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Hatay 'meselesi gene 
nazik bir safhaya girdi 

tdaıe itleri telefonu: 20101 

Dost YugoslafJgada 
Sevinçli Bir Gün 

Sto1adinoviç hiikbıetlnia iktidar mevkiiae selifiaia 
üçüncü 1ıldönümü bugün kutlulaaı1or 

üç yllda yapllanlara kısa bir bak11 
[ Arkıdqımız Ercımend Ekr111 1111.....- JIZIJ•) 

Milletler Cemi.yeti komislonu 
----------- ---------- ---

tescil muamelelerini tatil etti 

Yupln N4llall fıirUIW Jcunmfat' 
BqvıkU .lfflMlcaııt nann Dcıh"'vc ftAlaf'I 

a.,, 8for/adinovlg Bc11 llatned s,,w Ba11 Kor o,., 
M;n.. il BMlna • ahı iktidar mevkilne ıeldilhıin ~el 

9u ayın 14 ilnde, bütün dolt ve mtltte- yılım kutlulamala hazırlamyor. 
fik Yueollavya Stoyadlnoviç hükametl- (Devcımı 2 inci dl/fada) 

ispanya sularındaki 
lngiliz gemileri dün de 

teeav.. ğradılar 
Antakyalılor hlr gGn so1cclkl•rt doldunlnde, ...._,., buknduloları W,ıct. ... ...._.. ..,_. ..._ Mft41tW ..... 

cııket'I hetletfmll cb4~a1'tna •lbflANk ta., ma..Jcereleria clftcımı tnfWd,._ u btı .....,.-, Ol/MM Wlnıeke.dlrler. 
Tecavüzlerin devamı Anm Kamarasında infial 
u1anclırclı ve blkimetia Iİ1uetl tealdd edileli 

Londra, Pariste bazı 
müşküllerin ortaya 

çıkbğını haber veriyor 
Pariı matbuab Hata1 me1eleaile meııul, gazeteler 

· anlqma lizumuu ileri ıiri1orlar 

Orgeneral Asım GündiLı Antakyada mi84/W kaldıfa k6fktl7ı bah,hmde 
Hata~ııı.rza beraber 

Hatay meselesi hakkında Pariste bü • misyonu, Cenevre ilt temaı etmek atıe
Yiik elçımiz Suad Davula Franı;ıı bari- re tescil muamelAtını tııtU eylt"mlftlr. 
ciye nazırı Bone ara:s·.ncta cerey11n t - Puil pzeteleri anlepna libmaanu 
den müzakereler esnas•nda bnı milı • ileri sürüyorlar 
küllerin baş gösterdiğini dün akşam Lon- Parfs 23 (A.A.) _ Ha\·as bUcİiri . 
dı a radyosu bildirmiştil' Bu h11ber he • Türkiye hiikömeti ile Sancaktaki .J;r~ 
nuz diğer hiç biı rne·ı-.badan tı:ovid e - !etler Cemiyeti komisyonu araı:mda vu • 

dılmiş. değildir. .. .. • . . . . kua gelen son hadiselerden ve Türkiye -
Aynı radyo muşkulatm ızale.ıı ıcm gay- nin Milletler Cemiyeti genel sekreterli • 

ret sarfedildiğini ilave ~tmektedir. ğine tevdi eylediği notarhn bah9eden Mar 

Tescil durdu sel Rays, Ekse'lsiyor: gazc-tesınde diyOI' 
Antakya 23 (A.A.) - Havas muhabiri ki: 

•ildiriyor: Paris ile Ankara aras'.Jlda attl~ el-
Türldyenin Milletler Cemiye\ine ver .. zemclir. Milletler Cemqeti .ko:Wıııyoau ile 

dift nota illerine, Milletler CeıMiveti ko- (DftHln t """" etı!Jfad•) 

Fransız aıansı 
aldamyor! 

Hatagtlaki komisyonla 
a/8/uımıa ltesmem~in 
manaı izala notlarile 
lıa/i/letilecelt bir ,., 

delildir/ 
Yazq: Falih Rdkı Atar 

lapan.11• lt&Lmtld'& ~ ........ ttcmr' ....... 

cS.llhlyetlerinl tecav-la etmeb 
ve ctarafllrlib: Nt alır ltbaml 
06ya bu komisyon iki Aza devlet 

(Dnamı s ind •11/tıda) 
Londra 23 (HU8Ull) - Avam Jranw,.. mtstnta batırılmalı hl&ell, Y•idla ... 

-···--· ...... --·-··- • •U••··- sının bugünkü toplantısında. ctiln. Va • raretll milnakaplara yol açmıfbr. 
Sarışın kadın lenaiya limanı açıklannr.14 iki ıı,,wa,.. (Det>cımı 9 """.,,,,,., 

Yanola Sivasta mı? 
Derbend cinayeti tahkikatı diln yeni 

bir safhaya girmif bulunmaktadır. Şim -
diye kadar bütün esran şahsmda toplı -
yan Yanolanın izi bulunmuı gıbidir. E -

Bavulunda 10 sahte nüfus tezkeresi 
taşıyan mekteb talebesi 

ğer bu iz zabıtayı Yanolamn bulunduğu K d• • b• h• d aı· üf • • b b• hird 
(Devamı 9 uncu sayfada) en ısıne ırşe ır em ıye m ettışı, aıka ırıe e 

............... ·---······-· ........................... _ muallim süsünü vermi1t aihayet bir taraftan bankalan 
yarın başlıyoruz dolandırıp öbür taraftan erkek kardeşini sınıf ge-

Milli mücad;le esnasında çirmek üzere onun 1erine mekteb imtihanlanna 
geçen bir aşk macerası ıirerkea rakayı ele verdi 

Çok güzel bir mevzu, 
çok derin bir görÜ§. çok 

tath bir üslub 
Ya~an: Saad Derolı 

Yarın başlıyeruz 

Amasya 23 (Hu- J - Yahu! demiı, sen bugiınle~de ne çok 
susi) - Burada para hucamağa başladın? Daha birkaç 
çok garib bir do • I ıün evvel hesabından külliyetli bir meb-
laudırıcılık vak'a.. 1 ili çekml§tin! Dün de Merzifoııdan 266 
sı meydana çıka· / ııra aldırdın! Bu kadar parayı ne yapı • 
rılm11tır: yorsun? Yakında hesabında bir te7 kal-

Zlraat Bankau 1 mıyacak!.. Tahir bu ;;özleri hiraz hay-
memurlarmdan bi· /retle dinlemiş: 
ri bir g6n çarpda - Ne diyorsun yahu? demiş, benim pa.-
gezerkeıı tanıdıil fa filln çektiğim yok. Rüya ~ gördün! 
tilccarlarda~ Tahir Banka memuru Tahirın verdiji ceva-
Olpuı adında bl • .,....... SUıt ba Tahirden çok hayret etlllİf: =- rutplmif, 'r'a"k (0.U.mı ş • ..w'"" 



Z 8ayfa SON POSTA 

Hergün 
Eter Fransa 
Samimi ise 

Yazan: Muhittin Birf~'D 

le5} izce, şahsan hiç şüphe yoktur ki 

(g) bütün §11 Hatay işin:le Fransa 

samimi hareket etmiyor. Fransa denilen 
politika makinesinden bu işte samimiyet 
beklenemez. Fakat, bizce muhal olanı 

nazari şekilde mümkün !arzedelim. Bu 
takdirde Hatay meselesinı:ı halli gayet 
kolaydır. Hem de sade kolay değıı, Fran
sayı alakadar eden bütün Yakmşark ve 
yakın Arab şarkı meselelerini bir anda 
hallediveren bir neticeye varmak gayet 
basit bir i§ olur. 

Bu kolay hal şeklinin iki tarafı vardır. 
B1ri, bizi, yani Hatayı alfıkadar eden 
noktadır. Bu noktanın halli gayet basit
tir. Ya Fransa, Hatayda tam manasile ser

Resimll Makale: 5 Zehir saçanlar ~ 

Bütün zekalan başkalannın hata ve teudlarmı bulup 
göstermiye inhisar eden adaırilardan çekininiz, Blltniz ki 
sizin de dostunuz değildir, yan gözle hareketlerinizi ted
kik etmektedir, en küçük bir hatanw bulduğu zaman 
bütün diğerleri için yaptığı gibi derhal ilAn edecektir. 

best bir intfhab usulü tatbik edilip Bazı adamlar vardır ki tanıdıklan veya tanımadıkları 
Türklerin ve kendilerini Türk hisseden- birisi tarafından bir hata, bir kabahat, bir suç işlendiği
lerin serbestçe tescillerini m·imkün kı - ni işittiklen zaman zevk duyarlar. Bu adamların ahlAk 
lacak ve bu suretle Türk için .mutlak ek- önünde vaziyetleri o hata, kababat veya suçu işleyenler
seriyet temin edeoek tedbırleri bizzat den farksızdır. 

E~~~~~~IE~~;E~~~ ~c~:==~0=~=c:====~===:==::=::=~========~=========~~~=======~~=~:J 
Jı.. d • ,,._ ................................ -.-· ............. \ Koku alma hassasmı 

surette muhafazası işine bizim askeri kuv- url fBŞlr. l. • : 

Haziran 2'1 

Sözün Kısası 
---

Yazı Ço~ Olduğu /çin 
Bugün Konamadı 

·············································-· .. ···········• 
Dost Vugoslavyada 

sevinçli bir gün 
(Baştarafı l fn.ci sayfada) 

Bu kadar az bir zamanda içeride Yu
goslav milletinin, dışarıda da komşu ve 
dost devletlerin sevgi, saygı ve itimadını 
kazanmak için, Bay Stoyadinoviç'le ar
kadaşlarının neler başarmış olduklarını 
gözden geçirmek bizce de faydalıdır. Bu 
itibarla, Belgraddan geçişimi fırsat itti
haz ederek muhtelif mehafilde yaptığım 
tedk.iklerin bir hülnsasını gazetemin oku
yucularına arzediyorum: 

Evvela, dış siyasada, Yugoslavyanın 

üç sene içerisinde oynamış olduğu birinci 
plftndaki rolün ehemmiyeti, hadlsa tı kı
saca hatırlamakla kendiliğinden tebarüz 
eder. Filhakika, bu üç yılda Belgrad bit 
çok Avrupa devlet adamlarının ziyaret
lerini kabul ettiği gibi, Bay Stoyadinovlç 
tarafından iade edilen bu ziyaretler es• 
nasında gerek Balkanlar camiasını ve ge
rek dünya müvazenesi içerisinde bizzat 
Yugoslavyayı alakadar eden meseleler 
hakkında müsaid neticeler elde edilmiş:u;:ı:: !:~!:!i::y~~~~~c~ket~~.Hş~ Anası mı güzel, Hergün hır fıkra i Kaybeden hadın 

kadar var ki flmdiye kadar Fransanın Yohsa kızı mı? o d b k 1 ( 10,000 lira istiyor Stoyadinoviç hükUmeti iktidar mevkii-
bütün vadleri yalnız sözde kalmış oldu- • sıra a arışmışb i ne gelmezden önce Yugoslavyanın dış 

tir. 

ğu için bundan böyle onun sözle vadine .----~~~~-~--------...,.. 1ki Y enltçeri ocağı arasında kavga i politika bakımından vaziyeti pek o ka-
inanmayız; binaenaleyh birinci hal şek- '11cmı:§. YeniçerileT bıçak bıçağa gel- ( dar emin değildi. İtalya ile münasebat 
li artık tecrübe kuvvetini kaybetmiştir. mi§lerdi. Bir müddet ıonra da ban§- J gerginliğini muhafaza ediyor, Almanya, 
Asayiş ve inzibat işlerinin muhafazasına mı§laTdı. Bir gün heT iki ocaktan o- c Macaristan vP Bulgaristanla Yugoslav-
fiilen bizim de işti.Takimiz Iazımdır. Zanlar bir yerde otunırlarken eski i yanın araları biç te iyi bir manzara ar-
Fransa bunu kabul ettiğı takdirde Hatay ka.vgadan bahsetmSye baıladılar. KM- f zetıniyordu. Balkan •ttifakım sağlam e-
davası iki haftada yoluna girer ve tedrict kak, fakat daima cesaretinden bahse- !I ıaslar üzerine kurup, haricin her türlü 
surette müstakil Hatay hükiiınetl teşek- den b;ir Yeniçeri. tehdid ve tecavüz ihtimallerine karşı 
kül edince, bu memleketi aEkerlikten tec- - Ben, dedi, o gün elimde bıçak memleketi emniyet altına aldıktan sonra 
rid ederek Fransa ve Türkiye oradan ortaya atıldım. Kar§ıma biri çıktı vur- ı Stoyadinoviç hükfuneti öbür devletlerle 
çıkarlar. dum, devirdim, bir bCJ§ka.n çıktı, onu. '<.:.:;;;1 de anlaşma yollarını tuttu ve bugün, ye-* i da devirdim. Bir üçüncil daha, gene : • niden tesis olunan iyi münasebetler saye-

İkinci nokta da Suriyeyj Dliıkaaar eder. 1 bıçağı ıalladım. 1 ıinde Yugosla~a, Avrupanın prk kapı-
H 1 'C'.. l " "k · · İngilterede 2000 kız arasında şeh - ! ôt larmda herkesr~ .sayılan ve sevilen kuv-a en, r ~ansız po ıtı asımn sıstematık . . .. li 

1 
k il N" . 18 ; eki ocaktan biri bu aözlere içer- ır~ 

ı..ı:b 1 d.ğ. · · rının en guze o ara seç en ıppı ı 1-cı....:. vetli bir sulh ve emniyet unsuru olmak surette ta.l\o.l ey e ı ı sıysset neUcesı d d V harik 1,,.d ·· 1111.-11 İ ... ,,.,.. .. 
. · b d"ğ yaşın a ır. e u ö e guze ıs• e H z .:ı- d :- k da b ıaadetine mazhar bulunmaktadır. olarak Surıye bır taraftan ıztıra , ı er h rd y dak" d d • - e e onu uu evrr, arşın em f 

t ft d dalAl t · · d d" meş u ur. anın 1 e san ıgmız 1 n::-"1,....nn. E Kıymetli dost ve müttefikimizin böyle 
a~:tı;:ı, i~nde:i~; ~~:k~i, ı~ransa Suri- gd~bi,G~~z k11ardeşi, abl~-~1 . dheğil,, t~nnesi -

1
. .,v~:·d7 1 bir vaziyeti edinmiş olmasından en önce 

yeyi eziyor; Suriye Arablığını manevt ır. E~ze 
3 
~ri seçend JUbnl ey e ı: . Korkak güldü: i \ fl ~ memnun olacak ta biziz. Zira Kemalist 

bir -~ ı ğ d · k tın c. ger yaşın a u unan annesı - Hayır canım, onu ~-vı"rmiye --·- :. • Tilrkiyenin de <darı, ideali dünya yu""zün-P~ışan ı ın en erın çu uruna a ış- _ b ka . d" uh kk k 1..: 1 u.c:: ··~:ı ~ ~ 
tır. Suriyeyi manen ve ı;iyascten par- mu~ ~ ci.ya gırs;r, 1• ı; _,;.,

1 
ad" ıu o- dan kalmadı. Tam o sırada barışmt.ş- ! de ve hassaten Avrupanın umumi düze-

çalamıj, onu her nevi kuvvetten tecrld nu !-1"m yap~r. ···• eu~ er ır. .. tık! i ~ ~1 n1 dalına tehdid altında bulundurmuş o-

t '" k d k h 1 . ..,..i B Sız ne dersınız? .• Haklıdırlar degil l ı 1 lan bu bölgesinde sulhün ve emniyetin e m~, yo enece a e gctırmı~. r. u . ,._ ~ 

kadar fena bir halde bulunan Suriye, ma- mı? .• ____________ ·····------········------······· istikrarını temin etmektir. 

nen, siyaseten, lktısaden büyiik bir ıztı - 66 sterline satılan bir ·ıran Veıı·ahdı·n·ın Muhterem Celal Bnyarın son Belgrad 
rab içinde kıvranırken, karşısına Hatay Bir otomobil kazası neticesinde koku ziyareti esnasında, iki müttefik başvekil 
meselesi çıkıyor. Hatayda nüfusun dört- tutam saç kb 

1 
• alma, ve tatma blssalarını kaybeden Li- bu ideal birliği ile onu sağlıyacak ted-

te birini bile teşkil etmiyen bir Arab İngilizlerin meohur amiralı, Trafalgar müsta e zevcesı verpullu bir İniillz kadını mahkemeye birlerin mahiyeti hakkında.bir kere da-
kütlesl var. Bu kütle, Surıyenin nazarın- kahramanı Lord Nelson'un ölümünden müracaat etınl§, vı 10 bin lira tazminat ha mutabık kalmışlar ve bu mutabakatı 
da, Hatayın Arab olarak telakkisi için sonra, Leydi Hamllton tarafından o r.a- ilan etmişlerdi. 

istemiştir. klfi geliyor ve Hatayın Suriyeden ayrıl- manki Prens dö Gale gönderilen bir tu- Stoyadinoviç hükumeti, harici politi-
ması bahsi çıkınca kıyamet kopuyor. tam saçı, müzayedede 66 İngiliz lirasına Kadın: kasına bu kuvvetli istikameti verirken iç 
Halbuki, bu bir dalaletten başka bir şey satılmıştır. _ Bir senedir, hiç bir ıeyin tadını ala- politika bakımından da şuurlu ve faydalı 
değildir. Kendisi Fransanın· ~izmeleri al- mıyorurn. Çiçek kokusu nedir unuttum. hamlelerde bulunmuş, bilhassa Marsilya 
tında bulunan, Dürzileri bir §ekilde, El- Su destisi su yolunda kırılır faciasını müteakib ruhlarda lıaS11 olan he 

Bu para, bu ziyanı asla telifi edemez!. 
ceziresi. başka v_e Uzkiyesi daha baş~a İngilterede dört yaşındanberi balık yecanı, gönüllerde uyanan ihtirası bas-
bir tekilde kendısinden ayrılmış olan bır gibi denizden çıkamıyan yaz kış Tan- demiştir. tırma,ğa muvaffak olmuştur. 
Suriyenin Hatay üzerinde hak iddiası ka- r•nın günü denize giren '65 lik bir ih _ Bu tehlikeli vaziyeti bertaraf etmekte, 
dar bü~k bir delalet olamaz .. Şu halde tİ~ar, kaplıcalardan birinde banyo ya- Şarkın "Mataharri n si en önemli rolüt.cYugoslav radikal birliği> 
Suriyeyı de bu dililetten kurtarmak 18- k öl ü tü partisi oynamıştır. 
ıım. par ·en m ş r. Şanghay barlarının bülbülü diye anı- Bay Stoyadinoviçin iktidar mevkiine 
Eğer Fransa isterse, bunun yolu da tay dost olurlar. Fransa Suriyenin dostu lan 25 yaşlarında gayet güzel Leyla, Han- gelmesini müteakib teessüs eden bu pnr-

neticeye gayet kolay çıkaran bir yoldur. ve müttefiki olarak birlikte çalı§mıya kovda Çin askeri karargahında, casusluk tı eski radikal partisi ile, münakalat na-
Fransa, Surtyenin karşısına ge~ip fU söz- devam ederler. Hatay Türkiyenin, Fran- suçile kurşuna dizilmiştir. Şarkın Mata- zırı Bay Mehmed Spaho'nun başkanlığı 
leri söylemelidir: sanın ve Suriyenin dostu ve dünyanın altındaki Boma müslüman partisi ve ba-

harisi diye anılan genç kadın, bir gece 
c- Surlyelfler, bir noktada siz çok sakin bir köşesi olarak yeni btr hayata §ında dahiliye nazırı Dr. Koroşeç'i bu-

haklısınız: Suriye müstakil olmalıdır. girer; Suriye de yüzde seksen bir istiklil evvel Amerikan genç kadınlar hiristiyan lunduran Sloven halk partisinin birleş.-
Ben sizinle bir muahede yaptım. Bunu hayatı içinde yavaş yavaş tam bir istik - cemiyeti (Y. W. C. A) binasında y~lan- mesile vücude gelmiştir. Bilfilıare diğer 
derhal tasdik edeceğim. Siz de müstakil lile doğru inkişaf eder. mıştır. bir takım siyasi grupların da iltihakı ile 
olacaksınız. Fakat, bir nokta \'ardır ki İşte, samlmt olan Fransanın, bütün da- fevkalAde kuvvetlenen c YugO!lav Radi-

Bu tevkife takaddüm eden günlerde 
bunda da haksızsınız: Hatayda sizin A- vayı yirmi günde halletmek için tutacağı Kardeş İranın Veliahdi Mehmed Rı- kal Birliği, son belediye intihabatında 
rab nüfusunuz çok küçük bir ekalliyet usul ve iideceği yol budur. Şah 

1 
. anl M K.r 

1 
yapılan araştırmalar neticesinde elde e- reylerin yüzde 75 ini, ve senato intihaba· 

* 
za pur a nış anan ısır a ınm kal k d ç· d ~ .. ı· n tqkil eder. Size yardım edecek olan A- dilen vesi ar, a ının, ın e ~ ıye tında ise yüzde 84 ünü kazanacak kadar. 

levtlerin pek çoğu Türktür. Bunlar size Fakat, Fransa, biz blllriz kl sen bu kız kardeşi Prenses Emire Fevziyenin, büyük bir Japon casusluk şebekesine milletin ıtiınadına mazhar olmuştur. 
kuvvet vermezler. Ermenilere gelince, yoldan gitmezsin! Çünkü maksadın §arkf nişanlandığı gün alınan resmini koyu - mensub olduğunu ortaya koymuştur. Ka- Dahilde, sükun ve asayişin istikrarı 
Bunların Arablığını iddia edemezsiniz ~kdenizde hakkın yerine gelmesi, sulh ve yoruz. Ağustos içinde İran Veliahdi ni- dının şehirde bulunan ecnebi blr banka- tabiatile iktısadi kalkınmayı da teshil vo 
ve eğer Ermenilerle birleşip Türklere sukfuıun, dostluğun ve anlaşmanın hA - dan 

4 
bin İngili% liralık bir çek te tahsil tesri etmiştir. Bu sayede, memleket en-

karşı cephe alinak gibi eski tarzda bir kim olması değil, çizme ve mahmuzun, şanlısile görüşmek üzere Mısıra gide - düstri bakımından birçok yeni teessürler 
politikaya giderseniz bu politikanın do- entrika ve fesadın hüküm sürmesidir! cek, nikah da Ağustos içinde kıyıla - ettiği anla~ılınca, hemen tevkif olun- kazanmış, bayındırlık işleri genişlemiş, 
lurablleceği Akıbetlerden dolayı ben hiç Muhittin Bi-rgen caktır. muştur. yeni demiryolları döşenmiş, nakliyat ta-
bir mes'uliyet kabul etmem.~ ====-a::c::====:ıı:::::===========ıı========-=-===========-=--=--====a::z===== rlfeleri ucuzlatılmış, ticari mübadeleye 

Biz eminiz ki, Fransa Suriye ile böyle ( ) inkişaf temin olunmuş ve nihayet hayat 
aamimf bir şekilde konuştuğu zaman Su- 1 S T E R f N A N , 1 S T E R 1 N A N M A ! pahalılığı hafifletilmiş ve memur maaş-
rtyede her şey birdenbire değişecek ve Dün akşam Adaya gidiyorduk. Hava fazla rüzgarlı olduğu rüyor musun? c!iye sordu. !arına zamlar yapılmıştır. 
l§ler, sakin ve serin bir mantıkla müta - için bir çokları gibi alt kamaraya sığındık. Tesadüf kar~ıı- Baktık, bulamadık, 0 zaman arkadaşımız kulağımıza eği- Bundan başka köylünün borclarını 
lea edilerek Fransanın ve Tlirklyentn za eski bir arkada§ı çıkardı. Şuradan buradan konuşmaya lerek fU ciimleyi söyledi: tasfiye, amelenin içtiınai sigorta sistemi-
milştereken söyledikleri ve söyliyecekle- daldık. Bir aralık dostumuz: _ Say, burada 7 tane gazete okuyan adam var, 6 tanesinin ni ıslah ve hususi müesseselerdeki müs-
r i dostça sözleri dinl'iyenler derhal ço - - Bu kamarada gözüne çarpan ve garlb gelen bir ıey gö- ellerindeki Fransız gazetesi, yalnız birininki türkçedir. tahdemlerin tekaüdlerlni temin için e-

lalacaktır. 1 STER 1 NAN, 1 STER I NAN M A I saslı tedbirler alınmak suretile mflletin 
O zaman bütün meselenin manzarası refahı artırılmıştır. 

değişir: Türkiye, Fransa, Suriye ve Ha- (Devamı 9 ncu sayfada.) 



Daireler saat 8 de 
Ha midiye Kıbrısta coşkun! Japonyada açılıp saat 14 de kapanacak 

tezahüratla karşılandı umumi seferberlik ~.:.: ~e";:i!o-pl.'!': 
Mekteb gemimiz 1abilde toplanan binlerce halkın 

ıiirekli alkıtlan aramnda limana girdi 

Loodra 23 (Hususi) _ Sarınehirden •mcla dairelerde yaz me.ai A· 

eonra §imdi de Yangtze nehrı t ıJvan n- atlerinin aabah saat sekizde 
mifür. Nehrin etrabndak~ mıntaka ta - batlamaıı Te bilifaııla öiJe. 
mamen sular altında hlmıı1tır. den aonra on dörde kadar d~ 

e Çin mukavemeti 
karşısında japongada 
asabiyet artıyor 

Yazan: Selim a.,., Faet 

Magosa 2 3 ( A.A.) - Hamidiye mele vinç vıe heyecanlı tezahüratla kartılan
teb gemisi 20 haziranda Magoea Uma- mqlaıdır. Kıbrıs valli uımmıisi gemi 
bUıa gelmiştir. Ekseriyetini Kıbrıs komutanı Necati Özdeni2 ile zabitleri -
Türkleri teşkil eden binlerce halk met mizi ve Tirk .konsolosunu öğle yeme
teb gemisinin bu ziyaretini kutlula - ğine da'V'et etmiftir. 

Hankeuya ilerlemekt,. olan ıapon ku._ 'YIUll etme.i kararlaıttnlmıttir. Ç in - Japon harbinde mesafe ve 
vetleri hareketlerini daraurmu,lır ve Bu meeai tekli 15 eylüle kadar zamanın Çinliler lehine çalıı-
hatti ric'ate başlamışlar~:h'. deYam edecektir. tığını iddia edenlerin haklı olduklan -

Hankeu ve civar mıntal:alan r.inlil« nı inkişaf eden hadiseler isbat ediyor. 
tarafından kuvvetle tahk m edı!miştir. v k•JJ h ' Japonlar sahilden ve muvasala merkez-

Tokyo 23 (A.A.) - Kııbinen:n akdet- C ) Cf ey eti lerinden uzaklaştıkça müşkülatla kar • mak için adanın her tarafından MagO. S,JO da kıomoloe Ekrem Arar tara -
.miş olduğu müstacel bk içtima netice • d şılaşıyorlar. Müşkülat karşısında kal -le~ bulunuyorlanb. fından misafirler şerefine 250 kifilik 

Hamidiye rıhtını ve civa.rındaki ka- çok parlak bir gardenparti verilmiş ve 
lelerm ü7.erinde binken bu kesif kala- gardenpartide Hamidiyeııin mutena ca 
balığın sürekli alkışları anamda lima- zı büyük bir muvaffakiyet kamnmış
na girerek nhtıma yanaf'!'ıftu. Gemi tır. Akşam misafir zabit ve tale!:>eler 
komutanı Kurmay yarbay Necati Ô& - Leftroşa Türkleri tarafından izaz edil -
denız tarafından resmi ziyaretler ya di~n sonra gene hususi trenle Mago
pıldıktan aonra Hamidiyenin llibay ve saya dönmiqlerdir. 
talebeleri saat 17 de Mapa ingim U...WV• PayM'a ptti. 
klübünde bir çay ziyafetine iştirak et - Jılagosa 23 (A.A.) - Bugün Hami -
tiler. Akşam da Magoaa kaymakamı ta diyede bir öğle yemeği verilm~tir. HA
rafından gemi erldnına ve Türle mn - midiye bu alqam saat 6 da Payasa mü
solosunun hazır bulunduju bir ziya - teıveecihen buradan aynlmaştır. Mek -
fet verilmiştir. Ayni akşam Magoa WJb aemflnizin bu kısa ziyareti burada 
Türle Ocağı tarafından da diğer gemi fevkaJMe iyi intıbalar bırakmış ve a -
zabitleri şerefme bir akşam yemeği v• dada çıkan hw dilden gazeteler bu zi -
l'ildi. yaretten 1120 yazılarla bahsebnekte 

Salı günü de gemi sübay ve talebe- ve bilhat11M gemi komutan hey'eti ile 
leri hususi hır trenle adanın merkezi sübay ve tmın vakar ve ciddiyetini 
olan Lefkoşa'ya gitmişler ve ayni ae • sitayifle kaydetmektedirler. 

• 
lngiliz Kralının Paris 
seyahati tehir edildi 

Kralın Pariıi yalnız veya validei Kraliçe ile birlikte 
ziyaret edeceği tahmin ediliyor 

Londra 23 (Hususi) - Bu ayın 28 in 1 Rö~r apansının salihiydtı&r bir mem 
de yapılacağı mukarrer olan İngiliz hadan öğrendiğine göre önlimüzdeki haf
Kral ve Kraliçesinin Paris seyahati, ta içinde icr&ll mukarrer tt•mi zlyare -
Kraliçenin annesinin ölümü dolayısile tin tamamile ifa edilmeei kat'iyven miim-
Temmuzun 19 una bırakılmıştır. kün değildir. 

Üç gün devam edecek olan bu res • Buıün aarayda seyahat plitnıarınm ne 
ıni ziyaretin programında baza ufak de- dereceye kadar tadtl echlceeği hususu 
gişıklikler de yapılmıştLr. görüfiilmü§tür. B. Çemberlayll. Lord 

Londra 23 (A.A.) - İngiltere kral ve Halifaka ve Lord Kromer, bu ıne&ele hak
kraliçesinin Parisi ziyaretleri hakkında kında kral ile bu sabah uzun uzadıya gö
hali hazırda iki ihtimal derpif edilmek - rütmütlerdir. 
tedir: Kr•I Ye Kr•liçenia m•temİ 

Kral, ya yalnız olarak .rariıri ziyaret e- Londra 23 (A.A.) _ Koft"°'s dö Strah-
decek veyahud refakatinde valide' kra - mor'un ölümti dolayısile sai"ay& resmen 
liçe Mari bulunacaktır. matem tutulmıyacaktır. 

Sabahleyin valide kraUçe, kraliçe B~ Yalnız kral ile krallte se«Wce bir..aile 
Z.beti ziyaret etmiftir. matemi tutacaklardır. 

Toprak mahsulleri ofisi 
Buğday fiatlannıa müstehlik halkı taz1ik edecek 

derecede JÜkaelmesine mani olunacak 
Ankara 23 (Husual> - Toprak mt.haalle- larda lfirümünü tıemin !Çin 1* tirit ._ • 

rt oflai kanunu llyihaaı Mecll.I rumamutne melelert ,apmat n .satmat. 
lhnnu4tır. B - Bulda11 mahdud DnUere 1roa et • 

Otıa İktısad Velı:i.letine ballı olacaktu. O- met " ticari mauadlara ıöre dudard 
tıs ıu -tekilde butday işlerile iftlpl edeolk - tiplere varabilmek için Jet1ftirllm.it olan 
tir: bulda7lan Ziraat Vekiletlnin tetutı .,. icra 

A - Memlekette buyuk iBUhlal mıntau- veltllle.rlnln karan dahlllnde ftat fartue 1&• 

lannda istihsal edilen bulday fiaUannın tın almak. 
lniJatahalllerin satıtlarında normalin altına u,.__a maMeler 
dutınesıru onlemelı: ıçin Hey'etl Vekile ka - Oflain UYUfturucu maddeleri 1flert 11111 • 
rarne tesblt edllecek yerlerde tayin edllectlt !ardır: 
tatlarla buğday mubayaa etmek ve bu su - Satın aldığı afyonların ticari muamele -
rette bulday piyasasını korumak ve tanzlrn !erini ve aatış Lflerlnl yapmak ve bu buausta 
etnıek ve stok bulundurmak, faydalı göreceği her türlü ~hhüdlere lir -

B - Buğday CiaUarının ınüstehlık halla mek, satın alınacak afyonllrı tahlll etmek 
tazyııı: edecek derecede yükselmesine ma!.al ve satın alınan afyonları lfllyerek yeniden 
bırakmamak ve dahilı piyasaları tanzim et- tasnife tabi tut.malt, afyon standardizasyonu 
inek üzere istıhlak yerlerınde Hey'eti Vekl - temin etmek, ve bu hususta icab eden teş
lenın taylıı edeceği fıatıarla buğday satmak. kllatı yapmak ve iktısad veklletinin tasvibi 

ne laboratuvarlar ancak dahilde satın aı:ı -
C - Olısın ıeşkll ınalcsa~larına uygun ol- cağı ham afyonun fiatıru beynelmilel afyon 

inak uzere memleket dahilinde yukarılı:l piyasalarının flat hareketlerini ve müstah • 
bend.ler dışında diğer buğday alınl ve sa - ı.illerln menfaatlerini gbz önünde bulundu • 
tıoı işlerine ve bunlarla ilglll her turlu mu- rnrak tesblt etmektir. Ofla bl.ri umum mildflr 
•ıneıeıere girişmek. olmak uzere beş kifiden ibaret bir idare mec-

D - Satın aldığı buğdayların dı.ş piyasa- lisl marlfetlle idare olunacaktır. 

Kredi 
Anlaşmaları 

ı Yeni Mısır 
Kabinesi 
Londra 23 (Hususi) - Kahlreden bil

diriliyor: Muhammed Mahmud Paşa ye

ni kabinesini tqkil et:nişt:r. 

sinde bir umumi sefe~rlik programı ka- Ün toplandı dıkça asabıleşiyorlar. Asabileştikçe 
bul edilmif, ayni zamanda memlekethı Ankara 23 (A.A.) _ Rugün İcra Vekil- gözleri kararıyor. 
varidat, sanayi ve vesaitini ekon:>mize e-. ler h ü B kil C 1•1 B Halbuki Çin meselesi, ilk zamanlar-. . . ı eye , aşve "-' & avar•rı uıs- d b' k 
mek ve "'saslı ıptıdaı m .. c.ıc.ıelerlt• maden- llği it d t 1 ı.. tel. . 1 ~ a ır aç Japon kolordusunun halle -
le . d h·ı· . . 

1
• a ın a op anmış, muıı H ış er u- d b"l . b' d 

rın a ı ı ıstıh akinı t .. hdı.:a eylemek . d .. .. 1 d b 
1 

b e ı ecegı ır ava sanılmıştı. Şimdi, 
maksadile bazı tedbirl"r ittihaz olun • ;;rın le go~~e erle •ı u~~.uş ve u ucu bucağı gelmıyen Çın ülkesine mıl-
muştur. usus ara aı arar at verrnış ır. yondan fazla asker sevkedildi. Fakat 

Şanghay 23 (A.A.) - Hankeudan bil- F d b• k J işin nihayetinin ne zaman geleceği pek 
dirildiğine göre ÇinlilP.", Lunghay hatta ransa a ır as er kendini belli etmediği için Japonyanın 
üzerinde Çeng-Çen'in gart.lr.dc, yani tuj- tayyare duştu, 8 umumi bir seferberlik yapıp bütün 
yana uğramış olan mıntakada kılin bu • kuvvetile Çinin üzerine daha ziyade 

kınan İjungmen kasab1sm· yenıden iş - s· Ubay 
0 
.. ldU yüklenmesi beklenmektedir. 

gal etmişlerdir. Bu takdırde dahi Japonların farklı 

Japonlar, cenuba doğru rıc'al Ptmiş - Tur 23 (A.A.) _Alınan son malılmata bir netice istihsal edebilmeleri şüphe • 
lerdil'. .. d" .. 1 lidir 

Eski Kudüs 
Müftüsü tekrar 
Meydana çıktı 
Londra 23 (Hususi) - Bc:ut. yakın 

bir sayfiyede ikamet ederbm, ani bir su
rette dün sırra kadem bRstığı bildirilen 
eski Kudüs müftüsü, bu111.m .ttokrar ika
metgahına dönmüştür. 

Misi köyünde 
9 ev eşya ile 
birlikte yandı 

Bursa 23 (Telefonla) - Mısi köyünde 
oldukça ehemmiyetli bi!' y:ıngın olmUf -
tur. 9 ev tamamen ve eşy:ı ile ulrhkte, iki 
ev de kısmen yanmıştıı Yaug:n Atlaslı 
Mustafanın gelini Rük.iyenin su ısıtmak 
için avluda yaktığı ateli'"ıden sı\nvan kı 
vılcımlar civarında bul•ınan çah1arı tu -
tufturmasından çıkmıştıı. Burs11dan ye
tifell itfaiye ile jandarmala.·ı~ gayreti 
büyük bir felaketin önfir.e geçmistir. Hi
disede kasd yoktur. H.ık:k! zar:ar ve zi -
yan tesbit edilmektedir İnsan ve hay • 
vanca zayiat olmamışt.r. 

Mısır - Flll11tln 
Demlrgolu ilzerlnde 
MBnakalat kesildi 

gore uşrnuş o an askeri tayyare, 6 kiti · 
değil, 8 kişi naklediyorJu: Hava neareU T~ve~keli, vaktile Alman erkin.ı • 
erkinıharbiyesinden 5 ubit, J..r zabit ve- harbıyesı Japo~lara fazla açılma~la • 
irili, bir telsiz memuru bir de m kinist rını ve sahıle cıvar merkezler ve bır de 
zabit vekili. ' 

8 işgal ettikleri şimali Çin vilayetlerile 
Jandarmalar şimdiye kadar itomür ha- iktifa etmelerinı ısrarla tavsiye etme-

line gelmiş olan tayyar~ enkaı.ı arasından mişlerdi. . . 
4 cesed çıkarrnıflardır. Halbukı, bu gıbı ahvalde yer bulma-

Tur 23 (A.A.) _ Hava nı:ıırı, tayyare ması lazım gelen şayanı hayıet bir gu
ile Tura gelmittir. Mumaileyh berabe _ rurla Japonlar bu dostun mantıki 9Ö _ 

rinde general Buıka olduğu halde saat zünü dinlemediler. Çinlilerden muka-
9,40 da yere inmiftir. Nazlr \e general, vemet gördükçe y~rüdüler. Yüıiidük • 
tayyare kazası hakkında ıahuılf'rin ifa - çe c~phe .. ve ~arekat sahası ge~işledi ve 
delerini dinlemişlerdir. bugun yuz bınlerce Japon, bır an yok 

-- olan ve sonra kum taneleri gibi etraf • 

NegUsün şahsi hukuku !arını alıp Üzerlerine saldıran milyon -
'' larca Çinli ile meskun namütenahiyet 

kasar geniş bir arazi ortasında mah • 
Avam kamarasında bir sur kaldı. Japonyanın kendini içine at-

kanun kabul edildi t!ğt dava hak~katen içinden kolay çı -
Londra 23 (A.A.) _ fJçi lid~ri lfen _ kılır bir şey de~ildir. Bu .. se~bledir ki 

derson, Haile Seliaie'nin İngiliz mahire- Japonyada asabıyet herg_un hır parça 
meleri önünde şahsi hılkııkunu mahfuz ~ha artıyor ve ~u ~sabıyetle ~raber 
tutan bir kanun teklifi:'li Avam lrı.mara- ışler karışıyor. Şımdıye kadar hiç bir 
sına tevdi etmiştir. y~bancı rnemle~ete karş~ n_ıütecaviz va 

Henderson proje hakkınc.:a vcroiP,i iza- zı.~ete. g~~~rnış olan Çın~ı de, .. t:sa • 
hatta, Vreles şirketile Haile Sl'la:;iye a - d~~ı.~n~. ~~une çıkarıp yıgar şorun -
rasında tediye hususunda çıkan oır ihtı- dugu ~u!uk fırsat:n ?'a~laşmasıle ~ -
laftan İtalyanın istifad~ ederek şırketin yeca~ ıçınde alacagı ıntı~amı beklıyor. 
Habeşistan posta ve :elgt·ar neMretUe Eger Japony~ b~ badı~eden y~ayı 
imzaladığı anlaşma rnuc ibıncc bor;lu ol- sıyıramazsa, bu. ıntikam cıdden fect o
duğu parayı almasına ıranı olnvık için lacaktır:_ - Selım BaKtp Emeç 

mezkur teklifin kabulü lazım geJdiğini e· k b h rt 
söylemiştir. ır asa a o um 
bu~:~~rası bu karun tckhfini b- istilasına uğradı 

lngilterenin hava filolan Portland 23 (A.A.) - Aragon'un 
Londra 23 _ Hava işbri na:ı>n, İngilte- ~arbı~ kain olıqı ve 3~ sekenesi bu 

Kudüs 23 (A.A.) - Teahitçller, Filia- renin harb tayyare ftlolarının şu suretle .~an Pil~trok kasabası bır hortum is· 
~ - Mısır demiryolu üıen.'lde bir köp • te ,.1-.-:.b t kt Lll ğ 4 A•rih tılasına ugramıştır. 
rü - be h 1 re-u e me e oa.au unu Mal' ey - S lar . tif b' ka dak"ka . . de yu r ava etmif er ve ınünakalltı in- lemiftir: u m ır aı, ır ç ı ıçm 

kı&aa uira~rdır. Anavatan tayyareleri 123 No miil _ bir metreyi bulmuştur. Ahali, vaktinde 

1-•n ha Jud temlekit tayyareleri 29 f ılo, df"ni~ tayya- kaçmağa muvaffak olımı~ ~e yalnız 
• u Uı releri takriben 20 fil maddi hasarat vukua gelmıştır. 

Heg'etl Trabzonda Nazır bu sene için:·, 31 bin kiti hava . B~rat, so.ooo dolar tahmine -
v - (AA) t hud kuvvetlerbıe kaydetmek iıte~ktedir. dılm ı_r_. ------
.r.rzurwn - . . - r.ın ud he- • • A • • 

yeti fnihmandarlığına ta"'" edilen vıli • Demir muhafızlardan iki şef V alının tina gazetelenne 
yet emniyet müdürü h"rekt?t etmişt.i.n beyanah 
Misafirler aym 24 ünıt~ Trabzonda bulu- trenden athyarak kaçb At' 23 (AA ) İ .. 

klardtr 
.. . d · uba ına · . - stanbul Valısı 

naca . Heyet terefıre her konak Bukreş 23 (A.A.) - Eskı cınır m - M h"dd" u" st·· d ~ K t' . . · d .. 1 ksan u ı ın un ag, a ımerını gaze-
Y~:11b~ v~ buf t ara~~~~-zurumd1 oü • fızlk~r ru~l sBındKan. ptrekns ~ e d'le ~. KanBü - tesine aşağıdaki beyanatta bulunmu41 -
yll.A ır zıya e veru.:\.--11.lir. ta uzen ı e . ns ea o en ı rıru t- t . 

sarese götürmekte ollln trenden atlıya - ur. . . . . 

Bir talebe daha 
hocasını bıçaklamak 

istedi 
Dün İzmirde müessif bir vak·a daha 

olmuş, Ka.rşıyaka orta mektebinde ik -
male kalan Mehmed isminde bir talebe 
riyaziye muallimi Edibenin ychmu bek
lemiş ve bıçakla üzerine hücum etmiştir. 
Edibenin yanında bulunan riyaziye mu
allım vekili Osman, Edibeyi teCAvüzden 
korumıya çalışırken Edibe civardaki 
evlerden birine iltıca ~tmiştir. Mehmed 
bu sefer Osmana saldınruş: 

- Bırak beni, yoksa seni Vtıurum, 
demi§tir. 

k k 1 rd K d ·ı . b 1 k ·çtn Sızın vasıtanızla Atınalılara hıtab ra açmış a ır. eıı ı erını •J ma ı , 
Yapılan arHtırmalar boea git . ti etmekten çok mes udum. Atinayı nasıl 

..,.. r- rrııt r. ' At" "'k k h ıı· Demir muhafız şefleri:-ıde 20 ill 30 - sevmem. ına, yu se ve aşme ı ma 
nun davuı cumartesi gi.in· ~·v ıh bdu zisi ile bugünün zamanını birbirine çok. 

u 1 an ar e · · d te t · t· B k f" t dai başhyacaktır. ıyı a ap e mış ır. u ey ıye , • 

Bir apartıman kapıcısı 
taraçadan sokağa 

düşlü 
kaldırıldığı Fransız hasta

nesinde öldü 

mi müşahedelerimin ve tedkiklerimin 
mevzuunu teşkil eylemektedir. Her 
görüştüğüm insanda Atı'1alıların ıtsale -

ti ve güzel etvarı göze çarpıyor. 
Vali Pazartesı günu İstanbula dön • 

mek üzere Atinadan hareket edecek -
tır. 

Sovyetlerin Paris elçisi 
.Mostova 23 (A A.') - SovyeUer BirllltniD 

Paris Büyük Elçisi Suriç hakkında ecnebi 

Ankara 23 (Hususi) - İngil'0re hü -

kurnetı ıle imza edilen n.üzeyy •l klering 

•nla~nıası ve leslihat kr di anhşnıalan 
Ue Eksport kredi gara:ıt: cepartmanı ile 

bnza olunan anlaşmanın hsdılti hakkın
iakl layiha iktısad en::ürnerıinje görü -

l'Unıuı ve tasvib edilmi~tir, 

Dört başlıca fırkanın mümessıllerin -

den müteşekkil bu koalısyon ıcabinesi 

mecliste büyük bir eberi)'ete iayan -

maktadır. 

Muallim vekili bu cür'et.kir haylazı 
yakalamıya muvaffak olamamıf1u. Hay
lu talebe U'um&ktadu. 

Beyoğlunda Sakızajacı caddesinde 7 memleketlerde dolapn bazı haberler balı: -
numaralı Deva apartımanının kapıc!Bl kında turası tasrih edUebUlr ti ~. A -

Artin bu sabah saat 8 de apartımanın rnerlkan büyük elçlal Davı.. teıeftne barlci,. 
taraçasına çamqır uarken ayağı kaya- lı:omlaerl Lltvinot tarafından yapılan kabul 

rak tokala düşmÜf, kaldırıldıtı Fraıwz resmine lfUtat ttmlf Ye b1r bana bdu 11111 
hutaGMIDde ölmtift\lr. =.~.::kon cltarındald bir MD'._. 



Kaymakamlar müesseselerin masraf ve kazançlarını 
tedkik ediyorlar, tarif eler bu tedkiklerden alınacak 

neticeye göre hazırl3:nacak 
Gazino, bar, lokanta ve emsali eğlence 

yerlerinin ücret tarifelerinde yapılacak 
tenzilat mikdarları, kaza kaymakamla -
rının riyaseti altında yapılan toplantılar

da tesbit edilmektedir. Toplantılara her 
kazada bulunan eğlence yerlerinin sa -
hibleri iştirak etmektedir. Beyoğlu kay
makamlığı bu gibi mü<>sseselerin ücret 
tarifelerinde yapacakları tenzilat mikda
rını tesbit etmiştir. Beyo vlunda bar, lo
kanta gibi eğlence yerlerindeki tarifeler
de yüzde yirmi beş, diğer ycrleriie yüzde 
on tenzilat yapılacaktır. 

Her cumartesi günü öğleden evvel ve 
öğleden sonra olmak üzere smemalarda 
halk matineleri ihdas edilecek, bu mati
nelerde çocuklara ve halka terbiyevt 
filmler gösterilecektir. 

Eğlence yerlerinin sahiblerinden bazı
lan yapılmak istenen tenzılata itiraz et
mekte olduklarından kaymakamlar bu 
gibi müesseselerin masraflarını gözden 
geç!'rmekte ve yeni tarifeler bu esasa gö
l'e hazırlanmaktadır. Gazino, 1okanta ve 
.bar sahibleri tenzilatın yalnız yemek ve 
.mezelerde yapılmasını fatemektedirler. 
Bu teklif kabul edildiği takdirde tabak -

Şehir işleri: 

Çöpçülük kongreaine ittirak 
etmiyoruz 

Temmuz ayında Viyanada yapıla -
cak beynelmilel çöp kongresine iştirak 
etmekten vazgeçılmiştir. Kongreye da
vet edildiğimizden dolayı teşekkür o -
lunacak ve iştirak edemediğimizden 
dolayı itizar edilecektir. 

Temizlik amelesi memleketlerine 
gidiyorlar 

Hasad zamanı başladığından temiz
lik ameleleri memleketlerine dönmek
tedir. Sayısı bin iki yüzü bulan ame -
lenin yaz günlerinde işlerini bırakıp 
gitmemelerini temin için maaşlarına be 
şer lira zam yapılacaktır. 

Poliste: 

larda yemek mikdan azaltılobHeceğin -
den bilhassa tenzilatın müskırat üzerin
den yapılmasına dikkat olunmaktadır. 

Kazalarda yapılan toplantılıır sonun
da her eğlence yerinin yent tarifesi ha -
zırlanacak ve usulen tedkik ve tasdik için 
belediye iktısad müdürlüğüne ganderi
Jecektir. Kaymakamların tcdkik ve kabul 
etmedikleri tarifeleri belediye iktısad 

müdürlüğü tasdik etmiyecektir. 
Müesseselerin yeni t.arifcy,.. göre ha -

reket edip etmedikleri kaza zah.tai bele
.diye memurları tarafından gözdı>n geçi -
rilecek, toplantılarda kabul edilE'n şekle 
mugayir hareket edenler görülürse ceza
landırılacaktır. 

Otel ücretleri de indirilecek 
İktısad VekAleti turizm ofisi İstanbul

daki otel ücretlerini belediyeden istet -
mişti. Fiatlar üzerinde yapılan tedkikler
de İstanbul otellerinde yatma, banyo ve 
saire ücretlerinin pahalı olduğu görül -
müştür. Turizm ofisi İstanbul belediyesi
nin yardımı ile İstanbul otellerinin üc -
retlerini tedkik edecek ve seyyah cel -
betmek bakımından otel ücretlerinde ten
zilAt yapma yoluna gidecektir. 

MQteferrih : 

Vesikasız terclimanlık yapanlardan 
ceza alınıyor 

Seyyahlara ve ecnebilere tercüman
lık ve rehberlik edebilmek için beledi
ye Turizm şubesinden vesika almak la
zımdır. Vesikasız tercümanlık yapan -
lardan dördü son hafta içinde yakalan
mış ve kendilerinden yirmi beşer lira 
ceza alınmıştır. Sık sık teftişler yapı -
lacak, vesikasız tercüman ve rehber -
liğe müsaade edilmiyecektir. 

Gayrimllbadil komisyonlan 
lAğv~iliyor 

Gayrimübadiller işinin tasfiyesi i -
çin hazırlanan kanun 18yihası kat'iyet 
ve kanuniyet kesbedip meclisten çık -
tıktan sonra gayrimübadiller takdiri 
kıymet ve satış komisyonları Jağvedi -
lecektir. Komisyon, evvelce Ziraat 
Bankasına 2 milyon liraya karşılık o -

Bir kamyonla bir otomobil çarpıştı 2arak devredilen emlakin idare ve sa-
Doktor Şükrtıye ald 1585 numaralı otomo- tışı~ı. da yap~a~yd~. ~om~yon Hiğ

bll lle §oför TalAt tarafından kullanılan 4212 vedılınce gayrımubadil l§lerı, bu em -
numaralı kamyon arasında Mecldlyeköyün- l{ıkin satışı ve idaresi de İstanbulda 
de blr çarpııma olmuş, he.r lkisl de hasara defterdarlığa devrolunacaktır. 
uğramıştır. l · f d k k zmır uann a fiçfi sanayicilere 

Yangın baılangıçlan yer veriliyor 
Şiflide Hanarlyyun aoka~ındakl Karnlk İzmir fuarına iştirak etmek üzere şeh-

Haçltyan apartnnanında, Arabcamı Mah _ rimizdeki küçük san'atkarlar dün lstan
mudlye caddealnde Bayan Fatmaya ald 287 bul Ticaret ve Sanayi odasında bir top _ 
numaralı evde, Taksimde Karadut cadde - ı t t 
51nde Emek apartımanınd.a ve Kasımpaşada an ı yapmışlardır. Oda stanbul küçük 
Mllezzln Terzi sokağında Fehmlnln 8 numa- san'atkArlarının fuarda mamulatlannı 
ralı evinde dort yangın başlangıcı olmuş teşhir edemiyeceklerini düşünerek ken • 
dördü de ateş ~üyümeden itfaiye tarafında~ di kiraladığı paviyonlarda küci!k sana • 
aönd0rlilmflft1lr. yicilere yer vermeği kararlaştmnıştır. 

Fatih Halkevi biçki kursu 

Hayvanla çekilen 
nakil vasıtaları 
Bir Eylulden itibaren 

belediyenin tayin 
ettiği evsafta olacak 

Tahirin ölümü ile neticelenen kazanm 
muhakemesi başllyor 

Müddeiumumilikçe yapılan tahkikat kazadan ıoförün 
mes'ul olduğunu, otomobilin 

Asfalt beton, katranlı ve katran betonu 
ve çimento betonu ile yapılmış olan yol -

90 - 100 kilometre sür'atle gittiğini meydana çıkardı 

ıarda · li k h anl kil b Bir müddet evvel Maslak yolunda feci bir mıştır. 
ış yece ayv a çe • en ara a -. . . . ~ otomobil ka-.m olmuı, facia gazeteci arka- Hadiseden ağır yaralannrak kurtulabilen 

ların evsafı tesbıt edılmıştır. Ilır eylul - daşımız Tahir Şükrünün ölümü ve ıene mat Haydar, Nihad, ve Şefiğin de alman ifade
den itibaren arabaların gösterı:ien evsafta buata mensup ~ kilinln de ağır surette l~i. bu clhetl teyid etmiştir. 
bulunması lazımdır. Her arabanın doğru- yaralarunalarlle netıcelenm~tı. Suçlu ise, bu iddiayı kabul etmıyerek: 
dan doğruya tekerleklere tesir eden bir Ka~ şoför Kemalin idaresindeki tak.si - - Kazada benim hiç bir tedbirsiz ve d 
freni bulunacaktır. Arabalatda takozlu n~.n önunden ilden ve elektrik şirketi mu - katsiz hareketim yok. Önumdeki otom .1 

. . durlerinden Osman Kemalin idare ettiği hu- önce bana yol verir blr vaziyet alınıştı. soıı· 
frenden başka bir vasıta ile tekerleklerı susi otomobile hafifçe çarpması ve bu sade- ra sola meyletti ve bu suretle çarpı!lma vu
tev'küe mahsus tertibat bulunması ya - meyi mütealdb direksiyonu idare edemlyen kua geldi. Bu s:ıdemeden sonra, dlrekslyo • 
saktır. Arabaların tekerleklerinin ban - §Oforun yol Ostündekl blr ağaca blndlrnıe - nu idare edemedim, Ben, bu faciadan me -
dajları tekerleğin her noktasında en az sile vuku bulmuştu. ul değlllm, demiştir. 
beş santimetre genişliğinde olacaktır A- Facia etrafında müddeiumumUlkçe açı - Merhum Tabirin aileslle, hMlsede dl er 

· lan tahkikat neticeye varmıatır. yaralananlar da muhtelif tazminat taleb et· 
rabalar yaylı olacak ve tekerleklerin kut- Hft.dlse mnhalllnde keşif yapan belediye mişlerd.ir. 
ru yetmiş beş santimetreden r.şağı olını- mühendisleri de raporlannı müdde1umumt - Suçlu yapılan tahkikatı müteaklb cezG 
yacaktır. liğe vcrınlşlerdlr.-Raporda !aclımm aebebl - kanununun, 455 inci maddesi hükmünce ce· 

nln şofor Kemalin 90 - 100 kilometre gibi a- zalnndınlmnsı talebile, Ağırceza mahkeme "" 

Kuru çeşmede 
yakalanan kaçakçılar 

şırı bir sür'atle gitmesi olduğu n hAd.isecie sine verllmlştir. 
§Oförün me3'ul bulundutu beyan edllml§tlr. İstenilen ceza mlkdarı 2 sene lle 8 sene' 
Gene bu rapora göre, toföriln 100 - 150 met- arasında ağır hapistir. 
re mesafeden önde'kl otomoblll görmesi ve Duruşmaya, bugünlerde ba§lanacaktır. 
derhal icab eden tedbirler! alarak. ilk çar - Tahlrin ailesi hfidlsede davacı taraftnn o-
pışmaya ve onu tamamlıyan faciaya ml'ı.ni lan Osman Kemalin de mes'ul bulunacağınt 
olabllmesl, mümtiln görfilmilştür. Fakat iddia ile, tazminat taleb eden bir istida ver· 
sür'atln azamı hadde Tarmlf ~unması, bu mlşlerdi. Bu müracaat da, müddelumt1mi "' 
tedbirlen almala vakit ve ım"&.n bırakma- llkçe tedklk ed.ilme1rtedlr. 

16 yaşmdaki katil mahkemeye 
verildi 

Bir teneke yağ çaldığı için 
2 ay hapis yatac~ 

Tepeb8f1Ild&, top yüzünden çıkan bir tav Tahtakalede Yorgtnln dukkdnmdan ı te-
gayı müteaklb 18 yqında Ahmed isminde neke yağ çalan Galib, Sultanahmed 2 ne> 
bir çoculı:, 19 yqında Sabahaddln 1.mı.lnde sulh cezada. yapılan muhakemesi 
bir genc.I bl9&kla vurup, öldürmA-+ii. .5onunda, 2 ay müddetle hapse mahküm e -

....,. dilmiştir. 

Küçük auçlu hakkındaki tahkikat bitmiş 
ve Yllfl nuara alınmat sureWe, 448 inci Bir tavzih 
maddeye ıöre teczlye3i taleblle, Atırcezaya Eski Ticaret Nazırlarından Remzi paşa .. 

Kaçakçı 1bTahim '1akkı ve metresi gönderllmlftlr. nın oğlu, ÇlHngoz çiftliği sahibi kereste tuc· 
Çerkes Nimet carlanndan Bay Şevketten aldığımız b!J. 

D Karısımn dudaklarım kesen mektubda gerek kendisinin gerek ailesi cf -
ünkü nüshamızda, Kuruçeşmede Ki- radının elyevm üçüncü ceza mahkemesin .. 

reçhane caddesinde 14 numar;ılı köşkte hallaç tevkif edildi de dolandırıcılık suçundan muhakemesi ya-
gizli bir eroin fabrikasının ııbasıldığını pılmakta olan Remzi paşa oğlu ve Sadettill 
iab.rikayı kur~n 1~rahim ~akkı ile met: raı!ı~d~~u~!~a!ı~!~!::nnı:=:~e =~= paşa torunu Şevketle hiç bir karabet ve a -
resı Çerkes Nımetın ve dığer suç ortak- ilyeye teillm edllm'otir. Müddelumuınlllk l~kası olmadığı blldlrllmektedlr. İltlb:ısa 

-w mahnl kalmaması için neşrediyoruz. 
larının yakalandığını yazmıştık. İbrahi- suçluyu 'l nci aorgu lılldmtntn huzuruna 
min on beş sene evveldenberi rakı ka _ çıkartm14tır. Davet 
çakçılığı yaptığı, bir müdde! evvel de Sorgusunda, vak'ayı .atlamadan oldutu İstanbul Müddelumunılllğinden: Haklnı 
bu yu-zden mahküm olduğu b t . t gibi anlatan maznun, sorguyu müteaklb tev- namzedlerinden Mehmed Rüstem Kltabcı· 

• u esısa ı ldf edllınl§tir. 
mo~ yapmak ü~n vücudr getird~i, ~~~~~~~~~~~~~~~~n=ın~a=~=l=e~m;~~u;r;~~e;~~n;e~m~Ura~c:aa;t~e;tm~~~·· 

E:S~:~~F!!~'.:,~·:ş!~.:~:~ ~ G~::~:~::;r::1~~~~.iy:::~~·u· 
B kk il • k A 5 Haziran 938 pazar günü yapml§ olduğu pi· 

a a ar şı ayet Bugu··nkü program llv toplantısını bizden sonra geleceklerin 
hayalinde canlandırmak maksadlle bu sene· 

ediyorlar 1 S TAN BUL den itıbaren her sene için bır aıbüm ıanzıın 
ve tertibine karar vermiştir. 

Dün İstanbul bakkallarından mürek _ M llazlraa 1931 Cama Bu itibarla gerek pllav günü resim çıkn· 
k b k l b l k b" C ötıe n.....ı-atı: ran Galatasaraylı arkadaşlardan ve gereıcse 

e a n a ı ır heyet, ağaloğlundaki ..., • .., gazeteci zlyaretcllerhnizden, çıkardıkları fo-
esnaf cemiyetleri umurnl merkezine mü- 12.30: PJWa Türk muaikl.sl. 12.50: Hava- tograflardan birer kopyayı yurd merkezine 
racaat ederek belediyeden bazı fikayet _ dls. ı3.o5 : PU.kla Türk musikJa1. ıuo: Muh- göndermelerini rica edern. 
leri olduğunu söylemişlerdir. tellf plak nep1yatı. İdare Heyeti 

Belediyenin yiyecek madde satan dük- Akşam n.ept7atı: ADRES: Galatasaray karşısında Reşid paşa 
kanlarından nümuneler alarak tahlil et- 18.30: Pll'ıkla dans muallı:L!J. 19.15: Konfe-
tirdiği ve bunların içine yaban~ı madde _ rans: Ali Klml Akyüz (Çocuk terbiyesi). 19. 
ler karı~tırmak su 1.1 h f bh ka _ 55: Borsa haberleri. 20: Baat Ayan: Grenvtç 

-s re 1 e 1 ZJSSJ a nu rasadhaneslnden naklen. 20.02· Müz k h k t' •. ··ı 1 . 1 . eyyen ve na ay ırı are e ı goru en en ceza an - arkadaşlan tarafından Türk m'Wlik1sl le 
dırdığı malumdur. halk şarkılan. 20.45: Hava raporu. 20.48: ö

Son günlerde belediye şehrin muhtelif nıer Hı? tarafından arabca söylev. 11: Mu
semtlerindeki bakkal dükk&nlarmdan ni- zaffer Ilkar ve arkadqlan tarafından Türk 

t ·· 
1 

. t 1 musikisi ve halk ıarkılan. 21.45: Orkestra 
§as~ numune erı op amış ve yapılan 22.15: Ajans haberleri. 22.30: PIA.kla ıololar. 
tahlilAt neticesinde burlarır. hPmen ek- opera ve operet parçaları. 22.50: Son haber~ 
serisine un karıştırıldığını · teshıt etmiş ler ve erte.si gilnün programı. 
ve tabiatile bu bakkallar hakkında 

lAzım gelen ceza zabıtları tutulmuştur. • * ANKARA Dün cemiyetin hukuk ışleri bürosuna 
müracaat eden bakkallar bu işte kendi-
lerinin hiç bir kabahatleri olmadığını an- M Ba.draa 1131 Cuma 
cak Amillerden aldıkları nişastayı sattık- ötıe nqriyatı: 
Jarını, binaenaleyh bu cezanın kendile _ ~12.30: Karlf1k plfık neçlyatı. lUO: Pllk: 
rine değil bunu imal ede f b .k h'b Türk musildJl ve halk tarlaları. 13.15: Dahlll 

' n a rı a sa ı - n harici haberler. 
lerlne verilmesi lazım geldiğini Heri sür-
mekte ve cemiyetin belediye nezdinde te- Ak.fam Jael'Vatı: 
ıebbüsatta bulunarak mağduriyetlerine 18.30: Pllkla dans muslltJ.cit. 19.15: Türk 
marn olmasını istemektedirler. musikisi ve halk ıarlolan <Handan ve arka-

daşları). 20: Saat lyan ve arabca nefl'lyat. 

Plajlarda can kurtaran 
sandalları bulunacak 

20.15: Türk mualkl.s1 Ye halk ıarkılan (Hik
met Rıza ve artadaşlan>. !l: Qocuk l'.strııe
me Kurumu namına tonu§Dla. 21.15: stüdyo 
aalon orkestra.sı. 22: Ajana haberleri. 22.15: 
Yarınki program ve btıklAl marfL 
·--········· .... --·····--..... -····--------····· 

apart. No. 1 Beyof lu 

·····························································• 
Ankara Tiyatrosu San'atkArları 

8 
Bu akşam Suadiye Şenyolda 

Yarın akşam Bostancıda: 

(Bal Ayı) 
Vodvil S Perde 

Ayrıca: Zehirleyen dudaklar 
Piyes ı perde ve caz 

CemalSahirOperetl 
Bu gece: Suadiye Şen yoldu ilk defa 
olarak RAMPA opereti, Sabir caz 
konseri, saat sekizde başlar, komedi 
ve numaralar, Cumartesi Şehremi

ninde İnşirah bahçesinde RAMPA 

.-..~ 196 lira~-
32 günlük seyahat 
23 Temmuz • 24 Ağustos 
(Paaaport, vlzeler, otel, 
yemek, tre•, wepur we 

gezme dahll) 

Fatih Halkeviinin biçki kur.su nda deTı alan kızlar Plajlarda vukua gelen boğulma hi -
Fatih Halkevi dershaneler ve kurslar b. . . . diselerini önlemek için sıkı tedbirler 

kazaya rastlandığı zaman sandal der -
hal kaza mahalline gidecek ve kazaze
denin kurtarılmasına teşebbüs oluna -
caktır. Kazaya uğrayanın karaya ge -
tirilmeden evvel sandalda müdavatı ev 
veliyesine başlanılacak, bunun için can 
kurtaran sandalında icab eden tesisat 
ve tertibat bulunacaktır. 

Kostence, BUkreş, Peşte, Prag, Vi
yana, Leipzlg, Dresten, Berlin, 
Potsdam, Mllnih, Triyeste, Venedik, 
Mllftno, Roma, Napoli, Brlndizi, hi:çıp diktıkleri elbiseler bir sergide teş- alınmaktadır. Emniyet Müdürlügu· ·· ka-

§Ubesinin dört ay evvel açtığı biçki ders- r edilecektir. Halk . zalara yaptığı bir tamimde her ne pa-
lerl çok rağbet görmüş ve birçok genç kız- evı, gelecek ~ne.~• biçki, dikiş, hasma olursa olsun boğulma hadisele _ 

nakış, şapkacılık, çıçekçilik. ev Jdaresi, rinin önüne geçilmesini istemektedir 
~emek ve çocuk bakımı kursları açacak- Her plajda birer sandal ve içinde san: 

lar büyük istüadeler etmişlerdir. Bir ay 

sonra talebenin imtihanları yapılacak ve ır. dalcı bulundurulacaktır. Denizde bir 

Kapri, Atina 

Müracaat: NATTA 
Galatasaray, Telefon: .U914 
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Gürünlüler bir orta okul 
açılmasını istiyorlar 

Eskişehirde garib 
bir sevda macerası 

Bavulunda 10 sahte nüfus tezkeresi 
taşıyan mekteb talebesi 

'(Baı tarafı 1 inci ıayfada) 

- Nasıl olur, muamelesini bizzat ben 
yaptım. Sakın bir dolandırıcılık vak'ası 

Eskişehir (Hususi) - Burada bir vak'a karşısında olmıyalım! diyerek Tahirin 
olmuş, Hasan baba isminde ihtiyar bir hesabının yazılı olduğu cüzdanını tedklk 
adam Hüsnü ismindeki oğlunun kayın - etmiş, beraber bankaya gitmişler, 
validesi ile münasebette bulunmuş, ih - defterleri gözden geçirmişler; ip banka 
tiyar kadın bu münasebet neticesinde bir direktörüne anlatmışlardır. Derlıal hare
çocuk doğurmuştur. Fakat çocuk ortada kete geçilerek Merzifon.a telgraf çekil -
yoktur. Hasan baba evlidir. Hfumüden miş; Merzifon ve Amasya zabıta.lan ha

Mektebe tahıiı edilecek binayı hazırladılar ve bu arzu
larının tahakkuku için Ankaraya bir heyet rönderdiler 

Sıvas (Hususi) - Gürün Sıvasa 140 
kilometre mesafede her çeşid meyva a
Çaçlarile bezenmiş ıirin bir kasa~dır. 
Öürünlülerti.n yıllardanberi beldedililiııri 
Ye diledikleri şey çocuklarının orta tah
sil ihtiyaçlarını kar§tlıyacak bir okuldur. 
Kasabanın kültilr durumu ileri olduğu 
gibi günden güne de görünür bir inkişaf 
göstermektedir. Buradaki üç ilk okula 
~ 72 si kız olmak üzere 790 :alebe devam 
etmektedir. Tam teşkilltlı b<lşincl sınıf 
üç yıl içinde 92 mezun vermiştir. Gele
cek yıl altını§ mezun. daha verecektir. 

Gürün çocuklarından 35 kadarı Sıvas 
'Ve Elbistan orta okullarında okumakta 
iseler <le mali vaziyetleri müsaid olını
)•an çocuk velileri çocuklarını orta tah
sile devam ettirmek imkinını bulama
~aktadırlar. Gürünlüler orta okul bina
sını da ayırmışlardır. Ayni zamanda ders 
levazımı ile bütün masraflarJnt da kar11-
tıyacaklarmı taahhüd etmişlerdir. GQ.
tünlüler bu dileklerini bildirmek ü:r.ere 
belediye reisi Fuad Orhanoğlunun reis-

Boyabad belediye 
Ebesinin bir 
Muvaffaklgeti 
Boyabaddan ya· 

2ılıyor. Belediye e-
~esi Meymenei 
Ünlü, Gökdere 

GürilnliLle?h. orttı mektebe tahril için. 
a.y1:rdık'ltın bina 

llğindı Ankara ya bir heyet göndermij. 
lerdir. 

Mudanya yolunda 
/Jıi otomobil 

başka Rüşdü isminde bir oğlu daha var- rekete geçirilmiştir. 
dır. Aradan çok geçmemiı: işin aslı anlaşıl-

Köfteci Haaan baba, oğlu H:isnü, Hüs- mış; Merzifondan gönderilen bir telgraf
nünün karısı ve kayınvalidesi, Hasan ba- ta bankanın Amasya şubesinden telgrafla 
banın karısı Fıtnat hepsi bir arada Ari- 260 lira çeken adamın eıldli tarif edil -
fiye mahallesinde bir evde oturmakta - miştir. Bu eşkfil Amasyada }?ir mekteb 
dırlar. Hüsnünün kayınvalidesi Emine ile talebesinin eşkMine uygun gelmtı; fakat , 
Hasan babanın münasebeti de bu evde bu talebe aranınca Cercurum isimli bir 1 

başlamış, bu evde bitmiştir. Fakat Ha - yere gittiği anlaşılmış; orada da aran -
san baba çok ihtiyar bir adam olduğu, mış, fakat bulunamamıştır. Tekrar tel -
Emine de mariz bir kadın bulunduğu için graf1a faaliyete geçilmiş; her tarafa bu 
bu münasebetten hiç kimse şüphelen - talebenin eşkali tarif edilerek yakalan _ Yakalıya.n kom.is..,. Sedad 'Aca.rbay 
memişlerdir. Bu münasebet bir müddet ması için emir verilmiştir. Fakat hiç bir nin namına imtihana lf,rmek üzere A & 

sonra bir çocuğun dünyaya gelmesile yerde de bu talebeyi bulmak mümkün masyaya gelmiştir. 
meydana çıkmıştır. olamamıştır. Sadık, iyi bir aileye mensub olduğu 

Eminede albomln hastalığı mevcud ol- için bütün bu iıleri yaparken kmdisin -
duğundan karnının ıişmesinden de kim- Talebe diye anlatılan bu adamın bu- den şüphelenmek ldmııenin aklına gel-
se şüphelenmemiJ, bu şişkinlik te hasta- rada Behçet ismindeki ka.rdcşinin yerine memiştir. Sadık Amaayada kardeı\nln 
lığına atfolunmuştur. Fakat kadının kar- orta mekteb imtihanlarına girdiği mey - namına imtihanlara girmiye uğraıırken 
nında sancılar başlayınca ve gayri meş- dana çıkmıştır. İsmi Sadıktır, kardeşi bir taraftan da bu dolandırıcılık hadisesi 
ru çocuk dünyaya gelince işin rengi de - Behçete çok benzediği için muallimler de dedikodu mahiyetinde kasabada do -
ğişmiş, Hasan baba ve aile efradı çocuğu imtihana girenin Behçet değil de Sadık laşmağa başlamıştır. SadLk bu havayı hi• 
ortadan yok etmişlerdir, kadını da kov- olduğunu bir türlü farkedt:memişler. O - sedince hemen izini kayb~tmiş, Mecitözü, 
muşlardır. Hadiseye müddeiumumilik ve nun için bu çocuğun bulunması müşkül- Çorum, ve Yozgaddan geçerek Ankara
zabıta el koymuş, birçok aramalara rağ- leşmiş, bu arada da Sadık Amasyadan ya gitmiş. Komiser muavini Sedad Acar
men çocuğu bulmak kabil olmamıştır. kaybolmuştur. bay da An.kara istasyonunda kendisine 
Hasan baba, kansı Fıtnat, oğlu Hüsnü İşte, bu kayboluş işin meyd:ına çıkma- yetişerek bu kurnaz delıkanlıyı yaka & 

tevkif edilmişlerdir. Faka: bu hameli su- sında müessir olmuş, Amasya komiser lamıştır. 
Bursa (Husus!) _ Evvelki gün Mu- reti kat'iyede inkar etmekte, çocuğu ne muavini Sedad Acarbay Sadığı arayıp Sadığın bavulu açıldığı zaman içinde 

danya yolunda iki otomobil kazası ol _ yaptıklarını da söylememektedirler. bulmak üzere yola çıkmış ve kendisini sekiz on tane sahte nüfus tezkeresi, ban· 

Kazası oldu 

mUftur: B h k Ankara istasyonunda yakalamağa mu _ ka cüzdanları, müteaddld. dairelere ai4 
63 hususi plAkalı Rızaya aid bir te- ergama ava UrUmU yeni vaffak olmuştur. klişeli kiğıdlar çıkmıştır. Sndık. Amas -

Şubeler açıyor G 1 1. • · kl yadan Ankaraya giderken de bu sahte 
neuüh otomobili i,.erisinde iki de ka _ e e un ışın cereyan ie in~: x B (H t vesikalarla zabıtayı aldatmağa ve şaşırt-
dm olduguw halde Misebolu nı'va _ ergama usus ) - Türk Hava Ku- Sadık, Merzifonda karde§i Behçetin sının ters gelen v• "' B mağa muvaffak olmucı, hattA Mecltözün-., ruınunun ergama fUbesi çalışmalarını yerine orta mekteb imtihanlal'ma girip ~ 

Jcordonlarla sarılı nnda bir telgraf direğine çarpmış, büs- arttırmış, varidatı 36 bin lirayı bulmuş- dururken bir gün ortadan kayboluver _ de kendine maliye müfettişi ı..üsünü, Ço-

~ahallesinde ara· 
bacı BPkirin karı· 

olan çocuğunu ild bütün idare edileıniyerek yolu amudt tur. rumda hukuk talebesi hüviyetini vermiş, 
miş; kalkmış Merzifona gitroi~: Merzi - y dd d 11 

buçuk saat uğra- olarak kap~tır. Sonra da, arkadan Kurum Kınık, Turanlı, Zeytindağ na- r d A ozga a a mua im siısünü takınarak 
" k b b" elm 1... 1 • on a masyalı Tahir Olgun nllmına bir bir kızla nişanlanmıştır . 
• ara aygın ıı g eAı.e o an 3 numaralı Alinin ida- hiyelerinde birer fllbe açacak ve bu şu- banka cüzdanı tanzim etmiş; ve Merzi _ 
halde ıılmış, hem l:be .ıdpY7M'lıd resinde bulunan diğer bir otomobil Rı- belere birer katib gönderecektir. fondan Amasya bankasına telgraf çeke- Sadık başta kardeşi Behçet olmak Ü • 
kadını, hem çocuğu lrurtarıruştır. Ço . 4- ıanm otomobiline çarpmıştır .... İnsanca B ....... d ....... d .... l ....... :dare······· .. iınk··· .. ·:·······k .... lk......... k T h zere Mahmud, Yolcu, Kazan'l~lu, Fehm: 
l "k' f zı 'i t ffi. tı . un an ° ayı 1 anı a ınca re a ir Olgun namına Uô yi.iz lira gön· Sıdkı, Tahir, Kamil, Cemal ve Rüşdü ac. 

a 1 ı saatten a a mn ene ~ yap - bır zarar olmamış, yalnız her iki oto - otobüs bir hendeite devrilınişs" e d k derilmesini istemiştir. Banka derhal pa-
t'arak muhakkak bir ölümden kurlar- mobilin çamurlukları parçalanmıı:ıtır nard ki t w •yüks. kli w. d ·ıe e- larını da kullanmıştır. ın t Rızanın -s • a opragın e gı evrı me - rayı Merzifon şubeiine yollatnJş; Sadık Ankaradan şehrim.ize getirilmiş, hak . 

ış ır. ehliye:Siz otomobil kullandığı sine mani olmuş, oraya yaslanarak kal- da paraları almış, kalkmq gene kardeşi- kında takibata başlanmıştır. 
Turm~e~r i~u k~nın ~"~~~P~~~~& ~~~~cl~~~~m~~~===========~~=====~=~==== 

1 
Y
1 

t ld I Ayni gun Mudanyaya yolcu götüren kazadan zarar görmeden kurtulmuşlar- F • ld ' 
evini soyan ar u u u ar bir otobüsün yolda rotu kopmuştur. dır. r ansız ajansı a anıyor. 

Terme (Hususi) - Ter.neye ballı E-

senli köyünde yetmi§ yaşını geçkin bir Terme • ünye yolunun yapılmasına başlandı 
thtiyar kadının evinden bir dikil makl-
ııesı ve birçok eşya çalınmıştır. Failleri 
llıeçhul olan bu hırsızlık vak'asınıı Emir
~usuf karakol komutanı yirmi dört saat
~ meydana çıkarınl§ ve f'şya!arı hırsız
ların sakladıklaııı yerden çıkartmıştır. 
Suçlular tevkif edilmiştir. 

Terme kuraklıktan kurtuldu 
Terme (Hususi) - ttç aydanberi yağ

lnur yağmad'lğı için tarlal~: işlenmez bir 
hale gelmişti. Bir gün evvel yağan ve al
tı yedi saat devam eden yağmur çok fay
Ualı olmuş ve köylü tarlaslnı çapalamağa 
başlamıştır. Kura~tan ekilem!yen mez
tuat ta ekilmektedir. 

(Bat tarofı 1 inci aayfada) 
arasında, pek ciddi bir ihtilafın halledil
me~ine yardım edecektl. Guya bu ko -
misyon, her tarafta hücuma uğnyan, dü
şürülmek ve yıpratılmak isten~n Millet
ler Cemiyeti prestige'ini biraz kalkındır
mak için bu fırsattan istifade edecekti. 

Sadece, Hatay davasında doğrudan doğ
ruya ve derinden derine alak:ıh bir dev
let olarak değil, Milletler Cemiyetinin 
azası sıfatile de, bu komisyondan şika -
yetçi ve davacıyız. Komisyonun hareket
lerinden mes'ul olanlar, yalnız Hatay 
Türklüğüne değil, Milletler Cemiyetinin 
barış ve nizam idealine dalıi hiyanet et
mişlerdir. Milletler Cem\yeti müdaha -
lelerinin lüzumsuzluk ve manasızlığını 

Bergamada yeni bir otel inşa iddia eden karşı cephenin eJ:™' 1enı bir 
Ü11yeden güzel btr görünü§ vesika daha vermek için hususf bir va -

ediliyor Ünye (Husust) - Elektrik işi sona Terme ve Ünye arasındctlti_ yolun ya- zife almış olsalar, daha ba§ka türlü mü 
b Bergama (Hususi) - Hususi muhase- ermek üzeredir. Geceleri tesisatın pro- pılma.sına başlanmıştır. Akçay ırmağı davranacaklardı? 
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üzerindeki beton köprü de bitirildikten Komisyon meş'um bir rol oynamıştır: 
Odalı asri bir otel fncıııısma bıac;:Iamııtır. va an yapılmakta olup _Karadenizin bu b Bu rol hemen olduğu yerde durdurulmak 
f\c._ r- ..,. sonra u iki güzel kasaba kı' yaz bir-
uı.el her türlü asrt konforu ihtiva ede- çok şirin kasabası az bir müddet için- birine bağlanmı.ş ve birer mahalle hali- ve onun bütün müdahaleleri derhal ber-
l!ektir. de nura kavtşnuş olacaktır. ne gelmiş olacaktır. taraf edilmek lhım aelir. Maziye aid 
-----------ıı;:~---~~~-~~---~~;;.;..---==.;;;,;;s:,;;;~~;;.;;;:;:. __ =_-=ıı:==== haksızlıkların ne suretle tulılh edilme -

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki · ıeri mümkün olacağı da ancak komisyon
suz evvela Türkiye ve Fransa arasında 

Hasan Bey - Dikkat et
tiın, sizin köşk kolll§Ulluz ... 

... Çocuklarını hakikaten 
modern bir terbiye sistemi 
dahilinde yeti~tiriyor. 

... Küçük oğlana bak, bü
yük kıza bak.. Adeta bir 
nümune .. 

- Nereden anladın Ha
san Bey? 

Hasan Bey - Baksana 
azizim. Ne ayaklarında ço
rab, ne ba~rmda şapka, 
ne de sırtlannda ceket 
var! .. 

kararlaştırılabilir. Le Temps gazetesi 
Fransanın iyi niyetinde ve Türk hak ve 
menfaatlerini tanımış olmasındR ısrar et
mektedir: 

cFransa Türkiyenin Hataydııki hususi 
menfaatlerini esasen tanım11tır. Bu men
faatler, orada bulunan ve menşei Türk 
olan kesif ve ayni zamanda müstakar ve 
çalışkan bir halk tabakasından doğmak -
tadır. Fransa, Hatay topraldarımn Kema
list müessesata karşı bir düşır.anlık ocağı 
olmasını asla istemez... Fram:anın hüs -
nü niyetine gelince, bu kat'tdir., 

Bütün bu sözlere inanmamak için bir 
sebeb yoktur: Fakat hepsinin tek isbat 
fırsatı, Hataydır. Hiç bir teımnat, Hatay 
davamızın halledilmesi kadar müessir o
lamaz. Burada fWlU da ipre~ etmeliyiz 

ki bu hal meselesinde, sür'at ve kat'ilik 
diğer amillerin başına geçmıştir: Her 
türlü aykırı unsurları hemen tasfiye e· 
derek, hakikt ve pürüzsilz bır anlaşmıya 
varmalıyız. 

Hatay bir mesele, bir ihtilaf idi. Mes'u
liyeti bizim olınıyan hatalar v~ kasidler 
yüzünden buhran haline geldL Onu blı 
facia olmaktan menetmek laZJmdır. 

Sözümüzü bitirmeden fUOU da ilAve e
delim ki Türkiye hükfunetinin Hataydakt 
komisyonla alü:asını kec;mesCı)n manası. 
Havasın izah notu ile haHflelHecek bir 
şey değildir. Al!ka kesilmek demek, o
nun bütün müdahalelerinin sebeb ol -
duğu haksızlıkları §imdiden ve cihan 
karşısında reddetmek, onun yeni haksız
lıklar yapmasına artık müsamaha etmi
yeceğimizi il&n etmek, ve !\rtiıletler Ce
miyetine, bu komisyonun kendi dava -
!arına hlyanet etmekte olduğunu hatır
latmak demektir. Bahis mevzuu nazari 
münakqalar değil, vak'alar ve hldise -
!erdir: Komisyonla alakamızı kesmekle, 
Milletler Cemiyeti davaıma yeni bir hiz
mette daha bulunmuı oldulumuza ka -
nilı. ~R.ATAY 

-···-······················································· 
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Fransız terbiyesi 
Benimle tanıştırdılar: 
- FilAn bey. 
- Müşerref oldum. 
Dedim. Yüzüme baktı, ıwau. Omu-

zuma hızlıca vurdu. Ben ta§ırdım. 
- Biz beyle eski dostuz ... 
Biraz gözüm ısırıyordu.. 
- Ha evet, dedim, tanıımış olabili

riz. 
Kolumu çimdikledi: 
-Tanışmış olabiliriz .. ne demek; çok 

aevişmiştik. 

Karnınıa bir yumruk salladı: 
- Siz çok iyi bir arkadaşsınız! 
Dedi. Çenemi yakaladı, başımı sağa 

1<>la kıvırdı. 
- Peki ama biz bu kadar iyi dost 

muyduk? 
-:-- Ne demezsiniz, yalnız biz değil, 

babalarımız da birbirlerile dosttular. 
Kulağımı tutup çekti: 
- Peki ama bu kadarı fazla! 
- Bilseniz ben sizi ne kadar ıeve -

rim. 
Boynuma sarıldı. Yanağunı öptü. 
- Anladık, fakat kafi! 
Elimi tuttu: 
- Öpeceğim! 

- Vazgeç birader. 
- Hayır, hayır, dost dostun elin1 8-

per. 
Elimi zorla ağzına ıötürdü ve par

mağunı ısırdı: 

- Ben böyle dostluktan vazgeçtim. 
- !Dcınhtktan ~zgeçmek mi? Ne 

diyorsunuz .. bu olacak if mi? Siz bana 
düşman olsanız, ben gene size kartı 

dost kalacağım... Ömrüm oldukca bu 
dostluğu unutmıyacağı.ml Sizi teviyo
rum. Sizin için her fedakArlığı yaparım. 
Karnıma bir yumruk daha attı: 
- Eh, artık çekil! 
- Çekiliyorum, fakat dostluiumuz 

baki! 
Yanımdan aynlmıştı. Beni onunla 

tanıştırana sordum: 
- Bu da kimdir Allah aşkına?. 
- Fena bir genç değil .. 
- Fena, iyi bilmlyorum ama, benim 

hiç hoşuma gitmedi. 
- Ben de yeni tanıştım; Fransız ter

biyesi almış .. 
Düşündüm: 

- Doğru, dedim, hakkın var .. Fran
sız terbiyesi almış.. hem de hakild 
Fransız terbiyesi!. .. 

ismet Bul(tsi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Sovyetin asıl manası nedir? 
Sovyet kelimesi 

tuaçada (meclis) 
manasını ifade e
der. Ve bir Sov -
ret, bir mıntaka -
rı idare eden işçi 

ve askerler mec -
Usldir. Sovyet, 
tfmdi, Rusyatıın 

komünist hükumetinin ıiyaat birliğlnin 
adıdır. Resmi ünvanı da Sovyet sosyalist 
cumhuriyetleri iQrasıdır. Kısaca da USSR 
diye yazılır. 

• Pire deve gibi olsaydı 
Bır pire, cüsse -

tinden umulmıya
~ak pek büyük bir 
çeviklikle şayan 

hayret ııçrayış -
lar yapar. Fakat 
pire deve atbi olsa 
idi, ayni çevikliği 

ıösterirdi, diye -
meyiz. Hacimle beraber, çevikllk tı tı -

ııakus ediyor. ' ' \ 
1 11,, • ~.o..,,, 

Ziyantn sUr'ati-=--.-/ ~ 
Şimdiye kadar '/ / ~ \ ".' ; 

hiç bir mermi, zi- '· • ~\ ,, l .... 
,anın botluk için- ı 

deki sür'athıi aıua - ' • 1 
r" 4 : j 

mamıııır. Bu :.. 1 .&, 
.clr'at aaniyedı 

IOO bin kilomet -
tedir. 

Elblae gibi lıoca 
Dei/lıtlren lıadınlar •• 
Bay (1 N. Uıtün) bana bir müddet 

l'IV9l bJr hlkAye anlatmı§tı. Bu: 
- 8 çocutu ile karısını tqrada bı· 

raktıktaıı aonra 1.tanbula gelerek baf' 
b bir bdınal 10 aene m3ıterek biı 
'-yat yapyan bir erk.eğin, bu yabanCl 
tadın tarafından terkedildlli zaman 
raptıtı fiklyetti. Ben de bu okuyucu
mu haksız bulmuı: 

- Kendi düşen ağlamaz, her ,ey
len evvel on senedenberi terkettiğin 
iarın ile 8 çocuğunu düşün, demiştim. 

Bay E. N. Üstün bugün yolladıtı bir 
aıektubda tekrar bu bahse avdet et.. 
111§: 

- Artık zevceleşen on yıllık metre., 
dnin ad.mi, ihanetine ıahid olanların 
filmlerini yazıyor: 

- Elbise gibi koca değiştiren kadın· 
lara karp ceza latfyor. 

Bu muhterem okuyucuma ricasllllJl 
ilk kısmı münasebetile cGönill :i§lerla 

e hir etmek 

Armın beş gözU vardır 
Bir arının beı 

gözü vardır. Bun
lardan ikisi, başı
nın yanında, ikis 
de tepesindedir. 
Tepedeki gözler 
tek gözdür. Yanda
kiler ise mürek
kebdir. Yani bun
lar göze benziyen 
birçok satıhlardan, 
mürekkebdir. A -
mele arıların mürekkeb gözlerinde 6000 
satıh vardır. Her biri de ayrı ayrı istika
mette bakar. Erkek arıların her milrek
keb gözünde (13) bin sa.tıh, dişi arıda ise 

(5) bin satıh vardır. An mürekkeb göz
lerle uzaktaki eşyayı seçer, görür. Tek 
gözlerle de bu eşyayı yakından tedkik 
eder. 

* Kopernik sistemi nedir 1 
1543 d~ ölen ve 

bugünkü astrono-
minin kurucusu o
lan Kopernikin 
kiinat nazariye -
sine, Kopemik sis
temi lsnıl veril -
miştir. Alman ır- , 
kından gelen l -

~ 

lim, Krakovi, B(\lonya, Roma ve Padu 
üniversitelerinde okumu§tur. Ölümün -
den biraz evvel neşrettiği kitabla, fen 
ileminde ihtilaller yaratmıştır. 

maksadile tesis edilmediğini anlata· 
yım. Ricasının ikinci kısmına gelince 
itiraf ederim ki bu, beni bir hayli ifil· 
dürdü: 

- Elbise fibi koca detlitiren kadın· 
ları takib edelim, polisln ahlak kımıı
na verelim, üç kocadan ayrılan bir ka
dının bir daha evlenmesini menede· 
lim, peklll, fakat: 

- 6 çocuk yeti§tirmlı olan nikihlı 
karısını 10 senedenberi arayıp sormı
yarak yabancı bir kadının ayrılması 

ıonunda gözyaşı dök.en erk.eklere ne 
yapalım? 

Akıl hastalıkları hastanesi bunlar 
için tesis edilmi§ delil midir? 

* Sam8Unda Bayan Kudrete: 
- 17, 18 yaşında bir genç kendisinl 

cromantizme> kaptırmı§ olabilir. Bun
dan dolayı biraz muhitini muahaze • 
deriz, fakat ayni maraz! hassasiyette 
80 yaşından sonra da devam edecek er 
lursa kabahatı kend1ainde bulmak 11-
aıın. 

2'.IYZE 
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~ TULÜAT YILJ?IZLARI 
Ajur bir elbiseye ARASINDA BiR SAAT 
başlıbaşı~a süs 

olabilir 

Askılı etek, çok genç gösteren bir kı
yafettir. Bluz yerine kollu bir jile ile de 
giyilebileceii için alelade etekten daha 
pratiktir. Bunların, bütün diğer elbiseler 
gibi, yüzlerle çeşidini görüyoruz. Fakat 
bir çokları lüzumundan fazla süslü. Bir 
kısmını da ancak hakkile dikiş bilc.bler 
dikebilir. Halbuki bir askılı etek için ter
ziye gitmek bir külfettir. Dikiş pek az 
bildiği halde basit esvablarmı, pek haklı 
olarak, evde dikmek istiyenler de çoktur. 
Şu halde askılı eteği basit bir dikiş haline 
sokmak ekseriyet için elverişlı olur. Bu
nun çaresi en düz bir biçimı seçmekten 
ibarettir. 

Düzlük, insanı sıkar, gözüm;_jz her ye
ni giydiğimiz şeyde bir değışiklik arar. 
Şu halde? Çaresi yok değil. Dümdüz bir 
askılı eteğe bir süs katmalı. Mesela: Jue. 
Bunun kadar kolay, bunun kadar ucuz 
ve güzel garnitür bulunamaz. Ne fazla 
göze çarpar, ne askılı bir düz etek için 
fazla görünür. Ne de tepe tepe kullan
makta bir mahzur vardır. 

Kare yakanın önüne üç sıra, üç sıra da 
kemere geçirilir. Biliyorsunuz bu sene 
etekte cSU> çok moda. Yakadakinin tıp

kısı üç sıra jur, eteğe güzel bir su olabi
lir. İşte hem süslü, hem sade bir askılı 
etek. 

Her kadın bilmelidir? 
Sıcaklarla birlikte güve zamanı da baş

ladı demektir. Halılan onun zararından 
korumak için ıereceğiniz yeri esans dö 
terebantlnle siliniz. 

* Konserve kutularının kapağı daima 
biraz içeri basık olmalıdır. Kapağı dışarı 
doğru şişkin duran konserve mutlaka bo
zuktur. 

* Yan yarıya ka tıştınlmış ispirto ile 
zeytinyağı mobilyalar için iyi bir ciladır. 
Pamukla ıürülilr. Kuruduktan sonra gü
'deri ile parlatılır. 

* Tilyleri yatını§ fırçalan nbartmalı: için 
bir tencerede kaynıyan suyun buharına 
tutarsınız. Bil' dakika içinde hepai dize
lir. 

Yazan: S elim Tevfik 
Tuıiıatçıının cemiyet kuracaklanm 

duymıyan kalmadı!.. Dün, bu havadil 
hakkında malllmat edinmek için, tult\a~ 
çılarm ıevimll llderi Naıidl buldum. Na
fld, haberi tekzib etti, ve: 

- Benim, dedi, cemiyet kurulacalm • 
dan haberim yok. Yalnız, epey zaman -
danberi cTulllatçılar cemiyetb adında 

bir komedi hazırlıyorum. Duydutunm 
havadis, bu komediden çıkmıı olacak! 

Yoksa, cemiyet kim, biz kim? Herkes 
baf1.0daki cemiyetten f iklyetç1. Ben, 
mensub bulunduğu cemiyetten hopıud 
olan adam görmedim. Traş olmıya ıtrl
yorsunuz: Berber, cemiyetinden fiUyet 
ediyor. Ekmek almıya gidiyorsunuz: Fı
nncı cemiyetinden yaka silkiyor. Bir bar
dak auyu rahat içmenize imkin yok: 
Çünkü ıucu da derd yanacak. Otomobile 
binip te derd dinlemeden inmek müın -
kün delil Çünkü ıoför de ccemlyetze -
de> ... 

Vaziyet böyleyken, ne diye cemiyet 
kurup da rahatımızı bozalım? 

Zaten, fU cemiyet kelimesinde mutlaka 
bir uğursuzluk var: Misal isterseniz, Mil
letler Cemiyetinden başlarım! 

Sünnet cemiyeti yapılır. Biçare çocu
fun cam yanar. 
Nişan, nikah cemiyeti yapılır: Kabak, 

evlenen gafillerin başına patlar. 
Hele bazı okur yazarlar, her fellketin 

kabahatmi cemiyette bulurlar. Galiba 
yakında ben de böyle düşünenler arasına 
karışacafım!.. 

- Demek, cemiyet kurmıya niyetli ol
madığınız muhakkak? 
Naşid gülüyor: 
- Şu anda muhakkak!.. Fakat ilerisi 

için bir şey diyemem. Bugün çok filkür 
yerinde bulunan aklımın yarın ne ola -
cağı belli değil. Benim aklıma gelinciye 
kadar, neler, neler bozuluyor! Baksanıza, 
1talyayla Almanyanın arası blle bozula
cak diyorlar! .. Bence bugün en güç mu· 
hafaza edilebilen ıey, akıldır. Zıra, alı:ıJ 
bozacak nesneler ve vakıalar her gUn 

biraz daha çoğalıyor. İnanmazsanız, Maz
har Osmana sorun! 

Sahnede geçen 30 küsur yılın müma • 
reseleri, sevimli 15an'atkarın dimağını, bir 
nükte makinesi haline getirmif. Hiç dü
şünmeden sıraladığı cümlelerde bile, 
.dinleyicilerinde uyanan tebessümü de -
vam ettiren ince imalar, tarizler aezili -
yor 

- Hem, diyor, cemiyet kurup ta ne ya. 
pacağız? Tult1atçılar içinde, kendi başını 
kurtarıp ta, başkalarına yardım edebile
cek hale gelmiş kahraman var mı? 

Cemiyet, bina ister, telefon ilter, reli 
ister, katib ister, para ister, pul iııter, :is
ter oğlu ister!.. Halbuki, bizim fukara 
tuluatçıların, katibe, reise, telefona, bina
ya değil, bakkala verecek paralan yok! 
Bu vaziyette insan, aklını bozmadan ce
miyet kurmıya kalk.ıtır mı? 

Benim kulağıma da geldi. Hem, iptti -
ğime göre, cemiyeti ben kuracakmışım. 
Halbuki ben, evimde, çocuğumun oyun
cağını bile kuramıyorum. Koca cemiyeti 
nereden kuracağını? 

- Başkaları kurarlarsa, ıiz girer mi -
siniz? 

Naşid Karagöz 1'olibıde 

lQatçılığı himaye etmek de lazımdır. E· 
ğer, bir cemiyetin bu işi başarabileceğine 
kanaatim olsaydı, elimden gelen yardıını 
bllatereddüd .yapardım. Fakat bir cemi· 
yetin tasavvur ettiğim hizmetleri göre • 
bileceğine kani değilim. Ve bur.a kani ol• 
madığım içindir ki, bilatereddüd: 

- Böyle bir cemiyete girmem!. diyo
rum. 
Naşidden ayrıldıktan sonra, Dümbül· 

lü 1smaille de görüştüm. O da, N aşidle 
hemen hemen tamamen ayni fikirde: 

- Bana, diyor, bu havadisten bahsedil· 
diji zaman, gıdıklanmış gibi gülesim ge• 
liyor. Herkesin, mensub bulunduğu ce • 
miyeti yıkmıya çabaladığı bir sırada, tu• 
lOatçıların cemiyet kurmıya kalkışma .. 
ları insanı gülmekten ka tıltabilecek de • 
recede komik olmaz mı? 

Emin olun ki, böyle bir remiyet kur • 
mık istiyenler varsa, onlar, bizim sırtı
mızdan geçinmek istiyorlardır. Biz, ga • 
fil davranıp ta, hüsnü niyetkrine inan .. 
aak, ve kuracakları cemiyete girsek, ha· 
limize kundak bebekleri bile güler! .. 

Cemiyet kuruldu da, biz de içine gir .. 
dik miydi, iki hafta sonra, reisımiz gel~ 
cek: 

- Dümbüllü, diyecek, cemiyete yazı • 
hane alınacak, bir oyun ver ... 

Uç gün sonra başka bir davet: 
- Dümbüllü ... Cemiyet binasına kalın 

güneş perdesile bir daktilo makinesi la· 
zırn. Bir de gül gibi kızcağız lıulduk ama, 
altı aylık maaşını peşin istiyor. Bizim 
menfaatimize bir iki oyun ver de., şu 

binayı bir an evvel şerefimizle mütena .. 
aib bir hale sokalım! 

Bir an düşünen Dümbüllü, bu davet -
lere maruz kalmış gibi hiddetle irkilerek 
doğruldu, ve: 

- Yok bayım, yok... dedi ... Bu işin şa
kası bile dokunuyor bana! .. Ş:mdilik ce• 
miyete ihtiyacımız yok. Çünkü başımız• 
daki derdler, bize bol bol yetiyor! 

Selim Tevfik 

Belediyeye bir Yunan mektebindea 
mektub geldi 

Naşid gülüyor: Birkaç hafta evvel birkaç talebesi 
- Girmem... Çünkü cemiyetin tahlil- İltanbulda dört gün kaldıktan sonra 

danndan kaçayım derken, sahneye çık- memleketlerine dönen Atinanın Pale-
mıya vakit bulamam. on Faleon Jimnaz müdürlUğünden 

Sonra ciddtleşerek il&ve ediyor: Türkçe bir mektub alınmıştır. Bu mek 
- Vlkıl, hakikaten, tulilıtçılar çok tubda İstanbulda kendilerine yapılan 

müşkül vaziyettedirler. Bu gıdifle, tu - muameleden memnun kaldıkları için 
lOatçılık, son devrini yaşıyor demektir. Turizm Müdürlüğüne teşekkür edil -
Ve halkı, çok raAbet ettiği bu masum •1- melrte ve Vali Muhiddin Üstündağdan 
lenceden mahrum bırak.mamalt için, tu - imzalı bir fotografı istenmektedir. 

iki ahbab çavuşlar: 
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Amerikadaki boks maçı 

Joe Louis, Schmellingi 
nasıl mağlôb etti? 

(" .. Nijd~· .. ı;hri;;;··i;;ı·;;i~d; .. b;;i~;~;-·I;;;;ı;~id~····1 
.----..- l darağacı albnda biten memuriyet hayab : 18 1 ~----

' I . ······--···-··········--·············-····· .. ············-.. ··-···-··---·-·····-·······-············· ... 
Devlet kapısında elli yll 

Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir HAzım 
hasılat bir milyon doları buldu, 147 

radgo istasyonu maçı nakletti 
Konyada kız rüıdiyeıi hocası çocuklara, biri tarafından çafırıldıkları zaman 
daima ., efendim,. di1e cevab vermelerini aöylermif. Kızlardan biri babasına 

bu şekilde cevab verdiği için bir ha1li da7ak 1emİf l 
Bu iş maarif idaresi namma gö

rülecek ve ele geçirilecek varidat, ilk 
mekteblerin masarifini karşılayacaktı!. 
Fakat bu meselenin böyle küçük bir 
parlAmentonun umumi heyeti tarafın
dan müzakeresi, işi ltizwnundan fazla 
uzatıııordu. Zaman geçiyor, takat müs
bet bir netice alınamıyor, müsbet bir 
iş görülemiyordu. Bu taahhür, vali pa
tanın da nazarı dikkatini celbetmişti 
Val4nin delAletile, bu heyetten bir ko
nrl.syon bı'tihab edil.eti. Bu komisyon, 
geceleri, mektubcunun evinde toplana
rak tedkikatta bulunacak, ve bu incele
melerin hülAsasını, pazar gfuıleti mec
lise bildmecekti. Fakat bu komisyo
nun., mtintazaman yaptığı topıantılar 
da elde ettiği netfoeler de, heyeti umu
mlyenin türlü türlü itirazlarına uğru
yordu. Pazar toplantılarına, mükellef 
bir ziyafetin rehaveti içinde giren aza, K41ıib 11/atlle l~ ben okuyaccıkt&tn., tıt/9 1cal7chm. 

iki ftç saat süren müzakereye taham- «Bug· day pazarı> demesi bile,_ .. .., ... A H ha .1-.1.11 ç kinm · 
ül _,;ı diği · · · dık &au v- - ay y, Wl\l.lıer... e eym. 

m uueme ıçın, ış uza ca uzu- tesini bana bırakın. Ben 1ca.b eden IÖ~ O kadanm yapanzl 

1oe Lotıi.f ve Schmell!ng 
yordu. 1 · ö 1 ı· belki · bo T 1 d t ta b ld . t' en s yer, va ı paşaya emn z- :Ali bey ,u.ıerelc hepimize birden sor ... 

anı o sıra ar a, s n u a ın 1şar durabilirim! d . 
Nevyort il (A.A..) - flmell.DI Lul! dtin - hayet bugüne kadar görülmüş olan boks eden cTarik> gazetesinde hoş üsluplu İn . . .. . u. 

:ra bots tamPt.Jonuı netıcelemnl§tir. maçlarının en .sansasyoneıı başladL b' K kt b ıkt B kt b giliz Ali beyın bu ııo:zlerl, uzun hır - Mefhur bir fll hfk!yesi vardır. 0-
ır onya me u u ç ı. u me u ··kt1tl ukab ı ö dü M 1 · · · Maç baf].adıktan llı:1 datıta 4 saniye son- Bir iki saniye gezlldikten sonra, Luis Al- a . .. d . k fl su a m e e g r . emur ar- nu bilir misinı.z? 

ra, zenci botaör, ratlbi IJmellnı'l mağlftp et- manın üzerine bir kaplan gibi atıldı. Ken - zaııı.:ı memur -yanı mun ens va 1 ar- dan hiçbirisi, vali paŞanın emrine mu- He imiz birbirimize baktık Bir ce-
mlftlr. Şmellnl LuJa'ln nefea aldırm1yan dinl toplamıya vakit bulamıyan Şmelin~·ı la alakasız- kısmını pek haklı olarak halefet &aytlabilecek bir söz ıö lemi e p . . . . . 
hamlelerin1n tebllkeslnl takdir edemlyerek şiddetli bir yumruk serisi altına aldı. Bu hü- sinirlendirdi. Ben de bittabi hiddetle- b' h k t t / b"l y k vab çılanay14ından, kimsenın bilmedıği 
ıotukkanlılıtla tontre etmete çalışmıştır. cuma kar§ı tabiyesini yapamıyan Şmellng nenler arasına karışmıştım. Bu mek- :r. ~~e .. e !,apmıya cesare e e ı ece anlaşılıyordu. Ben: 
Bu arada böbrekleri bDUına bir kroşe ye - ıistellk bir de zencinin yumruklarındakl tubda bizim meclisin devam tarzı ve gıbı gorunmuyorlardı. . _ Beyefendi dedim. Kimsenin bil-
111.lfUr. Fena halde ıanıılan Alman ıampl - dehşeti takdir etmemiş olduğu görülüyor - g·· d··gu'v .. dah d ~ .. d'~· .', Bu vaziyet karşısında fazla tereddüd mediği anlaşılı~or Lt1tfen anlatsanız? 
10nu sendellyerek d1a Cattl çökmüş, bir an 1- du. Zencinin bu sürekli ve korkunç yum - 0;: u '. 8 0~~u g~~e ıgı ışıer, edemedim. Ve İngiliz Ali beye: . .. ·. · 
f1n ayağa .kalkmıf fakat derhal hücuma ge- ruklarından sıyrılmak isterken çok müdhlş mustehzı ve tenkidkar bır uslupla an- İ t diğin" . b 1 d dim Alı bey guldil, ve. 
ven Luts, sol bir kroşe ilt Şmeling'i tekrsr olan solunu böbrekleri hizasına' yedi. Bu an- !atılıyordu. Muharrir, bu yazısını, şu - . s e ızı e~ yap~rım. e · - Hayır ... dedi. Şimdi anlatmıyaca-
Jere yuvarlımııttır. Bunun herine Şmelingin da, Şmellngin, birdenbire ringin halatla - meşhur Jile.rs beyitile sona erdiriyor- Alı bey, me~unıyetle. ğım ... O hikAyeyi, tark meselesine do-
meneceri Mu Machon rlnlin ortasına hav- ıına yaslandığını ve sendeliyerek mukabe - du: - Bra~o! diye hayıt:r~.ve beni tepe- nen şu «Buğday pazarı> meselesinin a-
ı1u atarak, halı:!min saymb&SJJUtmbt1tırmeğbl bek- l~~ ça~ştışğı ta11ka~ kdenüdin.?e olmadığı gö - Es peyi maslahat mecUs-arastend, den tırnaga kadar suzdukten ıonra, lacağı şekle göre söyliyeceğimt... 
em.eden matı~blyetl U. uı e ş ve u su- r uyor u. me ngın şmuş olduğu feci va- Ni t d'" ··rt d'" ,, __ ,, t d' şübheyle sordu: . . . . d' 

retle LuJa nakavt ile gallb ıeımlştlr. zlyetı hemen kavrayan Luis var kuvvetile şes en u, 1'11 en u ....,ııuas en . F k t 1 b'l ksi ? Bıraz sonra, ıçtıma salonuna geçrl ı. 
- a a nası yapa ı ece n. H k h b im b t l" b h · Bütün dünyayı allkadar eden bu maçta hamlelerini yaparak kroşelerini gözle gö - Yalnız, bu meşhur beytin aslında d' F er es, ep en u ne ame ı a sı 

80 bin kişi bulunmuştur. rülmiyecek derecede sür'atle indirmeğe de - «söylediler!> manasına gelen cGüftend» ~en, bu ıuale cevab verme un. a- nasıl açabileceğimi, hem İngiliz Ali be· 
fmeJ.lq .. t17orT vam ediyordu. Buna karşı Şmeling yarı bay- k liın . uh . t fı d k kat. • in neler sö liyeceğini hem ne netice 

Mao biter 1'1tmez, btlcreıdııde kendisini gm bir halde sadece m1hanlld hareketlerle e esı, m arnr ara n an asten - Nenize lAzım, dedim... Ben bu Y 1ın ğ b de n;gn· Ali b . 
aı,aret eden gazetecllere fmellng şu beya - kontre etmeğe çalışıyordu. Bu sırada Luls Hordend şekline sokulmuştu. bahsi açacağım. a aca ını, . :m . ız eyın 
natta bulunmuttur: nıüd~lş solunu tekrar tam olarak isabet et- Bu suretle, beyitin manası, şu şekli Al' b d. kat''yeti karşısında anlatacağı hikayerun ne olduğunu me· 

ıDaha maç ba§lar bq)amaz böbrekleri - tlrdlginden Şmeling yere çöktü. 80 bin ı-.ışı- almıştı: .. .. 1 ey, e ~ın • . 1 
• i '. rak ediyordu! 

Dı1n hizasına müdhi§ bir yumruk yedim. nin alkış ve sevinç gürültüsü tarif edllmi - t g" k . . t l d'I . F k t sozumde durabılecegıme ınanmış g bı Evveli bermutad bir evvelki içtima-
8ancıdan aaniJelerce kendime gelemedim. ~ecek bir ölçüyü buldu. Hakem altıyı sa. - « ş orme il.çın op an ar. a a idi: ' . 
Yalnız, LuJl'in hemen nllyett kavradığını yarken Şmeling kalktı, fakat Mlft kendine oturdular, yeyip içtiler, ve dağıldılar!.> _ Fakat, dedi, husumet yalnız Ha- ~. ~.ab~ okundu. Ufak tefek bazı işl~r 
Te 90k flddetll kroşelerle bana hücum ettiği- geleme~.iği belli idi. Luis tekrar hücuma geç Meclisi bu tenkidlere maruz bırakan zım beyle bana teveccüh etmesin ... goruldu: Ve ~ıra mahud. v~ llstelerı· 
ili hatırlıyorum. Maç netice.sinin benimle ~m~:nuz bir buçuk dakika .olmamıştı ki taahhürlerin başlıca bir tek sebebi var- Ben söze giriştikten sonra, sizler de ta- ne geldi. KAtıb ııf.atile listeyı ben oku· 
Luts arll.'!ındail kuvvet DJsbetlnln bir ifa - .. .. .. şampiyonu yere yuvarlandı. LA.kin dı: Kat'i surette hatırlıyamıyorum ya 1ı\,_ d kalın B" iki' k" _ yacaktım. 
deıll oldufunu zannetmıyorum. çoktuğu yerden birdenbire fırladı. Luis tek- ~ mamen 1:1.Aay ayınız.·· ır 1 _ 

Luts ııe ilçtıncil bir lwfJl.a.lmada bulun - rar saldırdı. Onun saldırmaslle Şme _ «Buğd~y ı:_>azarı>? Y~~ud ~a cBugda! şi de kal.kıp benim sözlerimi tasdik et- Ayaga kalktım, ve okwnıya başla· 
Dlak lçln ellmden ıelenl ,apacağım. Boks - llng'ln yere kapanması bir oldu. Bu andan hanı> ısmınde bır munderıs vakıf talı- sin: dım: 
elan çekilmeyi asIA hatınmdan geçirmiyo - itıbaren Şmelfngln köşesi maça devam et - mat ahkamınca en önce zaptedilecekti. «- Ali beyin hakkı var ... Bu buğ- - Buğday pazarı! 
rum. menin artık manasız oldufunu anladı ve çünkü bu vakfm geliri, bintıisbe ol- day pazarı meselesi neticelendirilme- Vali paşa derhal kaşlarını çatıp gür-

Maçtan nveı yapılan tartıda Şmeling'in Max Machon ringin ortasına havlu attı. B31J d"~" üksekti Halbuki bu va'nf . . . 1 _1 .• 
l'U kilo, LuJ1'1n 90.1 tno atırlığında olduğu lıı.dıktan 2 dakika 4 saniye sonra bütün dün- UA"sG ~ • · , ' lıdir]> filan desin. leuı. . , . . 
te.bit edllmltttr. Buna nazaran her iki bok- yanın alaka ııe beklediği maç nihayete er _ -gene iyı hatırlıyamıyorum- ya Çele- Eger bana bu yardımı da vAdederse- - Ben bunun tehır edılmesını söy-
16r11n de antnımanlarda birkaç kilo kaybet- c"I. Dünya şampiyonluğu kendilerinden a - bilerden birine, yahud bizzat postnişin niz bugün bu yılan hikayesi gibi uza- lememiş miydim? 
utıert anl&fllmaktadır. lınamadığı için Amerikalılar Luis'i çılgınca. Saffet çelebiye aiddi. ya~ meselenin altından kalkabiliriz! Ben: 

Maçı .se11etmek için. Auupa ve Amerika- alkışlıyorlar ve haykırıyorlardı. Ve vakıf sahibi, vali paşadan ricada Benim az evvel gösterdiğim cesaret, - Aftı devletlerini istirham ederim! 
mn muhtelif yerlerinden bir çok meraklılar Amerika sporunun matbuat erUnı Şme- . · .. d b ı d " · · 
cetmı§tir. cHamburg• Tr&Daatıantığt ne Al _ ııng'in maçı sırf yanlış tabiye yüzünd~n kay bulunmuş. Valı paşa da, bu rıcayı her orada bulunan diger memurlara da ai- dedim. Listenin başın a u un ugu ıçın 

'(Arka.sı var) 
manyadan ll60 Almu plnllf, cıKlnmerb betmiş olduğu kanaatindedir. Luls, maçtan nasılsa kabul ederek, o vakıf hakkın- rayet etmiş olacak ki, Ali beyi bu ıefer sehven okudum! 
de spor meraklısı bir ~ İngiliz ve Fransız sonra kendislle görüşen gazetecilere Şme _ daki müzakerenin sonraya talikini emir cevabsız bırakmadılar, ve: 
letirmlfttr. . ling'~n yumruklarından müteessir olmadığı- buyurmuştu. ==========-======ı=====-============-====-=-=-=========-l 

Bu ma~ mtına.sebet.ı:l• Nevyorka 30 hın m soylemlş ve demiştir Jı:i: F k t r 1 · t d'l k k fl 
7abancı plm.l§ttr. - Bu kadar çabuk yeneceğimi hlç sanma- a. a , .ge ır .erı .z~p e ~ ec~ va 1 a-

ZencDer bayram ppıyor mıştım. nn hstesınde ılk ısını -bınnısbe ehem-
Nevyortun Zenci ma~I olan Harlem Dühuliye hasüfttı bir milyon doları bul _ miyetinden dolayı-bu «Buğday pazarı>, 

bir bayram yertnı andırmaktadır. Zenciler m~ştur. 147 radyo lstaByonu maçı naklet - veya cBuğday hanı> idi. Bu itibarla, 
tMı etal.z munffatıyetten dolayı blı:birlerını mıştir. onun zaptının sona atılması, meclisin 
tebrilıt etmektedirler. Almall boksör hastanede ._ inf" ... 1. . . _..._ kal 

Maça aabne olan Yaııb .stadı 80 bin kişi Nevyork 23 CA.A.> _ Şmeling, maçı mü- uaklt ı41ıne, ıtıra~a maruz ı-
De alzına tadar dolmQftu. Baat 10 a doğru teakib kendini, tanınmış mütehassıslardan yordu! 
r1ncln etrafını çeviren tribilnierde elektrik- bir hekime muayene ettirmiştir. Muayene - Bu sıralarda, bir gün, vali paşanın 
lu ıönd11r6lmtı.f oldulundan, karanlıkta ı - ~en sonra Alman boksörU bir hastaneye ya- konağında bulunuyorduk. Yemekten 
Ollen binlerce atsaranm Jfllmdan başka bir ~ırümışt~. R:?ntgen ile alınan resimlerde, sonra mektubcu ve diğer zevat yalnız 
.., 16rtllmt1Jordu. Şmeling in bobreklerl üzerinde bir darbe izi b' d' d . kah · · ' 1 dı 

Ringin etratındatl mıtutıarda meşhur olduğu mfi4ahede edUmlştır. Bundan başka ır o a a sıga.ra, ve ıçıyor ar . 
llnema yılc:lıslarmm yanında Nev Şersey Nev bu tıbbi muayene neticesinde bel keml~n - Biraz sonra da, mahud ictimaa girile
J'Ort Pan.ıdll'fLD1& n.ınert .,. bunların arasın- deki iki halkanın da çatlamış olduğu anla - cekti. Orada bulunanlardan birisi, ge-
da ringe dotru yatıqmala çalışan imza şılm!§tır. ne bu meseleyi diline dolamış: 
nıeraklılan 16ı1ll1lyordu. Alman boksörü, muayenesine ve tedavi - B "d 

Bir tarafta 10n bamııkıar yapılırken di- sine devam edilmek üzere bir müddet has _ - Bence, diyordu, ug ay pazarı 
ler taraftan boksörlere eldivenleri geçirllip tanede kalacaktır. listenin başında dururken, altındaki 
batıanıyordu. Bu sırada Amerika boks spo - ehemmiyetsiz şeylerle uğraşmak gü -
runun büytttıert ırörtındtller. Ve, Şarkey'i Yerli mallar aergiai ha.zırlaklan lünçtür!. Bütün kıyamet, buradan ko
Tont Galetat:rt, Dempsey't, Bradok'u, Tün - 22 temmuzda açılacak olan onuncu yer- puyor. Bütün itirazlar bu yüzden ç1kı
ney't, bu maçm gallbinl tendlsl ile maça da- 1. 11 . . . b 1 yor. Bu ciheti mutlaka halletmeliyiz!> 
Tet eden Mab Ber'1 Te İnglllz Far'ı hal:it ı ma ar sergısmın u sene .s•muncu o -
llddetıe altıtlıyordu. rnası münasebetile her bakımdan mü - Tam bu sözlerin söylendiği sırada, 

Her ıe1 hazırdı, hakem Şmeling'l halka kcmmel olması için sergi komitası faali- odaya İngiliz Ali bey girmişti. Konuş-
tatdlm edJnce kulakları omlatan bir a.lk1ş yetle çalışmaktadır. marun mevzuunu 8ğrenince: 
toptu. Aynt alkış Lula ıvın de tekrarlandı. d f 
Bu seremoniden sonra, Amertkadaki bütün Şehrimizdeki ra yo irmalar•ndan biri - Ben, dedi, bu meseleyi bir an ev-
bUyük maçlan idare eden hakem Arttll' Do- de sergide televizyonun ~n son tekem - vel hallettirebilirim. Fakat bu mesele
novan her ili boksöre de dürilst bir müca _ mülatını ihtiva eden televizyon makine- de Saffet Çelebinin menfaati var. Hal
delede bulunmalarını hatırlattı. Seyirciler leri teşhir edecek ve ziyaretçilere bunun buki Saffet Çelebi ile benim aram za
heyecan ve helecandan nefes bile alamı - mahiyeti hakkında fikir verecek bir faa- ten 0 kadar iyi değil. Bu itibarla, bu 
Jorlardı. Rlngln etrafını çeviren 80.000 kişi liyet ibraz edilecektir. Bu seneki serginin bahsi doğrudan doğruya açarsam iyi 
derin bir lilld).t içinde idi. Fakat büyük ma- ziyaretçiler için büyük sürprızlPri ihtiva olmaz. Aramız büsbütün berbad olur. 
Pn başladılmı llln eden ıong lle beraber 
lnttdh~ bir balnlma, ve bir haykırma koptu. edeceği ve sergicilik bakımından büyük Fakat içinizden biriniz, içtima esııasın-

İlk datlkada maçın naaıı neticelenece~ tekemmülleri haiz olacağı anla§ılmakta- da bu mevzua dokunursa, ben arkasını 
ha da kimsede bir kanaat yoktu. Ni- dır. ,etiririm. i9iriırl7.den biırinizin sadece 
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BABA... 1 
511111-IUY -
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1 HULAT -
.Iİlll-111111111-1111111111-1111111111~ Çeviren : ismet Hulusi .~llİİi 
Hulat baba, Direne sap takmakla meş

guldü. Karısı kapının önüne oturmuş, 

tavukların yemini ıslatıyor ve arada sı
rada da başını kaldırıp, kuyunun ba§Ulda 
yüzünü sabunlıyan oğluna bakıyordu. 

Hulat baba sordu: 
- Traş oluyorsun ha, ıitmiye karar 

verdin öyle mi? 
Victor cevab vermedL Traş oldu. So

ğuk su ile ba~ yıkadı ve bütün bu iş
leri bitirdikten sonra; önüne bakarak 
söylendi: 

- Hep annemle ben.. eQya blz senin 
paranı yiyor, bitiriyomıUfUZ.. artık me
rak etme, ben gidiyorum. Kendi hayatı
mı kendim kazanabilirim. 

Saçlarını taradL Evin kapısına doğru 
yürüdü. Babası üzüntülü bir aeale ba
ğırdı: 

- Demek karar verelin Victor .. 
- Ben söyliyeceğiml al5yledlm. 
Annesi yalvardı: 
- Yavrum: evlldım. 
Gözyaşlarını önlülüni.lıı f'telile 111dL 

ihtıvar ç~tı: 

- Ağlamıyacaksın Hanorine madem 
ki gidecek, def olsun gitsin.. bir daha da 
geri gelmesin. 

Victor, istasyona doğru yürüdü. Yolda 
Leon'a tesadüf etti. Konuftular: 

- Gidiyorsun ha! 
- Evet .. 
- Ne vakit?. 
- Bugün, beş trenile. 
Leon güldü: 
- Hangi beş treni, bet treni gideli ya-

rım saat oluyor. 
- Fena! 
- Yarın gidersin. 
- Olmaz, bir kere evden çıktım. 
Victor düşündü. Yere otla.rın üzerine 

oturdu. 

* Hulat, Pariste bir bankada kitiblik e-
den, amcazadesinin mektubunu beşinci 
defa okuyordu. 

- Çıktı, kazandım .. 
Hu!at, Credit National'ın son keşide

sindc yüz bin frank kazanmıştı. Gerçi 
bunu bir hafta evvel gazetede okumuştu 
ama, gazeteler numaraları bazan yanlış 
ta yazabilirlerdi. Daha emin olabilmek 
için amcazadesine mektubla sormuştu. 
~cazadesinden gelen cıvabdald numa
ra da gazetede gördüğn numaranın ayni, 
yani kendi tahvilatının numarası fdl 
Karısına bağırdı: 

- Gel, gel; sana bir miljde verecelfm. 
Kadın geldi: 

Kazandık tam yüz bin lira. İfte nu
maralar, işte rnektub. 
Kadın cevab vermedi. O, hep Victor'u 

aüşünüyordu. 

* Hulat'ın uykusu da ağırdı. Fakat o ge-
ce nedense uyuyamamıştL Bir aralık dı
şardan bir ses duydu. Pencereye ufak u
fak taşlar atılıyordu: 

- Anne, anne! 
Hulat, gözlerini kapadı. Uyuyor hissini 

vermek istiyordu. 
- Anne, anne! 
Kadın uyandı. 
- Victor'un sesi! 
Hulat'a baktı, uyuyordu. Yavaşça oda

dan çıktı. 
İhtiyar Hulat yatafıııda dofruidu, dü

fiindü: Oflu Parise gitmek için yola çık-

ti .. 

Hulat baba., cımcazade9inden getm 
mektubu okuyordu 

mı,tı, Parise gitmif olmalıydı. Acaba ne
ye gitmedi? Bunda bir sebeb olmalı? .. 
Evet muhakkak blr 1ebeb olmalı. Oğlu 

tahvilitm numarasını lblliyor muydu? 
Bilebilir yL. gerçi Hulat onu herkesten 
saklardı ama.. günil.n birinde eline geç
mif numaruını ölrenm.lf te olabilir. A
caba annesile anlaştılar da tahvilAtı mı 
çalacaklar? Belki de bu yüzden kendisini 
de öldürmeyi göze alırlar .. 

- Hayır hayır, çalamazlar, çalamıya
cak:lar, çaldırmıyacağım! 

Yataktan kalktı, dışarı çıktı. Mutfak
tan sesler geliyordu, kapıyı itti. Ana, o
ğul şaşırdılar: 

1 
- Ne o, buradasınız, gitmekten vaz-

geçtin öyle mi Victor. 
- Şey baba .. 
- Darılma Hulat bu gece misafirimiz. 
- Hayır, haya, darılmam; ben de o-

turacağım.. hele §U ocağı bir tutuşturun, 
üşüdüm. 

Kadın odunları bir araya getirdi, bir 
kibrit yaktı, üfledi .. Hulat, ocağa sokul
du. Elini alev alev yanan odunlara uzat
tı. Alevler biraz daha yükseldi Elini 
çekti. 

Yüzü gülüyordu: 

- Ana oğul beni soyacaktınız ha .. 
Onlar susuyorlardı! 

- Tahvilatı ocağa attım. Hlll yam
yor .. inanmazsanız bakın. 

Victor bu sözden bir şey anlamamıştı. 
Hulat baba, bir anda birkaç y&f daha ih
tiyarl&mı§ gibiydi. Gözlerinde yaı vardı. 
Ağlıyordu: 

- Siz ana oğul bundan sonra ne ya
parsanız yapın .. benden çalmak istediği
nizi de çalamadınız ya .. 
Ayağa kalktı: 

- Ben gidiyorum, hep beni soymak, 
benim paramı yemekten başka bir teY 
düşünmediniz ki!. 

YARINKİ NÖ'SHAMIZDA: 

Onu sevmemiştim 
Yazan: Muazzez Tahsin Berkand 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi illnları 
9 ncu ltletme MUdOrlUIUnden ı 

27 haziran 1938 Pazartesi gününden itibaren 16 ve 21 numaralı katarlaıun iti
nererleri aşağıda tasrih edildiği veçhile tadil edilecektir: 

16 No. lı katar 21 No. lı katar 

İstanbul 
Kumkapı 

Yenikapı. 

Samatya 
Yedikule 
Balıklı 

Zeytin bumu 
Yenimahalle 
Bakırköy 

Yeşilköy 

kalkış: 

> 
> 

> 
> 

• 
• 

> 

Varış: 

Kalkış 

7,20 
7,28 
7,31 

7,35 
7,39 
7,42 
7,46 
7,50 

7,53 
8,00 
8,01 

Florya > 8,08 
K. ÇEKMb..,_ Varış: 8,10 

K. Çekmece Kaikıı: 8,15 
Florya > 8,18 
Yeşilköy Vanı: 8,24 

Kalkıi: 8,25 
Bakırköy • 8,33 
Yenimahalle > 8,36 
Zeytinburnu > 8,40 
Yedikule • 8,45 
Samatya • 8,48 
Yenikapı • 8,52 
Kumkapı , 8,55 
İstanbul Varıı: 9,02 

Ayni tarihten itibaren 24 v.a 31 numa ralı katarlar da hergün aşağıki ttinereri 
takiben Km. M e kadar uzatılacaklardır: 

24 No. h katar 31 No. lı katıır 

K. Çekmece Kalktf: 11,33 Km. 24 Kalkıı: 11,39 

Km. 24 Var11: 11,36 K. Çekmele Varıı 11,42 

Yeni cep tarifesi butırılmıyncajından bu tashihlerin el ile yapılması rica olu-
nur. (3859) 

BALK OPIBITI 
Bu akşam 

Bebek belediye 
bahçesinde 
Cumarte8i : 
Anadoluhlaarı 

Pazar : Beylerbeyi 
ilkele Babçeainde 

BQyQ.k operet 
Orkestra 

r ~ 
Şehza debaşı cFERAHn Sinemada 

Bugünden itibaren üç büyük film birden 
ARZU 1LE KAMBER 

Tütkce aözlü ve prJolı bilyük p.rk filini 
BAYANLAR 

Fraıuızca sözlü ve p.rkılı büyük operet 
BAYDUD TUZAGI 
Amerikan kovboy fllml 

Dikkat: Puarte.l - Sah - Çarp.mba ıün 
" ıreeelerl. Bayanlar ıln n pcelerlcllr. 

lluiran 24 

1 lıtanbul Belediyesi llinları J 
İatanbul fehrinde: 
1 - Asfalt Betonu, Bitüm Betonu, katranlı ve katran betonu ve çimento beto

nu ile yapılmış olan yollarda atideki evsafı haiz olmıyan hayvanla çekilen 
arabaların seyrüseferi yasaktır. 

2 - Her arabanın dolrudan aoğruya tekerleklere tesir edeıı bir freni buluna
caktır. Arabalarda Takozlu Frenden ba§ka bir vasıta ile tekerlekleri tevkife 

mahsus tertibat bulunması yasaktır. 
3 - Arabaların tekerlekleri bariz bir ıurette yalpa yapman lizımdır. 
4 - Yukarıda mevzuu bahsedilen yollarda tekerleli kırılan bir arabanın te • 

.kerleği tamir edilmedikçe vcyahud bu talimatnamedeki şartlan haiz diğer bir 
araba üzerine alınmadıkça olduğu yerden hareketi memnudur. 

5 - Arabaların tekerleklerinin Bandajları (Taban Demirleri) tekerlelfn hel' 
noktasında en az bq santimetre eeni§liğinde olacaktır. Bu bandajlar f1zerlnd• 
çıkıntı halinde çivi bap veya kabarcık b ulunmıyacaktır' 

6 - Arabalar yaylı olacak ve tekerleklerin kutru 75 santimetreden qall 
olm.ıyacaktır. 

Bu talimatname 1 EylQl 1938 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. Muhalif 
hareket edenler 1608 sayılı kanun ahkl mına göre cezalandırılacaklardır. 

(B.) (3786) 

T. C. Ziraat Bankası lstanbul Şubesinden: 

İstanbul semtindeki müşterilerimize kolayhk 
İt yerleri İstanbul cihetinde olan sayın müşterilerimizin Galataya kadar yo

rulmamaları için tabailı verecekleri senedlerden baıka bütün tube ve aJ1.111ları
mız üzerine verecekleri havaleleri de 20 Haziran 938 tarihinden itibara, Mım 
Çarf1Sı civarında Tahmis sokalındakl emtea depomuz bürosunda ldl S(lnlerd9 
saat dokuz buçuktan on bet buçuğa, cumartesi günleri dokuz buçuktan on btl 
buçula kadar kabul ederek emirlerini ırill"atle yapacatmuzı arzederia. cMll• 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanbğı lstanbul 
Sahnalma Komisyonundan : 

Cinsi Mlkdarı Tasınlanan 

tutarı İlk teminatı 
L. K. L. K. 

Gümrük muhafaza 
örgüdü için tulum 20 tane 39 00 
elbise. 

3 00 

Bebek muhafaza bi-

nasunn noksalnları- 150 JOO ~ 12 00 
nın ikmali. 

Eksiltmen!n 
Tarihi Günü Saati 

27/6/938 Paza!'leli 11 

• 11 

1 - Yukarıda yazılı alım Vt bina ikmalinlıı eösterilen ıf1n ve saatlerinde 
pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tuluma aid bez örneği ve bina ikmaline aid prtname ve keşfi ltomiayon· 
dadır. Görülebilir. 

3 - İsteklilerin gün. ve saatinde ilk teminat makbuzlarile birlikte Galata 
eski ithalat gümrüğü binasındaki komisyona gelmeleri. c38M> 

lstanbul Erkek Öğretmen Okulu Sabnalma Ko· 
misyonu Başkanlığından: 

Okulumuz için alınacak yıllık yiyecek ve yakacala dair llb bugünkü. Tan ıa· 
zeteaindedir. c3837> 

Keskin Belediye Riyasetinden: 
Keskin kasabasının c22639ı liralık b fİf bedelli elektrik tesiaau 45 giin müd

detle ve kapalı zarf usulile ilin edilmif ile de talih zuhur etmediğindm iıbu 

müddet kapalı zarf umllle bir ay daha temdtd edilmiftir. İhale 11/Temmuz/938 
Pazartesi günü saat ııs de Keskin Belediye Enciimeninde yapılacaktır. Taliblll 
işbu tesisatın heyeti umumiyesine birden talib olacakları ,ıbl 2997 liralık un
tral binasına ve 1200 lirahk 200 aded a taç direte, 6500 liralık 60 normal bey
gir taka tında kondansell buhar makint sine ve 1190 liralık elektrik ıebeke te-
sisatını ayn ayrı talib elabillrler. . 

Proje ve prtnameler Keskin Belediye sinden istenir ve alınabilir. TallblerlD 
eksiltme kanunu mucibince icah eden vesaiki hlmilen 11/7/939 Pazartesi stl
nü saat 15 den evvel Keskin Belediye Encümenine müracaatları tekrar fllD 
olunur. c3844ı 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Cinai Mlkdan Muhammen Teminata 

Kilo flatı 

Odun 318750 Beher 2150 kilosu 320 kurut 308 lira 
İstanbul tl'nlversiteıl merkezi ile teıek.küllerine alınacak odun f/7 /938 Pazar

tesi günü saat 15 de Rektörlükte açık eksiltmeye konulmu,tur. 
İsteklilerin ihale gil.nil kanunda yazılı vealka ve teminatlarile komilyona pl-

melerl Şartname, liste hergün Rektörlükte 1l5rülilr. (3577) 

~~ cSea Posta. ILlll edebi waa: St ~~ yoruz. Şimşek gibi aklıİna geldi Ant ka- Bizi Marsilyaya aötürecek TeGfil Ve bir anda beyaz plin elbiwlnbı 
tülleri arasından ÇJbrdıtı molveri •• 
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zalara kaqt hazır duran ecza dolabına Gotye vapuru Galata nhtımmdan 11y-
koştum. Elime ne geçerse dıfan atıyor- rıldı. Sarayburnunu dönüyoruz. 
dum. Feridunla Suna hepimizden ev- Jale, Haydarpaşa gannın kalm ceb-

_....,..~""L- - ...... - - - - - _ _ _ _ _ DA-L- vel vaziyeti kavradrlar. Suna pansıman hes;.,.; gösterdi: -- ..•. n.-.x.wr~"~~~ .....-....Calüd ~ ~ 
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yapacak şeyleri topladı. _ Çiftlik yolunun b .. langıcı. 
Sonnağa hacet kahnadan bir nefeste suf çavuşun kadınlan bir masa örtüsü- ..,, 

anlattı: ne aldıklan Jaleyi getiriyorlardı. - Tellş etmeyin. Bir dakika müsaa- Gözlerim daldı. 
- Sıdıka Bayrakdaroğlunun kansı- Bayrakdaroğlu arkadan bağırıyor: de edin! Onunla evlendijtten gonra çiftliğe a-

nı vurdu, sonra kendini öldürdü. - Aman kuzum, çarpmayın bir ye- Diyordu. id hatıraları tazelemekten kaçmıştık. 
- Ne diyorsun, Hasan dayı? re. Böyle fflere yatkın etleri hepimizin Bu işaret 0 eak1 yarayı deştt. Hayatımın 
İhti~ ar adam heyecandan titriyor.. Biz de koştuk. Örtüden kan sızıyor. korkudan, heyecandan açılmış gözleri yolunu değiftiren ve bana yaşamak im-

gözlermden yaşlar akıyordu. Haykırdım: önünde telAşsız çahtıyor, yetişen Naz-
Elım ayağım buz gibi olmuştu. Ne - Buraya getirin! lının da yardımı ile yaralının vaziyeti k8.nını veren Jaleye ilk defa sordum: 

söyl"veceğimi bilmiyordum. Beynim Kapının ild kanadını da açhm. Jale- düzeliyor. Pamuklan alkole batmp ka- - Onun bent öldüreceğini biliyor 
kafamın içinde donmuş gibi. yi önümden geçirdiler. Sapsarı olmuş nı dindirmeğe ça111ıyor. muydun Jale? 

Merdivenlere doğru bir k~ma ve gözleri kapalı. Heyecan, korku, eter, iyod, alkol .KO- Güzel başını eğdi: 
:var. Feridun: kulan zaten boz1* shtirlerlmi altiliılt - Tamamilel O gece seni gfümeyin-

Ha:san dayı önüme durdu. Yusuf Ça- - Tehlike yokt dedi. Baktım. Bir etmişti. Başımm döndüğünü, gö~eri- ce yanıma geldi. Sordu. Rahatsız oldu-
wşa haykırdı: kurşun omuzımu sıyırmış. min karardığını hissediyorum. Etrafım- ğunu aöyıled.im. Bana dedi kk 

- Beri gel! Biraz evval U7.81ldıjım meşin şezlon· dakileri bir gölge glbl görmele bqla- - Onu but& edan l8D.lin. İncirli 
Fakat tel~ boşuna idi ga yatırdılar. dun w derin bir ujultu içinde kendimi kaynak yolunda l)dnlg biırdm vurma-
Feridun. Suna, Haaaıı dayının, Yu- Şatkınlıktan ne yapacaiumzı blJml.. kaybettim. dıjıma yaruyoıımı. 

Anadolunun bil' k~de timdi blr 
kanlı macera olarak dillerde dolqea 
Sıdık•nm hayali gözlerimin 6n0ne .. l
eli 

Birkaç damla yquı yüzümü 7ü:tılt
m hissettim. 

- O seni seviyordu. Fakat bu sevgi 
ikinizi de mes'ud edemiyecek elam P. 
bi ağır bir sevgiydi. Sıdıkanm qb ka· 
dın ruhunun yarattığı mutlak qldar
dan biridir. Onu takdis etmellyiz. 
İbadete benzer bir ıükftt içtnda blr

birimze sokularak uzaklaşan AnıdolU 
ufuklanna daldık. 

-SON-
Emirgt\n US Villa Jlona11• 

...... Clllllıl 
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.AZRA i L 
Yaza.u: Veclad Üdl 

Mihracenin garib bakışları 
Adamcağızın benimle beraber yere 

Y"Uvarlanmasına bir ip ucu kaldı. 
Yarım saat geçmedi, Rühsar geldi. 

Sevinçle karşıladım. Ağzımı açmama 
Vakit bırakmadan gülerek: 

- Biliyorum!... Biliyorum! •.• 
Dedi. 
Onlara da davetiye gelmiş. 
Akşamı nasıl ettiğimi bilıni}oruın. 

En güzel suvare elbisemi seçtim. Bir 
deli gibi akşamlara kadar ayna karşı
&uıdan ayrılmadım. Poz etüd ettim. 
Yapmacık hareketleri sevmediğimi çok 
Yakından bilen Rühsar bile şaştı: 

- Ne oldun, a kız? ... Tabii hareket
ierindeki güzellik battı mı sana? Yok
sa sen de mi Faris kadınlarının yapma
cık hastalığına tutuldun? .. 
Haklı. Ama gene kendimi müdafaa 

ettim: 
- Sen affetmişsin, Bayan cenahla

rı!. .. Herkes operaya gidebilir. Ama 
herkes bir Prens Nazım Abad'ın loca
sında oturamaz. Orada oturanın her 
hareketinde elbet bir fevkaladelik bu
lunmalı! .... 

Koca operada bu gece en fazla aldk a uyandıran loca bizimkiydi. 

Belçika kralının locası yanında Fransa dan başka birisi. Dünya umurunda de
curnh.urreisinin pos bıyıklan da pırıldı .. ği,l. Her vakit.kinden de neş'eli. Ama bu 
yor. Işte sırasile Roçiltler, asilzadeler, akşam her vakitkinden de 0 kadar faz
milyonerler. Petrol veya otomobil kra- la güzel ki .. siyah elbise ona bir erkek

Tuvaletim fena gitmedi. Yalnız bir lının az ötesinde İspanyanın matrud te aranılan heybeti bir kat daha ver-
eksiğim var: Elmas. Operaya giden ka- kralı da oturuyor. Hepsi de san'atin ö- · 
dınıar kim bilir kaç yüz bin frank de- nünde, san'atkann önünde hürmetkar mış. 
ğerindeki mücevherleri gerdanlarında, Yediyi kırk beş geçiyor. Sessiz bir 
k 11 1 Ad d •· birer bende!,.• ·• ~- ıkl A1 • • •• a·· a·· Til'" a o arında taşıyorlar.... aam, u - ,. 

1 
•• • •• •• ruzgi:U" ış ar aıeınını son ur u. n.oc 

§Ündüğüme bak! ... Bir şey takmak şöy- .. Prens Nazım~ Abadın gö~nüşu! bu- salon birden yok oldu. Şimdi hepimize 
le dursun, parmağımdaki yüzüğü bile tun bunlara ragmen, farkedilmedi de- haklın olan müzik ve sahne. 
çıkarırım. Prens Nazını Abad'm loca- ğil. Hariciye bakanının locasında ba- Aydanm sayfası canlanıyor. 
•ındaki misafirin mücevher sahibi ol- yanlar bir şeyler söyleştiler. Reisicum- Yüz otuz kişilik bir orkestra, profe-
tnadığına kim ihtimal verebilir ki! ... hur Prens Nazım Abada doğru gülüm- sör bir şefin işaretile dünü bugüne ta
Sadeliği sevdiği için takmamış sanır· setli. Farkındayım: Koca operada bu 
lar. gece en fazla alaka uyandıran loca bi-

Rühsar gitti, saçlarını düzelttirmiş, 
tuvaletini giymiş, Akşama doğru geldi. 
Tam saat altıda da doktor göründü: 

- Biliniz ki, dedi... Prensin bu da
\1eti çok ehemmiyetli bir hadisedir. 
~azım Abad, Fransada bulunduğu müd 
detce operaya henüz kızla birlikte git
nılş değildir. 

- Bu usulü bozmasına sebeb ne ola
bilir? .. diye sordum. 

Güldü: 
- Pardon bayan!.. Biz umumi bir na

zarla hadiseleri inceleyoruz. Hususi -
Yetlere aklımız ermez! .. 

Yedi buçuğa beş kala prensin ot~mo
bilinin geldiğini haber verdiler. üte~ 
ler daha merdivenin yansını inmeden 
hen otomobilin içine yerleşmiştim bile. 
lfançerli Hindli de buna güldü. 

zimki. İnsan, yüzlerce göz tarafından 
takib edildiğini düşününce ne kadar da 
bunalıyor. Elini koyacak yeri, bakaca-
ğı yanı bile heyecandan şaşırıyor. Ar
tistlik kolay şey sanırdım. Şimdi anlı
yorum ki bu san'at, mesleklerin hem 
de en gücü... Binlerce göz tarafından 
seyredildiği halde hareketlerinde şaşır
mıyacak, ıtabiiliğini kaybetmiyecek, 
kekelemiyecek ve soğukkanlılığını el
den bırakmıyacak... Büyük söy~eme
yim ama benim harcını değil... Bu işi
çin çok alışıklık, uzun bir tecrübe ge
rek. Yanıbaşımızda Prens buna bir mi
sal değil mi?... Her vakitki gibi tabii 
ve serbest. Gözlerin sözdüğü sanki on-

şıyan eseri kucakladı. Yüz otuz nota, 
sanki tek bir elden çıkıyor. Bazan bu 
yüz otuz müzik aletinden süzülen nağ
me, bir viyolonistin telinden süzülen 
tek nota kadar hafif.. san'atin işte en 
ince muvaffakiyeti!. .. Burada san'atkar 
eseri değil, eser san'atkan tam bir aşk 
ile kendisine esir etmiş. San'atin en 
yüksek nağmeleri arasında, sakin de
nizlerden coşkun kasırgalara, sessiz 
çöllerden harb gürüiltülerine ulaşıyo-
ruz. 

Şimdi bütün bir filem, yalnız sahne
ye esir ve bedil bir sarhoşluk içinde. 
Dünyanın bütün içkileri bir araya gel
se insana bu kadar tatlı bir sarhoşluk 
veremez. 

(ArkC13ı t)ar) 

Ankara borsası 

Hatay meselesi gene 
nazik bir safhaya girdi 

(Ba§tar·afı 1 tnci sayfada) 
veyahud bu komisyonsu7., bu anlaşmanın 
wkuu mümkündür ve b1.1 anlaşma vuku 
bulmalıdır. Zira, Türk.iyı!yi Mille·Jer Ce
miyetinden çekilmiye kbar etmemekte 
birinci alakadar, bizzat Cene·-1redir. 

Repüplik diyor ki: 
İyi ki Fransa hfila oradadır ve muhak

kak Türkler ile Suriyel:leri U7.1astıra -
caktır. Bu elzemdir, zira, bir Fr;nsız -
Türk ilıtilAfı ihtimalini nazarı dikkaıte 
almak istemiyoruz. 

Fakat nasyonalist Sur!ye, bu işte baz.ı 
zararlar etmiştir ve edecektir. Pariste 
muahededen mes'ul olanların mukaveme 
tine ve manevralarına rağmen, 1ngilizle-

rin Mısırda yaptıkları gib~ bir hareket 
etmek hakkımız ve vaıi remiz oJup ol -
madığını bilmek bize düşer. Sancağı muli 

temel olarak kurtaracak usul budur. Su
riye ve Fransa bir şey k;ıybetmiyecektir. 

Övr gazetesinde Bayan TabuL~ diyor ki: 

Türkler, her şeyden evvel, Sancak mü
zakereleri dolayısile F:ansızlar ve İngi-
lizler üzerinde tesir icra etmPJr maksa
dile Milletler Cemiyetinden çekiJmek is
temektedir. Fakat, vaktile bütün dünya 
hariciyelerinde fırtınalar koparabilecek 
olan bu sembolü jeste k<ı~Şl pr~testo ey
lemek için bugün insan artık fazla cesa -
ret göremiyor. 

• • 
ispanya sularmdaki lngiliz gemileri 

dün de tecavüze uğradılar 
(Baı tarafı 1 inci sayfada) mana kadar ona refakat etmıştir. 

Muhalefet lideri Atli, Lord C(lrc ve hat- Harb gemileri de tecavüzlere 
tA bir muhafazakar meb'us hükumetin başladılar 
gevşek siyasetini tenk•d etmişlerdir. Diğer taraftan CebelüttanJ.tan hare -
Loyd Corc, bu hMiselerden dolayı yalnız ket eden cStenvoh İng::·.ı •1apuru da 
Fran.ko hükfunetini değil, bu hükfuneti bir Franko harb gemisi tarafından dur
techiz eden İtalya ve Almar.yanın da durulmuş ve geri dönmcğe mecbur edil
protesto edilmesinin icab ettiğini söyle - miştir. 
miştir. Bazı haberlere göre mtltecaviz geınl 

Binbaşı Atli de batırılan gemilerin cStenvoh a karşı ateş de aç:m~şhr. Maa -
kaptanları'nın başvekil tarafmdan ka - haza geminin hasara uğıamadığı ve ha -
bul edilmelerini ve hacfüenin cereyan len Cebelüttarık limanında bulunduğu 
şekline dair kendilerinden ız:ıhat alın - bildirilmektedir. 
masını istemiştir. İtalyan gönüllüleri 
Başvekil Çemberlayn yapıJan tenkid - Londra 23 (A.A.) - Ge>zetelerin Ro -

lere cevab vermiş ve ııözu gPçen kap - madan istihbarına göre B. Mussolini, as
tanları kabul edeceğini bila:rmiştir. keri mütehassısların İspanyadaki vaziyet 

Kaptanlar, başvekile etrafh izahatı hakkındaMi raporlar*1ı tedkik ettik~n 
vermiş ve mütecaviz tayyarelerin mitral- sonra general Frankonun vaziyetİ,JJ.e teh
yöz de kullandıklarını söyl.cmişJerdir. Bu likeli bir darbe indirmeksi::in İspanya -
münasebetle kaptanlar, hadisenin ceıre- dan derhal 10,000 askeri'" geri çekebile -
yan şeklini gösteren baz! fot"graflar da ceği kanaatini hasıl etmi~Ur. 
ibraz etmişlerdir. Çörçil'in tenkidleri 
Öğleden sonraki celsede m-.inakaşalara Lon~ra 2 3 (A.A.) - Avam Kamara-

tekrar devam edilmiştir. Bu cPJsede baş- sında, Ingiliz gemilerine karşı yapılan 
vekil Majork adasındak\ ttalyan hava tecavüzler hakkındaki müzakereler es
üslerini bombardıman etmek hususunda nasında liberal meb'us Sinkler demi§, 
dün Loyd Corç tarafından il;?ri sürülen tir ki: 
teklife telmih ederek derrı.i~ı.ir ki: İngiliz gemilerine karşı yapılan bu 

- Hayatının 76 ncı yılını ı irak et - hücumlar, korsanlıktan başka bir şey 
miş olan Loyd Corc, bu tcklıfilP İngilte- değildir. Frankonun her hücumuna 
reyi harbe mi sürüklemek is1iyor? karşı bir nasyonalist harb gemisini, 

Buna cevaben Loyd C'lrc, İngiliz ge - mukabeleibilmisil olarak, batırmalı • 
milerini tecavüzden· kurtarmak ?çin böy- yız. Çekoslovakya bahsinde gösterilen 
le bir hareketin yegdne çare ol11bileceğin- sağlamlık, sul.hü kurtarmıştır. Fakat 
de ısrar etmiştir. İngiltere, İspanyol meselesinde hükt1-

Yeni tecavüzler metinin gösterdiği zaafı çok pahalıya 
Londra 23 (Hususi) - Dün batırılan ödeyecektir. 

iki İngiliz gemisinin do~urduğıı iclial he- Çörçil demiştir ki: 
nüz yatışmamışken, bugün de di~r iki Söylerken müteessirim. Fakat mu -
İngiliz gemisine karşı yıptlan tecavüzün hakkak olan bir şey varsa o da hiç bir 
haberleri gelmektedir. büyük bahri devlet, kendisine karşı ya

Prens bizi cKrilyon»un önünde be!{
liyormuş. Bir kaç dakika sonra Kon -
kordiya meydanında idik. Otomobili -
ıniziıı durmasile prensin görünmesi bir 
oldu. Büyük bir nezaketle: 

Tortum şelalesindeki 
f ennt tedkikler 

müsbet netice verdi 
Afrikan Treyder gemisi, Majork ada - pılan bu hareketlere tahammül etmez~ 

lan yakininde bir Franko ta~·yaresi ta - di. Japonya, İtalya, Almanya ve Ame • 1----·-----------1 rafından tehdid edilınişt:r. İngiliz cE- rika Birleşik devletleri, herhalde ay · 

Açılıı- kapalllf fiatlan 23 • 6- 938 

Ç E K L E R - Sizi rahatsız etttim! .. 
Dedi, aramızda yer aldı. 
Paris operasının mermer merdi -

'leIIlerini çıkarken ayakllarımın titre
diğini hissettim. Utanmasaydım, Rüh
sarın kollarını kendime destek edine
cektim. Sinemalarda cGecenin kızı», 
•Raranlıklann kızı> diye filmler seyre
derek, ben de cHeyecanların kızı> ol
dum galiba. Kalbim öyle çarpıyor ki! .. 

Merdivenlerde operanın salonlarına 
doğru Avrupa moda ihtişamlarının bir 
akını var. Simsiyah fraklar arasında 
nıilyonlar değerindeki cins cins inciler 
göz alıcı heybetli birer yıldız gibi pırıl
dayor. Salonlarda en kıymetli elbiselik
lerden, en göz kamaştırıcı tüllerden 
dalgalar var. Yeryüzünün en üstad ter-
2lleri şaheserlerini sanki bu opera mü
davimlerinin üstüne doğru serpmiş. Bu 
tnaıızara, Parisinkinden de üstün. Bu 
l'ere giren her şey birdenbi_re değişive
riyor. Hatta teni! .. Hem yüzünün rengi, 
Adeta ilfilıi bir ressamın fırçasile uyuş
ın~ gibi güzelliğin son basamağile re
kabete girişmiş. Tuvaletin saltanatı ve 
tlektriğin kudreti önünde çirkinlik de
ntlen şey. gene mağlUb! .. 
Locadayız. Yediyi kırk geçiyor. Muh

teşem opera baştanbaşa dolu. Bir kaç 
dakika önceki tülden dalgalar, bu geniş 
flaJı'at mabedinin yüzünde sakin bir de
lliz kesildi. 

Öksüreni bırak, nefes alan bile yok. 

Erzurum 23 (Hususi) - Doğunun sa
nayileşmesi ve elektrikleşmes1 etııafınr 

daki faaliyet ilerlemektedir. Erzurum.un 
kırk sekiz metre irtifaındaki Tortum şe
Ialesip.den ne şekilde istifade edileceği 

etrafında tedkikler yapan heyet bu ted
kiklerini tamamlamıştır. Tedkiklerin 
vermiş olduğu neticeye göre ıelalede 

dört bin beygir kuvveti istihsal edebile
cek bir enerji mevcud olduğu anlaşılmış
tır. Doğu için büyük nimet sayılan bu 
kuvvet, Erzurumluları ziyndcsile mem
nun etmiştir. 

Deniz işleri : 

lstanbul - Pire aeferleri ihdu 
ediliyor 

Denizyolları işletmesi 5nümüzdeki pa
zartesi gününden itibaren İstanbul - İz -
mir - Pire seferleri ihdas etnıek.tedir. Pi
re seferi yapacak vapurlar pazartesi gün
leri saat 16 da Galata rıhtı~ndan kal
kacak, salı akşamı 18 de İzmire varacak
tır. Bir gece İzm.irde kaldıktan sonra 
çarşamba günü hareket edecek, perşem -
be günü yolcuları Pireye çıkaracaktır. 

Cuma günü Pireden hareket eden vapur 
pazar günü tekrar İstanbuldil buluna -
caktır. İzmir postaları da, haftada üÇtım 
dörde çıkarılacaktır. 

Bir otomobil bir çocuta çarpb 
Şoför Mustafa tarafından idare edllen 

2790 numaralı otomobil Mahmudpaşadan 

ında TeodOI& caroarat ıoı 

Açılı' Kapım, 
Londra 6,23 6,23 
Nev-Yor)' ]~. 5 126, 
Parı.s 3,6025 3,IH>26 
MllA.no 6,6176 6,6176 

cenevr• 28,8815 28,886 
Amsterdam 69,616 69,615 
Berlln 60,646 60,646 
Brüksel 21,3325 21,5325 
Atlna 1,14 1,14 
Botya 1.fi376 L6375 
PraK 4,!7 4.1'7 
Madr1d 6.9226 6,9226 
Vartov& 23.623 2!-626 
Budapefte 24.92 24.92 

Billuet O,U7& 0,9376 
Belgrad 2,8776 2,8775 
Yo.ltoh&ma ~.37 36.57 
Stokholm »,1226 52,1226 
Moskova 23,625 23.626 

ES BAM 

Açı.111 Kapaıuı 
Anadolu ... ,. eo 
peşln 

A. şm. 1' eo n.~ 
Bomontl • Nettar 
Aslan otmenıo 12 ~ 12 36 
Merkel Bantu n10 g7 iWI 
İş Bt.ntaıı ıoto 10 40 

Telefon • • 
tttlhat " De1U. ~7' 

l&rk Del1rmenl 1 10 

TtrkOI 7 
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A~ıı 

19 023 
19 06 

• 

mirCE>Jl> destroyeri telsizle aldığı işaret lardanberi devam eden bu hareketler& 
üzerine geminin imdadına gitmiş ve li - kat'iyen müsamaha göstermezdi. 

Sarışın kadın 
Vanola Sivasta mı? 

yere götürürse meselenin kara:rıJık tarafı 
kalmamış olacaktır. Fakat şımc1iden ha
ber verelim ki bu izin de Malatya ve Pe
türgede olduğu gibi bir çıkmaza saplanıp 
kalması pek muhtemeldir. Şm1diki halde 
bulunan izin bir ucu Sivastadır. Sivas 
zabıtasına Yanolanın Siv1sta tesbit edi -
len adresi bildirilmiş ve İstanhula gön -
derilmesi istenilmiştir. Ejer Sivas zabı
tasından müsbet cevab 'cHrııe mesele 
halledilmiş olacaktır. 
Yanolanın öldürüldüğü nakkmda ha -

kikat gibi gösterilen tahminlere iltifat et
memek lAzımdır. Yanolan•n öldürülme -
eliği muhakkaktır. Ve bu 1.:ihet Ali Rıza -
nm İpsalada Muhiddin! öldürmeden ev
vel: 

Muhiddin karımdan vazgeç. Bu senin 
için de, benim için de fena cJacak diye 
Muhiddinin karısiİe allka:ıuu kt'smesinde 
ısrar etmeaile tahakkuk etmektedir. 

Almanyaya pamuk ihracab 
Ildır 23 (A.A.) - Pamuk tar1m aatış 

kooperatifi birliğinin Almanyaya sat -
mı§ oldufu Ijdır pamuğ\!rıun ilk partisi 
törenle Trabzona yola ÇJ karılmı§, me ~ 

murin, banka dlrektörlf:!'ı, b:iyük bir 
kütlesi törende haıır bulunmuştur. 

Dost Yugoslavyada 
Sevinçli bir gun 

(Baştaraft 2 inci sayfada) 
Dünyanın en zengin bakır, kurşun ve 

tütya madenlerine malik bulunan Yugos-
lavya bugün bunları azami randımanla 
işletmektedir. Ayni zamanda Zeniça'da 
muazzam çelik ve demir fabrikalan ku
rulmuştur. 

Ordunun tensik ve ıslahına gelince, bu 
hususta da büyük adımlar atılmış, hava 
kuvvetleri artırılmış, motorize kuvvetler 
en son terakkiyata göre techiz edilmiştir. 

Bütün bunlar çelik iradeli ve hüsnüni
yet sahibi bir tek adamın, Bay Stoyadi
noviç'in eseridir. 

Onun içindir ki, muhaliflerın~n bile, 
kudretini ve yurdseverliğini teslim eyle-
dikleri bu zatın mevkii ıktidara gelişinin 
üçüncü yılını, bu ayın yirmi dördüncü 
günü bütün Yugoslav milleti can ve gö
nülden tes'ide hazırlanıyor .. 

E. Ekrem - Talu ............................................................... 
Dr. HAF iZ CEMAL 

(Lokman He\dm) 
DabW1• miteııuam: Pıza.w:dan mM4I 

-.an <S - •> DlYaDJQIG numara ıoe. n ıe

ldoııu DM - l10M 
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POYRAZ. Ali 
Yazan: A... Festival için 1 

Madmazel Civanna, sükunet içinde yemeğini yedikten Bir spor programı 
sonra kendisi için hazırlanan yatak odasına çekildi ve ll l d 

o zaman da Poyraz Ali kapıdan içeriye girdi azır an l 

İtalya - Macaristan maçı hakkmda 
münekkidler ne diyorlar? 

Beni, şimdi gördüğünüz hale getirdi Poyraz Ali; hazan hayretler gösterc-
ve bana şimdi sizin gibi asil ve necib rek, bazan da kahkahalarla gülerek bü
bir mahlukun huzurunda bulunmak tün bunları dinledi. Böylece aradan jki 

Ağustosta Mısır futbol ta
kımı ve Balkan yüzücüleri 
geliyor, güreş maçları da 

Bir Fransız münekkidi: "Zafer ltalyanların hakkıydı. 
ltalyanların sür'atlerine ve anlaşmalanna mukabil 

Macarlar ağır hareket ettiler • diyor 
şerefini ihraz ettirdi. saat kadar bir zaman geçmişti. 

Madmazel Civanna, ~lüms~di: Antuvanın hikayesi bittikten sonra, 
- Bu sözlerinize bir türlü inananu- Poyraz Ali sordu: 

yapılacak 

ya cağım Mösyö Antuvan!... - E, şimdi ne yapacağız?... İ 
,... Niçin?.. t- . . .. .. stanbul belediyesi 1 Ağustosda baş-

w. • ? .. . - ~te ben de sızmle bunu goruşmek fayıp 30 Ağustosda bitecek festival 
- Tuhaf degıl mı.. Oyle kıb~r ~~- istedim ... Şövalye, Madmazel Civanna- spor müsabakaları için geniş bir prog

vırları~z var .. sonra, 0 kad~r du:gun yı birdenbire görürse belki fena olur ... ram hazırlamıştır. Bu münasebetle Mı
"~ .. t~mı~ ~o~uşuyorsunu: kı. .. Soyle- Hatta, beni bile ansızın görmesine ta- sır futbol milli takımı istanbula davet 
?ı~ınız gıbı bır a~a~ın, boyle olmasına raftar değilim. edilmiştir. 
ıht.mal var mı, hıç... Dow . . . M 

B 'lmem k' b · 1 t f - gru ... Şımdı ben şatoya gıde- ısır takımile yapılacak müsabaka 
- ı ı, unu sıze nası e - w. S . "t" . . 1. t 'h· · 1 · A sir edeyim Madmazel . cegım. em go uren gemının ırnana arı ı mevsıme uygun o ması içın -
Antu a ' k b. t ... dd"d d . avdet ettiğini, bir iki saata kadar da ğustos sonu olarak tesbit edilmiştir. 

v n, ısa · ır ere u evresı . 1 w. • •• 1 . G f 1 1 1 B lk 
geçirdi. Ve sonra, şimdiye kadar ken- senın ge ~c:gını soy .e~ım. ene estiva do ayısi e a an 
disindc hiç bir zaman görülmemiş bir - Çok ıyı olur, reısım. Zaten ben de milletleri arasında Boğazı geçme yüz -

C
'dd. ti w w •1 1ı. tt' buna yakın bir şekilde kendisine haber me müsabakaları yapılacaktır. 
ı ıye e, agır agır ı ı:ıve e ı: ·· d · ı· 
_ Bugüne kadar, hayatımda kimse- gon ermış ım. Bu müsabakalar için Yunanistan, 

ye bahsetmediğim bir şeyi, ilk defa - E, Madmazeli ne yapacağız?.. . Yugoslavya, Romanyadan yüzücüler 
size nrzedeyim, madmazel. - Ma~maz~~ b~ akşam, ~urada istı- davet edilmiştir. Belediye festival ko -

_ Sizi, merakla dinliyorum, Antu- rahat etsın. Çunku yolda, bır az fazla- mitesi Ağustosda yapılacak bayramın 
van. ca yoruldu. Yarın da, onu karşısına çı- çok zengin bir şekilde geçmesi için A -

_ Bir gün babam, bana bir fey karırız. merikah dünya ağır siklet güreş şam -
söyledi. - Canım, bu kadar uzatacak ne piyonlarından Jack Sherruj'i şimdiden 

- Ne dedi?... var? ... Şövalyenin kalbi o kadar çüriik İstanbula getirmiştir. 
- Oğ'lwn biliyor musun?.. Bizim değildir. Amerikalı pehlivan burada bir ay 

damarlarımızda, (Kral Rodrik)in ka- - Ah, reisim!.. Şövalyenin kalbini idman yapacak ve maruf pehlivanları-
ıu var? dedi. ben çok iyi bilirim. Çelikten kuvvetli, mızla karşılaşacaktır. . 

S ? f k t b d · kt k H Jack Sherruj Avrupanın tanınmıı - onra. .. a a azan a ıpe · en yumuşa tır. er 
- Bunu söyler söylemez, arkasından halde, onu iyice hazırlamadıktan soma güreşcilerinden Cim Londos, John Pe-

bir kahkaha kopardı. karşısına çıkarmıyalım. sek, Emil Dusek, Jim Broxning gibi 
Madmazel Civarına, elindeki şarap _ PekalA. Öyle olsun... Şimdi ben, pehlivanları sıra ile mağhip etmiş çok italyanlann. merkez muhaciml Piofa Jla car mucıvinlerinden Szucı cı. ÇCll'plflJIO"

bardağını usullacık sofranın üstüne bı- doğruca şatoya gidiyorum. Bir Hri sa- kuvvetli bir pehlivandır. Dün bu sütunlarda geçen pazar Pa
riste yapılan İtalya - Macaristan final 
maçının tafsilatını vermiftlk. Bir İtal • 
yan spor yazıcısının görüşünü hülba 
eden bu yazıda oyunun cereyan ıekli • 
ni okumuştunuz. Bugün de futbol btl
gilerile bütün dünyaca tanınmış olan 
meşhur futbol münekkid ve yazıcıla • 

raklı. Büyük bir dikkatle Antuvanın at sonra da sen gelirsin. Pazar günU Taksimde 
Tekirdağlı ile Mülayim 

karşılaşıyorlar 

yüzüne baktı. (Arkası var) .............................................................. 
- Fakat, ne müşabehet?. Vatikamn 

(Hükümdarlar salonu)nda, kral Rod
ı1kin bir portresini görnıüŞtüm. Ha
kikaten size o kadar benziyordu <i ... 

Antuvan, derin derin içini çekti: 
- Hayal.. çok, hem de pek çok uzak 

olan bir hayal... Şimdi, bu günümüze ' 

1 

t---+--+----t-

Kara Ali de Yeni Zelandalı rmın bu maç hakkındaki fikirlerini a -

Jorç Madrin ile güreşecek lıyoruz. bakahm, Madmazel... Lütfen şarabını- 2 Fransız Lucien Gamblin diyor ki: 
zı içiniz... r---+--...-t-

3 Önümüzdeki pazar günü Taksim « Zafer İtalyanlar tarafından hak 

* Madmazel Ci\·anna, sükunet içinde 
yemeğini yedikten sonra kendisi için 
hazırlanan yatak odasına çekildi. Ve 
tam o zaman da, (Poyraz Ali) kapıdan 
içeri girdi. Her zamanki gibi vakur bir 
sükunet içinde gülümsiyerek: 

- Hoş geldin, Antuvan!. Kendini bi
ze özlettin. 

Dedi. 
Antuvan mutadı o1an şataretile ileri 

atıldı. Ellerini · Poyraz Aliye uzattı. 
Neş'eli bir sesle: 

- Ah, koca reisim! .. Acaba, kim ki
mi özledi?.. Muhterem · Şövalyem ile 
siz, acaba bir dakika aklımdan haya -
limden çıktınız mı? .. 

Diye bağırdı. 
Karşılıklı masaya oturmuşlar, konuş

maya başlamışlardı: 
- Aziz şövalyemin afiyette olduğunu 

haber aldım. Sizi de çok şükür, çelik 
gibi görüyorum. Bana gelince.. işte, 

sizden nasıl ayrıldımsa, öylece karşınız
da bulunuyorum. Çok şükür, derimi 
bir tarafdan deldirmeden geldim. 

- E, bari bir iş görebildin mi? .. 
- Madmazel Civannayı getirdim. 
- E, anlat bakalım. Nasıl oldu? .. 
Poyraz Ali, hayretle sarsıldı. Gözle

rini açarak dikkatle Antuvanın yüzü· 
ne baktı: 

- Getirdin mi? .. 
- Evet. 
- Nerede? ... 
- Şimdi yemeğini yedirdim. İstira-

hat etmek üzere yukardaki odaya gön
derdim. 

- Aşkolsun, Antuvan.. doğrusu, 
inanılacak şey değil... 

- Hakkınız var, Ali Reis .. Buna, ben 
b · e inanamıyorum. 

- Anlat bakalım nasıl oldu? 
- Ooo.. bu, böyle anlatı'.lnıaz, rei-

sim. Evvela iki ş~e Burgonya şarabı 
Iazım. 

Antm·an, iki şişe şarab Ismarladı. 

Şişeler açılıp da ilk kadehler son dam
lasına kadar içildikten sônra, geçirdili 
macerayı, başından &onuna kadar an
lattı. 

stadında büyük güreş müsabakaları ya edildi. Maç çok seri cereyan etti. Mez
pılacaktır. za ve Ferrari gibi yaşca oldukça ile -

Bu müsabakalarda ilk güreşler bac ri olan muhacimler nasıl oluyor da ar-
:ı ı · , k l · l acar kalecisi Szabo, Piolanın ·~,. 

pehlivan namzedi olanlardan Molla kadaş arının sur atine o ayca uyuyor-
Mehmed Babaeskili İbrahim ile, Ma - lardı? Bu da herhalde bol tecrübeleri topu kaparken 
nisalı Ha1il Hayali ile, Romanyalı Ah- sayesindedir. !erine ve anlaşmalarına mukabil Ma • 
rned Pehlivanköyfü Mustafa ile ya - Macarlara gelince; onlar doğrusu carlar ağır hareket ediyorlar ve bir tür 
pacaklardır. beklenilen oyunu çıkaramadılar. Kimi- lü iyi uyuşamıyorlardı. 

İkinci derecede mühim müsabakayı si sabit, kimisi çekingen idiler. Bamı 1·k. · d · b da M la . .. ıncı evrenın aşın acar rın 

SOLO
•"' s•"'A·. Kara Ali ile Yeni Zelandadan gelen da hır çok luzumsuz hareketlere düş - l'b g lm k .. d dık 
.ıu.. mu .. .. h d Ti k ga ı e e arzusu ıçın e çırpın • 

ı - Günlerce cazeteıerdı yazılan blr el- Jorç Madrin yapacaklardır. tuler. Bu arada hucum attın a t oı larını gördük. Fakat bu hal uzun za -
· nayette adı geçen yer _ Bilmek mas- Yeni Zelandalı pehlivan 11 O kilo - en muvaffak olanıydı. Macarları ancak ma de am t d' I't 1 la üat" • . ki . d b 1 d .. k 1 b l n v e me ı. a yan nn un 
darından emrlhazır. dur. ı ncı evre aş arın a mu emme u 1 .. • .. k d 

duk. 
ugu ması azan ı. 

ı - Sorgu - Toparlak. Günün en mühim karşılaşması he -
ı - Yün örerken fişle yapıln. - Sakal men hemen bir senedenberi hiç karşı- Hakem üzerinde şunları slSyliyebi _ Hakem Fransız Cap de Ville çok iyi 

tesnıek. 'd' 
t - İnanmak - Beygir. • laşmamış olan Baş pehlivan Tekirdağ- liriz: Çok yüksek derecede bir hakem. ı ı.• 
6 _ Ayatın t.opr.altta yaptıtı _ v'ıermek lı Hüseyin ile son maçında sayı hesa - Fizikman iyi, otoriter, mükemmel gö _ Maurice Pefferkorn'un fikri de ıu -

masdarından emrihazır. bile mağlubiyete itiraz eden Mülayim rüşlü, ve avantajlara dikkat ediyor. dur: 
8 _ Kısmet _ Arzu. arasında olacaktır. Bu maç tu~la gali - J d R' w· k ise nla cFransız futbolcularına İtalyanla -

bivet şartile yapılacaktır. Her ikı· gu" - acques e ıyo ıc fU n rın, daha dog·rusu Orta Avru ..... 1·'ann 
7 - Odanın dört tarafı - Kalın palto. .1 a-u.& 
8 _saçsız _ Şekl.splrln btr eserl. reşcimiz de yenişinceye kadar çarpışa- yazıyor: futbolü bir misal teşkil etti. 
9 _ çaıs.. caklardır. «İtalyan açıkları, Meazza ve Ferra- Pariste yapılan dünya kupası fina • 

ıo - Yumurtasını yedlflmlı haynn _ .Eskl. Bu mühim müsabakada hakemliği ri tarafından mükemmel bir surette linden sonra futbol tarihinde futbolOn 
YUıtARDAN AŞAÖI: memleketimize yeni gelen Amerikalı işletildi. Bu suretle tehlikeler ve gol - bir de Şarklılaşan yeni şekli olduğu 
ı - Çocuk vücudlarında görülen kırmızı- dünya ağır siklet şampiyonlarından ler meydana geldi. İtalyanların sür'at- yazılacaktır.• 

ıııc - Az. Jack Sherruj yapacaktır. -~ 

Beyoğluspor takımı dün Yunan muhteliti 
ile 2 -2 berabere kaldı 

2 - Mektuba yapıştırılan - Oğlu. Eminönü Halkevinin tertib ettiği bu 
a - Bir erkek ismi - Koca~ıı ölmÜf. müsabakalara saat dörtte Taksim sta-
4 - Bllgill - Hane - İçilen. dında başlanacaktır. 
5 - Bir şeyt anlamnk. 
6 - İsim - İstirham nidası - Glsll 

7 - Beygir - Bir nota. 
8 - Arpadan yapılan içki - İbadet e4llen 

yer. 
9 - Gelir - Çocuk doğurtan. 

10 - Ölmüş hayvanın cesedi - Aletler. 

1 

Maraton koşusuna 
gireceklerin 

listesi hazırlandı 

Dün Taksim stadyomunda Yunania
tanın Panatinaikos - Enosis kar~ık ta
kımı ikinci maçını Beyoğlusporla yap
tı. 

Yunanlılar daha haklın bir oyun tut-. 
turdular. Nihayet 1 O uncu dakikada 

26 Haziranda memleketimizde ilk Yunanlılar birinci gollerini attılar. t -
defa bir (Maraton koşusu) yapılacağı kinci gollerini de dört dakika sonra ııol 
malfundur. Maraton koşusuna .girecek- iç mükemmel bir şiltle ağlara taktı. Bu 
lerin listesi Atletizm Federasyonu ta. - arada Beyoğlusporlular birltaç golden 
rafından şu şekilde hazırlanmı.ştır: kurtuldular. Fakat Buduri Yunan ka -

Zonguldaktan Necmeddin, Cafer, lecisinin büyük bir hatasından istifade 
Boludan Hasan, Kütahyadan Tevfik, ederek takımına bir gol kazandırdı. 
Ankaradan Şevki (Balkan beşincisi), Devre de bu şekilde 2 - 1 Peranın a -
Sellin, Hilseyin, Mehmed, İstanbuldan leyhine bitti. Dünkll maçtan heyecanlı Ur 911fM 
Hilseyin, Sulhi, Nuri, İbrahim, İzmit - İkinci devrede Peralılar da açıldı - 1 b b l';T4 t . tt•l 

G 1 (Tü k 
.. e era er ı5~ emın e ı er. 

ten a ib r iye kros şampiyonu), lar. Oyun guzel olmamakla beraber az 
İbrahim. çok heyecanlı geçmeğe başladı. Ve mü- Maç son dakikaya kadar her iki ta· 

Arkadaşlarımızdan (Ovalı) nın bu savi bir şekil aldı. Ferahlar mağlô.bi - rafın uğraşmasile geçti. Fakat gol at • 
kotu için yazdıiı şayanı dikkat bir ya- yetten kurtulmak için çal1fıyorlar. Ni- mak kısmet olmadı ve oyun J _ 2 bera-
zı71 7arıııki •ayımızda bulaaakaın~. haytt buna muvaffak oldulu.. Bir tüt- bere bitti. 
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İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 
( lkametgAhlarını deQlştlrmiş olan borçlulara) 

Appm ,..ı. 1aorçbıJar ~ • ,..,.hlenm ............ w Jeaid ~ '41u••41f llf&J• ' .......... lııtl•YW:• ~ falır 

iLAN VOLiLE TEBLiGAT 

Borçlunun adı 

Duşize (Şerafeddin kız1) 

Seniye (Vahap kızı) 

Huriye (Ahmed kızı) 
Nejat (M. Ali oğlu) 
Abdullah (Ahmed oğlu) 
Baif (Mustafa oğlu) 

Vaailiki (Dimitri oğlu) 

Kemal (Seyfeddın oğlu) 
Sadullah (Şefik oğlu) 

Kfte.rpı (Haralambo kıu) 

Seter (Mustafa oğlu) 

Nun;re (Yabp kw) 

Gölterdili ikametglh 

Şehzadebaşı Kalenderhane Mekteb 80-

kak No. 25 
Laleli apartırnanları 2 oi daire No. 15 

Şehremini Simkeş Türbe sokak No. 1 
Büyükada Nizam köprüsü No. 26 
Fatih Çarşamba caddesi No. 201 
Kızıltoprak Repdiye aokak B. Krmal m. 

Beyoğlu Sıraselvi Cad. No. 2 Al: apar
tımanı. 

Üsküdar Selamsız caddesi No. 12'7 
Şehzadebaşı Kalenderhane Mab. Mekteb 
sokak No. 11 
Kurtuluş Bozkurd Cad. No. 216/2 Boni 
apartımanı. 

Sultanahmed 'Uçler Mah. kmalı sokak 
No. 14. 
Şişli Hanımefendi aokak No. 4 

Talclb &. Hemb ~lı Aldılı 
1• No. m Jfo. tarlı bcq 

Lira Teminatın ne olduğu 

----------------------------~ 38/188 74380 7/4-/935 

38/'ı81 3W74 H/10/930 

38/288 70702 20/8/34 
38/34S '10371 5/8/9.14 
38/310 76608 26/8/935 
38/359 '18806 '1/9/9?.5 

38/474 77943 12/11/35 

38/528 78559 19/12/25 
38/584 78903 H/l/926 

38/612 79560 27/2/93G 

38/618 50517 11/1/932 

38/658 66651 18/12/33 

12 Bir çift roza gül küpe. 

IO Bir çift parlantalı kepe, bir pırlantalı 

parça. 
20 Bir pırlantalı yüzük, dört altm bilezik. 
ıs Bir altın saat maa köste~ 
'10 Bir roza gerdanlık. 
30 Bir çift pırlantalı küpe, b!r taf noksan 

bir roza ijne. 
30 Bir altın saat maa ka.tek. 

40 
15 

20 

Bir roza yüzük. 
Bir roza bilezik. 

Dört roza yüzuk, bir çtft roza küpe, bir 
pırlantalı madalyon, bir altın saat ile 
kordon. 
Bir pırlanta yüzük, bir altın bilezik. 

180 İki pırlanta iğne, bir hurda ilci roza iğne, 
bir roza kravat iğnesi, bir çift pırlantalı 
küpe, bir elmaslı ve bir altın ısaıııt, bir al-
tın köstek, bir elmaslı yıldlz hşı. tabaka 
maa ağızlık, HOO dirhem gOmiiı, üç pır-
lantalı yüzilk. 

Takibe bqlanmak lfbu heap tarihim 
iCln yaplan hesap aıöre borç 

1arihi mlkdarı 

Llra Kr. 

17/2/38 16 97 

24/2/938 28 43 

24/2/938 24 34 
9/3/938 17 54 

24/2/938 94 20 
9/3/938 40 41 

23/3/938 3'l 70 

24/3/938 S2 30 
29/3/938 19 51 

29/3/938 57 69 

5/4/938 19 14 

4/4/938 226 94 

Boju Beyoğlu Kamerhatun Arslan aokak No. 19 38/664 87500 13/2/934 30 Bir pırlanta tektaf yiizüt, koau kırık. 4./4/938 M · 12 
Hatice (Ali kızı) Erenköy Kantarcı No. 3 38/831 80872 4/6/936 15 Bir çift roza kiıpe. 13/4/938 18 76 

Yubnda sırasf1e isimleri ve sair lilzu mlu tafsilitı yazılı bulunan het borçlu vadesinde borcunu vermediğh!den dolayı takibe başlanmak için yapılan hesap tarihinde borcun faiz, komisyon ve ma· 
aarifile balil olduğu mJtdar kendilerine aid sırada gösterilmiştit. Her borçlu yazılı borcunu vermediğindeın 3202 No. lu kanun mucibince hakkında Sandıkça takibe başlanmak üzere tanzim olunan 
ihbarname borçlunun mukavelede göstermiş olduğu ikametgihına gönderilmiş ise de işbu ikametgahını dı->ği"tirdiği anlaşılmış yapılan tahkikata rağmen nerede olduğu da öğrenilemediŞinden ihbar
name kendisine tebliğ tdilememiştir. Bu sebeble ilanen tebligata lüzum görülmüştür. Yukanda isimleri yazılı her borçlunun işbu ilin tarihinden itibaren bir ay içinde borcunu ödemesi 13:nmd1r. Aksi 
takdirde verdıği rehin mezkfir kanunun hükmüne tevfikan satılmak üzere Sandığımızca doğrudan doğruya hakkımda takibat yapılacaktır. Bu husus ısimleri yazılı borçlular tarafından bilinmek ve 
her birine ayrı ayrı ihbarname tebliği makamına kalın olmak üzere ılin olunur. (3860) 

[ Harici Askeri Kıtaah ilanları 1 
Tümenin Adanadaki kıtaat ve müessesat ihtiyacı için 81000 kilo sıtır eti kapalı 

Zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 20250 lira ilk teminatı 1518 

lira 75 kuru§tur. İhalesi ll/Ternmuz/938 Pazartesi günil saat 15 dedir' Şartna· 
IDesi .komisyonda görülebiltr. İsteklilenn belli gün ve saatte Adanada Askeri 
Satmaıma Komisyonuna müracaatlan, •43> c3857> 

, 
Odun 

T,2-U 

"""""" Tutarı İlk teminatı 
L K. Ura 

Bursa 740 12210 00 906 
Mudanya H3 2359 50 177 
Bandırma 115 1897 50 H3 

'Yubncla Jazılı Gamizonlann blzalannda gösterilen odun miktan kapalı zarf 
~u iJe Bursa Askeri Satınalma Komisyonunda 27 /Haziran/938 Pazartesi gil-
116 saat 15,5 da kapalı zarf yolu ile eksiltmeye konacaktır. Şartnamelen her gün 
Bursa Askeri Satmalma Komisyonu ile İst. ve Ankara levazım lmirlili aatınal
._ komisyonunda parasız görülebilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanu
llıln 2 3 iiııcü maddelerinde istenilen vesikalarla birlikte teminat mektublariyle 
ttklif 'mektublarının ayni günd~ saat 15,5a kadar Buna Aakerl satmalnıa Ko • 
lllisyonuna verilmesi. cl4• c3395> 

---Tekirdağının 125000 kilo sığır eti ve Malkaranın '10000 kilo sığır eti kapalı zarf. 
la satın alınacaktır. Tekirdağ sığır etinin muhammen bedeli 35000, Malkaranın 
l82oo liradır. Tekirdağ etinı."'l ilk teminatı 2625, Malkaranın 1385 liradır. İhale-
16 Tekirdağınm 4/Temmuz/938 günü saat 11 de Malkaranın ayni günde saat 15 
ele Tekirdağında yapılacaktır. c20> c3520> 

----kor merkez birlikleri için kapalı zarfla eksiltmeye konmuş olan 90 ton sığır 
-ya koyun veya keçi etine teklif edilen fiat pahalı görüldüğünden Dıalesi pa· 
larblda 25/6/938 cumartesı güniı aaat 10 da Balıkesir kor atın•lma Ko. da 
Yapılacaktır. Hangisi ucuz olursa o cins et ihale edilecektir. İlk ter.ünatı sığınn 
1688, koyunuQ. 2700 ve keçinin ~ liradır. Şartn&U)e Komisyonda görülebilir. 
'l'aliplerin muayyen gün ve saatte Balıkesir Kor Satınalma Komisyonuna mü
l'acaatlan. (3424) 

Deniz Levazım Sabnalma Komisyonu llinları 
1. - Muhtelif eb'ad ve kuturda olmak üzere c28500t metre tel, 25/Haziran/ 

138 tarihine rastlıyan Cwnartesi günü saat 11,5 da pazarlıkla alınacaktır. 

2 - İşbu tellerin evsaf ve şeraiti komisyondan hergün öirenilebilir. 
3. - İsteklilerin belli gün ve saatle Kasırnpaşada bulunan komisyona müra-

caauan. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüfü llinlan 
6415 ton Lavamarin kömürü almacak. 

'rahmin edilen bedeli 83395 lıra olan 6415 ton Lavamarin kömürü Askeri Fabri
kalar Umum Müdürlüğü Ankara Satınalma Komisyonunca 1/7/938 cumartesi 
IÜnü saat 11 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname 4 lira 1'1 kuruş mukabilinde Komisyondan verilir. Talihlerin muvak

kat teminat olan 5419 lira 75 kuruıu havi teklif mektublannı mezkO.r günde saat 
10 a kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
•e 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezktlr gün ve saatte komilyon müracaat
ları. c3660• 

~ 

1077 toD adi kok kömüril almacü:. 
Tahmin edilen bedeli 25752 lira olan 1077 ton adi kok t&nilri1 Askeri Fabri· 

kaıar Umum Müdürlüğü Ankara Satmalma Komisyonunca ıın/938 Pazartesi 
lünü saat 11 de kapalı zarf ile ihale edllecekttr. 
Şartname l lira 29 kurut mukabilinde komllyondan verilir. TalibJeriıı muvak

~t teminat olan 1931 lira 40 kurup hal tUllt mektublanm mmtr llbMie aat 

lstan bul Askeri Leva~ım Amirliği llinlan 
Toplantılar: 

Deri ihracatçılan toplandılar 
İdareleri İstanbul Levazım amirliğine ballı Müessesat için 340000 kilo koyun Dt1n derl lhracatcııan Türtoftade topla • 

eti ll/Temmuz/938 Pazartesi günü saat 15 de Tophanede Levazım imirliji sa - narak lhrac mallanmız arasında mühim blll 
tınalma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır_ Tahmiu bedeli mevki ifgal eden ham derllerim1z1 alA.tad• 

13111000 1. ilk t · t 8050 ı· .ıı- ş tn . 680 k k b·ı· d k . eden itler etrafında göriifmütlerdlr. Mem • 
u ıra emma ı ıraUM. ar amesı uruş mu a ı ın e omıs- leketlm1zden lhrac edilen deriler yalnız teı. 

yondan alınır. İateklilerm kanunt vesika larile beraber teklif mektublarmı fha- çük baş hayvanlara yani koyun, tuzu, mcıl 
le saatinden bir saat evvel hmisyona vermeleri. (3816) .e otlak derilerine lnbıaar etmektedir. 

~ 

İdareleri btanbul Levazım iunirliğıne bağlı Müeueaat ijin 220 ton aıjır veya 
keçi eti ll/Temmuz/938 Pazartcsı günü saat '15,30 da Tophanede İstanbul Leva· 
'zım amirliği satınalma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tab· 
min bedeli (75900) Yetmiş beş bin Dokuz yüz lira ilk teminab 5045 Beş bin kırk 
beş liradır. Talipler keçi ve Eığır etine ayrı ayrı fiat vereceklerdir. İJbu etler
den hangisi ucuz ise o alınacaktır. Şartnamesi 380 kuruş mukabilinde komis -
yondan alınır. İsteklilerin kanuni vesika larile beraber teklif mektu'blannı iba1e 
saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. c38l'I• 

---İdareleri İstanbul Levazım amirliğine ballı müessesat için 113316 kılo yoğurda 
kapalı zarfla eksiltmesine talib çıkmadı ğuıdan 27 /Haziran/938 Pazartesi 8'.inü 
sat 15,30 da Tophanede Levazım imirliii •ftnalma komisyonunda pazarlıltla 
eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli beher kilosu 17 buçuk kul'Uf i!k teminatı 
1847 lira 2'1 kuruştur. Anadolu clheti sur harici, sur dahili olmak üzere üç guru
ba aynlabilir. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni ~esikala-
larile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. c3777> 

~ 

Maltepe Piyade At11 Oku~unun elektrik tesisatının açık ebiltmeci 11/Tem· 
muz/938 Pazartesi günü saat 14,30 da Tophanede Levazım lmirlili Satınalma 

Komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 1952 lira 50 kuruştur. lık teminatı 
146 lira 47 kuruştur. Şartname ve keşfi komisyonda görülebilir. İsteklilerin bel-
li saatte komisyona gelmeleri. c35> c3858> 

~ 

İstanbulda bulunan birlik'er ile Hadımköy, Çanakkale, ve Gellboluda bulu
nan birlikler için 1500 ton kadar buğday kırdırılacaktır. Kapalı zarflı! eksnt
mesi 25/Haziran/938 Cumartesı günü saat 11.30 da Tophanede İstanbul levazım 
amirliği Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 9245 lira 60 kuruştur. İlk teminatı 693 lira 42 kuruş
tur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalariyle bera
ber teklif mektublarmı ihal~ saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. 

c8t cM23> --Yüz bin metre 30 santim eninde ve 13 bin paket muhtelif ende Jdrofil gaı 
bezi alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 30/Haziran/938 Peqembe g:lnil saat 
11,30 da Tophanede İstanbul Levazım Amirliii Satmalma komisyonund.ı yapı
lacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 16500 lira, ilk teminatı 1237 buçuk liradır. 

Şartname ve mimunea komisyondıı görillebilir. İsteklilerin kanuni vesiitala
rile benhet teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel komisyon.ı •er-
meleri. .10. c3476> 

----Dört çeşid 105 aded tartı ileti 30 Haziran 938 Pertembe günii saat 11 de Top-
hanede İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacaktır. Hepairun tahmin bedeli 6125 lira ilk teminatı 459 lira 37 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda görü lebllir. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber teklif mektublanm ihale 11aatinden bir saat evvel komilycma vermeleri. 

~ (3529) 
On bin kilo İdrofil pamuğu 30/Haziran/938 Perıembe günü aat 12 de Topha

nede btanbul Levazım Amirlifl Satmalma Komisyonunda kapalı zarOa eksilt
meye konulmuştur. Tahmin bedeli 16500 lira ilk teminatı 1237 buçuk liradır. Şart
namesi komisyonda 16rillebillr. İlteklilerin kanuni veslblarile beraber teklif 
mektublannı ihale aaatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. el. c3475• 

10 a kadar tomilyona vermeleri ve tendileıiııin ele 200 numaralı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerindeki v-tlrl• .,....... &in n aaUe ~cma miracaat
lm. .... 

···························--· ... ····················-
Nöbetci eczaneler 

lla pee niMlel elan ı 

.lstuh1 dletbldeldler: 
At.sarayda: (PerteY). Alemdarda: <-... 
Jleşet). BeJU1(lda: (Alador). eamı .... 
da: (Defllcııt). Bminönlnde: Q&ebeed 
KlznD>. BJMde: a11tmn w ... •> .... 
nenle: (B .. meddiD). febnın•lntn .. : 
(Hamdi). Şebzadebapnda: <i Balll). ır.
ragumrütte: (Fuad). Küçltpazarda: 
(Necati Ahmed). Batırtöytlnde: CHUAQ;. 
Beyotla elbeUDdeldJer: 
İstlilll caddellnde: (Oalatuara1>. Ta
nelbapnda: (Matto-riç). Oalatada: dldı
yol). Fındıklıda: (Mutafa Hall). Oma• 
huriyet caddesinde: {KtırtctJan>. Kal· 
yoncuda: (Zaftropuloe). F1r'ulalad6: 
(Ertutrul). f)ltllde: (Amil}. llellttaPr. 
(All Rıza). 
Botaziçl, K .. •11 ft ~; 
~kudarda: (İalı:elebafı). Sarıyerde: <A
saf). Kadık~de: <MOiia - MerJımf.A 
Bliyükadada: <1}1nul Rm>. Beybelldr. 
(Tanq). 

·······--·-·········-....... ---··-.. ·-··-··---
Son Posta 

--··---Yerebatan, Qa.talçefmı 10tat. JI 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı w 
neimlerln bütün bakım 

mahfuz ve ıazetemize ai* 
ABONE FIATLARI 

t • a t 
Sene Ay Ay AJ 
ICr. ICr. ICr. ICr. 

TORKIYJ! 1400 750 '°° ıao 
YUNANİSTAN 2340 12?J> 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 800 

Abone bedeli peflndir. Adres 
değiftirmek 25 kuru§tur. 

G.ı- .oral •eri Hrilmd. 
ilanlardan mu'aliyet alınma. 
Cevıb için mektublara 10 kuruflü 

Pul illvesi lhımdır. 



BUZLU SU 
iÇiNDE 

•• •• ,ozu • • • 
ıçınız. 

Midevi - Müştehi, Müleyyindir, Limon - Portakal - Çilek - Mandalina - Ağaç çileği - Ananas -
Frenk üzümü- Sinalko - Şeftali - Muz - Kayısı - Armud. Şişesi 25 • 40 - 60 kuruş. 

Baş ve diş ağrılarına 
M&m.rşı Mua ıret d mektlr. 
Nafile yer.e ve çaresi 
varken niçin ıstırab 

çekmeli? 

Bir Tek Kaşe 

GRiPiN 
En muannit ağrıları, en 
kısa zamanda kesmeğe 

kafidir. 

icabında gllode a kqe alınabilir. 
ismine dikkat. T aklidlerinden aakınınız ve Gri pin yerine 

ba§ka bir marka verirlerse fiddetle reddediniz. 

KaraC'iğer, böbrek, tq ve kumların
dan mütevellid sancılannız, damar 
se.rtlf klJri ve §i§IlWllık şikAyetleri • 
nizi U B t N A L ile geçiriniz. 

URİNAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok • 
salat gibi maddeleri eritir, kanı te -
mizler, lezzeti hoş, alınması kolay • 
dır. Yemeklerden sonra yarım bar -
dak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU - İSTANBUL 

· --------------------~, Cildinizin tahriş edilmemesini 
isterseniz ? 

Dünyanın her tarafında ıcve ıeve 

kullanılan, ve cildi tırqtan ıonra 
pamuk gibi yumu7atan 

POKER 
tıraş hı çaklarını kullanınız. 

.. Egzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için 

EKZAMiN 

Nasıl 

EKMEK 
hiç bir evden enik 
olmazsa 

NERVIN 
de 

HiÇ BiR EVDEN 
ekıik olmamalı 

ClnkU; 

SiNiR AÖRILARI 
ASABİ ÖKSÜRÜKLER 
BAŞ DÖNMESi 
BAYGINLIK 
ÇARPINTI 
UYKU:::ıUZLUK ve 

SİNİRDEN 
ileri gelen bUtnn 

Rahatsızlıkları 

iYİ EDER 

DOYÇE ORIENT BAKN 
DresdDer Bank 8•bell 

lılerkez.l: BerliD 

rarltiy•delri fllbelmı 

Gaıata - İltanbul • İzmir 
DepoiU: l.t. Tütün Güm.rüp 

* Ha tirli 6an!ca iti * 

Doktor 

lbrahim Zati Öget 
Belediye karşısında, Plyerlotl 
caddesinde 21 numarada bergUa 

Uğleden sonra hastalarını kabul 
~_.. __ _.eder. 
.............................................................. 

İlan Tarifemiz 
Birinci aahile 400 kuruı 
ikinci aahile 250 )) 

Oçüncü aahil 200 )) 

Dördüncü şahil 100 )) 

iç ıahileler 60 )) 

Son ıahifa 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında faz. r 

laca mikdarda ilan yaptıracaklar ay
nca tenzilatlı tarifemizden istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve ÇPyrek 
.ayfa ilanlar için ayn bir tarife der
piş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari illnlarına aid 
ifler için fU adrese müracaat edil. 
melidir: 

tılnoılık Z:ollekW 9frkeU 
Kah.ram&made Ban 

Ankara c&ddotl 

······························································ 
Son Posta Matbaası 
································ 
Neıriyat Müdürü: SeUm Ragıp Emet 

t: S. Ragıp EMEC 
SAHİPLER • ~. Ekrem UŞAKLIGIL 

Kan, kuvvet, iştah şurubu 
(FOSF AR SOL) Muhterem doktorlarımız tarafından bUyQk kıymet e 

ehemmiyet verip beğenilen ve yüz binlerce vatandaş tarnfındao ltlmad ve 
memnuniyetle kullanılan ve azami bir hafta içinde kan, kuvvet, tşttha 

temin eden en birinci bayat ekıiridir. 

Sıhhatin en bUyUk devlet olduğunu takdir eden her insan menim 
değişmelerinde behemehal (FOSFARSOL) kullanır. 

Fer;ınin yeni 
bir harikası 
Elektriksiz • MotörsQz 
Gazsız Eltulumbaslle 

Sikleli 9 kilodur. 

ve dondurma imali 
Dar baflnda, Irmak kenarında, Orman et· 
tasında, Otomobilinizde, Kamplarda, Balı -
ra Hastanelerinde, Madenlerde, Nafia lf 
7erlerinde, l'ılüteabhidlerin yol in.patuıda, 
Elektrik olmıyan hastanelerde, •elbasal bu· 
za deNıal lüzum olan bilcümle yerlerde 
POMPAGLAS sizi derhal bu.za k.anıştanır. 

Taleb vukuun4a izahat rönderllir. 
Sattı yerleri: OSKA 
l.staııbul : Sultanhamam l\lesadet Ban. Tel: 
20674 - Ankara: Anafartalar c:ı.dd No: 

66, Tel: 2171 - İzmir: BükQmet cacld 
Tel: 2737. 

.3ayJ. '/. 
Jinek!Pri 

İLE •• .. 
tlflUZ DlD~ 

FLiT daima OlOüRUR I 
111 u..-ı ....... 1 ........ 

ı._,_., GalMa, \'tyftfa ıt .. 1 


