldı 
Sus vapurunun son tecrübeleri Kiyel 

limanında yapılmış ve çok iyi neticeler 
elde edilmiştir. Vapurun sür'ati saatte 
18.66 mili bulmu~tur. Sus tem.muz ibti 
dalarında limanımıza gelmiş buluna
caktır. 

Etrüak vapurunun inıaatı tamamlandı 
Denizyollarmın Almanyaya ısmarla

dığı vapurlardan orta hacimdeki Et
rüsk vapurunun inşaatı bitmiş ve va
pur denize indirilmiştir. Etrüsk hare
kete hazır bir vaziyettedir, kaptanı JS

tenilmiştir. 
Etrüsk 3500 gayri safi tonluktur. 

Makineleri 2000 beygir kuvvetindedir. 
Sür'ati 1 3.5 mildir. 

Vapurda 3 7 yataklı 20 tane birinci, 
-4-4 yataklı 16 tane ikinci mevki kama
ra, sigara ve müzik salonları vardır. 
Güverte yolcu istiabı haddi 30-4 kişi
dir. Vapurda 3 ambarla 6 vinç vardır. 

136.269 İngiliz lirasına mal olan Et
rüsk Mersin hattında işliyecektir. 

&.tanların llğım aulan ile 
aulanmuına mO.aade edilmiyecek 
Muhtelif ihtarlara rağmen birçok 

bostanların civarlarından geçen lağım 
sularile sulandığı ve lağımlardan çıka
rılan pisliklerle gübrelendiği görül
mektedir. Belediye bu hususta şiddetli 
tedbir almaktadır. Bostanlar birer bi
l"er gezilecek ve bu gibi bostanlar tesbit 
edilecek, sahibleri çok ağır şekilde c~
za landın lacaktır. 

Ağzı açık kuyular kapatılıyor 
Metruk ve ağzı açık kuyular muhte

lif tembihlere rağmen henüz sahibleri 
tarafından kapatılmamıştır. Belediye 
bu gibi kuyulara tesadüf ettikce içini 
taş vesaire ile doldurarak ağızlarını 
kapatmaktadır. .............................................................. 

Derbend cinayeti tahkikatı devam et • Rize (Hususi) - Karadeniz sahille-
mekte, fakat bu tahkikat bir türlü sap _ ri~in çay mınta~aıa:ı olabilecek b~tün 
!andığı çıkmazdan kurtulup inkişaf ede- Rıze - Hopa sa~lle_n boy~ca yerlı adı 
memektedir. Şimdilik cinayetin yegane Likapa ve esas ısını Voccınıum arctest
saiki olarak kabul ve telakki edilen ka- phylus olan ağaçcık halinde bir nebat 
til Ali Rızanın karısı Yanola ile çocuk- yetişmektedir. Bu nebatın yaprakları
ları Kenan ve Kayanın nerede bulunduk- nın çaya çok benzemesinden bazı sah
lan anlaşılamamıştır. tekarlar bu yapraklan kurutarak -hat-

Cinayetin Yanola yüzünden işlendiği ta Rize içerisinde bile- Rize çayı diye 
tahakkuk etmiş bulunmaktadır. Malat _ satmaktadırlar. Geçen sene böyle sah
yadan aldığımız bir telgrafta aynen şu tekarlıklar yapanlar birkaç defa yaka
cümleler vardır: !anmışlar, haklarında kanuni muamele 

- Yanola Malatyada da birçok çirkin yapılmıştır. Bu nebatın kuru yaprak
hareketlerde bulunmuş, hatta kocası ta- larıru manzaraca çaydan ayırmak gıiç
rafından günlerce bir direğe bağlı bıra- tür. Hele çay yaprağı ile az nisbetlerde 
kılmak suretile cezalandırılmıştır. tağşiş edilirse çaydan tefriki imkansız-

İpsalada öldürülen rasad memuru Mu- dır. Likapa'nın enfüze edilmiş sı.ıyu 
hiddin kış ortalarına doğru Malatyaya müstekreh bir kokuya maliktir. Henüz 
gelmiş, bu geliş Ali Rızayı gene şüphe _ Rizede tam evsafta bir çay yetiştirile
lendirmiştir. O zaman Ali Rıza Saadeti memişken sahte çayın şu, veya bu pa
ölümle tehdid etmiştir. Bundan sonra zarda Riıe çayı diye satılması ileride 
Ali Rıza Diyarbakıra nakledilmiş, karısı kunılabilecek çay sanayiine indirilen 
Malatyada kalmış ve Ali Rızanın bu gay- en ağır bir darbedir. Yurd hesabına, 
bubetinden istifade ederek Malatyadan çay sanayiini koruyucu eller tarafından 
ayrılmıştır. Fakat nereye gittiği belli de- bu işe hususi \'e daha büyük bir öne.'ll 
ğildir. verilmelidir. 

Diğer taraftan İpsaladan ikinci posta Hendekde mahsul kurtuldu 
ile gelen tahkikat evrakı da dün tedkik 
edilmiştir. Bu evrakta vak'adan evvel 
Muhiddin ile Ali Rıza arasında cereyan 
eden muhavereyi işidenlerin şahadet]eri 
yazılıdır. Bu şahidlerin sözleri Ali Rıza
nın Muhiddine: 

- Karımdan vazgeç. bu alaka senin 
için de, benim için de fena olur dediğini, 
Muhiddinin de: 

- Benim senin karınla zerre kadar ala
kam yok, müsterih ol, alakamı kestim! 
cevabını verdiğini teyid etmektedir. 

Hendek (Hususi) - Son yağmurlar 
burada büyük bir sevinç uyandınmş
tır. Eğer daha bir müddet yağmur yağ
masaydı mahsul harab olacaktı. Bu 
yağmurlar mamulü kurtarmakla kal
mam~, rekolte üzerine de müessir ol
muştur. 

Bigadiçliler de kuraklıktan 
müteessir 

Bigadiç (Hususi) - İlkbaharda ya
ğan fazla yağmurlar ve devamlı soğuk-B i r yaramazın tramvay lar yazlık mahsulü geciktirmiştir. Kırk 
gündenberi devam eden kuraklık esa-

altl nda bacag""ı kesı.ldı· sen ~eç ekilmiş olan pamuk, mısır, su-
sam ve bilhassa muhitte yeni canlan-

Dün Aksarayda Celladçcşmesi civarın - mıya başlıyan tütün mahsulünün inki
da çok feci bir tramvay kazası olmuş, 9 şafına mani olmaktadır. Kuraklığın de
yaşında bir çocuğun bacağı tekerlek al - vamı bütün geliri pamuğa bağlı olan 
tında kalarak kesilmiştir. bura çiftcisini müşkül bir durumda b1-

Aksarayda Manastırlı Rifat sokağında rakacaktır. 
oturan Osmanın 9 yaşındaki oğlu Engin Ziraat Vekaletinin vilayete gönder
Aksaraydan Yedikuleye gitmçkte olan 70 diği on dört Selektör makinesinden bi
numaralı metrise bağlı 405 numaralı rö- risi nahiyemize verilmiştir Makine na
morka sağ taraftan atlıyarak binmek is· hiyenin merkezi vaziyetinde olan Işık
temiş ise de arabanın basamağından düş- lar köyüne yerleştirilecek ve köylü to
rnüş ve ayni zamanda tekerleğin altına git humunu burada temizleyip i'liçJama
miştir. Vak'ayı gören römork biletçisi ğa imkan bulacaktır. 

tramvayı idare eden vatman Süleymana Ticaret odası meclisinin 
!Azım gelen tehlike işaretini vermiş ve 
tramvay durduktan sonra altından çıka- kararları 
rılan Enginin sol bacağının kesildiği gö- . Ticaret ve Sanayi Odası meclisi dün 
rülmüştür. Vak'a mahalline yetişen za - toplanmıştır. İktısad Vekaleti Oda büd
bıta tarafından derhal cankurtaran oto - cesini iade etmiş ve 937 yılı varidat 
mobili celbedilerek yaralı Haseki hasta-

fazlası olan 26.563 liranın yeni yapı-
ne.sine kaldırılmış, tedavi altına alınmış- 1 k bo b. k ı · ı -'- ·u• 
t H .d. ed . . aca rsa ınası arşı ıgı o &rd.A mı ı 
ır. a ıs e kımsenın bir kabahati ol- b nk 1 d b" · t 1m ist 

dı. _ . a a ar an ırıne ya ın asını e-
ma gı, çocuğun luzumsuz isticalınin ka- • t. 
zaya sebeb olduğu tesbit edilmiş olmakla mf ~ he f b d ·· d 
beraber vak'a etrafında zabıta tahkikata re ye ı ~ para ~n yuz e onu-
devam etm kt di nun oda memurın sandıgına ayrılması 

e e r. · k ld • b b. ıC'ab etme te o ugunu ve unun ır 

Beyoğlu mütevellilik 
imtihanları dün bitti 

c!efa da Vekaletten sorulması hakkında 
bir karar vermiştir. Bu karar Mecliste 
münakaşalara )101 açmış ve neticede 
sandık nizamnamesindeki sarahat do

Vakıflar başmüdürlüğünde geçen pa _ layısile yüzde onun sandığa ayrılması 
zutesi günü başlıyan mütevelliler imti- muvafık görülmüştür. 
hanı önümüzdeki salı günü bitmiş ola _ Oda meclisinde görüşülen işler ara-

N I ŞAN caktır. Vakıflar direktörlüğü müdürle _ sında Avrupadan yapılan idhalAtta C. 
oener Mehmed Sermed Oünpınar kızı Ba- rinden ve memurlarından mürekkeb olan İ. F. sat~larda menşe sahaşetnarnesi 

yan Emine Sermet Ue mflteber tüccardan tevcih komisyonunun nezaretinde yapı _ ve tasdik harçlarının alıcıya aid oldu
merhum Ha.san Cemalin otıu ve Yıldız, Şık lan bu imtihanda, mütevellilere, vakıflar ğu tesbit edilmiştir. 
.,.. Mllll ainemalar sahibi Kadri Cemalinin 
kardeşi Yük.set Ticaret mektebi mezunların- kanunu ve nizamnamesine aid onar sual Bir gUnlUk zahire ihracatımız 
dan -.e genç ıacırıerim.11.ıden Ali ce- sorul.maktadır. İmtihanlar tahriridir. B" .. rf d İ t b 1 lima 
mallnin nişanlanma merasimi iki t.a- İmtihan olmak üzere müracaat eden ır gu~ ~ ın a 5 an u nın-
rafın aile ve dostlarının huzurlle dün gece mütevellilerin sa ısı 150 den f 1 dan ecnebı pıy?salara 1 500 ton buğday, 

d tes'id dil işti o ~. az adır. 50 ton ku~yemı, 50 ton kepek ve 91 ton 
Dağcılık Klübün e e m r. enç ve Bunlar, semtlere gore gruplara ayrılarak fy ih -:ı d·ım· ...+. 

Sirkeci meydanının a,.ılınası ıçm Eevimll nişanlılara sonsuz saadetler dUerlz. h a on rac e ı ı~ .. ır 
:ı- .............................................................. er grup için günler tahsis edilmiştir. G b. ·· zarfın.d İ t bul A 

Yeni Ankara gazinosu ile paviyonlann B -1 .h ene ır gun a san a -

1 1 
eyog u cı etindeki mütevellilerin im- · 

ve tramvay yolundaki camiin yıkılma- yeni neıriyat tihanları du·· b•t• ·1m· . tih nadoludan 345, ımanlardan 20, Trak-
n ı ırı ış, un an evra - dan .. t b w d ·ı t 

sına önümüzdeki hafta içerisinde baş· kının tasnifi b 1 şt B .. ya uç on ug ay ı e o uz 
ı k İNSAN - Aylık fikir ve san'at mecmuası. ne aş anını ır. ugun ve An d lud 20 T aky d 9 lanaca tır. yarın İstanbul t . 1 .. . ton arpa, a o an , r a an üçUncll sayısı zengin münderecat.ıa çıkmış- , pazar esı ve sa ı gunlerı . h rf d 
Meydanın deniz tarafında yapılacak tır. Bu sayıda Yııhya Kemalin net.Is bir i!llrl de Kadıköy ciheti mütevellilerinin imti- 5toOntonbeykuşaz pe~nır7 ~ tmu te 1 kyerl~r 

6
en
0 olan umumi hela, eğer yerden ıu çık- ve Mallarme'den şiir tercümeleri nrdır. hanları yapılacaktır. . y~ı, .. 0~ pamu yagı, 

ma.,."" ye lt h l" l k ı] k Hilmi Z1•a Sabahaddin Eyü .. bo51u "'"-ed B · tih 1 d ton ı.eytınyagı ge1
"""

1 
.. tır. ~ ra ı e ası o ara yap aca - J • &.& • aum u ım an ar a muvaffak olamıyan • • '-U"'i • 

~ y d çıkt v kd rd h Aeaotıu, Muzaffer Şerif, &dkı Yırcalı, Adnan Bresla se g s de TU k a o .ır. er en su ıgı ta i e satı ta mütevellilerin, vakıflar nizamnamesı· mu y r 1 m r p vıy nu cemu, Şerefeddln Yaltkaya ve diğer mubar-
modern bir umumi heli :iınşa edilecek- nrlerin felsefe, edebiyat ve t&rlbe aid maka- cibince mütevellilik yapamamaları icab Alınanyanın beş mühim milletler a-
tir. Jelerinl 1ht1n etmektedir. etmektedir. rası sergilerinden biri olan Breslau 

sergisindeki Türk paviyonu diğer nıetJI 
leket standardlan arasında temayüz et
miştir. 230 metre murabbalık bir sah• 
işgal eden paviyonumuzda tekmil ihraC 
ürünlerimiz teşhir edilmiştir. . 

Sergi için bilhassa İspartadan getir' 
tilen kıymetli Türk halıları pek beğe
nilmiştir. Türk tütünleri de dikkat "' 
aiaka çeken ürünlerimizin başında gel-
Illİştir. . 

Sergide Türkiyenin ekonomik vazı.ı 
yeti ve Almanya ile olan ticari ınün~ 
sebeti, memleketimizin iktısadi, sın 
'e kültürel sahadaki başarıları da gra" 
fikler ve resimlerle canlandırılınıştt~ 

Bundan başka ihrac maddelerinl~ 
tanıtan 20.000 den fazla broşür dağı' 
tılmış ve panayırda iki milyon ınarJc" 
lık Türk emtiası satılmıştır. 

Romanya ile ticaretimiz 
Romanya ile ticari münasebatıınızllt 

yıldan yıla azaldığı görülmektedir.1!: 
azalış, birkaç sene içerisinde, beJ1l·ıJ 
yarı yarıya denecek derecede kend1 

hissettirmektedir. Son günlerde ~ 
manyadan gelen bazı müesseseler J1lil'" 
messilleri üzüm, incir, fındık, kU1'1l 
meyvalar, zeytin, palamut, tütün, bil'" 
bubat ve yağ ihracatcılarından Roman• 
yaya ihracat yapanlarla temaslara bB~ 
lamışlardır. Bu temaslar Romanya~: 
ihracatımızın artması bakımından ço 
faydalı olacağı için müsaid şekilde ıcat" 
şılanmaktadır. 

Ankara borsası 
Açıhı • kapan;fi;&n 22 - 6- 938 -

ÇEKLER __. 

Açılı' 1Capan1' 
Londra 6,23 6,23 

Nn-Yor• 126,7176 Ul),7l76 

Parla 3,60 3,60 
MUlno 6,6176 6,6176 

Cennrt 28,896 21,896 

AmaterdaJI'" 69,616 69,616 
Berlln 50,66 l)0,66 
Brükatl 21,3276 2ı.~76 

AUna 1,14 1,14 
Botya ı.&376 ı.6376 

Praı C,!1676 4.!1676 

Madrid 6.9'J26 '·~ 
Varto'fa 23.626 2s.6j6 
Budapeftt a4.92 24.n 
Bükret 0,9S76 0,9376 
Belgrad 2.8626 2,8626 
Yokohama !fı,37 36.37 
Stokholıa 32,1226 J'J,1226 
Ma.kOYa 23,6626 13.6f>jlİ --

ESHAM --Acılıı Kapaaıı 

Anadolu 1111. " eo 
pefln . - -
A. Şm. " tO n.'1ell - -
BomonU - Nektar - -
Aalan çtmento 12 3G 11 36 
Merkes Bankuı 96 96 
..., Bankuı 10 10 1080 

·reıeton ' 8 GO -
lttıhat .,. Delir· 1~ J,j -
Şark Detl.rmenl 1 10 -
TerkOll 7 - --
iSTİKRAZLAR 

Acalıı K.pa••• 

Til.rk borcu I pe,ın 1J 19 

• • D - -· • • lll • - -
\. ~ ..... -
••·•••••••••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••·· 1 
CemalSahirOperet 

BU GECE I· 
Beylerbeyi Aile bahçesinde. MAit. 
NELLA - DAKTiLO Cuma gQnO ·~ 
şamı Suadiye Şenyolda RA?dP • 
Cumartesi Şehremini inşirah b~ 
çesiııde RAMPA mevsimin en gO r 
eseri Sahir caz konseri num~ 

Ankara Tiyatrosu San 'atkArlart 

8 
Biı ge<:e: Kıııalıada 
Yarın gece: Şenyol 

c""(8B~ı BA;:d), 
Vodvil 3 Perde 

Zehirleyen DudaklBf 
Piyes 1 Perde aynca: CAZ.· 



Z3 Dadım 

Muşda imar faaliyetine hız verildi 1 Erzurumda bir kaçakçı 
şebekesi yakalandı 

Vali Tevfik Gür inşaata bizzat nezaret ediyor, ıehir Erzurum (Hususi) - Sekiz aydan-

Y urdda spor hareketleri 
Vefalılar Borsada Acaridmanla, Galatasaraylılar 
Edirnede Yavuzsporla, Doğansporla Üçok da 
Manisada Sakarya ve Bozkurtla karıılaşblar 

1eni bir çehre arzetmeğe başladı beri izi. üz~rinde yürünen bir kaçakçı 
şebekesı nihayet yakalanmıştır. Şebe-

MU§tıın bir görünilf . 

Muş (Husust) - Umumt harbin sa- ket hastanesl, aygır deposu' ve temiz su 
dematile harap bir hale giren Muşun isalesi ve umumi elektrik tesisatı üze
inıan için vali Tevfik Sırrı Gürün ge- rinde nazara çarpan çal.ıfmalar pyanı 
~n kış içinde bizzat hazırladığı planlı hayret bir durumdadır. 
Projeler bu sene her seneden bir ay İmarcıhkta ;profesörlük ünvanı bile 
sonra inşaat zamanının hulUl etmesine kendisine az görülen vali Tevfik Sırrı 
rağmen mayıs sonlarına doğru başlı- Gürün mütemadiyen muhtelif yerler
Yan faaliyet o kadar geniş ve o kadar deki inşaat üzerinde bizzat yaptığı 

intizam altında devam ediyor ki Kültür kontroller ve vrdiği direktifler bu 
:tnahallesi namı altında vücuda getirile- umuınt inşaata daha başka bir sür'at 
cek muhteşem binaların hemen yarıya ve faaliyet vermiştir. Bir sene içinde 
Yakın inşaatı bitmiş demektir. memleketimizin çehresi değişmiş vira-
Şehir dahilinde açılacak bulvar neler yerinde mamureler görülmiye 

Ve memurin evleri ve ilk okul bina- başlamJilır. Bu meyanda muhtelif 
sı ve geçen sene başlanıp ta ~ın gel- meyva ağaçlan binlerle akasyalar dahi 
?nesi dolayısile yan bırakılan memle- ekilmiştir. 

Muradh taş ocaklarında 
bir facia 

Armudlu mektebi 
yatılı olacak 

Muradlı (Hu- · Armudlu ( Hu-
'Usi) - Muradlı- susi) - Armudlu 
tlın üç kilometre okuluna yeni sı • 
~·akınında bulu· Qıflar ilave edil· 
llan taş ocakla- miş: , ve yent 
tında yıkıntı ol- ders- yılı için ye-
rnuş, bir amele niden muallim 
feci surette öl .. ihtiyacı başgös -
:tnüştür. -J termiştir. Mek -

O c a k l a r • 1 ' tebin, civar köy 
dan Omsim şir- çocuklarının ih • 
keti namına taş Kazada ölen. amele 
ç ı k a r ı 1 m a k- Ahmed tiyacını karşıla • BaşmualUm 

ı 

ması için yatılı 
tadır. Ocağın alt kısmından fazla içeri mektebe tahvili Mustafa Demir 
girildiğinden, üst tarafını fitilleyip aşa
ihya indirecekleri sırada amelelere so- cie düşünülmek~~dir. Bu işin bu yıl 
kulmamalan hakkında tembihat veril- tahakkuk edecegı umulmaktadır. Mek
dıği halde amele Aşağısırt köylü ve teb ~aşınu.~l~mi ~ust.:ıfa ~mir tale • 
Bulgaristan göçmenlerinden Hüseyfü b~lenne buyük bır alaka gostermekte
oğıu Ahmed aldırış etmemiş ve yuka- dır. 
l'ıdan inen tonlarca taşın altında kal
nııştır. Ahmcdin vücudü tanınmıya<'.ak 
Şekilde parçalanmıştır. Mahalli vak'a
~·a giden Çorlu Cumhuriyet müddeiu
lnumisi, hükumet doktoru gereken Jn
celeme ve muayeneyi yaparak cesedin 
defnine ruhsat vermişlerdir. 

E'rzurumda belediye faaliyeti 
Erzurum (Hususi) - Erzurum bele

diyesi yüze yakın dükkanı belediye za
bıtası talimatnamesine aykırı hareket 
suçundan kapatmıştır. Talimatnameye 
Uyan dükkanlar gene açılmaktadır. 

Bir köy kAtibi aklmı oynattı 
Bigadiç (Hususi) - l3igaiiiçe bağlı 

Çamköyünün katibi Ahmed bundan iki 
ay evvel akli müvazenesini bozmu~ ve o 
zamandanberi evinden dı~arı çıkmama

ğa başlamıştır. Fakat son günlerde tehli
keli bir duruma girmiş olan bu deli odun 
ve balta ile köy sokaklarında dolaşarak 
önüne gelene saldırmağa başlamıştır. 
Vak'a h'.ikfunete haber verilmiş ve geıen 
jandarmalara da mukavemet etmek ıstl
yen deli güçlükle yakalanarak Bakır
köy akıl hastanesine yollanrnıştu ... 

kenin efradından kırk beş yaşındaki 
Etem Halebden Türkiyeye sigara ki· 
ğıdı geçirirken cürmümeşhud halinde 
yakalanmış, tahkikat derinleştirilmiş, 
ve şebekenin reisi olan Rüstem de ele 
geçirilerek tevkil olunmuştur. 

Kaçak sigara kağıdı mikdannın iki 
yüz kutu olduğu tahmin edilmektedir. 
Bu arada çok mikdarda çakmak taşı da 
yakalanmJitır. 

Bitlis Kızllay kurumu 
iyi çahşıyor 

Bitli& Kızılay Kurumu idare heyeti 

Bitlis (Husust) - Vi.liyet Kızılay Ku
rumu geçen senelere nisbetle daha esaslı 

Sinobda Hava kurumu menfaatine zaman zaman gösterdiği üstünlük ve 
at yarışları yapıldığını yazmış, bu bu- gayreti ile devam etti. 
susta tafsilat :ta vermiştik. Bu yanşlar- Neticede misafirler 18-13 gibi S sa
da bisiklet ve atletizm müsabakaları da yı farkla maçı kazandılar. Oyun umu
yapılmıştır. Resmimizde milsabakala- miyet itibarile iyi ve samimt bir hava 
ra giren sporcularla yar~ ve koşular içinde geçti. Misafirler halkın kendile
tertıp· heyetinden bir kısmı görülmek- rine karşı gösterdiği ilgiden menuıun 
tedir. kaldılar. Sporcu arkadaşlar İstanbula 

V dfa-Acaridınan maça avdet ettiler. 
İmıirlilcr ve Manisalılar maçı 

Bursa (Husus!) - Şehrimizin Acar· Manisa (Hususi) - İzmirin Doğan 
idman takıınile, -yefalılar ~ra~ınd~ ~tı- spor ve Üçok kllibleri Manisanın Sa-
cılar sahasında 'hır çok seyırciler önun- k B kurt kl ·· bl .1 1 de bir futbol maçı yapılmıştır. Hakem- arya v7. oz u e~ e ~aç ar 
li~ M t f ·.'.!! t · t' M f yapmak uzere buraya gelmışlerdir. Ye-

IS' us a a ıaare e mış ır. aç sı ıra . d ·· b k 1 
ka dört .1 V f lıl Ub" nı stadyom a yapılan mu.sp a a arda 

r~ı . sayı ı e. v~ e a arın ga ı- Sakarya Doğanspora 3-1, ve Bozkurd 
yetıle neticelenrnıştır. Üçoka 1-0 mağlUb olmuşlardır. İzmir-

Edirnede basketbol maçı liler oyunlarda büyük bir teknik ve 
Edirne (Hususi) - Galatasaray bas- mükemmeliyet göstermişlerdir. 

ketbol takımı ikinci revanş maçını da Bu yıl atletizm müsabakalarının ela 
Yavuzsporla yaptı. Manisada yapılacağı öğrenilmiş ve bu 

Hakem Sa cinin idaresinde başlıyruı haber spor mahf ellerinde büyük bir 
maç çok heyecanlı ve her iki tarafın alaka uyandırmıştır. 

Hasankalede bir 
tren kazası 

ve daha geniş bir p~ogram~a ife başl~- Erzurum (Hususi) _ Hasankalenin 
mıştır. Kurumun geliri 937 yılı büdcesı- Hı .1 k.. ·· · d fec' bır' tren . - . zın yas oyu cıvarın a ı 
nm uç mıslini bulmu§tur. Sağlık ve sos- k lm t 0 · d geçen tren 

Harmanalan köyünde 
yeni bir mekteb yaplldı 

al d dfr k .. .. R . Tın b azası o uş ur. cıvar an , 
y yar ım e toru emzı asın aş- Hı .1 k" .. b .. t yak · . zırı yas oyuQe eş yuz me re -
kanlığındaki kurumun değerlı ve çalış- - d b' dif .. e-
kan ·ki ·· d f 1 ·· . d laştıgı sıra a ır gar ren muvazen 

ı yuz en az a uyesı var ır. . - dil .. c:+-
ş. d' k d ~ı k d' kt" 1-ğ" d sini kaybetmış ve aşagıya şmu;1~ur. 
ım ıye a ar sa6 ı ıre or u un e . .. .. .. .. 

toplantılarını yapan Kurum ,ehrin iyi Bu sırada tr~n hır kopru. ustun~.en 
bir mevkiinde güzel bir bina kiralamış g~çmekte oldugundan .g:a:difre~ k~?
ve çalışmalarına burada başlamıştır. rüden yuvarlanarak fecı bır şekilde ol-

müştür. Hadiseye müddeiwnumnik vı 

Kaşda yeniden eski 
bulundu 

eserler polis el koymuştur. 

Kaş (Hususi) - Kalkan n.ahiyesiıı
de yeniden yapılan bir aramada, yer
lilerden birinin evinde eski eserler bu
lunmuştur. Bir kadın ve bir aslan hey
keli ile bazı kırık fakat kıymetli heykel 
parçalarından mürekkep olan bu tarihi 
eserleı; Antalya müzesine gönderile
cektir, 

lspartada 3 dükkln yandı 
:Isparta (Hususi) - Gece geç vakte 

kadar dükklnında çalı.şan ve giderken 
mangalındaki ateşi söndürmesini unu
tan bir kunduracının hatası yüzünden 
sağında ve solunda bulunan iki kundu
racı dükkA.nınm yanmasına sebebiyet 
vermiştir. Belediyenin itfaiyesi vaktin
de gelmişse de su buhranı yüzünden 
yangın biraz geç söndürillmüştür. 

Denizlide lisan kursları Barmanalan köyü. muhtarlan 
Denizli (Hususi) - Mekteblerln tatili Hüseyin ve Osm.an 

dolayısile lise lisan muallimlerı tarafın· Orhaneli (Hususi) - Keles nahiye
dan Halkevinde ingilizce ve fransızca sine bağlı Develer köyü bağlarile meş
kurslar açıllmışbtır. kBirçlok dkız, ~r~fekd tal~- hur bir köydür. Buradaki bağlar, meş
be ve genç er u urs ar an ıstı a e e.- hur İzmir bağlarından daha itinalı da-
mektcdirler. h t · d' ·· ·· 1 ..:ı t · Ü' .. a emız ır ve uzum er ue zmır zum-

Zile belediye reisi lerile pekal8 boy ölçüşebilecek nefa
settedir. Bütün köy bağcılıkla geçin-

.. z.~ıe (H.~susi) .-:- ~elediy~ reisi .Zihn~ye mekte, bir taraftan da fundalıklar, ça· 
gorulen luzum uzerıne bundan bır mud- lı1ıklar bağ haline getirilmektedir. 
det evvel işd~n el ~:k~irilmiş~i .. ŞOr~yı İki mahalleden mürekkep olan Har
devletçe beledıye reısının mucıbt mes u- manaları köyünde, birbirine on dakika 
liyet bir hali görülmemiş ve Zihni Aksoy mesafesi olan iki mahallenin arasında 
yeniden vazifesine başlamıştır. beş sınıflı bir mekteb yapılmaktadır. 

...................................................... , K3rgir olan bu biı1a üç yüz talebentn 
1 Koçuk Memleket Haberleri J okuyacağı kadar büyük olacaktır. Bu 
!. ........................................ -......... köy için iki muallime daha ihtiyac var-

Samsun Halkevl temsmerl çok muvaffak dır. Bu muallimlerin maaşları köy büct-

Hasan Bey Diyor ki: Ola Pazar 
oıu,.or cesinden verilecektir. 

samsun (Hususi) - Büyük bir hwa çahş-
mata ba,ııyan Halken temsil kolu bu hafta Mektebin inşasında her iki mahalle 

- Ah bilsen Hasan Bey, 
ben öyle derdliyim ki ... 

•. . Bir genç kızı çıldıra
sıya seviyorum, o da bent 
seviyor zannediyordum. 

. .. Geçende tenha bir 
yerde gördüm, kendisine 
ilanı aık ettim: Fakat o; 
cimdad> diye bajırıp kaç
maaın mı? 

----.,.cıı.ıı-... 

Hasan Bey - Hakkı var 
azizim, afk yüzünden ya -
pılan cinayetleri her gün 
gazetelerde okuya okuya 
içine korku ıelmı,tır. 

(Yurd ve vazl!e) adlı eseri çok bUyük bir muhtarının da hem bedenen, hem de 
munrtatiyetıe temsil etmiştir. Eser iki defa malen büyük yardımları görülmüştür. 
tekrarlanmıf, bin iki yüz kişi tarafından aey- -
ıedllmlştlr. Temsilde vali, generaller de bu- Kaş çiftçisi borçlarınm tecilini 
ıunmu~ardır. Sahne cidden muvaffak blr 
şekilde tanzim olunmuştu. Halkevlnin temsil- İstiyor 
leri en muntazam heyetıerinki lyarında mu
varrakiyetle başarılmaktadır. Rejisör tayanı 

tebriktlr. 
Göynük icra menıurlufu 

Boyabad'dan yazılıyor: İcra memuru Ne
cati Zlnclrcl köyünün icra memurlu~una ta
yin edllmlştır. Necatinin yerine tayin ed\len 
icra memuru HO.mld Biber yeni vazifesin" 
ba'lamıştır. 

Zilede polis tetltilltı 

Zile <Huausl> - Burada, yakında polls tef
ldlltı yapılacaktır. Bu haber, Zile halktoı 
çok ıevindlrmlıtlr. 

Ka§ (Hususi) - Zürra, alakadarlara 
müracaat ederek bankaya olan borcıa
rının tecfl edilmesi dfleğfnde bulun
muşlardır. 

Trabzon seferleri 
Erzurum (Hususi)- İhracat mevsi

minde vapur seferlerinin İranı A vru
paya yaklaştırması bakımından Trab
zona, doğru postalar işletilmesi Deniz· 
banktan istenmektedir. 
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KE~EPÇE 

A 
tım: 

yasofya meydanını geçtim, 
yan sokaklardan birine sap-

- Sana yürü, diyorum. 
Sesin geldiği tarafa baktım: 
- Yürü diyorum, şimdi ha!... 
Üç çocuktular. En büyüğünün yaşı, se

ki7Jden fazla değildi. İkincisi de ondan 
belki bir iki yaş küçüktü. Üçüncüsü ise 
görünüşe nazaran henüz beşinde ya var, 
ya yoktur. 

İki büyük, küçüğü ortalarına alınış

lardı. Küçüğün iki eli bir ip parçasile 
birbirine sıkı sıkı bağlanmıştı. Çocuk yü
rümekte güçlük çekiyordu. Büyükler o
muzlarına tüf ek tak.ar gibi, uzun dey
nekler takmışlardı. Küçük biraz geri kal
sa, sağa sola yalpa vursa hemen bağırı
yorlardı: 

- Yürü, diyorum .. 
- Oyalanmanın sırası değil! 
- Şimdi ha! 
Bu iki afacanın kendilerinden kuçük 

birini yakalayıp, ona eziyet etmeleri hiç 
hoşuma gitmemişti. Yanlarına sokuldum: 

- Dursanıza! .. 
· Üçü birden durdular. İki büyüğe çı
kıştım: 

- Siz ne yapıyorsunuz! .. Her ikiniz öe 
bilyüksilnüz, o ise küçü~ ne diye ona 
eziyet edersiniz? .. 

Uçü birden cevab verdiler: 
- Biz ne yaptık amca~ sen karışıyor

sun! 
Bu sefer küçüğe döndüm: 
- Seni kurtaracağun, bak sana eziyet 

ediyorlar. 
Küçük, zeki gözlerini gözlerime dikti: 

- Amca biz OYJUll oynuyoruz. 
Gene her üçü bir ağızdan söylediler: 

- Jandarmalık - mamunluk oyunu oy-
nuyoruz. 

- ?????? 
- Biz ikimiz jandarmayız! 

- Ben de maznun! 

- Biz jandarmalar, bu maznunu ya-
lancıktan tevkifhaneden mahkemeye gö
'türüyoruz. 

Artık bir şey sl>yllyemezdim. Başımı 

önüme eğdim, yava~ yavaş yürüdüm. 
- Yürüsene, sallanmanın sırası değil! 

Başı.mı kaldırdım. Sillhlı iki jandar, 
ma kelepçeli bir mamunu ortalarına al
mışlar, yürüyorlardL 

1amet Hulibi 

C Bunlan biliyor mu idiniz?~ 
·--------

Köpeklerde irsi itiyadlar Baş açmak ve baş örtmek 

/ 

Köpekler yatmadan evvel, yatmak için 
intibah ettikleri nokta etrafında birkaç 
defa döner, sonra yatarlar. Bu, irsi bir iti
yaddır. Çünkü yabani köpek, geceliyece
ği yeri rahatlaştırmak için otlu bir yer 
seçer, bu otlan çiğniyerek yatırır, ken -
disine bir nevi yatak yapar, sonra kıvrı
lırdı. Bugünkü ehli köpeklerL'l yatma -
dan evvel yatacaklan nokta etrafında 
böyle anlaşılmaz bir surette birkaç defa 
dönmelerinin sebebi bu olsa gerektir. 

* Tırnakları Uzerine Ruzvelt'in 
tercumei halini yazan adam 
Bir İncil sayfasını bir pulun üzerine 

yazanları işittik, fakat Amerikada bütün 
küçük yazı yazanlan bastıran bir adam 
zuhur ettiğini bilir misiniz? Bu adam 
Parker isminde bir bekçidir ve parmak
larının tırnakları üzerine cumhurreisl 
Rooseveltin hayatının bir hüiasasını yaz
mıştır. 

Genç kız, 
Genç kadın farkı 
Büyükadada oturan Bay Turgud bir 

genç kızı seviyor, onun tarafından da 
mukabele görüyor. Evlenmek niyetin
de, fakat son dakikada tereddüde dü
şüyor, içinde bir sual: 

- Acaba ben bu kızı mes'ud edebilir 
miyim? 

Ve bana soruyor. 
Delikanlıyı tereddüde sevkeden nok4 · 

ta evlenmeye karar vermeden evvel 
tanıdığı kadınlar arasında chararet> 
uyandıramamış olmaktır. Hiç değilse 
mektubunun milbhem, karışık, uzun 
cümleleri arasından ben bu manayı 

çıkan yorum. 
Delikanlının hatırına gelmiycn mü4 

hlın nokta iki cmevzu> arasındaki 

farktır. Birincisi elinden binlerce ço
cuk geçmiş bir hocaya benzer, zeka
ları ölçmek kudretine ve itiyadına bu
na mukabil ikinci mevzu choca. de
ğil, ctalebe, dir. Ne görürse, ne bilirse 
hep karşısındakinde görecek, .hep on4 
dan öğrenecektir. 

İngiltere mahke
melerinde bir ha
kim bir katili ida
ma mahkUm edip 
te hükmü okuya-
cağı zaman siyah 

takkesini başına ::::::::::? 
geçirir. Siyah tak-~--
ke bir hakiınln IUI 1 • 
merasim eşyasın-

dan biri sayılır. Eski İbranilerle eski Yu
nanlılar ve Romalılarda başı örtmek ma
tem alameti idi. Bu Adetin o zamandan 
kalını§ olması ihtimali vardır. 

* Kısrak sUdü mefhlçlara iyi geliyor 

Bazı Avrupa fehirlerinde · kısrak rü -
tünü mefluç olanlara verirler. Sibirya -
da ve birçok §ark eyaletlerinde sağılan 
kısrak sütleri tahammür ettirilerek bir 
nevi alkollü içki haline aetirilir. Buna 
kımız ismi verilmeklec!r. Keskin birai 
gib tadı vardır. 

Cemiyet hayatında gi.lzelliği, mev
kii, serveU yanyana görmüş, mukaye
se etmiş, ölçmüş kadınların arasında 
csoğuk, kalabilirsiniz, fakat bu genç 
kız, sizi ilah sanacaktır. Hem efendim, 
ne için telaş ediyorswıuz? Madem ki 
seviyor, madem ki ilk olarak sizi gör
müştür, normal tip olarak sizi bula
caktır. Temenni ediniz ki hayatında 
anormali görmesin. 

* clzmih te H. B. ye: 
Hayatta her erkek bir aktör, her ka

dın bir aktristir. Her biri kendi rolünü 
oynar. Şu farkla ki bazıları rollerini 
benimsemişlerdir, dillerindeki cümle 
kendi ruhlarından kopar, bazıları ise 
rollerini benimse.memi§lerdi, sahnede 
acemi gfüünürler. 

Bahsettiğiniz genç kız bence o daki
kada samimi idi. Dekorunun ve muhi
tinin isteğini yapıyordu. Dekor ve mu
hit değişince bir evvelki perdeyi u
nuttu. Şimdi kim bilir nerede hangi 
piyesin cümlesini tekrar etmektedir. 

Ne mi yapacaksınız? Onun yaptığını. 
TEYZE 

.. 

Şort. Ayni ketenden ayni boyda plaj 
mantosu. Sentürle yakada kırmızı birer 
yıldız var. Madenden vıya kumaştan 

yaptınlabilir. 

2. Bol keten ıort. Beyaz düz örgü bluz. 

Şık bir bone 

Saçlarınızı dağılmaktan kurtaracak 
şık bir bone isterseniz elbisenize uygun, 
açık renk, ufacık bir eşarpın kenarma 
'kanaviçedcn renkli bir cSU> işleyiniz. 
Uçlarını ensede bağlayıp (veya iğnele
yip) sarkıtınız. Gündelik sabah elbıselc· 
rile hoş bir yenilik olur. 

Sevap kazanmak için Kudüse kadar 
yürüyerek gidecekmiş 

Çatalcada memnu mıntakada yakalanan suçlu bd 
iddiayı ileri ıürüyor, fakat üzerinde bir harita bulundu 

ve kendisinin gönüllü bir teğmen olduğu anlaşıldı 
Küçükçebnece civarında memnu mm- rı neşriyatta hakaret kastı bulunmadığın• 

takada dolapn Vilhelm Herbert Pinay - bildirmiştir. 
feld isminde bir adamın yakalanarak, ad- Nazmi Nurinin yazılı müdafaaname'":. 
!iyeye sevkedlldiğini yazmıştık. ni mahkemeye tevdü ve müdafaasını 

Çekoslovak tebaasından olan bu adam mali, Avni Bayer vekilinin de müdaf. · 
halen nezaret altında bulunmakta ve hak namesini hazırlaması için, duruşma ta ~ 
kında tahkikata devam edilmektedir. Pa- lik edilmiştir. 
saportu, hüviyet Cüzdanı ve diğer evrakı Yaman bir kadm dostunu 
müddeiumumilikçe alınmıştır. • 

50 yaşlarında bulunan Herbert hayli öldUrmıye kalktı 
garib bir adamdır. Yeniden yapılan sor· Süleymaniyede kendisini bırakmak is -
~da fW1}arı söylemiştir: tiyen dostu Bürhaneddinin bakırcı dük-

- Ben, bir Çek misyoneriyim. Yalnız kanma giderek, üstüne hücum ile elb~e
Allahı düşünür, bqka hiç bir ,eyle meş- s~i parçalıyan Zeyneb adliyeye veriJmıŞ· 
gul olmam. Kudüse Hacca gitmek üzer<e, tır. 
Çekoslovakyadan hareket ettim. Fakat Kadın Sultanahmed 3 üncü sulh ce7a 
din kitablarına göre, Kudüse kadar yü ~ mahk~mesi kapısında da BürhaneddiniJ'.I 
ıilyerek aitmek gerektir. Bu, büyük bir gırtlagın~ !a~ışmı~ .ve: ~ e• 
1evabdır. Bunun içlıı ben de yola yü _ - Senı oldurecegım. Sonra da, Agırc 
rüyerek çıktım. var;ova Bükreı Bel • zada 15 seneye mahkfun olacağım diye, 
grad, Sofya, Edime yolll~ buray~ kadar barbar bağırmağa başl~mı~tır. , . 
geldim. Buradan da Adanadan geçerek Yapılan muhakemeyı muteakib hakiı1l 
İskenderuna varacak ve bu tarikle gen~ her iki suçtan dolayı Zeynebin 1 ay 5 
yaya olarak, mukaddes ıehre vlaıl ola _ gün hapsine karar vermiştir. 
cağım. Yollarda, geceleri bir çatı altına 
ıığlnmadım, tarlalarda açıkta yattım. 

Ucuz fiatlarla tedarik ettiğim yiyecek
leri, kendim pişirdim, kendim yedim. 
Maksadım, sadece seval»işlemek. 

20 inci asırda yürüye yürüye Kudüs 
yolunu tutan bu seyyahın üstünde bir 
de mükemmel harita bulunmuştur. Ken
disi, bu harita vasıtaslle yolunun istika -
metini tayin ettiğini ıöylemektedlr. 

Diğer taraftan yapılan tahkikat neti -
cesinde bu adamın Meksikalı olduğu, 

Poliste: 
Denizden alb çeki odun çıkarıldı 
Birknç gün evvel Kabataş açıklarında b:l· 

tan Şııban kaptanın kayığından denize dO" 

killen ve akıntı teslrlle Yenlkapı önlerine ka· 
dar sürüklenen altı çeki odun kayıkcılar ta· 
rafından toplanırken mulınfaza memurları 
tnrafındo.n müsadere edilmiş ve emniyet al· 
tına alınmıştır. 

Av vergileri muhasebecisi 
denize düştü 

Meksika ordusunda mülB.zimliğe kadar Şirketi Hayrlyenln IDkmtıt kaptan ldJrc• 
terfi ettiği ve eönüllil olarak çalıştılı an- sindeki 71 numaralı vapuru Üsküdar lskelC'" 
laşılmışbr. sinden hareket ederken vapurda buluneıl 

.. yolculardan av vergileri müdürlük muhasibi 
Suçlu, sorulan bazı suallere <le mup - Mümtaz güvertede müvazeneslnl kaybede· 

hem cevablar vermektedir. Tahkikata de- rek denize düşmüş ve etraftan yetişen snn• 
vam edilmekte ve Vilhelmin f{ipheli bir dallar tarafından kurtarılmıştır. 
şahsiyet olup olmadığı araştırılmaktadır. Bir çocuk pencereden ·düştü 

Otobüs neşriyatı davası yaralandı 
Fenerde oturan terzi Hiiseyln Uzunelln 1 

yaşındaki oğlu IDkmet, evin Qç metre yük· 
sekliğindeki penceresinden soka~a düşerek 
başından yaralanmış, Şişli Çocuk hastanesi· 
ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. 

Otobüs davasına asliye 1 bıoi ceza 
mahkemesinde dün de devam edilmiş -
tir. 

Dünkü celsede vekillerin bir kısmı mü
dafaalarını ılSylemlşlerdir. 

Sabur Saminin vekili Sadi R~ mü -
dafaasında müddeiumuminin miltaleası
na itiraz etmiş ve müvekkili hakkındaki 
neşriyatta kastı hakaret bulundufunu, 
neşriyatın devam etmiı olması keyfiye
tinin de sadece bunu aöster<liğinl anlat
mıştır. Bu nqriyatın açık ihbar mahiye. 
tinde görillemiyeceğini, zira buna kanu -
nun müsaade etmedilini zikretmiştir. 
Hidisede müvekkOinin tamamen ma ~ 
ıum ve mağdur vaziyette bulunduğunu 
ııöyliyerek, Ahmed Emin ve Sabri Sali
min tecziyelerile birlikte, icab eden taz
minat ile vekfilet ücretinin tediyesine 
mahkum edilmelerini taleb etmJ,ur. 

Bir çöp arabası tramvaya çarptı 
GUlhane parkı amele.sinden CelCıl oğlU 

Cemalin idaresindeki çöp arabam ouı11ane· 
den Fatih parkına giderken Çarşıknpıdn 
hayvan birdenbire ürkerek koşma~a başlamış 
ve bu sırada oradan geçmekte olan bir tratrı• 
vay arabasına çarparak arabanın oku vcsai" 
rest kırılmış, nüfusca bir zayiat olmamıştır. 

Bir ıoför Dİ§anlısını yaraladı 
Aclzlerevlnde şoförlük eden Samı ile Cnğal· 

o~unda Hasan paşa medresesinde oturan 
nl§anlısı İffet kızı Halide arasında e\'lennıt1 
yüzünden çıkan blr kavgada Sami nişanlısını 
adamakıllı dövdükten sonra çakı ile başın

dan yaralamıştır. Sami, çakısı ile beraber 
yakalanmıştır. 

Askerlik işleri: 
Sadi Rıza, ticaret mahkemesinde gö -

rülen bir otobüs davası etrafındaki ya -
zıyı ihtiva eden Tan gazetesinin bir nüs
hasını da, müdafaasını teyid maksadile, 
mahkemeye tevdi etmiştir. Orta ehliyetnameliler çağnhyor 

Bilahare söz alan Ahmed Eminin ve _ Fatih kaymakamlığından: 333 do~umlu ,., 

kil
. N · N · ·· kkilin. ı....A bi bu doğumlularla muameleye tAbl kısa hlZ~ 
ı azını un muve ın ......... r 

t 
·· · h 1. · t kt b meUI ve <orta> ehllyetnamelllerin ı temn1uıı 

ercumeı a ını yap ı an sonra, u neş- _ 
· t d 

1 
k t k il 938 günunde kıt'ada bulunmak üzere yede!< 

nya ın sa ece mem ~ e aygusu e ~a- gübay okuluna sevkedlleceklerlnden 26 ve 28 
pıldığı?ı ve bu cihetın. resmi tahkikat ıle haziran 938 günlerinde şubede bulunma1nrı 
de snbıt olduğunu iddıa ederek yaptıkla- UAn olunur. 

iki ahbab çavuşlar': Pratik zekô. 



Hakiın, maznuna aordu: 
- Şimdiye kadar hiç mah

k<un oldunuz mu? 
- Ancak bir defa bay hakim. 

D da yedi sene evvel! 
- Ondan sonra hiç mahke

llleye gelmediniz mi? 
- Hayır. 

- Yedi senedir ne if 
tordunuz? 

- Hapishanede idim. 

. Baba, Oll dokuz yapndaki ot
luna clanldı: 

- Dtbı &ene seni bir bdının 
pefl sıra liderken. gördilm. U
tanmıJW mUIUll? 

- Ne yapayını babacılım, l()e 

kakta benim peşime dÜfÜp gel
miyor ki.. bbahat onlarda .• 

f -~ * 
~ DeQllim 

r Nitele Warirat kalemiac1e ..,i.,.p 1.taabalc1a 1 
...... "\. darapa altmda_ ~~ ~-,. .. ,.b: 17 J·~-· 

Devlet kapısında elli yıl 
Yazan: Eski Dalliliyı NIZln neskl meb'ıs Ebubekir Hlzlm 

Kon1a mektubcmu pir Mehmed Nazım Be1 beni 
görünce: •Gel bakalım, küçük mektabcu.. lnplı.h 

büyük mektubcu ela olar111111. cli1e briı)amıpı 

* 
-E!~~~~!uif bir~. 

la allıya acıyıp sadaka verin! 

- Hasta mum? 
- Öyle umyordum ama de-

ğilmişim.. 

- Nasıl anladın. 
- İflas mı ettin? 
- Hayır, bir piyango biletl 

llmışt m. İkramiye isabet et .. 
lbedi. 

- MmdiU dilfürdüm. 

Teseııı 
Yaşlı kadın söyle

il: 
- Yırm.i yaı diflm 

tin yor! 

Yanımda oturan 
kulağıma elildi: 

- Bu da bir tesel-
lidir. 

I>edi. 

* Merak 
iki polia deniae ba

"1orıardı. Meraklı 
"kuıdu: 

- Denizde ne an .. 
hrsunuz? 

- Boi!ılmuş birini! 
- Ne işe yarıya-

"k? 

- Kcınmı böyle mi göriiJIOrsunuzz. 
- Evet azialim 411Mft böyle .. 

- Ne mutlu .Ue! .. 

- Gördü .. 

- Bıpmda bir alırlık hisse-
diyordum; tartıldım, dün ne b.
dar geldimle eene o kadar gel
diın! 

- Aaaaa!_ 

VcıU pqama alJJIZ.dfll plclw. otanlum w cı.tteri cUderlme .ıdım 

Sonra ilave etti: defteri açık bırakır, o esnada başka bir 
- Şimdi, bir bacaimızı 6teki baca- işle meşgul olummuz!. 

ğmmn üstüne atmız. Bu .uretle ctahib Beıı, heaab ~erinden hiç hoşlanmam. 
masayı biraz daha yübeltmif, ve bu ~bul ettijim vazifenin besabla alik3-
derece eğilmekten kurtubnut o1ursu- sı ol8M!IJnı, aklıma bile getirmemiş -
nuz.. tim. Bu iti.barla, işe rakamla başlamak, 

Ben, vali paşanın huzurunda ayak a- beni biraz üzmüş, hayal kınklığına uğ
yak üstüne atmaktan sıkılryordum. Bu rar gıbi olmuştum. Bereket versin ki, 
itirazımı, yüzümün lmanşmdan ve yapmak mecburiyetinde kaldığım he
tereddüdümden anlıyan vali paşa: sablar, göz korkutacak derecede karı

- Haydi, haydi... dedi... Elinizdeki şık ve büyük değildi. 
iş, ne şekilde oturduğunuz takdirde Paşa, defterleri, arzusuna muvafık 

Ne olur daha kolay, daha çabuk görüıecetse, şekilde tutabileceğime kanaat getirdik, 
Çirkin tadm koca- o şekilde oturunuz. Vazifeyi kolaylaş- den 90ll1'8, yaveri çağırdı, ve ona: 

1ına söyledi: tırmak. ve sür'atlendirmek için yapı- - Şimdi, dedi, bu defterleri, Hazım 
_ Kadın güzellili lan hareketler edebe, terbiyeye muba- beyin matbaadaki odasına gönderiniz!. 

. lif görülemez. Ve bana d&ıüp illve etti: 
ıeçici bır feydir. Bu sözlerin ventiği cellaretle, valinin -Siz de, matbaada bir işiniz kalma-
Kocası başını sal- tavsiye ettiği tekli aldım. Paşa, iki dıjı zamanlar, daima mektubcu beyin 

ladı: masrafı, nezareti altında deftere geçirt- yanında oturacaksınız. Biz kendisile 
- Ne olur bir lr.ere ükten sonra: görüştük. 

de senin yanmdan - Şimdi. dedi, bunlan, yevmiye def- Ba talimat, beni hayli MYindlrmişti. 
terine de yuacaksınızL Çünkü mektubcu, pir Mehmed Nazım 

geçse... O zamanlar, ne sabit mürekeb, ne de bey idi (2) ve Niğdeden gönderdiğim * papyebuvar {kurutma klğıdı) kulla- yazılan, beni teşvik etmek için gazete 

Canh mı ? =~lıı.8;.!:~'::ı!.uı{.\~: ~ '::e!:ı r:: se~ ~od= 
Bay uşaiına em- zaodım. Paşa: zamanda, matbaanm ve gazetenin na-

retti: - Y ook ... dedi ... O olmaz ... Defter- zınydı. Her nüshada, manzum, mensur 
- Yarım koyun al lerde kum kullanıhnaz Çünkfl kum, yazılan intişar ederdi. Bu itibarla, g&• 

pl! sayfalar arasında kalır. Bu suretle, ne- zetenin daiml muharrirlerinden sayı • 
Upk dü§Ündü: ticede cildleri bozar!.. Buna mini ol- 1ırdı. Binaenaleyh, onunla dalma te -
- Koyun keıilm.İf mak için, yazılar kuruyuncaya kadar, mas edeceğim, irfan ve zekasından çok 

ml olacak? Yoksa müstefid olacağım muhakkaktı. 
lki bokıör "iki ıeıfirci canlı mı? (1) Rikdan, ... ,.. ......_...... (Dncımı JJ wel ..,,.., ___ ..;..... __________________ ___;:.._ _________ _:=:...:=----- ıüablldan olan w lclne ima ı..mkn ..... 

- Kancığt.m korkma, bn bunzda
llım .. 

- Ba , bak, bak. 
-N ar? 

Apartımanda 

Serseriler arasında: 
- Şimdi neredesin? 
- Nişantapnda büyük bir apartunan-

da yatıp kalkıyorum. - ,,,,,, 
- A~f:t~m temellerini yeni kaz-

mıyı başladılar. 

* Umacı • 
Güzel kadına, çirkin bir kadını sordu-

lar: 
- Falanca hanım ne yapıyor? 
Güzel ndm gülerek cevab verdi: 
- Herkesi korkutuyOl'l ... 

Ebe - iki tae Wrdnl 
Baba - Biriftıi mi ~jim1 

• 

-· . 

~ . .. .. . • • • ,. . 

- Btr kam ... olcla1 
- Evet, 1/İiZmC trU&GUiıni deTUe elifti, oau bTtclnftaya 

- E kekleT cıraıında onun kadar güzel giı,4ine7'i gönneclitn. ~ .. 

cibl deUkll hokbam ..... 

Meyvalarıaıızı 
Rurddan ne zaman 
Kurtaracağa? 
Taqancddaa Dnm ..... ,. .. --

taba aldıt: 
- Yurda k1ru ft .... ,.._,_ 

TaypncJI tlJtbıOn bir •llı&abllllıbL 
Blrbl; sin lflerlm lcalıl t.tanbaı ~ 
ballne alradmı n hal ... Tlnbda iti* 
.ergl1erl do1at\llmı ... klnıilarda katd .... 
ndllJD•, kurdla ldruludu da lllr ...,.._ 
llnl mladen eWlbd tıllrdlm. Bal ...... 
mıı bir tlı.,l m_,_ ilderbD ellM 
teladlfen bir lmrdla tlns PCtl mi bemell 
o w.,ı ma.dln edl)ıcadL BlUJbl •ul
t81ln1 ,apt.ılı maMttat .. Yalms ben 111 
blrbf notıa,a ıtareı etmek ıatııoram: 

M.,nlann hepsinde bndlne mMı1a1 
bir kurd haaauı vardır 'fi bunlarla .....ıı 
bir mtlcadele lbımdır. K1ruı atavtaa 
topbyan töJltl bunu bepllnln tmdlu o
lup olmadıtuu bUmes. lehlrlller bu mer
vayı yıtacııtıan IOD1'& birer birer g6ldeD 
geçirerek ,emelidir. Yabud Ziraat Vekl
leti bu kurdlann hnhuı 19ln bir çare bul· 
malı, bu da mlmktln obnadıtı tatdL"'dı 

memlekette b\1 mahaultln ıeUfUı11nıelln• 
müsaade edllmemelidlr. hlnc1 bir meaelı 
daha yar: Eler me:vn heJlnde berliln d
felerln mua,ene edllmeal mutlaka 1Wm 
tse, alltadarlar bu 1'1 hal açılmadan n
vel yapmalıdırlar. Ç6nttı hal açıldıktan 
aonra taaIQete geçmek gQç o1matta n 
bu yüden k6ylil'" manuıar ooıc miiftii
lAt çekmektedirler. 

Diler taraftan tabzımaHardan imha e-

dilen klru loln ardl,. w rlnm alınmak
tadır ti "1 da .... •yılm.u. • Okuşuculanmızuı 10rplarma 

eenWar: 
Ollolttıt DeDll fallrlblan .,..lennclan 

Demire: 
- y.nenıetu W ,,.,.,..._. orta dal• 

p • metrede aramen• ........ •et
rlıa& batt10da arlh _,..., ,-ı.r. 

• oe,... iltaQonanda flnDal 11111&ara 
AU.Ja: 

- cK1J almam• lılr lılılD lllleıtl lhU• 

Jaclarmı taqdamaa .... - lbllyar 
beJeUnlD &adllna ·••at ı&tılr GlılulG 
bir puadlr, 1renulctlr, N•-'erll atz
den abnm• Qtm bir 111 aJ1bUL • Ahmed Çam. K. Arda w l'ebmlıe Kıtt-
ıeolde: 

- Ga;rrlmtlbadtller me.Jesl lıfecllste 
de m••bfa ecttbntftM ÖDGIDbletl 
çalqma J11ında b1I meaelenln tam olarat 
halledllmell betlenlJor. 

• Gönende Nuareı BaJaDa: 
- Ramell tahvilleri 15 senedenberl ce

kllmlyor. 

• Nazllllde M. Barıta: 
- Sizden meselenin yalnız bir tara mı 

dlnledtlt. Diler cebhes1 nedir, btlmlyorwı. 
AJnl samanda mekıubunmıda arth adrU 
ve Lmılnlz yok. Binaenaleyh menuu bah-
11t.tJ11nls mese1eri 41mdl ~ .... 



Filml~rde 250 milyon dolar kıymetinde 
mücevher kullamllyor 

Film çevrilirken baıtan •tai• ıilihlı polisler stüdyo 
kapılannda nöbet bekliyorlar 

Öyle ıanıldığı eibi 
filmlerde gördüğü • 
müz mücevheratın 

çoğu taklid ıeyler 

değildir. Bazı film -
!erde hakiki mücev
herat dahi eöriilmek
tedir. Hollywoodda 
bundan bir ay kadar 
evvel (Doktor Cliter
house) adında büyük 
bir film çevrllmeğe 

başlanmıştı. Filmin 
rejisörü Anatole Lit
vak filmde bafl'Olü 
yapac.ak olan yıldı

mı mutlaka hakiki 
mücevherat tapma
ıını ısrarla istemiş -
tir. İddiasına göre de 
filmde hakiki mü -
cevherat kolaylıkla 

farkedllebilirmif. Bu
nun üzerine Lo.s An· 
geles §clırinin en bü-
yük kuyumcusundan 
250,000 dolar kıyme

tinde mücevherat ki· 
ralanmış ve 30 moto

sikletli ve pürsilah 
polisin nezareti altın-
da Varneis Brofheis 

Norma Şirer cMari AntuvaM't> filmmde 
milyonluk mücevherlerile 

)erin stüdyolarına götürülmüıtür. Film Cary Grant piyano çalmaktadır. Bu pi -
çevrildiği ve mücevheratın iitimal edil - yano tam 50,000 dolar kıymetindedir. Ta
dili müddetçe stüdyo ve civarında yüz- mamile oymadan yapılmıştır. Vaktile 
Ierce sivil memur nöbet 'bekle.m.İ§lerdir. meşhur aan'atkh Janny Llndt bunu ken-

Hollywoodda (Bayram günü) adında disi için yaptırmıı, blllhare ölünce de 

büyük bir filın daha çevrilmektedir. Bu varisleri müzayedeye koymu§lardır. (Ko
filmde bat rolleri Katrin Hepburn ile lombiya) film kumpanyuı piyanoyu bu 
Cary Grand yapmaktac:W:lar. Filmde müzayededen aatın almııtır. 

Yeni bir yıldız doğuyor 

'* Uf anın üç güzel yıldızı 
lol4all -ta 4olnı: İmperio .&rıentl

na, Bllde Seeaall n bID6r Mili 
Zanlı Leander 

Kay Francis'in 
Öpücük modası 
Kartpoıtal üzerine kon

durulan öpücükler 
müzayedeye kondu 

Amerikan yıldızları içinde cinsi cazi
besi ve vücudünün güzelliği ile birinciliği 
kazanmıı olan Kay Francis yeni bir moda 
çıkarlnl§tır. Bu moda §imdi Hollywoodu 
istill etmiş bulunmaktadır. Geçenler~ 
bir chayır ~miyeti> menfaatine bir kon
ser verllmif, Kay Francis bu konserde 
yalnız dört aded kartpostal üzerine birer 
cöpücük> kondurmuı ve bunları müza -
yedeye koymuştur. Bu sayede bir hayli 
.para toplanmıştır. tı bununla kalmamıt
tır. Meraklılar bu ıüzel dudak ve öpü -
cük izlerini vaziyeti maliyelerine göre 
altın, plAtin, aedef, ıiiznüş üzerine aldır -
maktadırlar ... 

Joan Cravford opera 
artisti 1 

C EDIEBÖVAT--:1 
Unutulmuş bir eser! 

"Küçük paşa,, 
Yazan: Sadri Ertem 

Bay Ebubekir Bazımı ben yalnız ismi· 
le tanırdım. Bu isim bana daima ild ha
yali mu.sallat ederdi Biri Ebubekir keli- c 
mesinin hatırlattığı akelli, beli ~nbi- · 
yeli, gözleri sürmeli bir bedevinin göl
gesi idi, titekl bunun tam zıddı idi. Tl.ir
kiyede oturup frenkçe şilrloo: basUrab 
bir tatlı IU Türkü. Birbirine raptedeme
diğim, biri diğerini nefyeden hayaller 
ortasında Ebubekir Hazım bey benim 
için bir meçhuldü. Siyasi hayatını töyle 
böyle kulaktan dolma laflarla tahayyül 
edebiliyordum: 

Vali n nazır olmuş, daralacma pt· 
-Ut. sonra ı•ne 1al kalmıı bir adam! 

: Vali ve nazır olmU§ diyordum. Bu, in· 
sanın i1zerinde durması için btr aebeb 
delildir. Darağacına kadar aidip gene o
nun altından 5ağ dönmek emsalsiz bir 
tallhUr. Fakat bu talih sırrını da ilk gtl
nünde fq etlni~tir, ben de onu ipten kur
tulmut blr insan otlu diye tanıyordum. 
Bu talihinden 5onra onun ba~a mezi
yetlerini aramaya lüzum görmüyordum. 

* Geçen ifin evinde güzel bir kütübha-
nesi olan bir arkadaşı ziyaret etmiştim. 
Duvarlarında genç ressamların hediye 
ettikleri veyahua kendisinin satın aldığı 
tablolar ve büstler arasından kütübhane 
odasına geçtiğim zaman, romanlar için
de cKüçük Paşa> yı gördüm. Kitabı şöy
le bir çevirdim. Baktım, muharriri Ebu
bekir Hazım bey. İhtiyarsız sayfalan çe
virdim. Mukaddemesini okudum, içinden 
parçalar beni oltaya tutulmuş bir balık 
yavrusu iibi yakaladılar, kitabı aldım, 
okudum. Bitirdiğim zaman iki hissin te
siri altında idim: birincisi, güzel, olgun 
bir esere kavuşmanın verdiği haz. Diğeri 
1326 senesinde basılan bir kitabı 28-30 
sene sonra okuyacak kadar ihmalci, ve 
münevverlik sıfatını auiistirnal etmiı ol
mamın verdiği azabdı. 

Küçük Paşa 30 sene evvel basılmış A
nadolunun, ve köyün romanıdır. Ne 908 
devrinin, ne de ondan sonra gelen devir-
lerin edebiyatçıları bu kitab hakkında 
bir iltüat göstermişlerdir. Edebiyat ta
rihleri ondan bahsetmez, kıraat kitabla
rmda ondan parçalar yoktur. 

Küçük Paşa, devrinin güzel üsliibile 
yazılmıf bir kitabıdır. ttslubu devrine aid 
kaldığı halde ünvan itibarile canlı ve bu-
lfin kendisinden bahsettirecek bir kud
rettedir. Muhtevanın kudreti kendisini 
derhal mevzuile hissettiriyor. 

Roman bir Anadolu köyü ile, bir Şişli 
k'.onağı arasında geçer. Abdülhamid pa
plarından birinin konağında bir sütni-

neye ihtiyaç vardır. Köylü blr asker ls
tanbuldadır, muvazzaf hizmetini kara
kolda görmektedir. Köyde karısı ve çocu
lu vardır. Hemşerllerinden biri sütnine 
aratan konakta uşaktır. Arkadaıının em
zikli kansı olduğunu bildiği için askere 
müracaat eder, asker muvafakat verir. 
Kadın fifre vasıta.sile davet edilir. 

Konağa yanındaki çocuğu ile birlikte 

Ba.y Ebubekir Hazım 

varmıştır ve iki çocuk düşürmüştü:· ~ 
ci çocuğu düşüreceği zaman büyük el' 
buJtan geçirmiştir. !Buhran esn~'l1ıi 
ilk kocasını, kocasının sevgisini, Kilç'Q; 
Paşaya gösterdiği allkayı hatırlar, it t 
çük Paşanın köyden getirilmesini ist~ ~ 
Bu arzu onda büyük vicdan azabları ~ 
birlikte ayaklanır. Geı:ıe İstanbuldan fi' 
reler çekilir. Fakat Küçük Paşa geri g~~ 
mez. Çünkü onu bir kış günü kurd 
parçalamıştır. 

il• 
Bu mcvzuun muharrire aid olan rn 

taleaları, 324 devrinin güzel, fakat btl: 
••• gün için tahammül edilmez dili ile ) 

zılmıştır. Ağır Osmanlı cümleleri, ve 09' 
··r.ı 

manlı kitabeti sayfalarda yer yer go 
çarpmaktadır. Romanın müşahede)'': 
tahlile, halk hayatında, köylünün ınat1ı 
tıkım anlatmıya tahsis edilen kısımla_: 
hala üzerinde orijinalitenin dumanı t~ 
ten, tazeliğini ve heyecanını muhafa 
etmektedir. 

b. ·- ~ Müşahede kudreti bu eserde ızıı .. 
debiyatımız mikyasında emsalsiz bir ~· 
hikadır. Anadolunun, köyün, devıetil\ı 
jandarmanın, tahsildarın maktaı bir ~ 
kilde göst(!rilişi, köy evinin detaYl.a~ 
köy mantığının çerçevesi, kadın zihll.1~; 
ti harikulade denecek bir creeh hissı _. 
kavranmıştır. Realitenin bu emsal.siZ .. ~ 
zameti, tazeliği, orijinalliği senelenn ıı 
tünden geçmiş olmasına rağrnen eseri s• 
yakta tutmaktadır. . 

Bu müşahede kudretini gönül veril~ 
bir tez tamamlamaktadır. Tez bir baSS' 
siyet ve ihtirasla muharririn ruhunu sar• 
mıştır. .. ,. 

Eserde, psikolojik bazı vakıaların sı> 
si hadiselere benzetilerek yapılan ter 
bihler ve arasıra bir makale hüviyeti •; 
lıveren mütalcalar bir tarafa bırakılac• 
olursa, cKüçük Paşa> kökü köyde ol~ 
Osmanlı münevverinin §aşkın ve av• it 
halinin, soysuzl~masının sembolik l> 
ifadesidir. 

Edebiyat tarihlerimizin hatalarını ~ 
rakte gecikmiyeceklerini yeni bir ede 0 
yat çağının kıdemli eserine lAyık ol• 
mertebeyi vereceklerini ümid edelilll· 

Sadri Ertefll 

ıelir. Büyük paşa köylünün çocu1tınu Edirnedı bir orkestra takı1111 
kendisine evlAdlık edinir ve çocuk toru-
nu ile birlikte büyümektedir. Çocuğun teşkil edildi 

., .ın Craford, C1a.:rk 04blı ile bir filmde adı Küçük Paşadır. Bu Küçük Paşaya Edirne (Hususi) _ Edirne Halke\•i11~ 
Meşhur linema yıldızı Joan Cravford yapılan ihtimam ona da g&terilmektedlr. de 22 kişiden mürekkep bir orkestra 

hakkında Amerikada garib garib hava • Çocuk yeni bir muhit içinde inkişaf et- teşekkül etmiş ve muhitte mühim bJ: 
d.iBler 91lcyor. mektedir. boşluk doldurulmuştur. Bu orke5t~. 

Bu havadialerden cid'den bizar olan ai- Kadın 111tninelik müddetini bitirir, ko- vakit, vakit Halkevinde herkesin ze' 1' 
nema yıldızı bir Amerikalı eazeteclye fU cası da tezkeresini alır, köye dönerler, ı~ bekledi{4i gaza! konserler verereJ' 
beyanatta bulunmUJtur: bir gün koca İstanbuldan bir mektub a- Edirnelilerin mu;4ik ihtiyacını tatJll 

- Gazete muhbirlerinde akıl mı kal - lır, kar11ınm kendiaine hiyanet ettiji, a- etmektedir. 
:madı bilmem, 8fnema yıldızlannın hu- rabacı yamalının karısının yüzünden al
sust hayatlarilı o kadar uğraııyorlar ki... düğü anlatılır. Koca derhal kadını boşar, 
Yazdıklan havadlıleri okudukça kendim- başka bir kadınla evlenir, kadın da bir 
den ttrenecejim geliyor dolrwıu ... Meğer başka erkete nik!hlanır. 
ben ne mata imi§lm?I. Büyük pqa bir müddet sonra ölür ve 
Arkadaflırınızdan birinin yazdılı dol- çocuk himayesiz kalır. Hanımefendi se

Manisada imar faaliyeti 

rudur, ıarkı söylemekten büyük 1'1r zevk klz ya~mdaki Küçük Paşayı köye gl5nde-

A M:n- •• -ı firr • • ... ,,. _,_ • bllliamada.n evvel maky11j müUhuaııı duyuyorum. Bunun igUı de her aün pro- rir Mü bbi 1 l hizm t il l büyü nn ~.- r- "mınan u -~nesı~ ., . valar yapıyorum. Nevyorkun Metropo _ . re ye er e, e ç er e -

Manisa (Hususi) - Manisanın Lırt1; 
ram için hazırlanan bu programın tıııi• 
bikine başlanmıştır. Beynelmilel 111 r• 
sabakada birinci gelecek olan mi~ıı ti 
yaptırılacak olan Atatürk heykeli ç 
şehrin en işlek yeri ayrılmıştır. ·ıı• 

ta.ra.fındoo goz den geçfriliyor. llten uında kınd La n ha.- ttılen KüçQk Paşa kl5yde muztaribc:Ur. tt-. . oper ya a o a.uıe o -
Ginger Rocers'in esmer arkadl§ı ve lıji; danstaki akıllara hayret verecek perumı ~yilyecelim vey baba n üvey ana arasında bir ava-

korkunç rakibesi Ann Miller, son .çevir- mehareti bütün nazarları üstünde top- · redir, bir sefildir vı köye intibak edemi-
ıliği filmlerde büy{lk blr muvaffakiyet lamağa, herkesin takdir ve hayranhtmı (Artistler panai7onu) - Rodlo City Re- 7en blr uvallıdır. Ktıçük Pap, cŞehir 
~rmif ve san'at hayatının başlangı- kazanmaıa muvaffak olmuftur. 'Veli -ve (J'red Aater) ile çevlrdilf cDam- Ipkluı> tllmlnde Ş.rlonun bir gecelik 
cında iken birdenbire yüksek bir merte- Güzel Ann Miller, sinema file.mine yeni Nl in ıdiltreas> filmlerinde çok ehemmi- hayatını Hkiz sene sürdükten eonra kö-
beye ulapnıftır. girdiği halde durmadan film oevirmekte- yeW roller alırut w hepainde de :muvaf- ye, te11Jt, tarlaya dChımQftt1r. 
Aım lıfiller; yiizünün fevkalide pzel· dir. fak olnılJ,ftur. •üyü pafa!llD hanımı 1ın9 bir kocaya 

Ana yolların elektrik santralının 
şası işlerine de başlanmıştır. 5' 

Modem bir sinema binası yapılJ'll 
da kararlaŞ'tırılınıştır. bif 

Hususi idare büdcesi yıldan yıla O' 
inkişaf göstermekte bu inkişaftarı jSt.I' 
memleketin bayındırlık işleri.nde 
fada edilmektedir. 
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Cuo,burreiıi 

Ruıveltia küçük otlu 
Coo 13 Mart .916 da , 
karııı 13 Temmuı 1916 
dotdular• Bu çiftin ev• 
leome taribı de 13 Ey· 

liil 1937 dir 

Atatbb• 
bpaaa p• ,..n. be,..ı 

1 

Fransalı Heroult 
ile Amerikah Hall 

Kıılktıtalı bjr 
Hindli kendi ar
zuslle ve 40 sene 

Ayni yılda ( 1863) de 
doğmuşlardır. Doğ -

oturduğu yer -
den bir an bile 
kıpırdayıp kalk· 

duklan kasabanın ilk harfleri 
aynidir. Soy adlarının ilk harf
leri birdir. 1886 yılının ayni ayın-

da, ayni gnnonde, ikisi de birbirinden 
uzakta ve habersiz alominyomu 
vncude getirecek olan ameliyeyi ket- ' 

nan bu mesar tafı 
, lıer yıl i.tibme

fetttler. ikili de Ayni ıenede 1917 de bldOler. tini detittinn•ile fÖlu-et 
balmuftur 

KARDEŞ 

Emat ile Conat<m iki kardeştir
ler. Em.eıt paralı bir adamdır, ça

lı§kandır. Conaton iH gO/yet az bir 
aylıkla ~§in.hı pnında ka~b gi'bi 
çabş~yordu. Detikanlı böyle parazit 
gibi yc:ıpmaktafl, ~rine muhtıaç 
olmaktan. nef'rn ecfitlonlu. Fakat çok 
müsrifti. Elinde, awcunda ne varsa 

yerdi. BiçbiT' baltaya IGhib olc:ıma.z, 
btlfka btr ifde bir ha.ftadıın f a.zla di

ki§ tutturamazdı .,. teknır ağabeysi-
n.in yanma dönerdi. 

Bir acıbah, C<>tUltaR poli.r müfetti§
~ ddraine mi1nıcaat etti: 

- Kanlefiım .,..., lccı11boldu, üdi 

"• ,. izıM&t\ vercB: 

1 - Dün öğled~n sonra idi. Yanımız
daki çiftliğin sahibi, Ernest'in Alsaslı 
köpeğini fena halde dövdü. Ernest bu
nu gece haber aldı. Akşam üzeri, !§in
den dönünce, gidip çiftlik sahibini gö
receğini söyledi. O zamandanberi de 
görünmedi. 

2 - Mtifettif, ilk lf olarak çiftlik 
aahiblni ziyaret etti, çiftlik sahibi, 
kızauı kızlın: 

- Hayır, dedi, Emest buraya 
gelmedi Gelseydi Erneste o ma
hud köpefinin beni fena halde sl
llirlendirdijini ıöyliyece.ktim. 

1 - lıllfedlt, pft1li ..tdltinden ayrildı. Tariaya saparak, 
maktu1iln çalıftllı JMh.t11e kadar yürüdü. cBelkl bir ayak 
kine ratJcellıim!• dlJ9 dDfllndü. Metruk ve turu bir kuyu
nun etrafmda doJ-.rbn yelde bir pipo ıözüne ilişti ve eli· 
Up aldı. (K~ekl remne bakınız). 

5 - Operatar, mdtu
lün cesedinde ı&'dfllO 

garib bir yırtıla mtıtet-

tişe gösterdi. Mnfettlf, 

bir milddet dilfüııdll. 

Sonra operat&le bir 

müddet konuttu. 

8 - V• hemen onunla bir

likte bir otomobile atlıyarak, 
maktulün çalıştığı yere geldi. 

'l'am zamanında yetişmi§ler

di. Conaton, maltızda bir teY· 
ler yakıyordu. 

4 - Piponun üsttlnde ._ 1'. lmflerl vardı. Mülettlf pipoyu 
muayene etti. Sonra kuyuya baktı. cAcaba burada neler 
var?> diye düşündtl. Yanm aat ıonra, kuyunun içine bir 
polis indirdi ve polia, bvradıJı bir caıdle yukarıya çıka
nldı. Bu cesed, Emeatln cesecll idi. :S.pna bir kurfUJl llkı· 
larak öldürülmüştü. 

7 - Komiser, müfettip 46n.dü. Cenatonun eltnden alman pi
jama ceketini muayene ederek: 

- Güzel bir bulUf dolrulu üMad, dedi. Birb9 dakika pg 
kalmış olsaydmız, bu mflhlm delil ortadan yok edilecekti. 
Conaton'un katil oldulunu nasıl aııladımsT •• Hayntl. ------

1
• lln&, •ifetelt lralllla o-................. h .... 

&iT ........ d!Hre&le ık ........... a..,... h•lı • 
•-•• itil• (U) bd _,,.,. ..._, 

mamıştır. 

Şimdi, ayak -
lan tutma -

maktadır. Her 
yere araba ile 
götOrOlmek-

tedir 

O.mania ,_dipltlanadu 
ltirinci Alımed 14 ya
ıı•d• tahta pçmtı. 14 
111 ..ıtuat Araıİif, ...... 
talıtuııa 14 liaei pai 

ölmiftir 

Tarihten sayfalar: 

Erkeğe şiirlerile ilinı aşk 
eden kadın şair ... 

.. * * Bu rivayete ıöre Amcuycula ıöriilen alıi m bendi Şirinin ltoyanla
rından .ağılan aiit için FalaaJ tmalından /raya içine oyalan mecradan 
baflıa bir teY deiildiT. Bundan baıka Kanlıpınar denilen güzel 
maire de F arluu:lın, bu ltocaltarulan, .Şirinin öldiijii halılrında 
duydaia haber iizerine kendisini ~cumm üstüne ataralı intihar 

etfiii yardir. 

Yazan: Kadirc:ln Kafh 
Yeni Ubirle söyliyelim: Aşkta erkek mal ederler. Bir rivayete göre Arnasyada 

aktif, kadın passiftir. görülen eski su bendi Şirinin koyunla-
Erkeğin bir kadına: rından sağılan süt için Ferhad tarafından 
- Seni ıeviyoruml kaya içinde oyulan mecradan başka b:r 
Demesi tabii görülür. Fakat kadın er- feY değildir. Bundan başka Kanhpınar 

keje böyle ıey söylemez; yahud söyliye- denilen güzel mesire de Ferhadın, bır ko 
mez. Bu bir alışkınlık ve telakki rnese- ca karıdan, Şirinin öldüğü hakkınd& duy
leaiclir. Kadın çılamca aevmif olsa bile duiu yalan haber üzerine kendisini kaz· 
bunu kendi dilile açıja vuramaz. Ancak masınm flstüne atarak intihar ettiği yer
ayni sözleri karşısındaki erkeje söylet- dir. (Hammer, cild 1, sayfa 272). 
mek için jestler yapar. Bunun zararı mı, Yalnız kadınlardan ibaret olan ve A.• 
faydası mı var? Tahlili uzun sürer ve ye- mazon denilen halk ta oralarda oturur
ri de burası değildir. Fakat her feyde ol- larmış. Bunlar erkek çocuklarını sokak
duğu gibi bu i§de de istisna oluyor. Bun- ta ve bakımsız bırakırlar, kızların da saf 
ları nasıl tefsir etmeli? Derler ki ruhu memelerini yıkarlarmış. Böylelik: .? ok 
kadın, fakat vücudü erkek, yahud vücu- atarken yayları daha kolay ve iyi gere-' 
dü kadın, fakat ruhu erkek olanlar da bflirlerınif. cAmasya> adının da cAma
vardır. Bu istisnalar belki de onlardır. zon:. kelimesinden geldiğine şübhe yok 

Biz burada tarihe geçmi1ı uata bir pir gibidir. Fakat bu rivayetler şarktan ziya. 
kadından bahsedeoelfz. Sevdlli erkek de garbda ve Yunan mitolojisinde meş
için yanıp tutuşmuı fevkallde delilse de burdur. Ne Amasya kadısının ne de o
bu ı~nül yangınım, hem de aevgilislniJı nun küçük kızının haberdar olduğunu 

adını haykırarak ilAn etmesi cidden fev- aanmıyoruz. 
kalldedir. Hem de bu it bugün veya pek cKadı> nın kızı Ferhad ile Şirin hika· 
yakın bir mazid• olmuyor. En u dört yesinin de tesiri altında kalmış olacak ki 
,.ıız elli, bet yüz aene evvel... Kadının a§k duyıuiarmın kalbinde çağladığını 
kuytu odalarda, bir çocuk veya eğlence hissettl Bu heyKan ona coşkun şiirler 
vasıtası ei]>i hapeedildiji zamanlarda ... yazdırdı ve :yazılarında cMihri> imzasını * ku~~ • 

On be · ci sırda Amasya tehri An • O sırada lstanbulda Ahmed Paşa ve· 
etol f1ll aühim erbzlerinde .,;. Necati libi kuvvetli pirler vardı. Mih:rt 

tdi.";':di:U: ~elerden bm:ı ele ~r z:m~ o kadar kudret gösterdi ki 
vali olarak buraya ıönderlderdi. Yıldı- eca · 

Nan gayrette kebcıb oldu ciğer dön• 
nmm Ankara bozcununda kaçan Meh- döne 
med Çelebi buraya çekilmif, Abat Ti-
mur Anadoludan lldinciye kadar Amu- Nan 11"1/f'ette kebcıb olduğu ciğer done 

ya kalelinde vı Mllmette kılmıftı. dön• 
Amasya iki dal arasındadır. Ortamı· Mısralarının bulunduğu ve herkes ta-. 

dan Yeıilırmak akar. Bahan fevk.alide rafından hayranlık ve coşkunlukla oku· 
ıüzel olur. Mefhur olan celmaı ımc:lan nup dinlenen pirlerine nazire yazdı : 
batka birçok çefid yemif yetlflr. Yuları Ate§i gamda ke'bab oldu ciğer düne 
11caktır vı bu mada ahali cÇakalları döne 
denilen yere ve ballara çıkarlar. Gökt ... çıktı cluhtımmla ıerer döne 

Evliya Çelebi Amuyanm l(lzellerin- döne 
den bahaeder. cCilwmümaı da epeyce Dil da4n.umd4 tuıu,tu gene bir şem'cı 
maldmat ft?'ir. gibl 

On beflncl asırdı bu ıehirde bir kadı Ten hayalinle ten.er oldu yanar döne 
vardı. Şiir okumaya ve yazmaya merak- dön.? 
lı bir adamdı. BelAyl adı altında ılirler Bundan ve diğer fiirlerinden de anla• 
yazıyordu. ıılı >r ki kadın pirimiz ister babasile 

Bu adamın bir kızı oldu. Küçük yavru beraber, ister başka suretle olsun !star.
babasının okudutu flirleri dinllyerek bü- bula da gitmiştir. 
yüdü. Az umanda düzgün yuı yazmaya, Bazıları onun Kastamonulu oldugunu 
hatta manzumeler bralamayA bqladL yazarları fakat yanlı§tır. 

Yefilırmalm akıp, 7alçın ve kayalık Mihrlntn güzelliği de şürleri derece
dailar, 79fll ballar, sonsuz libi göı11nen sinde parlaktı. Bu iki meziyet onun hay• 
meyva bahçeleri, Hrin yaylA ve kartal ranlarını büsbütün çoğaltmıştı. Fatih 
yuvuım andı!raıı kale, onun ruhunda Sultan Mehmedin hocası ve meşhur edib 
hep birblrlDe zıd lntıbalar bırakıyor, fa- Sinan Pap bunların arasında bulunuyor• 
kat genç kıl. bunların arasından qb da- du. Zamanın pir ve ediblerı ortasmd& 
ir olanlan seçiyor, benimaiyordu. bir IÜJı9' libi parlıyordu. Pqa Çelebi 

Fuhad vı Ş1r1ıı blkAyealDl AmUJaya (a.v.mı ll tici •Jdaü) 
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1 lik ve 10 luk SALiH NECATl'nin Keskin Kaşeleri üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. kutulan vardır. 

TOrkiye CDmhuriyet Merkez Bankası 
18 - Haziran - 1998 Vaziyeti 

AK Tir 

Kasa: 

Altın: Safi kilogram 1'1.112.991 
BANKNOT 
UFAKLllt 

Dahildeki Muhabirler ı 

Türk llruı 
Hariçteki Muhabirler : 
AI tın: san tllogram 1.0M.1111 
Altına tahvlll kabU 1ttbeat 
dovlzler 
Difer dövtzler ve Borçlu tUrtnc 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte edl, evrakı nakd.JJ't 
karşılığı 

Kanunun 6 - 8 inci maddele
rine tevfikan hazlnt ta.rafından 
vaki tedlyat 

Senedat Cüzdanı : 
HAZİNE BONOLARI 
TİCARİ SENEDAT 

F.&ham ve Tahvilat Cibduu: 
<Deruhde edilen enatı nat-

A (diyenin karşılığı Esham n 

IU27.065,90 
17.217.2'3,-

1.273.310,H 

f19.430,n 

11.7H.038,S3 

19.050,5t 

1.557.351,711 

168.748..563,-

15.057.9'9.-

4.200.000,-
63.~.159.'5 

CTahvllD.t !Ubarl kıymetle) 19.997.991,58 
B Serbest esham n tahvllA' 8.906.473,711 

:&vanslar: 
Albn ve Döm üsertne 
Tahvil!lt üzerine 

Hissedarlar : 
Mulıtelü: 

102.751,81 
0.247 .170,73 

Yek<tn 

PASiF 
Lira 

Sermaye: 
Adi ve levkallde 

bıti1at Akçetri.: 
4ı2.887.CS19,H Hususi 

,1U30;97 Tedavüldeki Banknotlar : 

22.S1U40,81 

Derubde edilen evrakı nakdif• 
ICanunun 8 ve ı Lncl maddeleri

. ne tntikan hazine tarafından 
Tlti t.edtyat 
Deruhdt edilen evrakı natdl,.. 
baklJ'eıd 
Karplılı tamamen altın olarak 
lllvete.n tedaTille y.uedllen 
Reeskont mukablll lllnten led. 
n.zd. 

Türk Lirası Mevduatı : 
143.690.814,- Dövis taahhüdatı: 

Altına tahvili .kabll dövlzler 
Diler dovlzler n alacıı.klı kllrlnı 

57.MS.159,U bak1yelerl 

46.904.~5.Bt 

9.349.929,11 

4.500.000,-

13:509.~3.2• 

341.01'7.052,Sll 

Muhtelif : 

2.71UM.ll 

8.000.~.-

158.'748;693,-

15.057 .949,-

HS.egQ.8H,-. 

19.000.000.-

13.000.000,-

t98,14 

31.519.071,54 

.. YekAn 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren 

Lira 
11.000.000,-

l.'112.2H,ll 

175.890.614.-
11.179.446,70 

31.519.569.88 
88.915.188,36 

34il.017.052,85 

Iskonto haddi % sı , Altın üzerine avanı % 4i 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: Doktor 

lbrahim Zati Ôget 
Beledly. brfUDDda. PlyerloU 
caddesinde 21 numarada bergll.D 

Üniversitede Roma Hukuku Ceza Hukuku, ve DevleUer Umumi hukuku, U
mumi İktısad ve İktısad DoktirJnleI'Y T arlhi, Fizyoloji. Mikrobiyoloji, Histolo
j i, Hayati Kimya, Sinir hastalıkları, Um umt Kimya. Heyet, Tecrübi Fizik; Orta 
zaman Garb tarihi Doçenlikleri açıktır. Talimatname mucibince ilkteşııin 1938 
ayı ba-;mda imtihanlan yapılacağından isteklilerin Rektörlüle başvurmaları. 

c3798t 

o~leden sonra hastalarım kabal 

~---.. eder. 

BURUŞUKLUKLARIMDAN 
NASIL KURTULDUM? 

1 

ve 1 O yaş daha genç 
nasıl göründüm ? 

Parll'te ikamet eden Bayan Ulian Grebert, Bu t•J••ı h•fffl 
tebeddülll nud temine mavaffak olduğııııu anlabyor s 

Bir g1ln kendime aynada ba
karken kendi kendime ıOylen
dım : c Azizem, sen arbk lhtl-
yarlamağa başladım t.. • gOz
lerim ve ağızım etratında kü-
çllk çizgiler ve alnımda derin 
buruşukluklar gOrdnm. Daba 
sonra tesadnfen clld unsuru 
olan Biocel Tokalon kremine 
ald bir ııan okudum ye çok 
dnşnnmeksizin 11rf merak: sal
kasile tecrnbeye karar verdim. 
Tasavvur ediniz ki on gQn ka
dar sonra arkadaşlarım, taze 
ve beyaz tenimden dolayı beni 
tebrike başladılar. Ben de hay· 
rette kaldım ve bundan cesa
retlenerek tecrnbelerirne devam 

ettim. Alb hatta nihayetinde 
bQtllD çizgi Ye buruşukluklanm 
tamamen kayboldu. 

MOHlM : Her akoam yatmaz. 
dan evvel clld nnsuru olan 
penbe rengindeki Tokalon kre
mini kullanınız. Terkibinde 
aençliğin tablt unsuru olan 
Blocel vardtr, Gnndtız lçln de 
beyaz renkteki (Yağsız) 1'oka
lon kremini de kullanınız ve 
bu suretle cildi siyah benler· 
den ve gayn saf maddelerden 
kurtanr ve açık mesamelerl 
sıklaştınr. Muvaffakıyetli s&o 
mereler garantldır. Alrsi tak
dirde paranız iade edilir. 

"FLAMMGER,, 
Kalbur maklnelerl 

Kat'i1199 yaadmu, ı:IH •yar tertibab ~fttlr, 
rüzgi.rlıldı vo ayakluı tekerleklidir. 

~ amam aceniaa " de.-: 
TÜRK - AVRUPA LTD. ŞTİ. 

fstanbul, Galata, Perşembepuan No. 61 

lstanbul Belediyesi Hanları ) 
Hususi idareden aylık alan emekli öğretmen ve memurlarla öksüzlerin Ha· 

ziran 1938 üçer aylıkları 21/HAZİRAN/ 1938 Salı gününden itibaren verilecelfn· 
den aylık sahiblerinin aylık cüzdanlariyle beraber Ziraat Bankasına müracaat-
ları. (B.) (3750) 

Hepsine 25 lira bedel tahmin edilen Topkapıda eski Tekkeci yeni Beyazıdal• 
mahallesinde Topkapı caddesinde 203/20 5 No. lı iki dükkanın enkazı satılmak Ü· 

zere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebi· 
lir. İstekliler 1 lira 87 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
24/6/938 Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (34) 

Beylerbeyi Yalılar caddesi deniz hama mı sokağında 1/3 sayılı hanenin duvar· 
larile çatısının harab ve maili inhidam olduğu ve sahibinin kuşçubaşı Nafiz o
lup firari bulunıduğu ve varislerinin de bilinemediği hakkında verilen raporlar· 
dan anlaşılmı§ olduğundan tebliğ tarihin den itibaren 15 gün zarfında izale! mah
zur edilmesi aksi takdirde yapı ve yollar kanununun -i4 üncü maddesine terli· 
kan dairece mahzurunun giderileceği tebligat makamına kaim olmak üzere i1ln 
olunur. (B.) (3829) 

TAŞRA HALKINA MüJDE: 
Beklediğiniz 

HASAG 
Lüks lambaları 

gel mittir. 
Çok husu, çok dayanıklı ve çok ucuzdur. 

Yedek parçaları daima mevcuttur. 

Satış yeri Tahtakale No 51 

MİDENİZ Bozuk, dlllnlz P••ll, MAZON MEYVA TUZU'nU kabız çekiyorsanız 
muUaka 

tecrübe ediniz. Mide ve barsakları yormaz ve aııstır· 
maz. İçilmesi lAtlf, tesiri kolay ve müleyylndir. ıno· 
bir müstahzaraUa kıyas kabul etmez, çünkü son de
rece teksif edilml~ bir tuzdur. On binlerce klşl gibi s~ 
de MAZON isteyiniz ve müşabih isimli ve taklldlC 
reddediniz. Horos markasına dikkat. 



Saadabad paktı Hatay için don Cenevre 
ve Pariste yeni 

teşebbüsler yapıldı 

Fotoğraf tahlilleri 

(Bqta1afı 1 inci sayfada) 
leıı Türk - Efgan muahedesi Türk - İran 
lbuahedesinin İranla hemhudud olmak 
•11susiyeti haricindeki ahkamının siyasi 
t?ensiplerine muvafık ve garbi Asya 
de\1Jetlerile hep birlikte güttüğümüz si
hsetıe ahenktar ve mutabık bir şekil al
lbıştır. 
kardeşimiz İranla da aramızda mer'i 

Gluahedede Türk - Efgan muahedesinin 
lıususiyetine dair işaret ettiğimiz kısım
dan maada olan esaslı ve karşılıklı taah
lliidJer tamamile vardır. 

Sadahid misakı 

de bir gün ve yakın bir günde istiklali
ne kavuştuğunu görmekle bahtiyar ol
mak isteriz. Arab alemine karşı yürek
lerimizdeki samimi muhabbet ve say
gıyı yeni Türkiyenin Mısırla, Irakla, 
Hıcaz ve Yemen ile idamesine itina et
tiği münasebetleri en beliğ surette ifa
de etmektedir. 
Sevdiğimiz Suriye halkı hakkında 

bundan başka türlü ve daha az duygu 
taşımak için hiçbir sebeb yoktur. An
cak samimi bir dostluğun idamesi yal
nız bir taraflı olarak uzun uzadıya te
min edilemez. Suriye halkının vatan
perver ekseriyetinin bizim duyguları
mıza tam bir karşılıkla bize karşı kar
deşlik hisleri beslediklerinde şübhemiz 
yoktur. 

Sözlerimin başında garbi Asyanın bu 
lardeş devletlerile yapılan muahedenin 
t?ıın bu geniş ve kıymetli kıt'asmda hep 
hiriıkte takıb ettiğimiz siyasi ülkü ile 
lhenkdar olmasına daima dikkat edildiği- Şu kadar var ki hükfunetler milletle
ile ıŞaret etmiştim. Şimdi de huzurunuz- rinin hakiki temayüllerini gösteren 
da ~u siyasi ülküden tekrar bahsetmek yollarda yürüdükcedir ki karşılıklı ve 
laterım. arzu ettikleri münasebeterin inkişafla-

l:>erhal şurasını bu bahiste gene açıkça nna hizmet edebilirler. Bir tarafta ve
le ıninnetle tebarüz ettirmeliyim ki, bu lev tahrik ve iğfal ile olsun diğer tara
~Yasi ülkümüz İran Şahinşahı hazretle - fın aleyhine fuzuli nümayişler yapıl
tbıin yüksek görüş ve teşebbilslerile Sa- dıkca ve hükfrmetler bunlara müsaid 
dahad misakı halinde olarak bu~~ ta - oldukca diğer tru:afm iyi duyguları ne 
lıakkuk etml§ bulunuyor. Arzettıgım bu kadar samimi olursa olsun ve ne ka
llıiaakm imzası münasebetile Tahranda dar kuvvetli bulunursa '!rulunsun niha-
16ylediğim bir nutukta ifade .. etmiş ol.· yet bir gün rencide olması insani bir 
duğum gibi, garbi Asyayı muşterek bır neticedir. Türkiye - Suriye kardeşlik 
lafdeşlik vatanı haline getiren bu misa- münasebetlerini böyl'! akıbetten koru
kın, misaka dahil devletlerin müşterek istiyoruz. Ve biz daima dostluk 
ko d I k" b- ··k d l t" mayı ll'lşusu ve ostu o an i ı uyu ev e ın · · çalıştık ve çalışıyoruz. İşin bu ci-
)aııi dostumuz Sovyet Rusya ittihadı ile ıhçınt. . lduguw gibi söylememiş olsay-
ım. d B.. ··k B ·t · e mı 0 
-cer ostumuz uyu rı anya ıın~a - dun bütün alakadarlara karşı olduğu 
l'ttorluğunun muvafakat ve hattı muza- k d k ndimize karşı da samimiyeti
beretıeri inzimam ederek yapılmış ol - ~ adr ke r etmiq olurdum. 
lba d" . . ld v k d b"" mız e usu , sı ile ken ılerımıze o .ugu a ar u- Vekilin izahatını müteakib kanun ıa-
)tik komşularımızın da yuksek menfaat- "h k b 1 di1-; .. tir. ler· d" .. h. b" kı yı ası a u e ..... ı.i.i 

ıne uygun ve unyanın mu ıın ır s- üzakereal münuebetll• 161 a-
lllında sulha samimiyet ve ciddiyetle hl· ıa~~~~nK:lan (Antalya> bu güzel Teslle 
~ bir muazzam eser meydana gelmiş- !le 1k1 ltOillfU millet arasındaki ~def}ik te-
tir. zahüratına aid bir hatırayı yadetmey1 7erin-

Arab devletlerile münasebatımız de gördüğünü söyllyerek demiştir ti: 
. Turk nıWetlnln kurtuluş mücadelesine a-

komşumuz ve dostumuz !rakın bu mı- tılmış olduğu ilk günlerde Türk milletini bu 
lakta kendine liyik olduğu yeri tutmuş mücadelede teşcl için gelmiş olan ilk Efgan 
0lnıası misaka dahil devletlere istiklalle- sefaret heyetini Mlllet Meclisi namına ltar-

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

lak bir tarzda teyid edecektir. Fransız ve 
Türk mümessilleri İskenderunda bir 

dostluk muahedesini müzakere ediyor -

lar. Bu muahede üçüzlü Türk - Fransız -
Suriye muahedesi ve erkAnıharbiye an -

laşmalarile tamamlanacaktır. 

Pazarhğı yasak eden 
kanun Meclisten çıkıyor 

(Baştarafı 1 tnd ıayfada) 

satılan madd•ler üzerine bunların fiat
larını ve aynca vasıflarını gösteren bir 

etiket veya başka bir işaret konulacak -
tır. 

Pazarlıksız fiat veya ayırıcı vasıflar

dan biri veya ikisini gösteren etiket, ya-

hud işaret korunası mecburiyetinin en 
evvel hangi maddelerde ve ne stıretle 

tatbik edileceği İktısad Veklletinin tek-

lifi üzerine İcra Vekilleri heyeti kararile 
tayin olunacaktır. 

Yerli malı tesbit edilmif olan fiatın -
dan aşağı ve yukarı fiatla satılması ya -

sak olacaktır. Kanunun ah.kAmına riayet 
etmiyenler yirmi liraya kadar hafif para 

cezasile cezalandırılacaktır. Etiket koy
duğu ve liste astığı halde bunlarda ya -
zılı mikdardan aşağı veya yukarı mal sa
tanlardan beş liradan 20 liraya kadar ha
fif para cezası alınacaktır. Bu fiillerin te
kerrürü halinde para cezasile beraber 

dükkan, mağaza veya ticarethanenin bir 

haftaya kadar kçatılmsına da karar 
verilecektir. Cezaya çarptırılanların irim 
leri dükkAn, mağaza veya ticarethane -

nin halk tarafından görülebilecek bir ye
rine asılacak ve mahallf bir gazete ile 

Kendi Aleminde bir genç 
Ankarada Te-

mel isimli okuyu.
r.umuz karakteri
nin tahlıUni il«· 
yor: 

Kendi Aleminde, 
kapalı vaziyette
dir. Kendisine gc'S
re d{jşünceleri, 

prensipleri vardır. 
En•rjisi kuvvetli 
dejildir. Bqkalarınııı hu8Uliyetlertne ka· 
rışmu. Arkadqlarile Aktu konU§U!'. 

* Açıkgöz bir tip 
Afyondan Sfl. 

leyman imzarile 
soruluyor· 

- Muvaffak ol
cak mıyım? 

Becerikli ve • 
çıkgöz olanla;, ha
yatın müşküllerL

ne de tahammill 
gösterdikten sonra 
muvaffak olmala 
namzed sayılırlar. 

* Cömerd bir tip 
Çengelk6yden 

Kıimran f oıogra· 
fının tahlilini i!tl· 

11or: 
Zekisını muay

yen mevzular üze
rinde toplamaz, 
kolaylıkla dağıtu. 

Elinden if gelir, 
okuduğunu anlar 
ve anlatır. Büyük
lüfü sever. Menfaaflerlne :tar11 
davranır. 

* Neş'eli bir genç kız 

cömerd 

l'bıi can ve gönülden istiyerek görmek şılamıya memur heyet arasında bulunuyo.:- Ba.yan Muzaffer fotogro.fının dercini 
1.._. • .. dum Sefaret heyetlle beraber .Mamak köyu- Para cezalarına dair olan hükümler 
-.zttiyarlıııhna naıl olduX-umuz. Arab il - • i d A k ö-"--eye b ... , .. dı~ı za- .: .... .._.:yerek karakterini ıoroyor· 

de ilAn olunacaktır. Cezalara o yerin ida
re heyeti tarafından karar verilecektir. 

la- . ıs• . 
6 

• • nü geç p e n ara ı n.ulll• -- • kat'i olacaktır. Dükkan, mağaza ve ti - w ... ,,.. • 
"'lllll devletlerı arasında ayrıca yem bır man ifade ettiği cümle ıu olmuştu; bunu ta- Nq'esini kaybettiği zamanlar azdır. 

llloadeledeı oekinmiyen bir .. 
:A.nkaracfaft Nu

man Paçin de kA
nıktmm ıoruyor: 

Kendisini göste
ncı hareketlerde 
bulunur ve kendi
sine ehemmiyet 
verilmesini ister. 
Mücadeleden çe
kinmez. Rahatına 

.;ek dü§ldlnlü.k 
ıöstermez. Arkad arile her vakit iyi 
geçinmez. Bazan inadcı olur, kendi fi.Jdr. 
lerinin kabul edilmesinde ısrar eder. 

* Sakin bir tip 
Gebzeden 1ama:ı 

de karakterm i srı
nıyor: 

Sakin ve olduğu 
gibi görünür. !şle
rine hile ve yalan 
karıştmnağı bece
remez. Daha ziya· 
de ba§kalarmm di
rektifleri altında 
çalışır. 

* Hayata haz1rlanması beklenen 
bir tip 

Jtnkaradan Hü
ıameddinı de ka-
1'akterinm tahlilini 
ıoruy01': 

Aklını dolaır. ·
lı işlerle uğraştı:

mıyanlar, okuma 
çağında oldukları 

takdirde kitablari
le meşgul olmak i
çin lizım gelen fır
aatı elde etmiş L1.1lunmaktadıt'lar. Bun· 
dan istifadeye bakıp hayata ve muvaı 
fakiyete hazırlanmak lbımdır. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

laim • • • • • • 
J\ctr.. • • • • • • • 

l'tbıta daha teşkil etmiş bulunuyor. Son rihe ,mal etmek için bu kürsüden ıöylüyo- carethanenin kapatılmasına . ~air olan Silse, üstüne bqına fazla dikkat eder. 
ltınanlarda büyük bir sevinçle atrendi- rum: cKurtuımalt ilteJ'91l mllletlerbl llbesl kararlara kal'fl, .kararın teblığmden iti- Moda cereydannı taklb eder. Güzel gö-
ltnıız İran :imparatorluğu hanedanı ile Ankaradır .. • haren iki gün içinde, mahallin en büyük rünmek için mümkün olan ,eyleri yapar. DİKKAT 
difer kardefimiz Mısır kralı hanedanı a- Hatib bundan sonra Etganıstan Ue ol~n mülkıiye lniirine itiraz olunabilecektir. Birdenbire tesir yapmazsa da, konuştuk- Fotograf tahlill ıoın bu kuponlardan 
.... _ · ·· · h ltardef}ik ballarının ı*n yıllar içinde bu-
• .. ında ııhrıyet husulune daır olan a- tün d~ örnek olac&lt aurette bir ·tat Alınacak para cezaları mahalli beledi • ça daha güzelleşir. Gülerken ağzını daha 6 adedinin gönderilmesi ıarttır. 
~. taahhüdünü daima dilediğimiz bu daha ;:;;::t bulmut old'1Pnu kaydederek e- -yy!eı:e~re~ı~id~o~la:c:akt:!!ı~r·==-======--=~zi~y~ad~e~ka=p:am::a:sı~guz~-=~~lli~"!lin~· ~i~art:!t~ı~ra~b:il~i~r·~~~=~~=~~:!=:~~~~~ l'lbıtalara yeni, mes'ud ve kuvvetli bir ter demlftlr, btltün dflnJ& milletleri ıulh ı~- ; 
'btt daha katıyor. Kaldı ki memleketimiz ıertnl yolunda yürtltmek l.ltlyorlaraa itte nü-
4rab llemi devletlerile doğrudan doğ - munesJ. _ 
tuya pek çok kardeşlık münasebetlerine Rasih Kaplan aöslerine devam ederek Türk 
h.- • • • • mlllet1nln hiç bir millete :tarıı lıdr 1htlras 
""'illik ve onları daıma takvıyeye saliktır. beslememekte oldutunu n her blrin• karşı 

Suriye hakkında düşündüklerimiz saygı, aevgl duymakla beraber blçbir zaman 
Garbi Asyadan bahsederken yakın da haklanndan nzgeçebllecetı bir fttre ka
~umuz Suriye hakkında da düşün- pılmaması llzım geldltlnl hatırlattıktan son-
ııt."':.,1 · • · h··ı~- 1 k ·· 1 l" ra böyle bir 1lmide kapllmıt olanlar varsa 
.. ~ enınızı u ~a o ara soy eme ı- böyle bir fitr1 kafalarından çıtarmaıan lA-

Mrn. zım geld111nl ka.ydeyleınif Te menuu mUıa-
Milletimizin her vakit hakkında bir kere olan muahedeyi Jtutıayarak Ttlrk ve Ef

~rdeş muhabbeti taşıdığı Suriyenin gan nıWetlertne saadetler dllemltttr. 

Elektrik Şirketinin satm almmasma dair 
mukavele Mecliste tasdik edildi 
(B~ıarufı 1 hıd aayfada> lira tahsis ve bunun için gelecek sene-

lıaıı etmiş ve nihayet varılmış olan ne - lere geçmesi taahbüdat icrasına mezu
tlce hakkında da demiştir ki: niyet verilmesi hakkındaki kanuna ek 

cNihayet on bir milyon lira üzerinde layiha müzakere ve kabul edilmiştir. 
tlılqtık. Bu suretle aramızda tam bir Meclis, hükfunet tarafından tevdi e
llliitabakat hbıl oldu. Şimdi buna muka- dilmiş bulunan iş kanununa en kanun 
1atı nıenfaatimiz ve asıl mühim nokta bu- layihası ile matbuat kanununa ek ka
fur, bunu da arzedeyim: nun Jayihasının şu kanun1ann evvelce 

1933 de 5,175,000, 1934 de 5,140,000, tedkik edilmiş oldukları muhtelit en-
1835 de 5,253,000, 1936 da 5,211,000, 1937 cürnenlerce tedkik etmelerini, gayri 
ele 4,944,000, yani vasati olarak, seneler- mübadiller işlerinin tasfiyesi, taksitle 
deki farkın sebebi her sene tarifelerde hükfunetten mal alan vatandaşların 
tenzuat yaptırmamızdandır. Bunu pren- taksitlerinin tecile aid kanun lAyiha -
"P olarak koyduk. 1937 senesinde bunun larile sinema ve tiyatrolardan alınan re-
~ dört milyon dokuz yüz küsur bin li- simlerin tahfifine aid lAyihanın maliye, 
tı,... düşmüştür. Vasati olarak bugün 5 dahiliye ve büdce encümenleri tarafın
laıQyon lira varidat getirmektedir. Netice dan müştereken müzakere etmelerini 
~e hiilAsa bundan ibarettir.> tasvib eylemiştir. 
Arkadaşlarımız encümenlerde göster - Meclis cuma günü toplanacaktır. 

llStkıert alaka ve esbabı mucibe layiha -
~ yaptıkları teşekküre kal'.§1 minnet
~ büyük Meclise ve encümenlere teşek· 

Baları sı çalmak için bir 
adam vurdular 

"'il ederim. Ceyhan (Hususi) - Yumurtalık nahi
( Yaptığımız vazife nihayet s5zindir.. yesinin Misisnacarlı köyünden Memiko-
~lar). nun Oğulveren bal arısını çalmak isti-
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1 ~afıa Vekilinin bu izahatını mütea- yen Köse Mehmed ve Hızır Memiko ta

~ ınaddelere geçilmiş ve satın alinma rafından görülmüşlerdir. Aralarında 
~velesi tasdik edilmiştir. kavga çıkmış, bu kavgada Köse Mehmed-

1.feclisin bugünkü toplan tısında ye- le Hızır Memikoyu yaralaDUflardır. luç- R • ~' 
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Yegorkn Vlasov· geçenlerde evlendi. ları tek başıma nasıl yapabilirdim? Ne 

Kellesi, kulağı yerinde, eli, ayağı düz- yapacağımı şaşırmıştım. Evleneyim, ev
gün seksen kiloluk bir karı aldı. Şu Ye- leneyim, :fakat elimin altında hazır karı 
gorka talihli adammış vesselam.. da yoktu. Sonra karı bulsam bile böyle 

Bu son evlenme hadisesinden önce, Ye- acele evlenmeğe razı olacak mı idi, ba
gorka, üç yıl kadar karısız ya_şadı. Kimse kalım?. 

onunla evlenmek istememişti. ~albuki Arabayı koştum. Ayaklarımı yıkadım. 

Yegorka evlenmek için baş vurmadık Yeni pantalonlarımı giydim, çizmelerimi 
karı bırakmadı. Hatta Mesteçka köyün- ayağıma geçirdim ve yola düzüldüm. 
Q.en topal bir karı ile bile evlenmeğe ta- Az gittim, uz gittim; dere tepe düz git
lib oldu. Fakat sonra bir hiç ~üzünden iş tim. Nihayet Mesteçka köyüne geldim. 
bozuldu ve Yegorka bu kadıncağızla ev- Kapı kapı tanıdıkları dolaşmağa başla-
lenemedL dım: 

Yegorka bu topal karı ile aralarında - Mevsim hnsad mevsimi, dedim. Mah-

Karı arabadan aşağı indi. Fakat iner
ken, tuhaf bir şekilde yanyan indi. Dik
kat ettim: Her iki ayağı üzerinde topallı
yordu. cHay Allah belasmı versin!• diye 
düşündüm. 

- Hayrola, dedim, topallıyorsunuz ga
liba? 

- Yok canım, dedi, ben şakadan, cilve 
yapıyorum. 

- İşin şakaya tahammülü yok, dedim. 
Mevsim hasad mevsimi Mahsul kemale 
geldi. Siz sahiden topalsanız benim hiç 
bir işime yarnmazsınız!. 

- Telaş etme, "dedi, ortada fol yok, yu
murta yok. Biraz sol ayağım aksıyor. 

Epi topu sol ayağım yarım karış kadar 
kısadır. 
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geçen macerayı herkese anlatmasını se- sul kemale geldi. Onu biçip harman yap
Yerdi. Yegorka bu hikayeyi 'anlatırken mak lfızım. Fazla konuşmağa vaktim yok. 
yalan söylemesini, bir sürü ilaveler yap- Sizin köyde kocaya varacak duvak düş
masını da pek severdi. Heme~ ~emen her 

1 
kü?ü bir kan yok mu?. Kör de olsa ka

anlatışında, bir ondan evvelkini tutmı- bulümüzdür. 
yan yeni yeni tafsilftt dinlemek kabil - Karı çok, dediler. Fakat malt1ma, 
olurdu. mevsim hasad mevsimi. Mahsul kemale 

- Yarım karış veyahud bir kanş, bu
nun arasında hiçbir fark yok. Mevsim 
hasad mevsimi, şimdi bunu ölçmeğc vak
timiz yok .. fakat bu olamaz!. Bu benim 
işime gelmez. Eline bir kova su alsan, 
çalkalana çalkalana içinde hiçbir şey kal
maz. Affedersiniz fakat ben bu işden 

COTY 
Bütün müjikler bu hikayeyi ezbere bil- geldi. Onu biçip harman yapmak lilzım. 

dikleri halde, gene her fırsat buldukça Köyümüzün bütün karıları . bu işle rncş
bir defa daha anlatmasını Yegorkadan gul. Şu zamanda içler.inden birinin çıkıp 
rica ederler ve daha o anlatmaga başla- ta kocaya varmak istiyeceğinden şübhe
madan katıla katıla gülerle;d,i. liyiz!. Maamafih bir defa Aniseyaya baş 

MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

,_ - ., ... ~ - - ~ .... - - ..... - .. ~ - ---
vazgeçiyorum .. 

Gene bôyle bir gün, onu köyün meyda- vuruftuz!. Belki onu kafese korsunuz!. 
nında sıkıştırmışlar, b,u hikayeyi bir da- Durur muyum?. Hemen Aniseyanın e-
ha anlatmasını rica ediyorlardı: vine damlad1m. Kapı açıktı. Hemen içeri 

- Fakat bu mızıkcılıktır. 
- Ne olursa olsun yapamam. Kellen, 

kulağın yerinde. Güçlü, kuvvetlisin!. Ya
şın da fena değil: Bin sekiz yüz doksan 
altı .. fakat yapamam .. ayağın gözümden 
kaçmış .. 

DiKKATi Paris COTY fabrikalarında imal ve ihzar 
edilmiş bir fransız mustahzarıdır. 

- Ne olursun Ycgor, senin şu topal girdim. 
karı ile olan maceranı bir daha anlatsa- Baktım: Bir karı sandığın üstüne otur-
na!. Nasıl oldu da karının topal olduğu- muş tabanını kaşıyıp duruyor. 
nu görmedin? - Merhaba, dedim. Fakat şu tabanını-

- Gafil avlandık işte.. zı kaşımaktan vazgeçin de beni dinleyin!. 
- Yani aceleye falan mı geldi?. - Sen keyfine bak, dedi. Anlatacağını 
- Evet aceleye geldi. Mevsim yazdı.. anlat. Ben hem seni dinler, hem tabanı-

mahsul kemale gelmişti. Onu biçip har- im kaşırım. Bunun biri diğerine mani 

Karı bağırıp çağırmağa, üzerime sal
dırmağa başladı .. ben bu patırdı arasm
da arabayı avludan dışarı çıkardım. 

Karı suratıma birkaç sille aşkettikten 
sonra: 

man yapmak lazımdı. Halbuki aksi gibi olmaz ki ... 
karım da ölüm döşeğinde yatıyordu. Me- - Ne ise, dedim. Mevsim hasad mevsi
seıa diyelim ki bugün hastalanmıştı, er- mi. Mahsul kemale geldi. Şimdi seninle 
tesi günü de hali fenalaştı. Bağırıp çağı- münakaşa etmeğe vaktim yok. Sen ve 
rıyor, inliyor, kendini yerden yere atı- ben bir araya gelsek te bir yuva kursak 
yordu. mı? .. Bu akşam buradan gider, hemen ya-
Karımın bu vaziyeti fena halde canı- rm işe başlıyabiliriz!. 

- Ulan dedi, getirdiğin gibi geri gö
tür!. 

Arabaya bindik ve gerisin geriye yol
landık. Beş-altı \•erst mesafeyi ya almış, 
ya almamıştık beni müdhiş bir öfkedir 
aldı: 

- Mevsim hasad mevsimi, diye dü
şündüm, mahsul kemale geldi. Herkes 
işinin başında iken ben topal karıları ev
lerine taşımakla meşgulüm!. 

Kaşelerinin tesirini öğrenenler roma· 
tizma ve adale ağnlanm unuturlar 

mı sıktı: - Madem ki beni beğendiniz, olur, 
- Aferin sana Katerina Vasilyevna, dedi. 

dedim. Tam hastalanacak, ölecek sıra Karıya alıcı bir gözle baktım. Eh, fena 
buldun!. Bu seninkisi düpedüz hainlik- değildi. Güçlil, kuvvetli bir karıya ben
tir. Bem adeta kör testere ile kesmek de- ziyordu. İşe gelebilirdi. 
mektir. Şimdi hiç te ölUm sırası değil. _ Evet, dedim, seni beğendim. Yalnız 
Sonbahara kadar dişini sık, sonbaharda bana cevab veriniz: Siz kaç yaşındasınız? 
rahat rahat öl!. - Göründüğüm kadar yaşlı değilim. 
Karım bu sözlerime cevab bile verme- Fakat benim yaşımı daha hesablamamış

di. Çünkü ccvab verecek bir halde de- Iar .. tevellüdüme gelince, yalan söylemi
ğildi. Bir doktor çağırmağa mecbur ol- yorsam bin sekiz yüz doksan altıdır. 
dum. Bir pud arpaya bir doktor getirt- _ Eh ne yapalım, dedim, şimdi mev
tik. Doktor arpaları torbasına boşalttık- sim hasad mevsimi. Mahsul kemale geldi. 
tan sonra: Yaşınızı hesab etmeğe vaktimiz yok. Ya-

Karmın eşyalarını yakaladığım gibi a
rabadan aşağı fırlattım. Karının ne ya
pacağını tedkike koyuldum .. karı durur 
mu?. O da eşyaların arkasından yere at
ladı .. 

Ben kamçıyı şaklattım.. dörtnala ara
bayı geri, ormana sürdüm. İş de burada 
bitti. 

Karının topal bacağile bu eşyaları evi
ne kadar nasıl götürdüğünü bilmiyorum .. 
fakat götürdüğü, bir sene sonra da ko
caya vardığ muhakkak .. - Doktorluk, dedi,, bu gibi ha~talıklar lan söylemiyorsanız iyi. Kabulüm. 

karşısında acizdir. Karınız ölüme mah- - Hayır, dedi, yalan söylemiyorum. (,.--------------"' 
kumdur. Onun için kurtuluş imkanları Yalan söylcmeğe Allahtan korkarım. Na- YARINKİ :OsHAMIZDA: 

kalmamıştır. sıl, hazırlanayım mı? 
- Sualimi affediniz ama, dedim, ka- - Hazırlanınız! Eşyanız çok mu?. Hulat baba 

rım hangi hastalıktan ölüyor?. · - Yok, o kadar çok değil: Dinimle i-
- Doktorluk bu hastalığı bilmek hu- manım, bir de yatağımla yorganım .. se-

Çeviren: ismet Hufüsi 

Nezle, kırıklık, 
romatizma, 

susunda da ~cizdir. nin anlıyacağın bir sandıkla bir yatağım 
Maamafih doktor karıma· bir toz ver

di ve gitti. Doktorun Yerdiği tozu Mer
yem ana kandilinin etrafına serptik; fa
kat fayda vermedi. Karım feryad etmek
te ve kendini yerden yere atmakta de
vam etti. Nihayet gece yarısına doğru 

öldü. 

var. 
Sandıkla yatağı arabaya yükledik ve 

hareket ettik. 

······························································ 
BALK OPEBITI 

ve emsali hastalıklara karşı 
bilhassa müessirdir. 

Ben atı sürerken aldığımız karı da ye
ni yaşayış şeklim.iz hakkında bir sürü 
planlar kuruyordu: 'Oç senedenberl ha
mama gitmemişti. EvvelA yıkanmalı dü-

Bu akşam Suadiye 
plAj gazinosunaa. 
24 Cuma akşamı 
Bebek beledJye 
bahçesinde 

Terkibi ve tesirindeki BÜrat itibarile emsalsiz olan NEVROZ 1 N 'İD 
ı O tanelik ambalAjlarmı tercih ediniz. Geceleri tutacak olan 

ağrılara karşı ihtiyatlı bulunmuş olursunuz. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
Ben tabii feryad ve figana başladım. 

Çünkü mevsim yazdı. Mahsul kemale 
gelmişti. Onu biçip harman yapmak lA
zımdı. Halbuki karım olmadan ben bun-

şünüyordu .. sonra eve bir çekidüzen ve
recekti .. ilAh .. 

25 Cumaktesl 
Aoadolubisarı 

ldmanyurdu 
kulObUnde 

ismine dikkat. Taklidlerinden 18kınınız ve Nevrozin yerine b8fb bit 
marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

Nihayet evimize geldik. 
- İn bakalım, dedim. -----

~ cı:Son Posta» nan edebi romanı: 50 ~ pı gene vuruldu. Bu sefer Nazlı ile Ja- - Hayır, teşekkür ederim. 
le gelmişlerdi. Beraber çıktılar. 

Ç 1 N A R A L T 1 Nazlı rahatsızlığımı merak etmiş, Pencereden bakıyorum. Meş'aleier 
~~le de ~e yemek istediğimi anlamak yanmış. Çınar altındaki üç bUyük rad-

~~ Bürhan Cahid ~ ıçın gelrnış. yom lAmbası orasını gündüze çevirmit. 

Boynumu büktüm: için de beyefendiden rica edeceğim. - İştiham yok ama, blr şeyler gön- Bizim masada Bayrakdaroğlu bap o-
- Hepsini biliyorum. Fakat elimde Kendileri de çiftliğin yabancısı değil- derin, yemeğe çalışının... dedim. turmWJ Ev sahihliği vazifesini resmen 

mi Nazlı hanımefendi? Biraz evvel ilaç lerdir. Cklinle güveyin hediyelert ma- Havadıs de getirdiler. Köy delikanlı- · Ar k t d ğını da gö 
larından biri ne zamandır gözüne kes- yüapıyor. a sıra ça ış ır . 1 

-
aldım. Kendimi iyi hissetmiş olsam a- samın üzerinde duruyor, lutfen ıiz ve- r orum 

d k d n rı"rsı'nı·z degıw ·ı mı'", tirdi,\; bir kızı ka ... 1rm1•. y . w. ranız an açar mıy ım~ ,. 5 ' ~ __,. H d k ğimi i"' 
B d l d d . h t t . asan ayının arısı yeme .. -

Jale araya girdi: B kd .. 1 b ...:~ yi - u a a, e un, za ma e mıı. 
ayra arog u u vaQıe memnu- Hazır düğün dururken size slSyleseydt, tirdi • w • ık k 

- Israr edilmez tabii. Her şeyden niyetle kabul etti. Masada duran uzun onları da baş göz ederdiniz. Çıkmıy .. acagun içın art soyunma 
evvel sizin sıhhatinizi düşünmek lazım. köstekli gümüş saatle Sıdıka için getirt- daha dogru. 
Her halde rahatsız olmasalar buyur- tiğim altın bilezikleri aldılar. Bir şeye Nazlı başını kaldırdı: Çok 

89 
.gelmesin diye perdelerimi 

dukları gibi bizi mahrum etmezlerdi. lüzumum olursa haber vermemi ıöyli- .- Sı~!kaya yaphk ~ yarapabildik de kapattım. 
- Teşekkur ederim Jale hanımefen- yerek çıkarlarken Jale ile gözgöze gel- mı sankı. Kızda surat btr karış. Yapı- F k t üb k davulun romanın ıe-

di. Çok doğru söylediniz. dik. Bana iyi yaptığımı anlattı.. lan ı:eylar onun için de~•W\ı .. mbi vü- a a m are mi 
il d

"' dil b' 6 ....... ,. a~ .. ' sın· t perde, pencere para eder T Feridun nabzıma bakıyor.. dilimin e z n en şen ın parça .. 
rengini anlamak istiyordu. J 1 b bahsi ka tmak 1 :Akşamdanberl Sezai beyle Nermlıı 

Dedim ki: Odamdaki lrunbayı yak:tırdım. Feri- ~ ~a~ba naı y::m..k t~ti~~r~~~ meydandan kayboldular. lsta~bula sı-
- Siz.ierden rica edeceğim. Benim dunun getirdiği yeni romanlardan bi- bilir. Size ~Iraz pili.o, zerde, plltv gtsn- ğarmyan bu saygısızların kendı Alemle-

hesabıma da gülüp eğlenin . . Yalnız he- rini elime aldım. dereceliz Ömer beyefendi. Bqka blr rinde düjün dernek yapWdan muhak-
diyeleri "·ermek meselesi var. Bunun Henüz bir sayfa okumamJ.itun kt ka- şey ister iniaintzt kak. 

Bilmem neden, İstanbuldan ayrıldık• 
tan sonra böyle hareketlerden iğren· 
miye başladım. 

• 
Tam yatmağa hazırlanıyordum. . 
Arka arkaya patlıyan üç el ıilflh sesı 

ve onlarla beraber kopan çığlıklarltı 
yerimden fırladım. Pencereye koştun1• 
Çınar altı mahşer gibi.. çığlıklar de· 

vam e~iyor. Meş'aleler sallanıyo~ 
Herkes çınar altına doğru kO§Uyor. 
kadar birikmişler ki uzaktan ne oıdıı· 
ğunu seçmiye imkan yok. 

Hemen kapıya koştum. Yusuf Ça'lıı.Ş 
ayakta. 

-Silah seslerini duydun değil ıni? 
- Duydum bey. 
- Çınar altına koş. Ne oldu? ft:ı- 19' 

bana haber getir ... 
O, koridoru geçin merdivenleri ine:: 

ken aşağıdan Hasan dayı yaşına rsg 
men bir Ök gibi fırlamış geliyordu.) 
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•Son Posta• ıun qk '"macera romanı: ; 

AZRA • 
1 L 

Yazan: Vedad Ürfl 

Operada b ı r gece 
Pariste herkes böyle bir dolabın et

rafında dönmeğe mahkfun. Bereket 
Versin, göz kamaştıracak o kadar şey 
Var ki gözler bağlanmıştan farksız, ya
rı kararıyor. Yoksa baş dönmesinden 
herkes sarsak olurdu. 

Bir çöl ortasına salıverselerdi de hay
cH istikameti bul deselerdi bugünkii 
gezintimizde korktuğum kadar ne kor
kardım, ne de yorulurdum, eminim. Ne 
Yana yürüsek her meydan bir dev, her 
Cadde bir salamura! 

•Eyfeb kulesi, dedikleri kadar var
nı.ış. Frnnsanın ışıklar memleketi ayak 
altında. Bana bile çalım geldi. On, on 
beş dakika için bir hükümdar tacı giy
diğimi sandım. Gözönüne adeta bütün 
dünya serili. Buradan ha.karken en hey
bem abideler, ne kadar da cılızlaŞlyor. 
»apoleonların sarayları bile küçüldü, 
küçüldü ve bir karıncanın gövdesine 
sığdı. Koca cSen• nehrinin yanında Söze vakit bıra.1'madan kartı kaptım. Bir kaç resim altında tanıdık bi'T ulm: 
llındi genç bir kız kordelası bile kalın. Nazım Abad.. 

\Paman cEyfeb! .•. Demirin kudretine aydınlık. Asıl Paris, işte bu saatlerde !erden çok daha fazla tatlı gelmiş ola
lleKaz1am:tıer ~r etmemişk!. · · . 

1 
B' meydana çıkar; Parisin ne demek oUu- cak!. .. 

u enın gazınosu gerçe güze · !· ğu geceleyin daha iyi anlaşılır. 
~er çay içtik. Bu kadar zevkli bir çay Öyle yorulmuşum ki!... Zaten gece-
ıçtiğimi bilmiyorum. Belki bu da, ser- • 

-6-liizeşt seven ruhumun harikulade bir den de uykusuzum. Gezme hevesi bu-
~Ulede bulunmaktan duyduğu haz! ... nu bana unutturmuştu. Şimdi farkına Odamın penceresinden büyük cadde
~eşki işimiz olmasaydı da bu yerde sa- vardım. İnsan çok şey görünce sahiden yi seyrediyordum. Kapı açıldı. Babam 
atı k Isa d k' sersemleşiyor. Sabahtanberi nereleri elindeki kartı göstermekle beraber: 

erce a y ı .. .. . 1 t • klım ld " .. 
B. fut f . 1 . i:z' ık d do aş ıgımız a a ge i de adeta ur- Nermı·nı di h k d .. 'd ır ogra cı resım erım ı ç ar ı. d' p .. d - .... ye ay ır ı .. muJ e-

tn büyük usta1ığı, fotograf entrikası kpertl ımd. ehar~sıd olaşmh.ak, ~aşka memle~ mi isterim. Operada bir ziyafet! ... 
)tap kt ı b' rtr · · e er e ş ır en şe ıre goç etmek gibı Söze vakit bırakmadan kartı kap-ma a. nsanın ır po esını yap;.- b' 1 B k t · 
"or b Eyf ı kul inin t · ır şey... ere e versın yer denmemis, tım. Bir tac resmi altında tanıdık bir 
J ve aşını, e es epesıne . . · 
oturtuyor. Hayli güldük. Koca Pgrlse h~va .. d~~ezı:ıış, toprakaltı denmemış, isim: Nazım Abad! ... 
hilkmeden Eyfeli şimdi de kendimize bın turlu nakıl vasıtaları her yana ser- Akşama operada locasını şereflendir
Rövde ettik. ' pilmiş de insan, yorgunluğunu ancak c- memizi diliyor. Çok nazikce bir davet. 
Fransız doktor dostumuz benden pek vine döndükten sonra duyabiliyor!..· Oynanacak operanın ismi de bildirili-

de az antika değil gibi. . Dün. gece Prens Nazım Abad'ın şa.h- yor: Ayda!. .. Çocukluğwndanberi nağ-
'ttşenmedi, gündilz yemeğine bizi ta sıleı .ugr~şiı?1, durdum'. ~u akş~m ıs- melerini işide işide az, çok aşinası oldu

' ;tlildezekol> deki Çin lokantasına gö- k~rpınlerımı çıkar~ak .ıçın ken.ch ken- ğumuz bir operayı seyredeceğimden 
türdü. Tam manasile orijinal bir yer. dımle m~şgu~ ~lmaga bıle takatım yok. mi, yoksa Prens Nazım Abad gibi yük

- Rahat yemeniz için değil, garib Yalnız b1r fık1r: Neden .. caddelerd~, sek mevki sahibi biri tarafından 'davet 
bir manzarayla tanışmanız için sizi bu- meydanlarda geçen her luks otomobıl P.dildiğimizden midir, nedir, öyle bedii 
taya getirdim!... i~ind7 o~u. arar ~ibi oldum? ... B~sbcl- bir zevk duydum ki!... Sevincimden 

nea· D v R h t dik k lı: Hındlının mükellef otomobılinde babamın boynuna atıldım. 
ı. ogru. a a yeme ama a - k lm k b .. b. . d 1 tı t k . 

l~ı~p~~&bird~r~n~~ş~=~==a='=u=~=n==u=ı=o=a~ş=rn=n==a=P=~=-==========~(=A=r=~=ı=v=a=r~)= 
dık. Yarım saat için Çine uğradık. Ye- Tarihten 
ll'lekler Çin yemeği, servis Çin usulü, D evlet hapısında 

Elli yıl )'iyenlerin çoğu ÇinlL Pari~dn zevk a- Sayfa lar 
lentıerinde kim bilir neler toplamak i- (Baştarafı 9 uncu sayfada) 
Çin memleketlerinin öbür bucağından ona aşık oldu ve evlenmek istedi. Fakat 
buralara gelen şık Çin kadınlarının ke- bu arzusu reddolundu. 

(BQ.§ ta.rafı 7 nci sayfada) 

Nazım bey, simaca, cidden sevimli 
bir zattı. ruhu da, sevimli simasının ll'lik değneklerle pillv yemelerini sey- Sinan Paşanın bir oğlu vardı. Çok ya

tetınekten kimin yiyecek düşünmeğe kışıklı ve gençti. Mihri bu delikanlıya 
hali var ki! .. Serviste çatal, kaşık var gönül kaptırdı. Onun aşkil~ yamp tu~ 
~a bunları kullanan bizden başka tuşmaya başladı. Aşk o derece hızlandı 
~~se yok gibi ki açığa vurmaktan çekinmed;, şiirler 

vadettiği necabeti tekzip etmiyecek 
derecede yüksekti. Onunla üç yıl süren 

daimi müvanesetimiz, tahmin ettiğim 
gibi beni son derece mütelezziz ve müs
tefid etti! .. Doktor anlattı: yazdı: 

- Çinliler pirince bayıbrlar. Bunu Hıibdan açtım gözüm nagah kaldırdım 
>'eıne tarzları şaşilacak şeydir. Pirinç 
tanelerini ağızlarına atmak için ince 
~etnik değnekleri öyle ustaca kulanır
laı- ki! ... 

Gerek Said paşa, gerek Nazım bey, 
seri b 

\re ilave etti: 
- Burası, Parisin hayli pahalı lo

~antalarından birisidir. Orkestrası mü
~eınmel, dansları meşhur, yemekleri o· 
~jinal, Çinli kibarla~dan ve Çin kadın
'<ll'lndan başka devam edenleri hep a
tlstokrat insanlardır!... Hele cumartesi 
~Ünleri, pazar tatilini geçirmek üzere 
~ndradan tayyarelerle akın eden İn
liliı lordları buraya mutlaka bir kere 
11irarlar. 

l-re olursa olsun, doymadım bile. Bu 
~ pi1Avı görünce, İstanbuldaki aşcı
!t Şınuzın bol yağlı, bal gibi kuzu pi-

\'1 gözlerimde tüttü. 

eni terbiye ve tenvir etmeyi, kendile-
Karşımda gördüm durur ~ir mahı çehre 

d'Zb • rine bir insanlık vazifesi saymış gibi 

Tal .. Adol_., _.,,. d k d ' d~rı hareket ettiler. Bana bir evlad muame-
ıım sa au !l™'u a re er un 1 . t 

1 gaı•.ba esı yap ı ar. 

Kim mahallem içre gördüm gec:? doğ- Nazım beyi, Konyaya vardığım gü-
muş müşteri nün akşamında ziyaret etmiştim. Oda

Gözümii açıp yumunca oldı.ı çeşmim- sma girdiğim zaman zeki mektubcu, 
den ni1ıan gülmüş: 

Şöyle teşh.is eylerim kim. ya melektir - Gel bakalım, küçük mektubcu ... 

Demiş, ve ilave etmişti: 

- İnşallah, büyük mektubcu da 

ya peri 
Erdi çün. abı hayata cMih,·iı. ölmez 

haşredek 
Gördü çün şeb zulmetinde ol ayan olursun! 

ciskender> li. Ben, hürmet ve sevgile elini öperek, 
Bunlar muhitte dedikodular doğuru- gösterdiği sandalyeye oturdum. Ve ona 

yordu. Hatta kadın şairi hafif bir kadın karşı o günkü konuşmamız esnasında 
olarak teHikki edenler vardı. duyduğum sevgi, saygı, beraber geçen 

Neyley'im biçare gönlüm bir dem oı- yıllarımızın her gününde biraz daha 
maz yarsız arttı. 

Öpsem olmaz nitekim cchdeı;lcrinı bu KAtibi bulunduğum meclis, her pazar 
arsız günü, valiniaı konağından başlıyarak, 

Vashnı ikrar edip saldı beni sevdalara bütün azanın -mevsime göre-evlerinde 
Döndü inkar eyledi bu dini yok ikrarsız veya bağlarında, bahçelerinde topla • 
Hubların mihrine .l'rf,ihri ölü'1'1iz terkct- nırdı. 

""-Çin lokantasından sonra bir otomo
".IJ.e atladık. Soluğu Luvr müzesinde 
'1dık. O ne ihtişam, o ne göz kamaştı
~aleriler. Tarihlerin azametini can
l ~ görmek için bir defa mutlaka 
t :tlVr müzesini gfümelt. Burası müze 

~ğiı, başlı başına bir Alem. Romanlar- Kim ne der ise 
, seyahat kitablarında Paris ndı ya-

meziiz Bu toplantılarda, müzakere daima, 
desün biz olamazız hatırı sayılır bir öğle yemeğinden son

yarsız... ra başlardı. ~llda Luvr sözünli de tevekkeli her va
.._,1t görmüyorduk. Muharrirlere de hnk 
etdim, seyyahlara da. 
~Gezmeden döndüğümüz vakit orta
~ kararmıştı . Ama Pariste ortn lığııı 
~.rannası demek, yeni bir güneşin d::>
~~u demek. Parlste sadece gök kara
~~ Şehrin gecesi yok. Parisin gecesi, 
"'4lldüzün Parisinden çok daha fazın 

Bu satırlar onun hakkındaki zanları Bu haftalık ziyafetlerin başlıca ga-
kuvvetlendiriyordu. O kadar ki Mihri 

yesi, hayratı, müberratı münderis ol
başka bir §iir yazmak suretile namusunu 
müdafaa ihtiyacını duydu. duklan tedkikat ile anlaşılan; üstelik 
İbrahim Necminin edebiyat tarihine de yeniden yapılmalarına hacet ve 

göre, bu ateşli, hassas aşk ve heves şairi mahal görülmiyen çeşid çeşid eski za
gerçekten hiçbir hafiflik yapmamış, A- viyelerin ve sairenin her kapanın elin
masyada olan mezarı herkesin hürmetle de kalmış bulunan &elitlerini zaptet -· 
ziyaret ettiği bir yer olmuştur. mektl (Arkası wr) 

Çubukluda Bir Gün 
Yazan: Naci Sadullah 

Tıpkı kadın şapkaları, kadın esvabları 

gibi, semtlerin, mesirelerin de modaları 
var. Her yaz, başka bir semtin modası 

çıkıyor. Bir yaz Caddebostanı revaçta idi. 
Bir yaz Suadiye rağbette idi. Bir yaz 
Florya gözde idi. Bu yaz da, ıimdiye ka
dar adını pek seyrek işittiğimiz Çubuklu 
moda oldu. 

Her pazar ıünü, halk, adeti sözleşmiş 
gibi, Boğaziçinin bu nefis aahilindeki Ko
ru gazinosunda toplanıyor!.. 

Bu pazar günü, İstaııbulun dört buca
ğından Çubukluya akan kalabalıta beu 
de karıştım. 

Köprüden ıaat 13 de hareket eden va
pura yalnız başıma bindiğim zaman, bir 
buçuk saatlik yolu nasıl geçireceğimi dü
şünüyordum. Fakat tesadüf. beni bir yı· 
ğın gazeteye, mecmuaya bir aürü para 
vermekten kurtardı. Çünkü vapurun gü· 
vertesine çıkar çıkmaz, neş'ell bir dost 
kafilesile karşıla§tım: İçlerinde, baba Ra
§id adında hofSohbet ve amatör bir med
dah ta vardı. Taklidli, nükteli, ve zarif 
hikayelerile baba Raşid bizi, sade Çubuk
Jıya vanncıya kadar değil, Çubukluda 
geceyi edinciye kadar oyalıyabilir, ,Ul
dürebilir, eğlendirebilirdi!.. 

Nitekim, öyle oldu: 'Osküdan geçtik· 
ten sonra, '72 numaranın yolu, baba Ra~ 
§idin de çenesi açıldı. Bize evveli, Çu
buklunun tarihini anlattı: 

- Ben, dedi, Şirketihayriyenin çıkar
dığı cBoğaziçi> adındaki kitabda okumu~
tum. Merhum Ahmed Rasimin o kitabda 
yazdığına göre, eski padişahlardan birisi, 
Boğaziçinin Anadolu sahillerinde avla ... 
nırken, Çubllilunun timdi bulunduğu 

mevkide bir mola vermiş. Çubuklunun 
o zaman daha ismi bile yokmuş. Padişah. 
oradan ayrılırken ihtiyar bir adamla 
liarşılaşmış. O gayri meskun sahilde mün
zevi bir ömür geçiren ihtiyarın dinçliği, 
neş'esi ve giirbüzlüğü padişahın nazarı 

dikkatini celhetmiş: 
- Sen. demiş, bu kadar sıhhatU olma

nın yolunu nlsıl buldun? 
İhtiyar: 
- Ben, d"'rr.iş, 81 yaşımdayım. Fakat 

20 yaşında delikanlıların kollarını çöp 
gibi, çalı gibi kırabilirim. Bu kuvvetimi 
de, buranın havasına, suyuna borçluyum! 
Padişah hnaretle sormuş: 
- Buranın havası, beni:n sarayımın 

havasından <!a güzel mi? 
- Elbette... Senin sarayın bııhçesine 

fidan dikers\r., çalı biter. Halbuki buraya 
çalı diksek, ıığaç yetişir!.. 
Padişah tereddüde düşünce ihtiyar: 
- İstersen bir dene! demiş. ve muha· 

tabının e1ind~\i kiraz çubufunu göstere
rek ilave etmış: 

- İstersen, §u çubuğu iUraya dik, gele
cek sene gel !t~razını ye! 
Padişah bu ~özleri tebessümle karşıla

mış. fakat sıhhatli ve sevimli ihtlyar, pa
dişahı bu terrübeyi yapmıya razı etmi~ 
ve padişah kuru kiraz çubuğundan bas
tonunu, bulunduktan yere dikmif ... 

Ahmed Rasimin, kim bilir nereden öğ
renerek iddia ettiğine göre, bir aene son
ra, o kuru çubuk yapraklanınl§, birkaç 
sene sonra da meyva vermiş ve padişah 
bunu gördükten sonra da, adını: cÇubuk
lu> koyduğu o semtin ihya olunmasını 
ferman buyurmuş! 

Bunu anlatan baba Raşid gülüyor ve: 
- Bunları okuduktan .sonra, diyor, ba

na bir hal oldu. Ne zaman Çubukluya a
yak bassam, toprağın yaratıcı kuvveti, 
tabanlarımdan vücudüme sirayet edecek 
te, beni hünkAnn kuru çubuğu lfbi ye
şertecek sanıyorum! 

* İnsan, Çubuklu gazinosuna girer gir
mez, oraya o büyük kalabalıfı topbyan 
sebebleri sezmekte güçlilk çekmiyor. İn-
sana cazib görünen ilk hususiyet, müşte
rilerini ta iskelede, birer birer 
karşılıyan gazina sahibi Bay Mustafa 
Cebecinin mütebessim ve yumuşak si
ması!. 

Baba Raşid onu da tanıyor ve bir masa 
başına yerleştiğimiz zaman bize, onun 
hakkında ıu şayanı dikkat malfunatı ve
riyor: 

- Mustafa Cebeci, Çubuklunun hem 
Aşığı, hem Marka paşası, hem de canlı ve 
fahri belediyesidir. • 

Herkesin derdini dinler, her müşteki
nin gönlünü hoş etmiye çabalar, ve Çu
bukluyu diriltmek için ölürcesine ça
lışır. Buradaki asri hela, çeşme, stadyom 
onun eserleridir. Şimdi de sırf Çubuklu
yu şereflendirmek gayesile, bu gazinoyu 
işletiyor. 

Baba Jlaşid ~unları llllatırU.. pno-

ı un getirdifi ıu fi§eslne bakıyorum: Şi· 
şe, manzarasile bile hararet söndürebile
cek derecede buğulanmış. Arkadaşlara: 

- İşte, diyorum, en az altı ay Frijider
de ikamet etmiş bir fi§e ..• 

Baba Ratid gülerek cevab veriyor: 
- Evet... İhtiyar kadın cilvesi kadar 

soeuk mübarek! ... 
Garson da iÖze karışıyor, ve beni tek

zib ediyor: 
- Şi§e Frijiderden gelmiyor bayım ... 

Buranın suyu, kudretten soğuktur!.. Biz 
bunu membamdan doldurup, doğruca 

müşteriye veriyoruz! 
Garson uzaklaşırken, Baba Raşid: 
- Gördün mü? diyor, Çubuklu suyu

nun Frijidere sokulduğunu zannetmen, 
garsonu hiddetlendirdi. Bunu Çubuklu 
suyuna hakaret saydı. 

Bizden sonra gelen vapurlar, koca ga
ı.inoyu tıklım tıklım doldurmuştur. Seç
me bir sazın yaptığı fasıl, müşterilen 

neş'elerini tamamlamıştı. Dev cüssell 
tombul çınarların koyu gölgesinde, sahil
de çırpınan dalgaların §lkırtısını, fıski· 

yenin ıınltısını, yapraklar arasında ötü· 
şen kuşlann cıvıltısını, ve sahneyi dol· 
duran san'atkarlann konserini bir arada 
dinlerken, neş'eli kafasını habirc tütsü
leyen Baba Raşid garsona bilmem kaçıncı 
defa seslendi: 

- Rakı yetiştir evladı 

Sonra bize dönüp: 
- Ben, dedi, burasını beğenmedim ço

cuklar. 
Merakla ıorduk: 
- Neden? 
- Buraya rakı dayanmıyor yahu! .. 
Akşam üzerine doğru bu güzel dekor 

içinde san'atkar Safiyenin sesi de yükse
lince duyduğumuz haz bir kat daha arttı. 

Az evvel kahkaha ıeslerile, bir havrayı 
andıran koca gazinoda ta bak şıkırtısı, su 
ıırıltlBl, aandalya gıcırtısı bile kalmamıştı. 
Smokinli konser dinleyicilerini utandı
rabilecek kadar koyula§an bu sükCıt için· 
de, garsonlar bile, birer hırsız gibi, ayak
la.Tının uclarma basarak dolaşıyorlardı. 

Arkamdaki masada oturan bir çift, 
başbaşa vermişler, ve gözlerini yumarak, 
iç ilemlerfne gömülmüşlerdi. 

San'atkinn gür aesl perde perde yük
seliyordu: 
Sevdaların en coştuğu yer §İmdi Bo

ğazdır ! 
O zaman etrafıma bakındım. Din

leyicilerin yüzlerinden, çalışmakla geç
miş bütün bir haftanın yorgunluğu, si
hirli bir ıO.naerle silinmiş gibi idi. 

Geç vakit, halkı, neş'e içinde bırakıp 
uzaklaşırken inandım ki, Safiyesile, sazi
Ie, suyile, havasile Çubuklu, ne§'e susuz
luğile kurumuş ruhları da, tıpkı hünka
rın çubufu gibi çiçeklendirip, tazelcşti-
riyor! Naci Sadullah .............................................................. 
r' 

Resimli zabıta 
hikayesinin 

hal şekli 

1 

Pipoya dikkatle bakınız (4 numaralı 

resim>, farkedeceğlntz gibi bir kö~esl 
daha fazla yail1Illftır, alyahlanmıştır. Bu 
da ErnesUn sa~ ellnl kullandığını göste
rir. Ernest solak olup da, l.dbrıtı sol elle 
yaksaydı, karalık piponun öbür tarafında 
olacaktı. Sonra, müfettiş maktulü mua
yeneye ıeidW zaman, yumuşak yakasın· , 
dal.ti. iğne onun solundan sağma doğru 
lliştlr11m}ft1. Bu da solak blr adamın bu
nu yaptıtını ispat ediyordu. 

Demek oluyor kl, maktul, kendi evlnd~ 
öldürlllmfif, glydlrllml.Ş ve kuyuya taşın
DllŞtı. Müfettiş evin etrafını dolaşmış ve 
orada plJama celtetlnl de bulmuştu. 



POYRAZ Ali 
Yazını: & & 

Madmazel Civanna, yüzündeki kalın peçeyi kaldırarak küçük salona girdi • Sonr 
endişeli bir sesle: " ŞGvalyeyi ne zaman görebileceğim? " diye sordu 

- Bon~ur Ha:tans!.· ıaman. öyle zannederim ki, biraz mah-ı dersiniz? .. Bana kalırsa, §U hAlis mis-
- Bon3ur, azız patronwn. zun oldular. ket şarabını tercih ediniz. IDçbir ser-
- Bonjur Polin.. nasılsın?.. - Öyle ise, öva.ly hazretlerinin semlik vermeden bütün şişeyi emniy t-
- Ah aziz patronwn.. ne cevab ve· yemeklerini bugün de sen götürecek- ıe içebilirsiniz. 

receğimi şaşırdım.. bonjur mösyö .• sizi sin. Fakat, benim geldiğimden kat'iyen Madmaz.el Civanna, minnettarane bir 
ilfiyette......... bahsetmiyeceksin. Sadece, <Sadık ben- nazarla bakarak cevab verdi: 

- ~o~jur Gaston.. ben gideli biraz deniz Antuvandan bugün haber geldi. _ Antuvan! .. Size, esasen minnetta-
daba ıhtıyar2~?.. . Galiba pek yakında gelecekmiş:. diye- rıın ... Çok rica ederim, bana bu kadar 

.. - Ah, M~o Antuvan.. aizı tekrar ceksin. fazla alaka göstererek, minnettarllk 
gormek s~adetı. ... .. . . - Emredersiniz, muhterem patro- yükümü ağırlatmayınız ... Bilmiyorum, 
~ Bonıur Gaspar!.. ~uklann ıyı num. size olan borclarıını ne suretle ödeye-

mı ... Karınla barıştın mı... - Aradan beş on dakika geçtikten bileceğim?. 
. - Ah muhterem patronum.. ne saa- SC!ll'a da «Öyle tahmin ediyorum, şö- - A. çok kolay Madmazel 
det...... . valye hazretleri; Antuvanm yarın gel- - Nasıl? .. 

- Polınl. Hortans!.. Yuk:a;rıya koşu- mesi ihtimali de mevcud.> sözlerini i- - Muhterem efendime gösterece-
~uz. G~e odalan derh.al bır yatak 0 - Iave edeceksin.. ğiniz şefkat ve muhabbet, benim için 
aası halıne koyunuz. .. Sıze.. azamt, ya- Anl d . t k.s lak ••kAf t t kil d ek. ·· d Muh . firl - a mı, azız pa ronum .. ma a- en par mu a a eş e ec 
rım saat musaa e. terem mısa - d . • . . b" f la G 1 1to mızı, tamamıle anladım ... Hıç merak - Ah, Allahun!.. Sız; ne temiz, ne 

Pmız, ıraAzli azR . !orgunb··
1
· bas~r.. elı:· etmeyiniz, arzunuz vechile hareket e- yüksek kalbli adamsınız. 

oyraz eısı ara.. u .. enım g ı- derim. 
ğimi haber ver. Antuvan, kalbinde bir damar kopmuş 
. Antuvan, bütün bu sözleri birbiri- Masa hazırlanmıştı. _ . gibi titredi. Bir anda, şövalyeye tesa-

. k d ~d ta f lmad Antuvan> yerlere kadar eğildı: düf etmeden evvel geçirdigı-· hayat aklı-
nın ar asın an, ii e ne es an 
söylüyordu. Lokantanın içi birbirine - Buyurun, Madmazel Civanna ... na geldl Civannanın bu sözlerini, ade-
girmişti. Garsonlar, oradan oraya ko- Lokantam:zda Adettir. Üzerinden sekiz ta bir istihza gibi tel!kki etti Başını 

• 
Italya - Macaristan final 
maçı nasıl cereyan etti? 
Birinci devrenin ortalarında ltalyan muhacimleri 
Macar kalesini şüt yağmuruna tuttular ve üç 

golü de bu devrede atblar 

• 
şuyorlar .. koşarlarken birbirlerine çar- saat geçmış olan bıldırcınlar' tavaya pençereden tarafa çevirerek: 
pıyorlardı. konulmaz._. Onun için şu bıldırcınlann - Ah Madmazel.. Eğer bende haki- Macaristan- ftatya. final '1Ulçından heyecanlı. b,iT mfha, 

_ GastonL Ben tam kırk iki gün- ~~e olduguna emin olabilirsiniz... Şu katen böyle bir meziyet görüyorsamz, Dünya kupe..!!1 final maoı Parıste '10.000 se- yunu hakem Capdeville mükemmel ldal"I r 
d" Lok t' .. 

1 
kl _ borekler de fena değildir. Diyebilirim bundan dolayı muhterem şövalyemi y.trcl önünde Itaıya - Macarıstruı m11ll ta- derek İtalyanların 4-2 gallblyetıerinl iJAll r 

ur açun... an amın guze yeme e ki bu börekler bili'" Tul da 
1 

. . . . bml.arı arasında cereyan ettl. Fransa Relal- den düdüiflnü öttfirdQ. 
rinden mahrum kaldığım günden beri .' . un on ya ruz takdır ve_ teb~ . etmelısmız... .. Be~, cumhuru, nazırlar, meb'uala.r, kordlploma- Relslcumhur Löbrön takmı kaptanı )!eal" 
Adeta yemek yememişim ıannediyo- hızım 1?~~a~da bu derece maha- ona tesaduf edıncıye kadar, b1ulerın tik c::eref trlbüntıııde hazır bulunuyorlardı • .zaya aıtm kupayı verd.l. • 
rum. Muhterem misafirimiz de kaç retie pışirilebilir. Hele şu bademli el- ayaklarındaki papuçlan, sırtındakf Saat on yedide mını mOJ11ar çalındı. Halt İtalyanlar ~u oekllde sahaya ç~· 
gündenberi layıltile bir şey yemedi... ma tatlısı, mutlaka kalbinize bir ferah- gömlekleri çalan bir serseriden başka .mAmlandL Oyun başladı. İlk böcnmu itaı- Ollvlerl - Fon!, Raya - Lerıı.ntonı, AndreolO' 

Çab k h 
._.:ı_ kü "k 

1 
lık verecektir. Müsaade ederseniz ü- bir şey değildim ... Onun yu-ksek ruhu yıı.nlar 7&Pt.1lar. İ1t daklkalarda her 1k1 ta- Llcat.elll - Blovanı, Meazza, Plola, J'eIT'tf, 

u .. azıruö ne varsa, çu sa o- . . . ' _ . . . _ _ ' rafa da birer korner oluyor. Fakat derhal de- Kolauss1. 
na getirin. zenne bıra.z tarçın ekeyun ... Baı·dagı- temiz telkinlen, benım ruhumu butun !tıdlllyor. Maç mllsavl şekilde ve çok sert ce- Macarlar ise: 

AntmTfln, bu son emri de verdikten ruza, hangı şarabdan koymamı emre- bunlardan tathir etti. (Arktm vtrr) :eY8n ediyor. Fakat Mktmlyet yavn.ş yayq Lzabo _ Polgar, B1ro _ Lzabay, ı:.snca. vr 
sonra: Itaıyanlar& g~lyor. İtalyan muhacfmler1 zar - La!, Vinezc, Baro&, Lzengeller, 11"' 

Mncnr saha.mıa yerleşt.ller. Altıncı dakika.- kos'dan mfirekkebdi. 
- Muhterem Madmazel Civanna!... e· d k 1 k da. sat muavin Serantonlnln sağ açık Blava- Hakem: CapdevtJıe (Fransız) dı. 

Size, şerefinizle mütenaslb bir surette ır o torun g .. n Ü ye verdiği pası hemen merkez muhacim Pio- • 
izaz ve ikramda bulunamıyacağımı bi- laya. geçmiş gördllk. O da sol açıt Kolaussl- 191, 
liyorum. Fakat, her halde beni affede- notların an ye yerinde bl.r P3.3 Ter1yor. XolaUMl kuvvetll Şampiyonluğu knzanan balya takımı 

vole bir eütıe İtalyanlara b1r1nc1 golü ka- danberi Macarlstanla. 16 defa karşılqnı~; 
ceğinizden eminim ... Lfıtfen şu salona 1 t================:fil zruıdırdı. İtalyanların böyle mükemmel o- Bu maçlarda İtalya sekiz galibiyet. tazı ... 
geçiniz. Biraz istirahat edip, birkaç lok- / E b . yununa mukabil halk Macıu:ları tutuyor. on- mlf, 32 gol atmışt1r. _... 
ma bir şey yiyinceye kadar odamz ha- 1---1--+-+-••i--4-- VFBml 8SUFlY6 brı candan alkışlıyor. Top orta.da iken Ma- Macaris~n i.se dört. galibiyet almlf, S0 

1
";: 

zır olacak . l .__...._-+_..~ Bnsur memelerlnin başlıca sebebi cı- carların sol açıltlan Tetkor D.nl blr hücumda atmıştır. Iki takını dört defa berabere pi 
Dedi. Ve Madmazel Civannayı, kü- 1. haz hazml bozuklukları ve bilhassa dal- beraberlik golünü atıyor. Bu gol halkı coş- m~tır. • a• 

J .__....__..,.__.~ mı inkıbazdır.Datml inkıbaz ve eforlar turuyor. Fakat İtalyanlar yavıı~ yaVllf tek:- 1910 dan 1925 senesine kadar Italya :r.uı.e 
Çilk salona sevkettL Vakit erken oldugu- L. rfstanı hiç ma11-ıob etmem•·t•-'T yavaş yavaş bu memelerin meydana çık- rar hltim1yet1 elde ediyorlar. Meazza, Fer- & '11 u. • 

için
1 

bu küçük salon bomboştu. Civan- masına sebeb ol.maktadır. Baaur olma,. rnrl ve bilhassa Plolanın şüt yağmuru direk- Buna mukabil 1925 den 193'7 eneslne ll 
na, içeri girer girmez, yüzündeki kalın ~ .,,._...__, mak için günde blr hatta 1k1 defa kolay ıere çarpıyor. Bu şiddete acaba kaleci nasıl dar Macarlar da İtalynnlan mağ}Qb edeın"' 
peçeyi kaldırdı. Geniş bir nefes aldı. 6 blr surette helfıya gltmeğl temfiı edebil..:. do.yanabilir?.. mişlerdlr. 

Ruhundaki: sabırsızlığı gösteren en-
7 

melldlr. Bunun için sellfilzu çok alan seb- On altıncı dakikada top ayaktan ayağa 16 maçın tarihlerini ve nettcelerinl l'fllsJa 
zelerln tercih edilme.si şarttır. Sırf etle dola§ırken Plola İtalyanın iklnci golünü a- neşrediyoruz: 

dişeli bir sesle: geçinen köpek, kedi gibt hayr.ınııtın tıyor. İtıılyanlarn ıüt bombardımanı tekrar l\lacarista11 tıaı1• 
- Şövalyeyi ne zaman görebfiece- 8 büyük abdestlerlne d.lkkat. edilecek olur- bnşladL Bu arada Macar müdafaası yorul'a- 1910 26 Mayıs 6 1 

ğim? Her şeyden evvel onu görmek is- ~ sa bunlnrın dalma kabız oldukları ve :ror. Fakat gene mükemmel çallŞlYOr. 1911 es KAnunusanı 1 O 
tiyorum. ma,kiilAtla abdest ettikleri göcriilür. Otuz beşinci dakikada. Kolaussl. Men.zza- 1923 ~ Mart ı 1 

Diye mınldandL BllAkia yalnız ot ile yqilllk ne geçinen da.n Aldığı bir pasla üçüncü golü atıyor. Bi- 1.924 18 Nisan 7 ı 
koyun, inek, sığır ve diğer hayvana.tın rlncl devre bu ~kilde 3-1 İtalyanın gnllblye- 1925 18 Kanunusani 2 1 

Antuvan, ellerini yukarı kaldırdı: büyük abdestleri hem mebzuldür hem tne bitti. 1925 8 Teşrinisani ı ı 
- Yooook, Madmazel .. o kadar ace- ı - Güzel öten tilyler1 aa.rı kafes kuşu- de mtiUi.yimdlr. Tabll kabız olan insanlar iktncı devrede Macarların §lddetıı ve g6- 1928 25 Mart ı t 

le etmeyiniz. O sizi bu kadar zaman net mA.naama icaba bir söz bundan nUmune almalıdırlar. ve ona zel hücumlarlle 'karşılaşıyoruz. Fakat bu a- 1930 ıı Mayıs o ı 
bekledi. Şimdi de, siz onu biraz bekle- 2 - urutıar - cereyan. röre dalma seb%eleri yemeği tercih et- tmlar bir tfirlü cane bitınıyor. Nih:ıyet 24- 1931 13 Kanunuevvel 2 1 
ini 3 _ Blr uzav-alay. melld1rler. Evramı basurfye blr defa yer- üncü dakikada Sa.rosl sağ iç Vlnezeden aldığı 1932 8 Mnyı.s 1 ı 

Y z. leşti ml? Artık onlann kend.1 kendllerlne bir pasla rahatca Macarların tklncl golünü 1932 27 Teşrintsnnl 2 t 
Diye bağırarak gülmiye başladı. Son- 4 - Ttirtce bir isim-in.sanların yaptıklan zail oımıw hemen hemen mümkün değll- atıyor. 1933 22 Teşrinievvel o ı 

ra birdenbire ciddi bir tavır aldı: boğazlar. dlr. Ameliyat IAzımdır. Basur ameıtyetl İtalyanlar arada sırada. indikleri Macar 1934 9 KAnunuevvel 2 • 
- Madmazel.. Jatüeyi bir tarafa bı- 6 - Tenl3 oynanan Alet-adam. çok güzel, çok radikal bir ameliyattır. ktılest öntinde iken Plola otuz altıncı dııkl- 1935 24 Teşrini.sanı 2 ı 

raka1ım. Biraz ciddi konuşalım... Şö- - Genişlik - cildin tlzerlne çıkan mayi. Mütemad.lyen kan zayi eden, zaman za- da. futbol bllglstnln bir neticesi olarak 1936 31 Mayıs ı ı 
1 ·ı k I k -him b 7 - Bllglll. man büyük ızt.ırablar veren basurlnrd!ln dördüncü jtolü attı. 1937 25 Nisnn o g 

''a ye ı e arşı aşmanız. ÇO mu ir a - Dünyanın batışı-bir nota. bir kaç günllilt bir ameliyat tedavtslnden , Artık hAkimlyet İtalyanlara geçti. Çok se- İtalya - Macaristan dünya kupası maçııı• 
an olacaktır... Şövalyemin bugünkü 9 - Belli blr soydan gelen-dost. sonra tamamen kw:tulmak mümkündür. rl ve gllzel blr kupa final maçı olan bu o- da 630.925 frnnk hasllll.t olmu§tur. 
vaziyeti, büyük heyecanlara müsaid de- 10 - Bir yerden blr rer• taşmma-eY. Kilçtık ve çok olmıyan memeler! de ~ - '"'"'*,.,.... 

ğildir. Onun için çok ihtiyatlı davran- YUKARDAN AŞAGI: :~ı o~~lll~~e ve m.çla kurutmak müın- T e irdag\; h Çoban Beyog\; luspor Yunan 
malıyız ... Zannederim ki, siz de benim 1 _ Bara benzer blr yer-damardaki mayi. 1----------------1 
bu fikrime iştirak edersiniz. 2 - Yaramaz çocuk. Cnııb lrteyen okuyucularmuzm post ehmedle karşılaşmayı muhteı·ıı·ın·ı yene 

- Hakkınız var
1 

Antuvan ... Evvela, s - Palto-yürtimlye yarıyan uzuv. pulu 7oliamalarını rica ederiz. Ab.l tak- · • 

onu hazırlamalısınız. Zavallı şövalye i- 4 - Akar ııetlren- isyan eden. 4lrdt htelderl muk.abelesb kalabilir. kabul ettı• bı·ıecek mı• ? 
çin yeni bir felakete sebeb olmak iste- 5 - Tamam. 
mem. es - Hayret nld ırher birinde beş ptır-

- Bakalım.. şimdi, şövalyenin de ma.k bulunan uzınlardan b1r1. 
nasıl olduğunu öğrenebiliriz ... Hah, icı- '1 - Güneşin battıtı zaman-beygir. 

~ 8 - Meal - Hayret nldaat: 
te Gaston geldi. 

G Hile 9 - Hükümdar-UıG. 
aston, güç le taşıyabildiği büyük 10 _En az-~aret. 

bir tepsi ile gelmişti Antuvan, derhal 
ona sordu: 

- GastonL. Şövalye hazretleri na
sıl? ... 

Gaston, tepsinin üzerindeki yiyecek
leri, içecekleri masanın üzerine sıralar
ken cevab verdi~ 

- Muhterem patronum!.. Dün ak
şam, şövalye hazretlerinin burada pi
şen hususi yemeklerini şatoya bizzat 
kendinı götürdüm. Kendileri, tamami
le sıhhat ve afiyette. Havanın biraz se
rln olmasına rağmen, tarasada oturu
yorlar .. uzun uzun deni+i temaşa edi
yorlardı. Beni görür görmez, sizden bir 
haber olup olmadığını sordular ... He
nüz hiçbir haber olmadığını söylediğim Eııuelki bulmaccınm halledilmif ıekli 

·····················--·-·-· ... ···········-·-·----··· 
Nöbetci eczaneler 
Bu ~ nöbetct olan eezaneler n-

Jardır: 

İstanbul c.ihetindekller: 
Akmrayda: (Sarım), Alemdarda: CSır

n Asım), Beyımdda: (Haydar), Samat
yada: (Rıdvan), Emlnönünde: (Beşir 

Kemal: Eyübde: (Arif Beşir), Fenerde: 
( Emllyadl ) , Şehremlnlnde: ( Nazun ) , 
Şehzadeb~ında: (Hamdi), Kara.gümrük
te: (Kemal>, Kü9ükpazıı1'da: Clnkme; 
Cemil). Bakırkilvünde: Cİstepan). 
Beyoğlu clhetlndekiler: 
İstlklAl caddesinde: (Kanzulc), Oala • 

tada: (İsmet), Taksimde: CNlzameddio}, 
Kurtuluşta: Necdet, Yenlıehlrde: CParu
nakyan), Bostanba§lllda: {İUmad.), :se
şlktnşta: (Nal! Ha.lld). 

BOia.zıol. Kadıköy ve A.c1alardakfler: 
'Ö'sküdarda: C Se.Ilmlye ), Sanyerde: 

<Nuri). Kadı.köyünde: (Sıhhat - Rıfat>. 
Bilyilkadada.: (Halk), Heybende: <Halk). 

Dün Teklrdnilı Hüseyin lle Çoban Mehmcd Atlnadan gelen ka.rı§ık Yunan ta.tımı IJll' 
a~ında ağustos 1çlnde bir knrşıla.şma ya- gün saat beş buçukta Takalm stndındn set• 
pılacağını yı:ı.zmıştık.. Türkiye profesyonel oğluspor tatımile lklncl ma~mı yıı.paca)d;at'· 
başpehlivanı Teklrdailı Hüseyin. diln Bur- Fenerb hçe ile Kadıtöyde yaptıtı maçta pil 
sadan §ehrlnıiza döner dönmez bize b1r mek- e::aslı blr şekilde oyun lmblllyeUerJnl g61t1"' 
tub gönderml.ştlr. Tekirdağlı mektubunda kı- remlyen Yunanlıların biraz da çimen .,,, 
saca fllnları söylemektedir. ' O' 

c- Böyle bir ka~:ışmaya federasyonun haya alışık ol~ııdıklannı hesaba kataca~...t 
müsaade verdiğini ve mütehassısların Çoba- lursak bugünkü maça ayn bir ehemınır 
mn benim sırtımı 10 dakikada yere get.ıre- vermek 1cab edecektir. ~ 
ceğlni .söyledlklerlnl okuyunca lınyret etthıı. Federe olmıyun taJnmtnr ara.sında en d 
Fakat hasımlarımı hiçbir zaman istihfaf et.- toplu bir §ekllde fuU>ol oynamakta olan stf' 
mediğlln 1çln Çobanın bu tekllflnl kabul edl- oğlusporun Tamşvara wıı kazandıiı y\lJ" 
yorum. Zaten ben de uzun zamandnnborl ıek gallblyetln blr eşini dalı& elde etme~ ft 
böyle bir k&.rJl}n.şmayı arzu ediyordum. Yal- çln çok gaYl'.et sarfedece~lnl ve bu snye6' 
ruz ben, Türkiye başpehlivanı, Çoban Meh- mühim tılr kuvvet oldultla.rını bir kere d•~ 
mcd glbl hiçbir taraftan yardım görmüyo- isb t edeceklerini bildiğimiz için bug1lt1 
rum. Ekmek paramı pazımın k.uvvetlle çıka- m:ıç ehemmiyet vermek lAzımdır. 
nyorum.. Hayır cemiyetlerinin tert1b ettiği İki takım muhtelltı olarak şehrimize gel~ 
güreşlerden aldığım para De geçiniyorum. Yunanlılann da ilk mağlnblyeLlerinl t,elf>' 
Bh(aenalcyıh bemm göstcrece~lm yerde, ga.yes.llc oynıy:ıcnklan oyunun her baltll'' 
t-::Sbit edilecek kazançla Çoban M hmedle dan tatlı ve heyecanlı olacaıı muhakkat sJ' 
gureşmeğc hazırım. Güreşin temmuz iptida- yılmnktadır. 
larında yapılmasını da. arzu etmekteyim. An- ==============~ 
cak o zaman kimin kuvvetli, kimin teknik muh!trrµ'lmlze Çoban Mebmed de: • 
olduğa meydana çıkacaktır.> •- Tcklrd ğlı He memnuniyetle güreŞC'e 
Dl~er taraftan dün kendLslle cörü~en spor ve onu yeneceğim .. » demiştir. 



Venüs 
Kremi 

Terkibindeki husust mad
dei bayatiye dolayısile cildi 
beller, tarantini artbnr. 
Yeni bir ten yuabr. Venos 

Kremi asri kadın gOzellili· 
nin bir blsımıdır. 

Venüs 
Ruju 

Son moda ve gayet cazip 
;renklerile kullananları bay
rete dOşurnr. Dudaklarda 
24 saat sabit kalır. Şık ve 
kibar fauıilyllların kullan

dıkları yegAne rujdur. 

Venüs 
Briyantini 

Baştaki kepekleri izale eder. 
Saçları parlak tuta:-. Dökülme
sine mani olur ve kıvırcık ya
par. Saç meraklıları ve gençle. 
rin hayat arkadaşıdır. 

Venüs 
Pudrası 

Terkibi altın kremli 
24- saat havalandınlmış 

fevkallde ince ve hafif Ve
nfts pudrasile tuvalet gOren 
bir cilt dQnyanın en tara
vetli gtızelliğini ifade eder. 

Venüs 
Limon Çiçeği 

KOLONYASI 
Hususi bir tiptir. 90 derece

dir. O kadar ki en büyük zevk 
ehlini ve müşkülpesend olmak. 
la tanınmış kimseleri bile hay. 
ran bırakmaktadır. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ilanları 1 
300 kilo Ferro Titan 
200 kilo Ferro Silisyum Aleminyum 

2600 kilo Ferro Wolfram 
Tahmin edilen bedeli cl8500> lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi yazm mal
~e Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma Komisyonunca 
15/8/1938 Pazartesi günü saat 11 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
l>trasız olarak komisyondan verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan cl387> lira 
•50> kuruşu havi teklif mektublarını mezkur günde saat 10 na kadar komisyona 
~rıneleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
~ikle mezkfir gün ve saatte komisyona müracaatlarL c3799• 

300 ton Katod Bakır alınacak. 
Tahmin edilen bedeli 120,000 lira olan 300 ton Katod bakır Askert Fabrikalar 

lllnum Müdürlüğü Ankara Satınalma Komisyonunca 12/8/1938 Cuma günü saat 
11 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 6 lira mukabilinde komisyondan 
lermr. Talihlerin muvakkat teminat olan 7250 lirayı havi teklif mektublarını 
bıezkur günde saat 10 na kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
ltlaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komis-
)Qna müracaatları. c3800> 

Aşağıda yazılı eb'ad ve mikdarlarda olmak üzere cem'an 1000 metre mikabı 
~ tahtası alınacak. 

400 metre mikabı 4,00 x 0,22 X 0,25 M. 
400 metre mikabı 4,00 x 0,20 X 0,25 M. 
200 metre mikabı ~.oo X 0,18 X 0,25 M. 

'l'ahmin edilen bedeli c45.000> lira olan yukarıda eb'ad ve mikdarı yazılı cem'an 
l()()o metre mikabı çam tahtası Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Ankara 
8'tınalrna Komisyonunca 13/7 /938 Çarşamba günü saat 11 de kapalı zarfla iha-
1' edile<:ektir. 
Şartname 2 lira 25 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
'l'aliblerin muvakkat teminat olan 3375 lirayı havi teklif mektublaruu mez
~ günde saat 10 a kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
\anunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ves aatte komisyona 
~acaatları. c3658, 

lstan bul Askeri Levazım Amirliği llanlan 

llarb Akademisi eratı için 20 ton sığır veya keçi eti 8/Temmuz/938 Cwna gü
ltii saat 15,30 da Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda kapalı 
~rna eksiltmesi yapılacaktır. 

'rahmin bedeli 6600 lira ilk teminatı 495 liradır. Şartnamesi Komisyonda görü
~bilir. Keçi veya sığır etinden hangisi ucuz ise o alınacaktır. İsteklilerin kanu
~ vesikalarile beraber teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel ko-
lnisyonua vermeleri. c3818> 

Beher metresine 23 kuruş tahmin edilen 37870 metre tela 4 temmuz 38 Pazar
~si günü saat 15 de Tophanede Leva~ım Amirliği Satınalma Komisyonunda ka
hlı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. İlk teminatı 653 lira 26 kuruştur. Şartname 
~ numunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarilE beraber 
~f mektub1arını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri c3668, 

Çorum Orman Başmühendisliğinden: 
l. - Çorum Vilayetinin İskilip kazaStnda hududları şartnamede yaulı Geyik 

~ru Devlet Ormanından 876 metre m:kab gayri mamul dikili çam ajacı on ay 
~de çıkanlmak üzere 20 gün müddetle açık arttırmıya konulmuştur. 
"12. - Arttırma 28/6/938 tarihin~ müsadif Salı günü saat 14 de Çorum Orman 

aresinde yapılacaktır. 

3. - Beher gayri mamul metre mikabının muhammen bedeli 460 kul'Uftur. 
t. - Muvakkat teminat 302 lira 20 kuruştur. 
~. - Şartname ve mukavelename projelerini görmek istiyenler 8u müddet 
~de Çorum Orman Başmühendis muavinliğine ve İstanbul Orman Başmühen
--.: ınuavinliğine ve Ankarada Orman Umum Müdürlüğüne müracaat edebilir

• .~ı. 

Venüs 
Alhğı 

Her cildin rengbıe gön 
~şidleri mevcuddur. Ytıse 

lflrDJdOl'ftnde cilde fevka
l&de tabu bir renk verir; te

ni bozmaz; gtlzelleştirir. 

VenDs 
KiRPiK 

Sürmesi 
Asla yayılmaz ve gözlere 

zarar vermez. Venns snrme
ılle tuvalet gören kirpikler 
bOyür ve gllzelleşerek kalb
lere ok gibi saplanır. 

Venüs 
Çam 

KOLONYASI 
Ciğerleri zayıf ve sinirleri b()oc 

zuk olanların kalbine ferahlık 

verir. Ve gönlünü açar. Ada 
çamlarının latif ve sıhhi koku
ları VENÜS çam kolonyasında 
mevcuddur. 

~ 
Bugünkü program 
ISTANBUL 

23 Haziran 1938 Perşembe 
ötıe neşriyatı: 
12.30: Plakla Türk mU!tldsl. 12.50: HaTa

dls. 13.05: Plakla Türk musiklsl. 13.30: Muh
telif pllt neşriyatı. 

Akşam neşrlyr..tı: 

18.30: Plakla dans musiklsl. 19.15: Spor 
müsababeleri: Eşref Şefik. 19.55: Borsa ha
berleri: 20: Saat ayan: Grenviç rasadhane
sinden naklen. 20.02: Sadi Hoşses ve arka
daşları tarafından Türk musikisi Ye halle 
şarkıları. 20.45: Hava raporu. 20.48: Ömer 
Rıza tarafından &rabca söylev. 21: Müzey
yen ve a.rkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları. 21.45: Orkestra. 
22.15: Ajans haberleri. 22.30: Pl.8.kla aololar, 
opera ve operet parçalan 22.50: Son haber
ler vt ertesi sün~ programı. 

* ANKARA 
IS Bazlraa 1931 Perşembe 

Ölle neşriyatı: 
12.30: Karışık pllk neşriyatı. 12.58: Pllk: 

Türk musikisi Ye halt ıarJclan. 13.15: Dahlll 
ve harıcı haberler. 

Alqam neşriyatı: 

18.30: Plakla dans musikisi. 19.ı5: Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Semahat ve arka
daşlan). 20: saat lyan n arabca lle§rlyat. 
20.15: Radyofonik temsil (Gençler ırupu>. 

21: Hancılık bakkında konferans (Şakir 
Hazım Ergökmen). 21.15: stüdyo alon or
kestrası. 22: Ajana haberleri. 2'2.15: Yarın
ki program .,. İstlk.l§.1 marşı. 

-····--·····-·· ..... -···----··-----

Son Posta 
Yennt, Slyaal, Havadla ve Halk guetetı 

Yerebatan, Çatalçe§Dle 10kat, il 
ISTANBUL ------

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfm ve gazetemize aittlT. _ ...... _ 

ABONE FIATLARI 
1 s a 1 

Sene Ay Ay Ay 

TURKfYJ: 
YUNANİSTAN 
EC?lı'EBİ 

Kr. Kr. Kr. Kr. 

14:UO 750 400 150 
2340 1220 710 270 
2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
değiştirmek 25 kuruttur. 

-,,,-. 

Gelen evrai geri oailme& 
llanlarda11 __,ali,.ı alu.....,. 

Cevab için mektublara 10 kurtı§~k 
Pul ilavesi l&zımdır. 

~,.................... w -----....... 

f Posta kutuau : '141 İstanbul i 
j Telgraf : Son Pasta f 
! Telefo• : 20203 ! '-· .. ··---···---·--·,---~"' 

gtl,... .. ... 

1 

TUZU 
En ho9 ve llıze meyvaların uaarelerlnden latlhaal 

edllmlt tabii bir merv• tuzudur. 

Emıalıiz bir fen haz:ikuı olduğundan tamamen taklid edilemez 

INGILlz KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu - İatanbul 

Harici Askeri Kıtaah hanları ı 
Altı adet dizel motörlü yol silindit' kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Taıt

min edilen bedeli 39000 lira olup ilk teminat parası 2925 liradır. İhalesi 25/Hazi

ran/938 Cumartesi günü saat 11 dedir. Şartnamesi 195 kuruşa M. M. Vekaleti 

Satınalma Komisyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanum.ın 
2 ve 3 üncü maddelerinde istenilen belg elocile teminat ve teklif mektublarmı 
ihale saatinden en geç bir saat evveline kadar Ankarada M. M. Vekaleti Satına!· 
ma komisyonuna vermeleri. c85h c2635t 

~ 

Beher kilosuna tahmin edilen fiatı, 152 kuruş 45 santim olan 32000 kilo pamui 
çorab ipliği kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 6/7 /938 Çarşamba 
günü saat 11 dedir. İlk teminatı 3658 lira 80 kuruştur. Şartnamesi 245 kuruş mu-
kabilinde Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan hergün öğleden 
sonra alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektublarını birlikte ihale saa-
tinden en az bir saat evvel komsiyona müracaatları. (31) (3595) 

~ 

Demirköy civarında bulunan kıtaat ıc in 15000 kilo sadeyağı kapalı zarfla e~ 
siltmeye konulmuştur. Eksiltmesi Vizede Tümen Satınalma Komisyonunda ya
pılacaktır. Şartnamesini görmek istiyen ler hergün komisyona müracaat edebi
lirler. Eksiltmesi 6/7/938 Perşembe günü saat 11 de yapılacaktır. Muhammen 
fiatı 15000 lira, ilk teminatı 1125 liradır. Münakasaya iştirak edeceklerin bildi
rilen günde ve tayin edilen eksiltme saatinden bir saat evvel teminat ve teklif 
mektublarile icab eden sair vesaikin kom isyana tevdii. «29> c3560> 

Kor Birliklerinden süvari tümeni ihtiyacı için 50 ton tanklara mahsus benzin. 
ile 6500 kilo B. B. Mobilval veya benzeri makine yağı kapalı zarfla alınacaktır. 
İhalesi 4/7/938 Pazartesi günü saat 16 da Çorluda Kor Satınalrna Komisyonunda 
yapılacaktır. İlk pey parası benzin için 937 lira 50 kuıuş yağ için 202 lira 32 ku· 
ruş olup her ikisi için teminat yekunu 1139 lira 82 kuruştur. Şartnamesini gör
mek istiyenler hergün Ankara ve İstanbul Levazım Amirliği ve Çorluda Kor 
Satınalma Komisyonunda görebilirler. T alibler kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rindeki belgelerle birlikte belli gün ve saatten bir saat evvel teklü mektubla· 
rını komisyona vermiş bulunmaları. c3662:t c34:t 

~ 

Tümen Birliklerinin sığır wya koyun veya keçi et mikdarı Hadımköy ıçm 
41000 Çerkeskoy için 41000 ve Çatalca için 52000 kilo olarak ayn ayrı kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Sığır ve ya koyun veya keçi etinden hangisine 
daha ucuz fiat teklü edilirse ondan alınacaktır. Diğerleri alırunıyacılktır. Bun
lar Çatalcada Tüm Satınalma Komisyonu binasında ll/Temmuz/938 Pazartesi 
günü saat 11 de Çatalcanın saat 15,30 da ''e Çeı·kesköyün saat 17 de a,n esyrı 
münakasalan yapılacaktır. Şartnameler Komisyonda parasız olarak görülebihr. 
Hadım ve Çerkesköylerin ilk teminatları ayan beherinin erkek koyun için 1383 
lira 75 kuruş erkek keçi için 1076 lira 25 kuruş sığır etinin 922 lira 50 kuruştur. 
Muhammen tutarları da koyun etinin 18450 lira keçi etinin 14350 lira sığır eti
nin 12300 liradır. Çatalcanın erkek koyun için ilk teminatı 1755 lira erkek keçi 
için 1365 lira sığır eti için de 1170 liradır. Muhammen tutarı da koyun etinin 
23400 lira keçi t"ti için 18200 lira sığır etini 15600 liradır. İsteklilerin teminatı 
makbuzları ile birlikte teklif mektublarını münakasanın yapılacağı belli gün ve 
saatten en aşağı bir saat evvel Çatalcada Tüm Satınalma Komisyonuna verme-
leri. c35:t c3663:t 

~ 

Tümen Birlikleri için 33350 kilo askeri vasfı haiz sadeyağı kapalı zarfla mü
nakasaya konulmtŞur. İhalesi 6/Teınm uz/938 Çarşamba günü saat 11 de yapı
lacaktır. Umumunım tahmini tutarı 31682 lira 50 kuruştur. İlk teminatı 2376 li· 
ra 19 kuruştur. İsteklilerin bildirilen ihale gün ve saatinden evvel teklif ve te
min.at makbuzlarının makb112 karşılığı İzmir Bornovada Askeri Satınalma Ko-
misyonuna vermeleri. c37ı c3665> 

~ 

Manisada Tüme• merkez kıtaat ihtiyacı için 414000 kilo kuru ot kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuştur. Eksiltmesi 5/7/938 Salı günü saat 17 dedir. 
Tahmin bedeli 15525 lira ilk teminatı 1164 lira 37 kuruştur. Şartnamesi hergün 
Manisada Tümen Satınalma Komisyonunda görülebilir. İstekliler kanunun 2, 
3 maddelerinde yazılı "Yesaiki haiz olması lazımdır. Eksiltmeye girecekler tek
lif mektublarmı kanunt tarifat dairesinde hazırlıyarak ihale saatinden bir saat 
evvel Manisada Tümen Satınalma Komisyonuna vermeleri c38> c3666> 

~llJlllllllllUlll~lllllll~!llllllUlllJllllllllJlllU!lllllllllllllllllllllllHllllllOllllHllllllllllllllllllll' 
a Turk Hava Kurumu = 
1 BUYUK PiYANGOSU ~ 
~ 3 üncü keşide 11/ Temmuz/ 1938 dedir. 

ı· BiigıJk ikramiye: 50.000 Liradır ... 
-:= Bundan bqka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
§ ( 10.000 ve 20.000) liralık iki adet mtiklfat Yardır ••• 
§ Şimdiye kadar hUalerce kifiyi ıeap eden Da pi1uıo1a 
&__ _____ iftirak etmek suretile aiz de talü.oia 9-.e~b .... 

...-nımnıum111n111111111nnnmmnnmmnnımmmaamı•a 
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İlk bakışta, bütün buz dolapları biri birlerine benzerler. fakaı 

dikkat ile tetkik edilecek olurlarsa, pek çok noktalarda biri 

hirlerınden tamamen ayn oldukları görülür. 

E 

Mesela bazıları zahiri ucuzluklarına rağmen, tonlarca elektrik 

sarfederler ve korkunç bir masraf menbaıdırlar. 

Bazıları da, sıcak ve yakıcı aylarda gıdaların ihtiyacı olan sü

huneti devamlı sureııe temin edemezler ve bu yüzden biı

tün bir ailenin sihhatma fayda yerine zarar getirirler. 

Nihayet, bazılarının da mütemadi tamirata ihtiyaç gösterme· 

leri, aile bütçelerine yıkıcı bir yük ıeşkil ederler. 

Yalnız bir tek buz dolabı, vesaike istinaden, t_izi nem füzuli 

masraflardan kurtardığını ve size elektrik ve dolayısile para 

tasarruf eııirdiğini isbaı edecek vaziyeuedir. 

Celinis ve hakiki bir buz dolabı olan fRİGfDAİRE'i gorunus. 

Gelinis. ıize sudan vaidlerle değil, takat gözünüzün önüne 

ıereceğimis delillerle onun üstünlüğünü isbaı edelim. 

Müşkülpesent davranırsanız, gözü kapalı hareket elmessiniı 

alacağma buz dolabı Frigidaire olacaktır. 

BOURLA BiRADERLER iSTANBUL·ANKARA 

İZ MİR 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastahldann 

mikroblannı kökünden temizlemek için (Hl!LMOBLÖ) kullanınız. 

ELMOBLÖ 
Böbreklerin çalıımak kudretini arttırır, kadm, erkek idrar ıor .. 
luklannı, eski Ye yeni Belıoğukluğunu, mesane iltihabı, bel 
ağnsmı, 11k sık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini 
giderir. Bol idrar temin eder. Sıhhat VekAletimizia resmi 

ruhsatını haiz bulunan HELMOBLÖ her eczanede bulunur. 

Dikkat: HELMOBLÔ idrarının temizliyerek mavileıürir. 

ŞOKOLAK&IN 
Bir adedi mOJeyyin İki adedl müshildir. 

Son Posta Matbaası ................................ 

flan Tarif em iz 
Birinci •ahile 4()() lruraı 
/irinci •ah ile 250 ,, 
Vçüncü •ah ile 200 ,, 
Dördiincü ıahile 100 » 
lg ıahileler 60 • 
Son •ahile 40 » 
Muayyen bir müddet zarfm<U fa.ı

laca mikdarda ilin yaptıracaklar •J· 
.nca tenzilatlı tarifemizden Wifade 
edeceklerdir. Tam, yarım vı ~e-yrek 
sayfa illnlar için ayn blr tarife der. 
Pİi edilmiştir. 

Son Posta'nın ticart UA.nlaruıı ald 
i§le.r için şu adre&e müracaat edil. 
melidir: 

En munnnld kabızlardıı. bile tesiri kat'f, lezzeti gayet ıatit rakibslz 
mOleyyin mtıshil ÇİKOLATASIDIR. ' 

Ne§riyat Müdürü: SeUm Ragıp Emet 

.. wri..... ERİ S. Ragıp EMEÇ 

tıincııllk ltollektlf tilrkeU 
K.ahramamacıe Ban 

Ankara ea4d"1 

8 adedi 20 Kr. Ecza• elerden arerınuı. S.tt..ıUCL : ~. Ekrem UŞAKLIGlı. 

Bir tell tip llıla h 
aettce,ı almanlll 

llAll geUr 

Bagla ilk ıı oıar• 

RADYOLiN 
alınız ve bitinciye kadar g0nde 
Uç defa kullanınız. Bu mtıddetiO 
sonunda dişlerJnizin evvelkinden 
çok daha parlag, çok daha beyaı 
ve çok daha temiz olduğunu gO-

recekslniz. 

RADYOLiN 
ile muhakkak sabah Oğle ve ak· 
şam ve her yemekten sonra dişle

rinizi muntazaman tırçalayırıu. 

Adalar sulh hukuk mahkemesi satlf 

memurluğundan: 

Hazinenin Vasica ile şayian ve ınilŞte
reken mutasarrıf bulunduğu Büyükad•· 
da Yalı mahallesinin Altınordu caddesiJl· 
de 40 No. lu bahçeli evin izaleişuyu ı;ıı 
re tile satılmasına karar verilmiş oldıJ· 
ğundan bir ay müddetle açık arttır01aY' 
konulmuştur. 

Ahşab olan mezkur evin zemin kaptı' 
da zemini renkli çini ile döşeli bir ta§lı~ 
ve bir sofa, iki oda, bir hizmetçi odası, 
bir hela, zemini renkli çini ile döşeli bit 
mutfak, merdiven altında bir odunıutc 
ve bir kömürlük üst katta bir sofa, dört 
oda, bir hela bir yerli dolabı ayrıca bit 
mikdar bahçe ile bahçede bir kuyusu bıJ' 
lunduğu dahilen zemin kat kapı ve ınef' 
divenlerinin yağlı tavanlarının kale011'At 
boyalı üst katın kapı ve pencerelerinde!\ 
maada tavanların da yağlı boyalı otduğtl 
haricen caddedeki ccbhesinln yeni yağlı 
boyalı yan taraf ile bahçeye nazır yüzÜ" 
nün boyalarının dökülmüş olduğu bınad• 
elektrik tesisatı bulunduğu ve heyeti u· 
mumiye itibarile binanın mamur Jcull•" 
nılır bir halde olup kıymeU muhaınıııe
neşi (2609) liradır. Delliliye ve ihale pU' 

lu ve vakıf icaresi müşteriye aid olıJlB~ 
üzere kıymeti muhammenesinin " 1 bıJ' 
çuğu nisbetinde pey akçesile beraber ti' 
lib olanların 25/7 /938 pazartesi günü s•' 
at 14 den 16 ya kadar 936/53 No. ıu ııe 
müracaat etmeleri ve arttırma prtna!J1e" 
sini 20 gün sonra herkesin görebilecel1 

ve takdir olunan kıYI'l)etin yüt • 
de yetmiş beşini bulmaua eli 
çok art~ranın taahhüdü · baki ıct1' 
mak üzere 15 gün daha uzau11P 
fazlasına talib olana 10/8/938 taribiJ1~ 
müsadif çarşamba günü ayni uatte kııt 
ihale icra kılınacağından me~r gayti 
menkul üzerinden ipotek sahibi aıacstc' 
lılarla diğer alakadarlann haklarını tJt 

bu suretle masraf ve faize dalr iddtalat1' 
nı evrakı müsbitelerile 20 gün r.arfınd' 
bildirmeleri aksi takdirde satı§ bedeliJllft 
paylaşılmasından hariç bırakılacakJııı1 
ilan olunur. 

~·-•... DIŞ T ABIBI 7
• 

.RATIP TÜRKOGLV 
Sirkeci : Viyana oteli sırası. 

No. 26, Kat 1 de hergtın Oğledeo 
sonra saat 14 den iO ye kadar 
hastaları kabul eder. 

'--------------~ 
Kadınlar için 


