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!!ALKIN GÖZÜ 

!!AL iN KULAGI 

!!ALKIN D 1 L 1 

·v i zir at m 
merkezleri kur .y r Cumhuriyetçi erTeruel'i 

n . . . . . tekrar ele geçirdiler 
'eV/ef ZlTaaf lŞlerl kurUmU ieşkzlzne Muharebeniegdanmdageni birkumandan:Kaı 

dair kanun Meclis ruznamesine alındı 

oma protokolları 
onf er ansı arif esinde 

Sinyor Gayda bir makalesinde: "Tuna havzasındaki 
Alınan menfaatlerinin tanınması lazımdır,, diyor 

lıoına 6 (AA . . ba}e d'İ · .) - B. Gayda, Gıor - Bunun içm, evvela, Tuna havzasın· 

Oyun aletlerinin 
Resimleri feran talia'da, Roma protokollan kon daki Alman menfaatlerinin tanınması 

n~lndan bahsederek diyor ki: lazımdır. Esasen bu menfaatler, İtal - Ankara ti (Hususi) - Oyun aletleri 
tfttnda~a Protokollan, hedefleri bakı - yan - Alman anlaşması ile şimdiden ta- resmi hakkındaki kanun layihası Mecli-
ttrıdan ınuvafiak olmuş bulundukla • nınmış bulunmaktadır. sin yarınki toplantısında görüfiileccktir. 
Qıılas ' bu seferki toplantıdan yeni bir Diğer taraftan, dahill aiiyasetindeki de- Bu layihaya göre klüb, ordu evi gazi -
'1.ız, prna daha beklenmemelidir. Yal - ğişikliği Tuna havzası münasebetlerinde nosu, kahvehane ve gazinolarla kır bah -
~ v:~tokollann Avrupadaki bugün • çok müsaid bir tarzda tecelli edeceğine çelerinde ve emsali eğlence mahallerin
d.Uecek~Yete tatbik olunarak adapte e- l>enziyen Romanya ile oian münasebet - de bulunan beher bilardodan senevi beş 
~ir. (Devamı 9 uncu •ayfada) lira ve tavla, dama ve şntranç tahtaları

nın beherindcn senevi üç lira resim alı-

Avrupa ve Amerika, birbirlerinden 
her yıl 1 metre uzaklaşıyorlarmış 

~asadh .. d ·· ·· ·· " O 1 b ·dd. l ın h. ane mu urum uz rtaya atı an u ı ıa arın 

a ıye~i ancak yirmi sene sonra anlaşılacak. diyor 

nacaktır. (Devamı 9 uncu sayfada) 

Mısır Kralının 
düğünü 

Londra 6 (Hususi) - :tılısır kralı Fa -
ruğun dü~n merasimi bu ayın 20 sinde 
yapılacaktır. (Devamı 5 inci sayfada) 

Hisar faciası 
Kurbanlarının 
Ailelerine yardım 
Samsun S (A.A.) - Hısar vapuru ile 

boğulan denizcilerin ailelerine dağıtıl -
mak üzere Samsun mavnacıları, üç yüz 
lira teberrüde bulunmuşlardır. 
--·····················································-
r Otomobil ;ıe İstanbuldan""\ 

Avrupaya 
Kıymetli san'atkllr ve muharrir 

Vasfi Rızanın bir müddettenberi ra
hatsız bulunması, cSon Posta> ya yaz
dığı Avrupa seyahati intıbalannm 

yarıda kalmasına sebeb olmu§tu. 

San'atk!r artık iyileşmiı ve kalemi -
ni tekrar eline almı§tır. (Otomobille 
İstanbuldan Avrupaya) başlığı altın-

Teruel şehrinin garbında muharebe devam ediyor 
Cumhuriyetçiler Sı}ragosse cebhcsini takviye ettiler 

F ran kocular yeni m~vziler aldıklarını söylüyorlar 
İspanya sahnesin -

de cereyan eden mu
harebelerin en şid -
detlisi, en kanlı ve 

en amansızı Teruel 
etrafınd:ı cereyan et
tL Şimdiye kadar bü-

tün muharebe sah ' -
nesinde, her noktada 
mağlUb olmuş bu~u • 
nan halk cepheleri, 
ordularına askeri bir 
inzibat ve bir harb 

Romaya yeni bir elçi gönderiliyor, Romanyada Yahudiler 
ve ekalli yeti ere karsı yeni tedbirler alındı 

Yeni Romen kabined 4mlan btr arada 

Roma 6 (A.A.) - Öğrenildiğine göre, ı recektir. İtimad.name, İtalya kralı ve Ha. 
Romanya, Romaya yeni bir elçi gönde • (Devamı 9 uncu ıayfada) 

Kutubdaki Sovyet adası 
başladı! •• ••• yurumege 

Sovyetlerin ılık sahalara doğru. ilerleyen Kutub 
müstemlekesi üzerinde dört büyük Rus ilimi 

bulunuyor, bir buz kıranı aramaya memur edildi 
~ ~---

t'l l>Un gelen Fr 
da zevkle okuduğunuz yazılarının son Sovyet 4Zimlerinin buz adası üzerindeki çadırlan 

llde fU ansız gazetelerınden bi - rektörü cReverau Per Lejay. a göre Av· 
CindeJa7:ıyı okuduk: rupa Amerikadan mütem11dıyen uuklaş-

Zi-Ka-Wei rasadbanesinin di - (Devamı 9 uncu ıaufadaJ 

klSlmlannı bugünden itibaren gene Geçen yaz, Rusya tayyarecileri .,e ilim İ metre mesafede bulunan büyük bir buz 
iç sayfalarımızda bulıacaksınız. adamıa:ı Kutba dotru bir s;efer terub e~- 1 adasına, tayyareler bu heyet için çadır -

~------------' mijlcrdi. Kııtub noktasına bir kaç k.ılo - 1 (Devamı 5 inci sayfada) 
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Resim/i Makale: X inanma kuvveti.. X Hergün 

İkineikinnn 

Hatay davasının yeni 
Safhasında lıükümetimizin ı 
T uttugu siyaset 

Yaı.an: Muhittin Blrıen 
tF:!!! irdiği yerden çıkma~ is_temiyen 
~ Fransız müstemlekecılerı, Ha -

tay işlerini bildikleri gibi idarede devam 
edebilmek için, Milletler Cemiyeti karar
larını da diledikleri gibi tefsir etmek yo
lunu tutup bunlara ,içlnd~n ÇJkılmaz bir 
istikamet verdiler. Bu istikamet, nf! 1'.fü
letler Cemiyeti :tarafından, Frans'lr.m da 
muvafakati ile verılmlş olan kar:ı.Tların 
ruhun&, ne de Türldye He Fransn ara -
sındn vukua gelmiş olan nnlaşman1n e -
saslarına uygun değildir. Bunlar sadece 
şunu istiyorlar: Habydn mütcma~iyen 
işleri karıştırmak ve bu sayedP Hatay 
için Fransa idaresinin bir nimet olduğu
nu isbat edecek deliller vücude getirmek. 

Sözün Kısası 
Yağa, 
B ala dair 

E. T:tlu 

IE5) u fıkranın başlığını okur 01< 
lg)maz: 

- Oh, ne tatlı bahis! Gördün ıni1 
diyeceksiniz. İşte böyle mevzular b 
ki, biz de seılııı yazılarını seve seve 
kuyalım. 

Fakat sizi sukutu hayale uğratacB 
tım. Zira yağ bahsi bu memlekette ıııt" 

ı \J olmaktan çoktan çılonıştır. Hat 
lt~•b!liı im ki en acı bahis ve 
madde, bu yağdır. 

Hekimlere sorunuz: Eskiden mi 
!erimizin yabancısı olan ülser (Karha 
illetinin son senelerde dolanın kada' 
nasır kadar taammüm ettiğini, apaıt 
disitin, vesair barsak hastalıklar 
arttı:kça arttığım sizden gizlemiyeccl< 

'lerdir. 
Bunlar, ayni zamanda vakit de knarı 

mak ıstivorlar. Biliyorlar ki Fransanın 
Hataydahl vaziyeti, dünyadnki vrız:yeti 
ıle yanyana yürür. Frans1 dünyadı kuv
vetlendikçe Hatayda da kuvvetl~nir. Son 
senelerde Fransa politikası tedrid su -
rette artan bir zafa uğramış olduğu için 
Hatay meselesıni bugün kat'i surette hal
letmek isterse Türkün hakkını lrnbule 
mecbur olur. Şu hdlde, bu işi ne kadar 
uzatır, davanın hallini medreseye ~fü~ü -
rürse o kadar iyi eder. Belki ·de günün 
birinde Fransa, dünyada yeniden kuv -
vetlenir ve o zaman Hatay meselrsini de 
kuvvetine güvenerek dilediği şekle kadar 
götürür. 

:. / Bur.u'l başlıca S€beblerinden b. 
.va~ ,,.!,bu~ ~ :d:r. Memlekette saf Y8 

Çekosıo,·ak devletini vücude getiren müteyeffa Maza - Yapabilirim, diyen insan kalbinde yenilme?. bir kuvvet bulmak, yumurtada tüy aramakla bı~ 
rık'in en büyük meziyetinin ne olduğu hakkında bir anket taşır, yapabileceği itimadını telkin ettiği zaman ise muhi- dir. Ve belki, bir gün, gittikçe ilerliye, 
açıldı, bırinciliği kazanan cevab §Udur: Unden önüne geçilmez bir hız alır, kendisinı muvaffakiyete fen sayesinde hazırlop yumurtanın sB 

- Kendi kendisine, sonra da halka itim:ıd telkin etmiye götürecek yolun yarısından fazlasını katetmiş demektir, kal, bıyık taşıdığını göreceğiz.. fakll 
muvaffak oJuşudur. inanınız ve inandırınız, muvaffak olursunuz. saf yağ satıldığını, asla! 

a::(, ) Neden, bilmem? .Her hilenin önilrt, 
le. ~ C7) /A R ~ le. o N f[ ::» ~ az çok geçebildiğimiz halde, bu yağ iş: 
c;;;;JJ ~ ~ ~ e;;;:;;ıJ ~ ne bir türlü düzen veremiyoruz. ~ 

'------·--------------·----------..-.----~-------- ,gibi Trabzon yağının, lezzetli ve ko 
Sekizinci Hanrinin kulu Urfa yağının hasreti çayır çaY1 Sirkler yeniden 

Rağbet Görmeiie 
Başladı 

Sulbünden geldig"'ini yüreğimizi yakıyor. Hayır, affedersi 
niz, yanlış söyledim: Yüreğimizi yaka 

iddia eden genç kız o temiz ve yumuşak şeylerin hasre 

BiR FIKRA 
Bu siyaseti yürütmek için elinec va -

sıta da vardır. Mılletler CemiyLtınde 
Fransa, ne de olsa büyük bir niifu~ sahi
bidir. Cenevre müessesesinin temel di -
reklerinden birini :eşkil eden bu devlet, 
orada bu mesele üzerindP. oynamak kud
retini haizdir. Şu halde Boy GarrPau oy
namalı ve oynatmaııdır. Oynuyor ve oy
natmak için de imkanlar hazırdır. Ce -
nevre itilafını Ha~ayda tatbik edf'cek o
lan otorite, cmandru otoritesidir; iş bu 
otoritenin elinde bulundukça, Fransı:ı -
nın müstemleke memurları her şeyi yapa
bilirler. 

* Halbuki Türkiye hükumeti bu oyuna 
gelmiyor. Dünkü nüsha~zda neııredilmiş 
notalarla, Türkiye hariciye vekili, Fran
:uz müstemleke me:r.urlarmın kendi ken
dilerine gelin ve güvey olmak ta::1ındaki 
işlerine karşı Milleller Cemiyeti nezdin
de ku~etli protesU>lar yapmıştır I?u no
talarda, Fransız müsteml"'ke memurları -
nın hodbchod yaptıkları ~ar':!kPtlerr? Tür
kiyenin razı olamıyacağı açık!;a sıylenil
miştir. 

Demek, Türkiye, Hatay davasmdR kat'ı 
surette enerjik bil" tavır Rlmıştır. Mil -
Jetler Cemiyeti kararının dilendiği 

manada tefsir edilmesine rnüsaad~ ede -
miyeceğini bildirmJştir. , 

Hükumetimizin bu meı;Pl<>de bu kadar 
ciddi ve sarih bir vaziyet alını~ olma -
sından dolayı memnun o!<luğumuzu söy
liyebiliriz. Başka t:ırzdçı hdreket ctmrğe 
ne imkan ve ne de mahal vardı. Sade Ha
tay davasının salim b!r hal nc'Jcesıne 

varması değil, Fran~ ile :ıramızda kı mü
nasebetlerin selfımcti daM hunu iktiza 
ettirirdi ve bu meselede, uyfar.r.a sabır

dan ve uzaktan seyirci rolünü oynadık -
tan sonra, kapanmak ihtı!"l!!llerini gös -
termiyen bir davanın D"Ümkü!'l .rcı"!rtebe 

kısa bir zamanda hallini +emin irin, Tür
kiye hükumetinin kat'i bir vaziyet alması 
:azımdı; hükumetimiz de bu vazivf'tı al
mıştır. 

* Bir kaç gün sonra M:Hc>tler Cf'miyeti 
konseyi Hatay meselesi hakkmda da gö
rüşmek üzere Cenevrede bir toplantı ya
pacaktır. Notalardan an la~ıldı~ı vc~hile, 
Türkiye hükumeti Hatay mc:;elpc;hıin hal

Son zamanlarda sırkler, yeniden rağ
bet kazanınağa başlamışlardır. Yukarı
daki resim, büyük bir sirk heyetinin 
yılbaşı münasebetile Londrada verdiği 
temsili göstermektedir. Sirk, büyük bir 
muvaffakiyet kazanmıştır. _ ............................ ·-····---·--·· .. ··----
yeti aksiyonlarının büyük bir kısmı Fran 
sanın elinde idi. Bugün bu aksiyonların 
kimin elinde olduğu pek de belli bulun -
mamakla beraber, mümkündür ki ora-
da da bizimle oynamanın yolları aran -
makta devam etsin. Türkiye hükOmeti -
nin bu mesele hakkında tııttuğu yol o 
kadar sarihtir ki Milletler Cemıyeıi ve 
onun arkasında oynıyan Fransa müstem
lekeciliği ne yaparsa yapsın, Tiırkiye, 

kendi davasının müdafaasından vazge -
çemez. İcabında her türlü tcc1birleri al -
mayı dahi gözönünde tutan hCkOmeti -

miz bu davanın layık olduğu derecede 
ciddi bir ıekilde halledilmt!lni temin 
için her ıeyi yapacaktır. 

Demek oluyor ld, Milletler Cemiyeti ve 
Fransa, yakın zamanda Hatay davasına 
verilecek hal ve tatbikat işin~e karar ver
meğe davet edilmiş bulunmaktadırlar. Ü-
mid edelim ki Milletler Cemiyeti §imdi
ye kadar kendisine kar§ı haklı olarak 
çevrilen ithamlar için bu defa da yeni 
delliller vermiş olmak mevkfinde kal -
masın. Ayni zamanda, gene ümid ve te
menni edelim ki, Fransa, f!mdiye kadar 
okuduklanndan başka §eyler de bilir ol
duğunu isbat etmeği lstiyecek, iyi niyet-
lere malik olsun. Gene yakında neticeyi 
göreceğiz. 

Muhittin Birgen 

Satıhk, kiralık 
Şehir Tiyatrosunun komedi kısmın

da cSatılık, Kiralık• oynanıyordu. 

Bir çok kişi kapı.dan giriyorlardı Mu
harrir Osman. Cemal bir arkadaşile o
radan geçerken durdu, baktı .. Art;a -
daşına dö1ıdü: 

- Bir de bizde paTa yok, derlt>r. 
Bak ne kadar insan giriyor. 
Arkadaşı: 

- Pahalı bir şey değil ki, dedi. Elli 
'kuruşa, kim olsa verebilir .. 

Osman Cemal güldü: 
- Haydi canım sen de, şaşırdın mı? 

Böyle binayı elli kuTU§a ne satarlar, 
ne de kiralarlar .. 

Rende meydana çıhan 
Bir Yahudi skandalı 
Alman gazeteleri yeni bir c Y c.hud~ 

skandalı> hakkında sütunlar dolu.<ıu ya
zılar yazmaktadırlar. Garib olduğu ka
dar da tuhaf bulunan bu hAdise elyevm 
Berlin ceza mahkemesinde görlilmekte
dir. Davanın mevzuunu anlatalmı : 

Bir Yahudinin Koblenç'te küçük bir 
oteli varmış. Otel çok pis ve tahtakuru-

· Virjinalı ve mavi gözlü olan bu gLnç 
ve güzel kız, İngiliz Kralı Sekizinci 
Hanrinin sulbünden geldiğini iddia e -
dcrek, Londraya gelmiş ve müzelerin, 
evrak mahzenlerinde aile şeceresinin 
suretlerini aramaya koyulmuştur. 

londrada dört ÜnifJersite 
talebesinin marifeti ları ile dolu bulunurmuş. Fakat Yahudı, 

oteline tahtakurularını Ren'in muvakkat 
Londranın büyük mücevherat tile • 

işgali zamanında vaz'ıycd eden askerle- carlarından biri, bir otele 14 bin İngiliz 
rin getirdiğini isbat etmeği becererek o liralık mücevherat götürmeğe telefon
vakitki Ren idaresinden 150,000 mark la davet edilmişti. Tüccar iyi bir müş
tazminat koparın.ağa muvaffak olınuştur. teri bulduğu mülahazasile telefonla va 

BilAhare Renin Almanya tarafından ki olan davete hemen icabet etmek üze 
kat'iyen işgal edibn~sj üzerine Yahudi- ı·e mücevherleri bir çanta içine koyup 
nin bu tazminat meselesi nazarı dikkati atladığı bir otomobille yıldıran gibi o
celbetmiş ve yapılan tedkikattan sonra tele yetişmişti. Otelde dört genç kendi
otel sahibi dolandıncılık cürmile mahke- sini bekliyordu. Mücevherat tüccarı -
meye verilmiştir. Şimdi hükumet Yahu- nın kapıdan içeriye girdiğini görür gör
dinin otelinin eskidenberi pis ve tahta- mez dördü birden adamın üzerine at -

lıyarak yere yuvarlamJilar ve otel mils 
kurusu kaynağı olduğu hakkı~da malı- tahdemlerl işin farkına varıncaya ka -
kemey~ birçok şahid ~etirmiştır. Buna dar içindeki on dört bin İngiliz lirası 
mukabıl Yahudi de eskiden otel1?de tah- kıymetinde mücevherat bulunan çan -
takurusu bulunmayıp muvakkat ışgal za- tayı kapıp ıır olmuşlardır. 
rnanmdaki askerlerin getirdiğini ıahid Kırk sekiz saat sonra, polis dördünü 
ile isbat edeceğini iddia etmektedir. de Oxford'da yakalamala muvaffak ol-

Berlin efkarı umumiyesini hararetle muştur. Bunlar, içlerinde birisi bir ge
işgal eden bu hAdise bütün Hitlerci gaze- neralin oğlu olmak üzere en iyi ailelere 
teler tarafından yeni bir «Yahudi sk.aıı- mensup gençlerdir. Yalnız mücevherat 
dalı• olmak üzere teşhir edilmektedir. henüz ortaya çıkmamıştır. 

li, yani Cenevre kararlarının t:.ttbi~ı es -
nasında kendisinin bir y:ıbı.-.ncı olarak 
tdakki edilmesine rnzı ol,,adığmı söyli
yecektir. Bir taraftan bu pre~~;p me - r 
~lesi üzerinde kat'i vnZ.:vPtinı b()ylece 
••. uktan sonra, diğer tar.:ıft:rn dR Fran- İSTER iN A N, İST E R İNANMA! 

sanın müstemlekeci mem.:rlorı fa .. a!m _ Dün bir mecliste Manisa meb'usu Sabri Toprağın Türk münasebetlerini kolaylaştıracağı dil,Uncerile biraz da türk-
dan yapılan şeylerin bir ç".>k!arıru t .. ukid vatandaşını türkçe konuşmıya icbar için yapmış olduğu tek- çı bilip bılmediğini öğrenmek istedim. 
edecektir. Bahsin her iki roktasl"flR .da hf etrafında konuşuluyordu. Mecliste hazır bulunanlardan _ Hayır, cevabını verdi. Halbuki hüviyet varakasından 
yerden göğe kadar haklı ohı:ı 'rürkiye bir dost fU hiklyeyi anlattı: . anladım ki bu kız İstanbulda dofup büyümilş bir İstanbul 
cumhuriyC'ti, Hatay hakkmd'llti C~ncvre cÇocuğuma almanca öğretmek için bir mürebbiye arı - mektebinde okumuştu. 
karar\.rmın bir oyunçak cfo~ıl. gayet yordum, gazetelere ilAn verdim. İlk gün genç bir kız mü-

racaat ... tti. 23-24 yaşında vardı, vesikalarına baktım, tahsil - Neden öğrenmediniz? diye ıordwn. ciddi bir mesele oldu~unu scy!iy"«'Pk ve "' 
Milletler Cemiyeti tnı afı:-dtı"l bu rusus- derecesini o çtum, epsı e munası ı, o zaman ev eı. ~ -ı ·· h · d ·· "bd" h lki il• - Lüzumu olmuyor da ondan, cevabını \'erdi. 

ta esaslı kararlar ve te:U:i:-l"r alıT!nıası- İ S T E R 1 N A N, İ S T E R İ N A N M A l / 
nı istiyecektir. _J 
Yakın zamana kadar Milletler C<.'mi --. L---------------------------------------·---·---

değil,· o niyete yediğimiz müzahrefat'l 
için için, kerih kerih kaynamasıdır. 

Sabahleyin kahvaltımızda yediği 
miz tereyağı da tereyağı değildir. Biı • 
zat yağ ticaretile meşgul bir dostum 1" 
na dedi ki: cHalis inek tereyağının Jl11l 
liyet fiatı bu gün piyasada satılan 
yüksek yağlann dahi fiatından üstü? 
dür. Bu -vaziyette, tereyağı diye yedı 

I ğin nesnenin safiyetine artık sen inaD· 
B ı sözü işittikten sonra, yurdumu 

.zun diğer nefis ve şifah bir mahsulü 
lan ve çok şükür, henüz içerisine hil 
katılmıyan balı, bu bozuk yağa katı 
da yemeğe kıyamıyorum. 

Halbuki o ne nefis şeydir! O ne gil' 
zel bir an'ane idi!. 

1· Çocukluğumda, sabahleyin, mekt.6' 
be yollanmadan evvel, sıcak pidenin ~ 
zerine, önce kaymak gibi yağı, sow• 
da Ankaranın petek balım sürerler ~ 
bizi, kışın yakıcı soğuğuna karşı adet 
zırhlarlardı. 

Bugünün cılız, renksiz çocukların: 
bakıyorum. Onlar da, ekseriya sab9 f 
kahvaltısında ayni şeyi yiyorlar, fal<.11 

beslenmiyorlar. Sebebi, yedikleri ya ; 
ğm faydadan ziyade zarar verir olınS: 
.smdandır. Menfaat hırsından doğan bta 
le, nesle .suikasd ediyor. Aldırmıyo~ 
ama, bu böyledir. 

Halbuki çocuğa, onun sıhhat ve se • 
Uımetine taalluk eden işlerde daha haf 
sas, hatta icab ederse zalim, davran ~ 
mak vazifemiz değil midir? 

E~ 
' ~---··---

yeni adliye tayinleri 
Ankara 6 (Hususi) - Yemi adliye ta~ 

yinlerini 'T>ildiriyorum: 
Gebze sorgu hfiltlmliğine Ünyeden TeV"' 

file, Menemen sorgu hakimliğine Behçet, 
PolaUıya Hüsam, Keşana Geyveden Nll"' 

ri, Şileye Ramiz, Manisaya Fethi, tayiıl 
edilmişlerdir. 
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Eu Sabahki J ( (' ı 

1
- Gazetelerde -ıl •)A11ıu-Otlc-;ıtV 

mlyctlnln tavassut etmesi netıcesınde neler w Diinya nasıl Ç 
- liôrıu gümüz Fikirler __ A .. -:"\!~ • d f d k Tan - Ahmed Emin Yalman bugünkü baş-

ı n e 
• k 8 • makalesinde Hatay meselesinden bahset -

ı a r a a r a S 1 n a ı mektedir. Ahmed Emin, Bu işe Milletler Ce-

kıl' umduğumuzu, fakat bugün nelerle karşılaş-

ın h b 
• d 8 dd 1 d tığım1zı tebarüz ettırdlkten sonra diyor ki: düzelebilir? 

U ar t • cMilletıer Cemiyeti hesabına yegflne li-
ii! e e yenı en ş e en 1 midimiz, önümüzdeki 17 ik.lncl kanun top_ Tazan: S~Jim Ra~p Em~~ 

bıil ~~n~::;:~1:~~~: ~.~a~~d:~~r~n 1:;7 ~~~:a: (E!_ abık Alman iktısad nazırı dok -J ap l masının asıl esaslanna ve hakiki ruhuna tam ;;;;;JJ tor Şaht, dünyanın hep höyle 

on ar Şanghagdan çekilen bütün telgraf ve telsiz bir surette dönmelc~dir.1' tersine gitmekte devam edeceğine kani 

h 
............... değildir. Paralarını altın esasından ayı-

a be .. le-- •n • s •• etmeg~e başladıla Cumhuriyet - Yunus Nadi cPamuk zira- ran memleketlerin, fazla uzak olmıyan 

Lo 
, ' l ı san ur "' r atini nasıl hlmaye edebiliriz?. serlevhalı ya-

.. tıdra 6 (H • zısında bu yıl bütün dünyada olduğu gibi bir atide, tekrar bu esasa dönecekl,.rine 
t\in telgraf t USusı.) - Şanghaydaki bil çirmek için çarpışan iki taraf arasında ve bir Japon tayyaresi de düşürülmüş· memleketlmlzde de pamuk istihsalinin faz - inanmaktadır. Bu tahminin bilhassa ek
:tinde bu 'b elefon ve telsız merkezle _ muharebe bütün şiddetilf' devam etmek- tür. la, bnndan dolayı da flatıarın geçen sene- sik olan tarafı fazla uzak olmıyan bu atı-
si.ir rnernU:,~ ah?an itibaren Japon san - tedir. Çin hattının merkezi şimdi Yen - Bu tayyareler a ni zamanda' Yang - kile yarı yanya ucuz old~ğunu söyledikten nin ne zaman olduğunun tasrih edilme -

:Suaı-;n arı ış başına "'.eçmı'clerdı'r. d . . f tse neh . .. . d Y . . sonra, pamuk müstahslllerınin bu yılki .sı - . b 1 l'tıak ""' gazetecil . J ,.. ~. . çeu yakinin e teessüs etmış ır. rı uzerın e bulunan ıkı Japon kıntılo.rmı önllyecek acele tedbirler almak mış u unmasıdır. Acaba 1938 mi, y.Jksa 
aı:nı 

11 
• erın ~pon salahıyettar Çin tayyareleri pazartesi günü Vuhu topçekerini de bombardıman ederek lüzumundan bahsetmekte ve bunun için de Ul39 veya 1940 mı? Doktor Şahtm 

gi .. b ezdındek" k f kn b '' ir hava 
1 

i ı on eransı, çok ger- nehri membaında bulunan bir Japon top- uutumışlardır. Jki şekil tavsiye etmektedir. Muharrir, ya - bu husustaki mütaleası dikkatle gözden 
ancı .ın ç nde cereyan etmiştir Ya- çekerini bombardıman etmişler ve mü- Hankow 6 (A.A.) _ 22 Japon bom- zısınm sonunda, Celal Bayar hükümetinln geçirildiği zaman, bu atinin en yakın bir 

l<' ltettar Jaepınleketıer gazetecileri, salfthi - him hasara ug~ratmışlardır. Ayni gu-nde bardıman tayyaresi berab 1 · d 16 bu işe bir çare bulacağından ve köylünün ihtimal ile bu tarihlerden en uıağın:ı k on . ' er erın e Jstlhsal ve iştira kablllyetıertnt arattırac!L -
,..t :da sarahat~emurundan sansür bak - Pekin civarında bir düşman tayyaresi ~~cı tayyaresı bulunduğu halde bugün tından ümtdvar bulunduğunu söylemekte _ matuf olduğunu anlamak zor değildir. 
ll' liin tnun a aynı zamanda bu san - düşürülmüştür. ogleden sonra Hankow üzerinde bir ce- dlr. Çünkü bu saadet devresinin gelebilmesi 
~ ~'Ur tazam d.. ·· A 18ı:ı ette Yap 

1 
1 urust ve çabuk bir Dün Hangçeu üzerinde 30 Japon tay _ velan yapmışlardır. Kendilerini tayya· """""""' için doktor Şaht tarafından ileri sürülen 

il" d~tnişlerse ~eahc~ğıb~akkıt'da teminat is - yaresi U!;arak tayyare karargahı civarına re dafii top1arın şiddetli bir ateşi kar - Kurun - Asım Us cDevlet daireleri ve o- bir takım şartlar v.ırdır ki başlıcas .. şun-
A., .ı· ıç ır cevab ı l c::ılamışt F k t b ta l d h' torltesb serlevhalı başmakalesinde, memle- , d 
c;>" • a amamış ar • 5n kadar bomba atmıclarsa da hasar e - " ır. a a u yyare er en ıç ~r ır: \'. ~ b' · · kette on beş senedenberl devam ed~ \lmran 

Ş"ıdd • hemrniyetsı'zdı'r. ırıne ısabet vaki olmamıştır. f ll tlnl dh tm k ed' b ti aa ye me e e t ır. 
~ıarıgçeu 

6 
e ı muharebeler Tayyare meydanına 50 kadar bomba 

1 - Versay zihn!yetinin terki. 
2 - Arsıulusal borçlar meselesinin tes

viyesi. !0t: l3ir çok (~.A.) - Çin ajansı bildiri- Çin tayyarelerinin faaliyeti ntılmıştır. Tayyareler, telsiz istasyonu-
~\'arında b Çın kıt,aları daha, Hangçeu Hankeu 6 (A.A.) - 60 Çin tayyare- nu da bombardıman etmişlerdir. 
Şimdiden ci~!~nan ve küçük baskınlarla si Nankinin cenubu garbısinde ve Nan- Şanghay ile Hong - Kong arasında 
~n ~e\'zlleri~ surette saı-sılmış olan ~a - kinden 80 kilometre öt;de bulunan Uhu . 1:'ok~~ 6 !.~.A.) - Domei ajansının 
ç n Çıentan e ~rşı taarruzu tdkvıye Japon tayyare karargahını bombardı - bıldırdıgıne gore, Şanghay ile Hong • 

y1t Çeu civarındg ~ehr:ni. geçmişlerdir. Hang- rnan etmiştir. Kong arasındaki telgraf irtibatı bugün 
i • ~~ı muhım mevzileri ele ge- 5 Japon tayyaresi tahrib olunmuş saat 13 de kesilmiştir. 
a.ff l'fı!·ı .................................................................................. . 
~: ·ıı ~1 etler cemiyeti misakı 1 Fak Kurdoğlu bu 
i ' 
ı. 

1>' 

' 

azı rnad?eleri adeta _uykuya daldırır gibi hükümsüz sabah g e 1 d i 
c hır hale getirmek mümkündür,, 

enev-re 6 ( llın Milletı A.A.) - Aveno1, İtalya- fak mikyasda bile olsa ilılfil edilmesi -
llleS{:1est h er Cemiyetinden çekilmesi nin 19 t 9 mukavelenamesini tamamile 
ll'ıak u.. akkında görüşmelerde bulun tahrib etmek dernek olacağı mütalea -
ai.ı .. ere Yakın q•"ecekt· da Paris ve Londraya sında bulunmaktadır. Yalnız bu misa • 

<'\ven~· M· kın bazı maddelerini adeta uykuya dal-
nuı e~ası , ılletler Cemiv~ti misakı - dırır gibi hükümsüz bir hale getirmek, 
Vafık 0ıı:ı1suret~e ıs.~ah .~e tadi~inin mu· bazılarını da hal ve zamana uygun bir hk • Y•:•gı, çunku bu mısakın u- şekilde tatbik etmek mümkündür. 

fır avnın mezarı! İngiliz - ltalyan 
tah· bulundu görüşmeleri 

ıre 6 (A , Londra 6 (A.A.) - Evvelki gün Ci
ano ile Perth arasında yapılmış olan gö 
rüşme, Akdeniz meselesinin halli için 
İngilizlerle İtalyanlar arasında yapıl • 
ması miitasavver olan müzakerelerin 
açılması tarihini yaklaştırmış görün -
memektedir. 

~rıı.nın ' . .A.) - Walter Emery, Sak 
illt Pir• şıı:nalınde birinci Handanın iki 
huı avın N . " flluşt enesın muhteşem mezarını 

ıt Ur. 
ı.. e~atda b'" .. 
11;oleksı·y ' uyuk bir kıymeti haiz bir 
llt. on .. . 

Ühürünu' uz:rınde Fir'avın Nenesin 
laireden ~avı balçıktan tabak, desti ve 

J 
~kkebtir. 

ııg·ı -----
Ye~. tere Mısırda 
'l'e~1~ bir hava üssü 
to lS ediyor 

~t tıdra 6 ( - esi, ı . A.A.) - Bir akşam ga -
ltanaıı ng!ltere hükumetinin Süveyş 
~Unda bakininde İsmailiyenin cenu -
an Çok ~~~f~a'da sevkülceyş bakımın· 

dan1 v Uhun bir askeri tayyare mey 
ğu Ucudc · nu hab gctırmek niyetinde oldu -
kendısind er vermesi üzerine bu babda 

İki devlet adamı, yapmış oldukları 
bu görüşmeden bilistifade her iki tara
f.n arab lisanile yapacak1an radyo neş
riyatı meselesini de tedkik etmişlerdir. 

Is viçre ile ticaret anlaşması 
.yapılıyor 

Ankara 6 (Hususi) - lsviçre ile hüku
metimiz arasında yapılacak yeni ticaret 
ve klering anlaşmaları müzakerelerinde 
hükumetimiz adına Türkofıs reisi Bür -
han Zihni ile Türkofis müşavirlerinden 

Cabir bulunacaktır. ------:~ ~azırı tn ~s~ifsarda bulunulan ha 
ıbınce i ngılız - Mısır muahedesi mu

bir Çoğ' ngiliz hnva kuvvetlerinden y unanistanda zelzele 
dilecefti tı~un kanal mıntakasına nakle • Atina 6 (Hususi) - Patras ve Kalas 
l'ekeı; ~ı Ve halihazırda yeni üssülha - rida'da oldukça şiddetle hissedilen bir 
lundu J...ınşasının derpic:: edilmekte bu -j zelzele üzerine bütün ahali korkula -

g"nu ·· ~ 1 d soylemekle iktifa etmiştir. rınd .m kırlara kaçmış ar ır. 

Q aki~;Y;-;e --ken = 

ş.~!? 20 milyon dolarlık silah a'l'•or 

Bugün ticar.et odasında 
tüccara yeni anlaşmayı 

izah edecek 

Şam 6 (A.A.) - Cemil Mardam Bey, 
Suriye hükıimetinin az•.ıklar hakkında -
ki hattı hareketini Fıansız mümessilleri
le birlikte sarahaten tayin etmiş olduğu 
nu bildirmiş ve: 

cDin azlıklarının ve Fransız memur _ 
larının vaziyeti hakkınciaki bütün endi -
şeleri ortadan kaldırmak için, muahede
nin tatbikinden doğan bütün mesele~eri 
tedkik ettik• demiştir. 

Cebel-Dürüz meb'usiarı dün ilk rlefa 
olarak parl~ento içtimaında hazır bu
lunmuşlardır. 

Filistinde 
Suikasdlar 

~enncıığıne 7 <A.A.) - Çin mah:ı.fllinden hassa ispanyaya gönderilecek komisyonlar
" evveı tarı göre, Çln hükümet1, 10 ki\nn-1 da çalışacak eşhası seçmek ve ayni zam~nrla 
~ lllUhıı:nın~nde Yabancı memleketler silah ~eri çekllecek gönüllüler mlkdarı ile ikı t:ı.
Yoıı batatyal fabrikatörleri nezdinde, nğır rlfa bnZl muharlb hukuku tanımak keyflye
)a n <lolarııkarı da dahil olmak üzere, 20 mil- u arn.sında!d münasebeti tayin etmek ile 

I>trıışıır. Silfi.h ve mühimmat siparişi meşgul olacaktır. Kudüs .6 (A.A.) - Telaviv'den Ku-
<1a81ı>!lrtş, ıo b l\I · tnn dahili istikraz yapıyor düse gitmekte olan bir Yahudi otobüsü 

rcıa h in nıod acnrıs ~ t B" (tat arır ve ern tüfeğl, mühim mık- B d te 
7 

(A.A) _ Hükümet yakında taarruza ugramış ır. ır yahudi polisi 
"a e~1i.lSke lnı ..,: ~r makineli tüfeği, 100 bin 360 um~~~~ pengo!lik bir dahili ıstİkraz çı _ 1 ağır &urette yaralanmıştır. Kudüs va -
"e l'~;ckted r. Bu nı;;:;~ır ~~~ry,al~~ı ~~tl~ karmak niyetindedir. Maliye nazırı B. Fa bin- roş1arından bırinde bir yahudi ameie 
:~ıı ~ n~~l!ğerı, SovyeJ~r ~lrl~;n Sinkla~~" y!, büdçe müzakereleri esnasında, parlfı.men- telef olmuştur. 
tlı'J nacaktır ak uzere ikt yoldan Çine tdhal :.odan bu husu.sta sclfıhlyet tstıyecektlr: Aln~ '.1 nvrıda kızlar ev 
latı.~uı ~u ne ~lParişln ~atın alma parnsını Bu haber şimdiye kadar daha resmen veylrl • • 

• te lltnd .nen tediye edllmlştlr. Geri ka- olunmamıştır. hı ı.metı Öğre -ecek' er 
Ad~nıinı·· e v rııe~ektır. Polonyada ~iddetli soğuklar Bertin, 6 (A.A.) - Alman gençlik da-

lca Lanc'ra ,udahalc komitesi toplanıyor Vnrşova 7 <A A.l - BütUn Polonyada ircsi şefi Baldur Von Schisrach, genç 
.....!1aatınc .. <A.A l - Diplomatik mahafilln nıüdhi'" so~uklıır devam etmektedir. Cenubi l · · b • · • · · ~°'il .. ere, ıı kl'ı " ı:; ~ ıf lt d kız ar ıçın mec urı ev ışı nızmet. tes.s e-

adenıı - nunusantde toplantıya Polonyada dağlık arazide dun, s ırın a ın a den bir emirname imzalamıştır. 
nıudahale tali komitesi, bil- 32 derece soğuk kaydolunmu§tur. 

Romanya 
Veliahdinin 

3 - Almanyaya müstemlekelerinin ia
desi. 

4 - Milletlerarası iktısadi bir sulh te
sisi ve ilh ... Geçirdiği kaza 

Doktor Şahtın ileri sürdüğü bu şıutla-

T 8 yyarelerimiz ve bir rın nası1 kabili tahakkuk olabileceği cid-
torpido Karadenizde den düşünülecek bir meseledir. Çlı!lkü, 

deviz serbestisi tesis edildiği gün, bir çok 
araştırmalar yaptılar memleketlerde mahpus duran sermaye-

Ankara 6 (A.A.) - Romanya veliahdi- ler, hududlan açık bularak dcrhnl dışa· 
ni taşıyan torpidonun Karadenizde hü - nya hücum edeceklerdir. Bu hal, yalnız 
küm süren büyük !1rtına neticesi olarak 1 . . A manya gibi totaliter rejimler içi.'\ mev-
hiç bir limana muyasalat edemedığı ve zuubahs d ğ'ld. A . d t ·ı 

_ A e ı ır. ynı zaman a ngı -
gemiden haber alınamadığı hukumetçe tere ı"çın· dah' 'd b' iht" ld" Ç" - . . ·ı~ ı varı ır una ır. .un-
duyulması uzerıne derhal sahıl vı e1yet - kü: 
lere tebligat yapıldığı gibi bir torpido 
muhribi de Karadenize açılarak taharri -
yata başlamıştır. Ayni zamanda deniz 
tayyareleri Boğaz açıklarına kadar u~a
rak Romen torpidosunu araştırmışlardır. 

Bükreş 6 (AA.) - Prens Michel'i 
Atinaya götürmekte iken Karadenizde 
şiddet1i bir fırtınaya tutulan Maria Re
gina adındaki Romen torpidosu, King 
I ,ear ismindeki İngiliz vapuru tarafın
dan çekilmek suretile bu sabah salimen 

İngilterenin iktısadi ve sınai bünyesini 
muhafaza eden onun gümrük duvarları~ 
dır. Bu duvarlar kaldırıldığı gün, Alman 
mamulatı ile beraber Japon mamulatı İn
giliz piyasasını istila edecektir. Onun 
içindir ki, bugünkü şartlar içinde bazı 
memleketlere nasıl siyasi hürriyet ya • 
ramıyorsa, bazılarına da iktısadi serbes
ti elvermiyor. 
Şu hale göre, doktor Şahtın tahmıni. 

hayal hududunu g~çmiyen bir temenni • 
dir ki tahakkuk edebilmesi için bu dün -
yanın esaslı bir tasfiyeden geçmesine va
beste bulunuyor. - Selim Ragıp Em<'ç 

Köstenceye gelmiştir. 
Prens Michel, trenle Bükreşe gel -

miş~ir. Buradan kara yolile Atinaya gi
decektir. 

Yunan Veliahdinin 
Nişanlısı Atinada 
Toplarla selamlandı 

ıı-Sabahtan 

1 

Sabaha: 

kime Kim çarpar 
Gazetelerin zabıta sütunlarında sık sık şu satırları hayretle okurum: 
cDün Bahçekapıda vatman falanın idaresindeki tramvay arabası falıma çar

parak yaralamış, vatman tevkif edilmiştir.> 
Bu klişe haliue gelmiş satıl'hrı dikkatle okursanız benim gibi hayret eder

siniz. İfadeye dikkat ediniz. Tramvay adama çarpmıştır. Halbuki şöyle oia 
cak. cAdam tramvaya çarpm1ştır.• 

Tabii değil mi ya? .. Tramvayın kendine mahsus bir yolu var. O y."llnııdan 
ne sağa, ne sola yarım santim tlşamaz. Yayaların da yolu var. Şu hale tram
vayın c.ltmda kıtlan r.dam kendı yolunu bırakıp tramvay yoluna çıkmış ve 
bu çıkışla da kendisi tramvavcı çarpmış sayılır. Tramv.:ı.y daha kuvveH; ol
duğu içın çarpanı ezmiş Çarpan tramvaydan kuvvetli olsaydı tramvayı par
çalıyabilirdi. Bu kadar sade VE: açık bir hakikat karşısında bu vak'aların 
gazetelere: - cTramvay bir ndnrrıa çcrpmıştır .. diye ters bir muhakeme y:iı üt
meleri eJbntte doğru değil. HelP üstelik cvatman tevkif edilmiştir> diyP ~arp
rnanın günahır.ı da bir çırpıda valmaııa yükletmek insafısızlık değil mi? 
Eğer tramvay rayın ve arşe ile alUkasını kesip yan kaldırıl'T'a çıksa ve birine 

çarpsa ifade o zaman doğru olur. Fakat kendi yolundan sağa ve sola hatta 

1 

bir milimetre taşmasına imkan olmıyan bir tramvay birine çarparsa bu Yak'a 
nncnk bir adam tramvaya çarpmıştır şeklinde ifade edilir. Bilmem ynr.lıs mı 
düşünüyorum?. Bürhan Cahid 



4 Sayfa 

Esnaf cemiyetleri idare hey'etleri 
dün umumi bir toplantı yaptılar 

Müzakerelerde 800 lira masrafı olan yardım bürosunun 
141 kişiye istida yazmakdan başka bir iş görmediği 

anlaşıldı, lağvi isteni!di, fakat büro ib~~a edildi 

so~ POS'IA İkincikanuo ~ 

Müfettişler her 
müracaat edeni 

dinleyecekler 

Ahmed Emin aleyhindeki davalardal 
b:r; daha başladı 

Otobüs tahkikatı ile meşgul ol~n 
mülkiye müfettişleri dün tasnif ve ted· 
kik ile va.kit geçirmişler, haricden kim-

Fakat Tan'ın neşriyat müdürü mahkemeye gelmedit 
için muhakeme başka güne bırakıldı 

seyi din1ememişlerdir. Ahmed Emin Yalman aleyhine açılan 
Evvelki gün, alınan plakasının geri davalardan birine, asliye 1 inci ceza mah

verilmesini temin etmeleri için müfet- ke.mesinde dün saat 15 de bakılaca"ktı. Bu 
tişlere müracaat eden bir otobüscünün dava Recai Nüzhet Baban tarafından 480 
bu k'ieği haklı görülmüştür. Bu otobüs inci maddeye göre ikame edilen, neşren 
cü dün belediyeye başvurarak otobü - hakaret davası idi. Dün mahkeme saati 
sünün plakasını geri almıştır. geldiği zaman, asliye 1 inci cezanın bu-

Bir hamalbaşının, İstanbuldaki ha - lunduğu koridor kalabalıktan geçilmez 
mal işlerini de tedkik ediniz şeklinde bir hal almıştı. Ko:idorda davacı Recai 
müiettişlere yapmış olduğu müracaat Nüzhet, Ahmed Emin, otobüs hidisesile 
nazarı itibara alınmış ve dünden iti • alakadarlardan diş tabibi Avni Bayer 
haren bu işin de tedkiki ile meşgul o -
!unmağa başlanmıştır. 

Dahiliye Vekaleti teftiş hey'eti Rei -
si Tevfik Talfıtın riyaseti altında me -
sailerine devam eden müfettişler 1ztı • 

göze çarpıyordu. Fakat, Tanın neşriyat 
müdürü Sabri Salim ortalarda yoktu. Ni
hayet celse açıldı. Davacı Recai Nüzhet, 
suçlu Ahmed Emin ve Ahmed Em.inin ve
kili Nazmi Nuri yerlerine geçtiler. 

rabı olan her vatandaşın şikayetlerini J 

dinliyeceklerdir. Tanm neşriyat müdürü Sabri Salim ile 
Otobüs işlerine aid belediyede mev Recai Nüzhetin vekili eski. müstantik !Ilk- fJO 

met gelmemiclerdi. Dünkü muhakt>mden l>ir iftlı cud dosyalardaki mühim noktaların 'it ;j 
mlifettiş1er tarafından suretleri çıkarıl- Reis Sadettin Ahmed Emine Sabri Sa- lebi kabul ederek, duruşmayı ayın 11 

maktadır. Müfettişler tedkiklerine dair li.min niçin gelmediğini sordu. O da, şu bıraktı. ~,.& 
Toplantıda" w ıntıbG vekfilete verecekleri raporla beraber cevabı verdi: Haber aldığımıza göre Ahmed ~ 

Esnaf Cemiyetleri İdare hey'etleri Bundan sonra muhasib MailU.m tek· bu suretleri de takdim edeceklerdir. - Hastadır. Vazifesine de gelmiyor. Yalman, Recai Nüzhet aleyhine }tctl 
dün hey'eti umumiye halinde Halke • rar kürsüye gelerek e&naf için küçük Fakat, dün haber göndermiştim. Gayret de bir dava açmış bulunduğu için, bet 
vinde bir toplantı yapmıştır. Toplantı - bir hastane yapıhnasını ve buraya bir Dün hararet edip, bugün mahkemede hazır bwunaca- davanın da tevhidini istiyecekUr. __...J 
ya Hamallar Cemiyeti reisi Kadri riya- rontgenle bir de hasta otomobili alın - ğını söylemişti Recai Nüzhet tarafmdan Ahmed.~ 
set etmiş, ilk defa birleşik esnaf cemi- masını ve hastalar burada tedavi edil- SlfJrdan yukarJ Müddciumumt Hakkı Şükrü neşriyat aleyhine ikame edilen ikinci dava ıle 
yaU reisi Rüşdü söz almış ve geçen se- dikten sonra nekahat deVI"CSini geçir - müdürü Sabri Salimin ih7.aren celbine bur Saminin açtığı davaya da aY111 

ne yapılrmş olan esnaf dispanserinin mek için ayn bir mahal bulunmasının çıkmadı karar verilmesini istedi. Mahkeme bu ta- ünde bakılacaktır. 
tahsisatına zam yapılmasını teklü et - lüzumlu olduğunu anlatmıştır. Hazır • --••••••••••••••••••••••••••~•••••••••--...... ••••••••.,..... 
mişlir. Bu teklifin müzakeresi biraz }atlığı bir projeyi de kongrenin tasvi - Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan Poliste : Amcasının 
sonraya bırakılarak yardım teşkilatı bine arzetmiştir. Bu projeye göre aldığımız malfunala göre, dün, yurdu -
muhasibi Mazlfun kürsüye gelmiş, teş- 2000 liraya bir hasta otomobili alma - muzun her tarafında hava tamamen ka Askerlik dernnde 4 kız talebe .. J • • 
kilatm bir yıllık irad ve masrafını hey- cak, buna 500 lira benzin yağ masrafı, palı, Zonguldak ve Kocaeli mıntakaları tahta parçalan ile yaralandı 0 eceğIDI 
eti umumiyeye arzebniştir. albnlŞ lira da şoför aylığı tahsis edile-ı yağmurlu geçmiştir. Evvelki gün tız ıısestnde askerlik dersin- h d 

Bundan sonra Cemiyetin doktoru o cek, bu da dahil olduğu halde 14,000 Rüzgar, Trakya, Marmara havzası de bir M.dlse olmuş, Zabtde adlı bir talebe İSSe en genç 
peratör Halid Ziya dispanserin bir se • iiralık bir fevkalfıde büdce ile hastane I ve Cenubi Anadoluda şimalden, Orta ' mavzer tüfeğile dört arkadaşını yüzlerinden fi 
ne zarfında yaptığı işler hakkında iza- idare edilecektir. Anadnluda garbdan ve orta kuvvette ham surette yaralamıştır. Aksu vapurunda kömürcü olan, #1_ 
hat vermiş, bu sırada Berberler Cemi - Uzun münakaşalardan sonra bu da 

1 
Karadeniz kıyılarında garbdan fırtm~ 1 rın~1:ı~~ı:S~~ı: C:~ae~:k~~~e;: ~~1: kat h~len fırıncılık yapan Rizeli ]-1 d 

yeti reisi İsmail Hakkı kürsüye gele - dığerleri gibi ekseriyetle kabul edil • 1 şeklinde esmiş, Garbi Anadoluda sakin 1 2emesı olarak tkl mavzer getırtmlf ve cdoı - oğlu Ibrahim, evve1ki gece k9~ ~ 
rek iş bürosunun raporunu okumasını mekle beraber ayrıca bu tahsisata kar-1 kalmıştır. dur kapa .. talimini göstermeğe başlamıştır. Hakkının oğlu Enver le birlikde ~ır S" 
ıica etmiştir. Bu rapor okunmuş, bun - şılık bulmak çareleri aranmıştır. Bu 1 Dün, İstanbul da da hava tamamen Bu sırada kız talebelerden Zahide içinde cıde gezip, dolaşmış ve eğlerunişh·JI 
da yedi ay içinde yalnız 141 esnafa is- hususta azadan birisi her sene 25 ku - · kapalı geçmiş, rüzgar, şimalden, sani - ~:~r't'a 1f:;:erı :~unan bu maTZerlerden at 10,5 da Enverden ayrılan tbr9 

tida yazmak ve hukuki yollar gösteril- ruş mukabilinde esnafa verilen cüz - yede beş metre sür'atle esmiştir. _ n.Been :un:10~ dolup bopltııacağını bundan sonra tamir için KasımpaŞS 
mek suretile yardım edildiği bildiril - tlanlann badema elli kuruşa verilme • Dün sühunet derecesi azami sıfır, as çok lyl blllrlm• diyerek tüfekle OJ'llamağa 3 numaralı havuza çekilen Aksu ''8~ 
diği bu büronun yedi ayl1k masrafının sini ve buradan toplanacak paranın gari, sıfırın altında 1,8 santigrad olarak 1ı ba~lamıştır. Bu sırada_ Zabidenln tet. parma- runa dönmüştür. İbrahim, soğuk ıxıU 
da 800 küsur lirayı bulduğu görülmüş- hastane masrafına karşılık tutulmasını' kaydedilmiştir. ğı tetiğe dokunarak tutek ateş alDUf n fır-' b t"l b" 1 t k'" -ru "f' 
- . . - . . . . . ~ . layan tahta menni parçaları arkadaşlann - nase e ı e ır manga aş omu 

tur. İsmaıl Hakkı yapılan ışe gore mas- ıstemıştır. Fakat teklıf reddedılerek ha Yagmur ve kaıın 24 saatte metre dan Perihan Mel~hat Mukadder 'ft Peri _ karak vattığı kamaraya kovmuş ](eli 
rafın pek ~k olduğunu, ve esnafın böy dPma her esnaf cüzdan alırken ayrı bir murnbbaına bıraktığı su mikdan 5 ki - hanın yiizlerlne ısat>ei ederek hafif aurett.e d' . d' • k d 1 t i·· 

1 
' gJ 

le bir büroya rağbet etmediğini ileri makbuz mukabilinde 20 kuruş alınma- logramdır. yaralıunıştır. ısı e ~Y .uya a rnış ır. oy ece 
8
a; 

sürerek bu büronun lağvı ile buradan sına ve paranın hastane ve rontrıen Karadenizde fırtına olmasına rağ • Talebelerin Ut teda'filerl mekteb dokt.o~ - karbon ıntışarından, farkında ol.rJl rf 
tasarruf edilecek paranın dispansere rnasraflanna karşılık tutulmasına ka - men, henüz, 3 kanunusanide Kefken ru tarafından yapılmış •e kızlar e•lertne gon zehirlenen gemici, sabahleyin kartı~ 

h · ed"lm · · · t · t' U - 'lmi t' ·· 1 . d t b" k kta b k derilmMcrdlr. Talebelerin yaralannın blr d .. 1 .. b l t ta sıs ı esınr ıs emış ır. zun mu- rar verı ş ır. on erın e o uran ır ayı n aş a, hafta içinde tamamen 171 olacatı anlaşılmış- a o u u unmuş ur. . e' 
nakaşalardan sonra reisin teklifi reye Bundan sonra yeni yardım bürosu limana, hiç bir kaza haberi gelmemiş- tır. Vak'adan derhal haberdar ed11 

k?~u~ ve büronun ipkasına karar ve- hcy;eti idaı:_e sE?~ine ~1a~~ş, eski tir .. P...nlaşıld~~na göre, teh:.ik~ sezen Bir otomobil bir talebeye çarptı kard€şinin oğlu Enver, hadisenin '1-el 
nlmıştır. hey et oldugu gıbi ıpka echlımştır. denız merakıbı yakınlanndakı lımanla- şorör Sallhaddln Akgün'ün idaresindeki a· . 1,. ld - .,..;.ıl 

• 1 d ö• ·1 b'l ,. ısıne ma um o ugunu, gece .ı .,.J --------- ra sıgınmış ar ır. grenı e ı en yegane 2631 numaralı otomobil Ortaköyden Beşik - . .. . . 

H k •• h ~ ı ı • d kaza vaziyeti şudur: taşa giderken Deniz Ticaret Mektebi önün- hır ~ıkıntı bastığını soylemıştır. . tif a S 0 y S a } e r ) n e Mıuosotatfoanlpuk1 bir kakyıkt tch1ikehd~b l ~:rı~~~~1~e::r~:~a~:;:~~ çarparak muhtelif --~2?.~?.~--~~.:~~~~-~~.~:_:~~~ 
a amar ap anın sa ı o -

bl·r cesed bu undu ~~~ve biraderi Ali kaptanın idare~~- Matbuat Umum Miidürlü"ü A N A Do L 1 1 tıgı 100 tonluk kayık Bulgaryadan ko- _ g \ııl 
mür yüki1e gelirken Karaburunda fır- çok guzel ANONİM T Ü R I{ 

Dün saat 9 sıralarında Halıcıoğlu is-ı tazyik neticesinde, bir oyuk hasıl et - tına:va tutulmu~, ve bin ~~şkülatla.M.id bir takvim bashrdı 
kele memuru AH sahilin 20 metre k:ı- mistır. Cesedin 15 gündenberi denizde yenın Serves lım~nına ıltıca etmıştır. Matbuat umum müdürlüğü çok güzel Sigorta Şlrketlndell 
dar açıg· mda, de~izde yüzen bir cesed 

1
, \.•ü~dügu-·· tahmin edilmektedir. Şismic - Kayığın kapta_nı Jstanb.ula verdiğ! bir bir takvim bastırmı<!tır. Yirmi dört kar- ı dB 

· "' ı f1 k - ehliked ld - ·r Şirketimiz, bu kere Galata ' 
"Örmüc;:tür. Ali, vaziyetten derhal po - tir ve burun ile, gözler ortadan kay - te .• gr.a 8• .-ayıgın t e 0 ugunu ton yapraktan mürckkeb olan bu tak - "8' 
b "' b ld ti Voyvoda caddesinde Hezaren .ı• 
1isi haberdar etmiş, cesed Piripaşa ca- bolmuştur. Balıkların yediği anlaşıl - ı ıım1?. ~- vimin her sayfası yurdun güzel manza -1 nının birinci katında Galata }iusı.1' 
miinin önündeki sahne çıkarılmıştır. maktadır. Doktor Salih Haşim ceset ü· ~ yuzundcn ekspres de g~ ka~~· ralan, veya inkılab Türkiyesindeki ham- 1 ç-

Dun sabah saat 7 25 de Sırkecı ıs si müdürlüğü namile bir ~be 9 
•1 Vaziyetten derhal. müddeiumumilık de zerinde otopsi yapılmasına lüzum gör- ' . . - leleri anlatan eserlerden birinin fotoğrafı 

1
~ tığını ve müdürlüğüne de müsta1'1 

haberdar edilerek, müddeiumumi mu - müşti.ir. Hadise üzerinde görülen va - t~syonuna muvas.ala·t· ebnesı ıcab ed.en ile süslenmi..tir. Eser her cihetçe manalı .. 
S ] eks d rt t 15 d k k "w müdür sıfatile: avini Hikmet Sonel ile, tabibi adil Salih zıyet, adamcağızın bir cinayete kurban 1 emp.?n presı 0 . saa a ~ ·a zarif ve nefistir. Matbuat umum müdür-

Haşim hadise yerine gitmişlerdir. Cese gittiği ihtimalini kuvvetlendirmekte - te~h~urle ancak .12 yı 15 g~çe gelebıl • lüğünü tebrik ederiz. 
din boynu ile, sağ koltuğu arasına bir dlr. ~l§tır .. Konv~.yonel tr~nı. de 2 saat tayin eylediğini sayın müşterileri' 
halat geçirilmiştir. Halatın üzerine de, Müddeiumumi muavini Hikmet So· 13 dakıka teahhurle gelrnıştır. termiştir. Her tarafı, kar, beyaz. \'e nin ıttıla nazanna arzederken şiıtl' 

ABDI VEHBi DURAL'ı 

sici~lc ~ğır bir taş bağlanmıştır. Ce - nel ve zabıta hadiseyi ehemmiyetle Ek~resin fazla teahhü~ yapın.asını~ Jondurucu örtüsile örtmüştür. Çarşam- diye kadar şirketimiz hakkınd• 
sed uz:rmde şapka, palto ve yele~! bo- tahkik etmektedir. Cesedin hüviyetini ~~~ı B~lkanl~rda kışın ço~ şıdde .. tıı ba, Cumartesi postası hala gelmemişEr. gösterilen iti.mad ve teveccühün jS: 
yunbağile yaka mevcud değildir. Uze - te:>bit için çalışılmaktadır. Jıukum surmesı ve karların munakalatı Karndenizde şiddetli bir fırtınanın hü - bu Hususi müdiriyet hakkında dalll 
rinde p~~ yahud kıymetli bir sev de ... üçlPştirecek kadar fazla yagm· asıdır. küm sürdüğü öğrenilmektedir. Bundan, ~ k 1 -..-.id 

-.., • J b esirgenmiyece6 ini uv,·et e U••· 
bulunmamıştır. Üzerinde gömlek, al _ A k ı·k • l • Enincanda fırtınanın şiddetinden vapurların Trab- eder. 
tında bir fanila ile, gene bir tire fanPa .~ er l lŞ erı: Erzincan 5 (Hususi) - Buralarda zona gelemediği ve postayı veremediği _...... 

vardır. Giyin~ ve vaziyeti fakir bira- Yoklamaya davet k._aJrmalıkİİıı5mkııılenlıdıl·llıslıinlli•olllıla•n•ca..iş•id•d•e•t•il•emgiıııö•s•--a.n•lali~İııııl•m•a•kta••dı•r•.••••••••••'-•ı•:::::.•.•.•.•.•.•.•.:•.•.•.•.~~~~:ı 
damın halini göstermektedir. Ayakla - F t"h A... lfk ş .. _ _._d ş b 1zd ._ ..illll a ı s-.e.r aın::uu en: o em e -.a-
rında kömür tozu izlerine tesadüf edil- !•dlı harb malülü sübay ve eratla şehld ye
rnişt:r. Cesed üzerinde bir de cüzdan timlerinin 10/1/938 gününden itibaren 1 

bulunmuştur ki, içinde bir cımbız, ip - 113/ 938 gününe kadar hartnnın pazartesı, ! 
Iik, düğme v. s. vardır. Pantalon düğ- salı, çarşamba, perşembe günleri saat '1okuz- ı 

. dan on ikiye kadar yedlerinde mevcud res-
rnelerınden bazıları kopmuş, kopuk yer mi 5 ened, maU'ıllyet raporu. nüfus hüviyet 1 

ler başka düğmelere iliştirilmiştir. cüzdanı ve ma~ cüzdanlarllc birlikte 938 yı- 1 
Bütün bunlar CEsedin deniz iş1ı>rin - ıı lkrıuniyesine aid kayıdlarını yaptırmak u

de çalışan ve bekar bir adama aid oldu 1.erc şubeye mürnc:ıatıerl, gelınlycn veya kcn-
ğunu göstennektedir. di3lne yakın bir kimse ne yoklamasını yuka-

. . . rırla gösterilen uman zarfında yaptınnıynn-
Ta bıbı adıl tarafından yapı]an mu - ınr namına lkraın1ye tahakkuk ettlrllmlyece-

BU AKŞA .. M Dünyamn biriad utiati, me~hur 

PEK EMiL VANİNGS • 
1 

Sinemuında tarafından harikulAde bir nrette yaratılan 

GÜNEŞ BATARKEN 
Hissi ve muazzam film takdim edllecektlr. ayenede, bir yara, ·bere eserine rastlan- ği ve bu yüzden meydana gelecek tarorını 

:namıştır. Yalnız boğazına sarılatı ip kendilerine ald olduğu llD.n olunur. ':•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ıill....,. 



tu d ov e a a 

İzınirin bir yıllık ihracatı 1 ~~~anıda . t~k~~ 
ayını yapan ıkı kışı 

54 milyon lira tuttu yakalandı 

yürümeğe başladı! 
Sovyetlerin ılık sahalara doğru ilerleyen kutu b 

müstemlekesi üzerinde dört büyük Rus ilimi 
bulunuyor, bir buz kıranı aramıya memur edildi 

927 k Erzurum, 5 (Hususi) - Hasanknlede 

937 
de 99 milyon liraya 3,135,000 ton mal satmıştı t gayet garib ve şimdiye kadar görülme . 

(B~u.aratı 1 inci sayfada) 
lar, motörler, Aletler, yiyecekler taşıdılar. 
Heyet orada çadırlı bir kasabacık kura
rak tedkikata başladı ve ayni zamanda 
Moskova ile Kutub arasında bir de telsız 
telefon servisı kuruldu. Kutub üzerinde 
Sovyet bayrağının dalgalanması, bir a -
ralık İngıltere ve Amerikada hoşnudsuz
luğu bile mucib oldu. cKutubda toprak 
yoktur; buz üzerine bayrak çekip Kutba 
tasarruf iddialarına kalkmak doğru ola
maz!• tarzında matbuat neşriyatı göıül
dü. Bir aralık, sanki bir bu eksikmiş gibi, 
Kutba temellük iddiasından dolayı, az 
kalsın enternasyonal yeni bir mesele çı
kacak zannettik. 

Buz adasının bu suretle akıp gidişi fen 
aleminde pek de bckleruniyen bir hadist 
değildi. Kutub kaşifi Nansen, vaktile Ku
tub mıntakasından Groenland'a doğru 

bir cereyan bulunduğunu farz ve hatti 
iddia etmiş, iddiasını isbat için de o ci -
varda daha cenubda bir noktada gemisi
ni buzlara hapscttirerek öy!ece kendi ha
line bırakmıştı. Bu gemi buzlarla bera -
ber o cereyana kapılmış ve garb cenubu 
istikametine doğru kayıp gitmişti. 

de 54 milyonu alabilmek için 3,221,000 ton miş bir şekilde tekke ayini yapgn iki kişi 
Yakalanmıc:tır. Hadise ımdur: · b etti• 1' 1'-mal satmamız ıca Tayyar ve İsmail isminde ikı k~~i ak 

lntir ~ beı teMti 8'f'GIÇ faalty~ bW' taftb4 

k 1tnıir, 6 (Husus!) - Şehrimizdeki all-ı 937 yılı ihracatının asıl dikkate şayan 
adar dairelerden biri, İktuad Veklleti- bir vasfı da tudur: Ege mıntakası, 9Z'7 

::, arz~ilmelt üzere, Ege mıntakasının yılında 99 milyon Türk lirail kıymetinde 
ıırı Yılı ihracatı hakkında bir rapor ha- ihracat yaptığı sene, harice 3,135,000 ton 

llnuştır. mal göndermişti. Halbuki 937 yılında 54 

Bütün Türkiye ihracat ticaretinm ta'k.- milyonluk neticeyi almak için harice 
~iben Yarısını temin eden İzmir limanı, gönderdiğimiz ihracat maddelerinin to-

37 yılı içinde daima hareketli kalarak najı 3,221,000 tondur. Yani 99 milyon lira 
ıon Yedi yılın fevkinde bir bilanço ile ka- elde etmek için gönderdiğimiz malın 
ra~ıştır. Alıcı memleketlerin döviz iş- 86,000 ton fazlasını ihraç ettikten sonra 
~rınde gösterdikleri titizliğe, ticaret an- ancak 54 milyon lira elde etmiş bu1unu-
93~alar1:run sıkıcı kayıdlarına rağmen yoruz. Rakamların bu çok vazıh ifadesi, 

Yılı ihracatımız 54 milyona baliğ ol- dl§ ticaretimizin muvaffakiyeü için ha-

~UŞtur. İki buçuk milyon nüfusu barın- riçte ne kadar kuvvetli rakiblerle çarpış
l:>en ~ ~e Afyon merkezinden İzmire ve tığımızı, Türk köylüsünü, ne kadar daha 
kı ızlıye kadar uzayan yedi vilayet hal- fazla çalışmağa scvkettiğini çok güzel b:r 
nı..itrasında taksim edilen bu elli dört şekilde ifade ediyor. Türk ihraç madde-

Yonluk döviz Egeye ferahlık veren · 
bir n r ' !erini, az masrafla elde ederek dış pıya-
rı e ıce olarak kabul edilebilir. Her se- salara daha çok kalite itibarile daha iyi 
0 
Qt~lduğu gibi bu sene de en fazla döviz ' 

c.e ır sevketmek, günden güne kendisini gös-
H: en ınahsul, tütün mahsulüdür. Tü-
•14n m h 1 teren bir ihtiyaçtır. tas a su ünden müstahsilin eline vası-
in ~ı olarak geçen para 21 milyon lira, 
~ Ci.tden 4 milyon, üzümden 6 milyon, 1i
lier maddelerden cem'an 23 milyou Türk 
rasıdır. 

ri Uınunıi harbden evvel, 910, 913 senele
sın~asında Ege mıntakasının İzmir kapı
d an Yapılan ihracatı cDikili ve Kuşa
r:ı limanları İzmir kapısına dahil ola
Uınu h~sab edilmiştir• yedi milyon altın, 
ar ını harbden sonra, 926-929 senele!'i 
.,,,~ında Egenin ihracatı vasati 80 milyon 
"'Urk Ura ·a· k 99 . sı ı ı. Yalnız 927 de bu ra am 
a,ıat1ılyon Türk lirasına çıkmış ve 
935 ,OQQ ton mal ihraç edilmişti. 932 den 
tnu Yılına kadar Egenin ihracatı 39-44 
te { 0n Türk lirası arasında daimi suret-

ır aıalına göstermiştir. 

IG ~Ukarıdaki rakamlar ticari bakımdan 
~ e hiilasa edilebilir: 

ihr ınurni harb sene1erinden önce Ege 
'l'ü~at~ bugünkü rayice göre 66 milyon 
ra lırası, umwni harbden sonraki ih

:rn:~ Vasati 80 milyon Türk lirası idi. U
tetı· dı harb senelerinden sonra Ege tica-

n e ~ ~ı 
hır goru en 14 milyonluk artma, do-
k~t~c~ rnaddelere ihtiyacı olan memle
bir)j:n gös,erdiklerl iştira kabiliyetile 
dold e, hububat ve yiyecek ambarlarını 
bu nurınak arzusundan ileri gelmiştir ve 
bu ta0~lin üzerinde blr rskamdır. Biz 
Şa rıhlerde tütünün kilosunu 250 kuru-

&atark 
trı.işıik. en yukarıdaki rakamları elde et-

937 
racat Yılında elde edilen 54 milyonluk ih-
Yılınd neticesi, normale yakındır ve 932 
riz neat~beri elde edilen en güzel ve ba

lCedir. 

Rakib memleketler, bizde yetişen mad
deleri yetiştirmeğe savaşmıştır. İtalya, 
Akdenizdeki adalarında üzüm yetiştir

meğe başlamıştır. Türk incirlerine şekil 

itibarile benziyen incirler bu defa, Kali
forniyadan sonra Kentuky'de yetiştir!li-

yor. Tütünlerimize dünyanın her yerin
de ve bilhassa Afrikada yeni rakibler 

çıkmıştır. İran, renk ve şekil itibarilt? 
Türk üzümile rekabet edecek üzüm ye

tiştiriyor. 

Bizden önce üzümlerine şekil veren ve 
standardizasyonu kabul eden Yunanis
tan, kendi tipini İngiliz ve Alman pazar-

larında tanıtmıştır. Bugün Kurent üzüm
leri, Kandiye üzümleri, Yunan Sultani-

yeleri iyi fiatlar bulmuştur. Üzümlerine 

artifisyel bir renk vermeğe muvaffak o
lan Yunanlılar bizim, yüz kilosunun sif 
kıymeti 24 Türk lirası olan üzümlerimi-

zi, kendi renklerile 35 Türk lirasıııa sa
tıyorlar. Bu on bir liralık fark, henüz ye

ni başlıyan Türk standard tiplerinin ne 

kadar tnnınmıya ihtiyacı olduğunu çok 

güzel gösteren bir neticedir. 

.Filhakika standard üzüm ve incir tip

lerimiz, palamutlanmız daha ilk adımda 
İngiltere, Almanya ve Holandada beğe

nilmiştir. Müsbet reklamla iyi neticelı:ıl 
alınması ümid edilebilir. 

İhracat rakamları hak.kında yukarıda 
verilen izahat ihracat yılının ilkkanunun 

yirmi birine kadar olan muameleye göre
dir. 937 ihracat yılının rekolteleri henüz 

tükenmediği için netice üzerinde ileridP. 
bazı farklar olması gayet tabiidir. 

şam geç vakit kaplıcaya girmişlt:r, kap
lıcada kimsenin olmamasından bi!istifa
de, çıplak oldukları halde, suyun içeri 
sinde tekke ayini yapmağa bail&rr.ışlar
dır. Bir aralık cezbeye gelnıi'j~t:r, her şe· 
yi unutmuşlar, bağıra bağıra ay-1.ne de
vam ederlerken, diğer taraftan zabıtaya 
haber verilmiş, Tayyarla İBmail, buyun 
içinde çırılçıplak ayin yaparlarken cür
.mü meşhud halinde yakaJanmı~lardır. 
Her ikisi de tevkil edilmişlerd:r. Birisi
nin, ayin yapmak mçundan mahklımi· 
yeti de vardır. 

Bu kaymanın ve yahud akıp gitme için 
iki scbeb farzolunuyordu: Biri sularda 
bulunan bir akıntı, diğeri de arzın devri 
hareketinin aksülameli idi. Nansen cBir 
taraftan garbdan şarka doğru müdhiş bi.I 
sür'atle dönen arz bu hareketi yaparken. 
diğer taraftan da bu harekele kendini uy
durmıyan ve dibi su içinde yüzen ban -
kizler de garbdan şarka ve aynı zamanda 
gene ayni devir hareketinden dolayı ce-İzmir telefon hattı 

takviye edildi 

Kutub ve tabiat kuvvetleri, sanki in -
sanlarla alay ediyorlarmış gibi, son gün
lerde yeni bir adise, bu Kutub müstem
lekesine yeni bir şekil verdi: Buz adası 
tehlikeli bir istikamette yürümeğe başla
dı ve adanın soğuk mıntakadan tedrlcen 
uzaklaşarak yavaş yavaş ılık sahalara nuba doğru yer değiştiriyorlar.• diyordu. 

Nansen buzlar arasında nıahbus bırak • 
doğru akıp gittiği görüldü. Ada, Groen-

tıtrı gemisinin hareketi ile bu davayı is· 
bat da etmiş görünüyordu. Fakat, Sov • 
yet alimleri bu davaya o kadar ehemmi· 
yet vermediler. Nansen'in daha cenubdı 
yaptığı tecrübenin ondan bir hayli şimal
de, Kutub kıt'asındaki bir bankize şaırul 
olnrnıyacağı fikrinde bulundular. 

İzmir, (Hususi) - İzmir - İstanbul 
telefon hattına yeni bir devre ilave e • 
dilmiş ve ayni dakikada iki kişinin gö
rüşebilmesi temin edilmiştir. Sesin, 
kaybettiği kuvveti muhafaza edebil -
mesi için Bursaya bir müşeddide aleti, 
İzinirc de kuran portör fileti konulmuş
tur. Bursa - İzmir telefon muhaverele
ri de artmıştır. --------
Niğde ve Edirne 
Ziraat müdürlükleri 

land istikametinde gidiyor; bu gidiş teh
likelidir. Çünkü, ,küçük buz adası ılık su
ların içine doğru gittikçe t,..dricen eriye
cek, küçülecek ve üstündeki insanların 

mahvolmalanna sebeb olacak. Her ne 
kadar, Sovyet bayrağını bu buz adası -
nın üzerine dikmiş olanların bir kısmı, 
tekrar Moskovaya avdet etmişlerse de, Vukuat bu tahminin yanlış olduğunu 
halen adn üstünde dört büyük Rus ali _ gösterdi. Kutub buzlannın en sağlam ol
mi ile onların hizmetinde bulunanlar ya- duğu şu mevsimde bankizin kayıp gidişi 
şıyor. Bunları tehlikeden kurtarmak la- Nansen'in iddiasının haklı olduğunu is • 
zımdır. • bat etmiştir. Temenni edelim ki, hadi5e 

Edirne (Husu
si) - Vilayet n
raat .müdürü Fu
ad, Njğde ziraa\ 

müdürlüğüne ta· 
yin edilmiştir. 

Tehlikenin 10n günlerde ehemmiyet yalnız bu isbat ile neticelenmiş ve Ku -
kesbettiği göriilmesi üzerine bir Rus buz tub ikliminin korkunç soğukları ve fır
kıranı harekete getirilmiştir. Buz kıran tınaları içinde, her türlü imdad imkan

Rusyanın şimal limanlarından kalkarak , !arından uzak bir halde, kayıp giden Sov
halen tehlikeli bir istikamette yavaş ya-j yet alimleri bir kazaya uğramıyarak tcd· 
vaş akıp giden bankizi bulmıya çalışa - kik seferlerini muvaffa;k.iyetlc ikma! et • 
caktır. 1 sinler. 

Vilayet ziraat 
müdürlüğüne dt 
eski borsa komi· 

• 
lspany da boğuşma 

seri Ziya tayin e- Aiğde Ziraat l'ılüdiirii ------
(BU§ta.raf'ı 1 inci aayfada) 

Büyük gayretlerle hazırlanmış olan bu dildi Faa4 Kaşcuofhı 

T k 1 . . hücumu cumhuriyetçiler, emsalsiz bir 
Ur - svıçre tıcaret anlaşması şiddetle yaptılar ve adeta müstahkem bir 

V8 lzmİr lUCCarf arı mevki haline gelmij olan Teruel etrafın-
İı.mir, (Husust )- İsviçre ile ak _ daki Frankist mevzilerini ele geçirdik -

ded .ılecek ye · t' t 1 d ten ve bunlara hayli mühim zayiat ver -
nı ıcare an aşmasın an . . · · · · 

O
··nce bu rne-...:ı k tl 1. • .. b dırdıkten sonra Teruel şehrıne gırıp bır , ııne e e ıcarı rnunase et-
te bulunan başlıca ihracat ve idhal5.t ı kısmını olsun_ işgale muvaffak . old~tar. 
tacirleri Ofisde toplanarak rnüzake _ Fakat, Frankıstler de beklemedıklerı bu 
ratla bulunmuşlardır. Mukarrerat bi kadar şiddetli bir hücuma karşı azami 
raporla İktısad Vekaletine bildirilm' ~ mukavemet gösterdiWleri gibi ellerinde 
tir. ış mevcud en yakın ihtiyat kuvvetlerini de 

harb sahnesine attılar. 

Bir haftadan fazla devam eden bu mü-lstantu'dan lzmire gönderilen 
otohUs'er ışletilme~i cadeleye her iki taraftan da yüler bin ki-

. . • şiye yakın insan iştirak etti. Her iki taraf 
Izmır, (Hususı) - Belediyenin Kor d 1 . b. 'dd tl d- -şı·· Fr 

don hattında otobüs işletmeğe başla - a emsa sız ır şı e e ovu u. an -
masından sonra İstanbula giden oto _

1 
k~stler, cumhuriyetçileri tekrar Teı:ıel'in 

büslerden bı·r kısın . t .. . bır kısmından çıkarmıya ve batti uç ta-. ı, son vazıye uzerı- .. 
ne tekrar İzm · ı · t' B ı-..J· raftan çember ıçme almıya muvaffak ol -. ıre ge mış ır. e euıye, 
bunların ic:Jetilm ·· d t • dular. Fakat bu arada muharebe meyda-

""' esme musaa e e me . b' kum d · d·· K r 
mektedır. İ7.mir belediyesi daha 12 o - nına yenı ır an an gır ı. ar. 
tobüs sipariş etmiştir. Gelinee Konak İki tarafın bu kanlı did'şmesine niha
Basmahane - Tepecik hattında işleti ~ yet vermek üzere araya girip iki düş -
Iecektir. man vatandaş ordularını birbirinden ayı-

Gebze Halkevi ya'lgım 
tahkikata 

İzmit (Hususi) - Gebze Halkevinde 
çıkan yangın tahkikatı ikmal edilmiştir. 
2arar ve ziyan mikdarı 20 bin liradır. 
Yangının gece Halkevi bandosunu ça
lan gençlerin yanan sobayı bırakarak 
gitmelerinden çıktığı anlaşılmıştır. 

ran kar, her iki tarafa da hareketi menet
mek üzere Teruel yaylasına bir metre ka
lınlığında bir tabaka sermiştir. 

Bu suretle mücadele muvakkaten dur
du. Frankistler bir müddet için tekrar 
Barselon yollarını kesmişler, Teruel'in 

hakim noktalannı ellerine geçirmişler, 

fakat, cumhuriyetçileri tamamen çevi -
rip mahvetmek planlarında muvaffak o
lamamışlardır. 

perişan bir vaziyette oldukları söylen ~ 

mektedir. 

Hükumetçilere, Saragosse cephesinden 
takviye kıt'aları gelmiştir. 

Teruel'in radyo istasyonu hükfunetçile
rin eline geçmiştir. 

Frankoculann tebliği 

Salamanka 6 (A.A.) - Franko karar
gahının bir tebliğine göre nasyonalistler 
Teruel'de hareketlerine devam ederek 
düşman mukavemetini kırmışlardır. Cum 
huriyctçiler ağır zayiata uğramışlardır. 

Frankocular yeniden mühim bir çok mev 
ziler ele geçirmişler ve düşmanın 5 av
cı ve 3 keşif tayyaresini düşürmüşlerdir. 

Netice nerede ~lli olacak? 

Salamanka 6 (A.A.) - Quiepo dt 
Llano, bi.r nutkunda Terue1 vaziyetine 
dair aşağıdaki beyanatta bulunmuş -
tur: 

HükfunetçHer Temelin ellerinde ol
duğunu bildirdiler. Diğerleri bizim eli -

mizde o1duğunu söylüyorlar. Bunların 
ikisi ele yanJıştır. Zira Terucl'de hem 

milliyetperverlerin, hem de hükUmet -
çilerin kuvvetleri rnevcuddur. Bazı rna 
halleleri biz aldık, bazıları ise hükü -
rnetçilerdedir. 

Netice orada değil dışarıda belli o
lacaktır. Hava rnüsaid olur olmaz mese 
le çabuk halledilecektir. 

Mısır Kralının doğunu 
(Baştarafı 1 i-nci srıyfada) 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: Dün gece gelen bir Londra hsberi ise 
cumhuriyetçilerin son bir hücumdan 
sonra Teruel'i tekrar ele geçirdiklerini 
bildiriyor. 

Kralın dini müsteşarlarının tavsiycsl 
mucibince. genç kraliçe harem hayatı ya
şıyacaktır. 

- Iiasan Be A da şimdi Y, vrupa-
Çllctı. Yeni bir moda 

. . . Kadınlar daha :r.arif 
görünmek için. .. 

•.• Camdan elbiseler giyi
yoclarJnl§. 

Hasan Bey - Sen sen ol 
da bundan sonra kadınlaı-a 
tq atma! 

Romayı bir vakitler kazlar kurtarmış· 
tı ;belki de İspanya cumhuriyetçilerini 
kar kurtarmış olacaktır; kaz ve kar ... Ga
rib bir kelime tesadüfü! 

Tcruel Cumhuriyetçilerin eliııde 
Londra 6 (Hususi) - Barselon'dan bil

dirildiğine göre hükfunet kuvvetleri Te
rueli tekrar Frankistlerden temizlemeğe 
muvaffak olmu~Iardır. 
Şehrin garbında şiddetli bir muha:ebe 

devam etmektedir. Franko kuvvetlerinin 

Düğün merasiminde, Kahiredeki diplo
ma tlardan başka ecnebi davetli bulun -
mıyacaktır. 

Kahire 6 (A.A..) - Kral Faruk, dmi mü 
şavirlcrin mütaleası veçhile, Zülfikann 
an'anevi peçeyi muhafaza etmesine ve 

halk içine çıkmamasına karar vermiştir. 
Bütün Mısırda şenlikler bir kaç gün sü-

recektir. Hiç hır yah3ncı davet edilme -

miştir. Bununla beraber. diplomatlar ak
şam üzeri sarayda v~ril<'cek ziyafete da
vet edileceklerdir. 
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®CLM~LO MÜ 
B İr kadın gösterdiler.. başındaki ı - ~ğlanacak şey! 

şapka dört renk parçadan yapıl- Dedım. 

mıştı. Bostan patlıcanile, me\'levi külahı 1 DükkAnı~ın .~ünde ayak ay~ ~-7 
arası bir biçimi vardı: a~.mış, ~argılesını tokurdatan komu~uyu 

- Gülünecek şey! gosterdıler: 
Dedim. - Kibirinden yanwıa vanlmıyor. 

- Bu ppka için kadının em lira nıaq
lı kocası tam on dört lira verdi! 

Dediler .. 
- Ağlanacak şey! 

Dedim. 
Bir apartırnan gösteıxHJer; kapısı pen

cereye, penceresi kapıya, heyeti umu -
miyesi bir apartımandan başka her şeye 1 

benzi~ •rdu: 

Dediler. 
- Gülünecek ,ey! 
Dedim. 

- Fakat kibirlenmesine de sebeb var. 
Çünkü havanın soğuduğunu görür gör -
mcz, kömürün kilosunu bir misli arttırdı. 

Dediler. 

- Ağlanacak şey! 

Dedim. 

SON POSTA 

iKA nrl\.nl 
Kravat nasıl 

seçilir? 

- Gülünecek şey! 
Dedim. 

İri yarı birini gösterdiler: 
- Bu adam ya sapasağlamdır, yahud Erkek e§YUllllll kadın sütununda ne 

da bir kaç gün sonra ölecek bir hastadır. yeri var demeyiniz. Kadınların çoğu ko-- Şehirde böyle binalar yapılmasına 
ne dersin? Dediler. calannın, babalarının, kardeşlerinin kra~ 

İkinctkimun 1 
~ 

Otomobil ile is~nbuld n Avrup;y~ 
Paris talebe mahallesi 

Kartiye Laten denilen bu mahalle, Nuhun gemsj gibi but 
yer .• her ırktan ve her lisanla konuşan insanlarla dolıJ 

Y aıcıaı Vali Raa Zoh 

_ Gulünecek şey! vatını seçmekte, hiç değilse kritik etmek- ı 
Df'dim. te zevk bulurlar. Erkek elbisesinin bu bi- · 

Dediler. 
- Ağlanacak şey! 

Dedim. 
Vapurda gece yansından sonra il:i ya

nına yalpa yapa yapa yürüyüp bir kana
peye çöken ve orada sızan sarhoşu gös -
tcrdiler: 

- Gulünecek şey! 
Dedim. 
- Evinde onu bekliyen bir karısı, üç 

de çocuğu var. 
Dediler. 

- Bir doktora gıtmiş, doktor, esen çok ricik fantezisile uğraşmak hakikaten de 
hastasın, bir kaç güne kalmaz ölürsün> tatlı bir şeydir. Tatlı fakat pek o kadar 
demiş. Başka bir doktora gitmiş, 0 da, basit bir iş değil. 
esen sapasağlamsın, hiç bir şeyin yok, Bir kravatı alırken muhtelif şeyleri 
daha yüz sene yaşıyabilirsin> hükmünü düşünmek ltızım: Birlikte giyiiecek kos-

. 1 tümü, gömleği, kravatın cinsini, şeklini. 
vermış ... 

D d·1 Umumiyetle elbise ile bir renkte (fa-e ı er .. 
- Ağlanacak şey! 

Dedim. 
1smet Hulusi 

kat açıklı koyulu) kravatlar ince bir 
zevkle seçilmiş sayılırlar. Kravat, elbise 
yerine gömlekle bir renkte d~ olabilir. 

* C Bunları biliyor mu idiniz? 
Düz renk kostümle göze çarpar de-sen

i Jerde kravat kullanılmalıdır. Çizgili veya 
1 herhangi şekilde desenli elblselerle ya 
düz yahud ufak desenli kravat takma
lıdır. Köpeklerin yüzde 9 u 

vereme mUbtelAdır 
Dünyada nıev -

cud köpekforin 
yüzde (4) ila (9) 

nisbetinde vere -
me müptelab ol -
duklan tahakkuk 
etmi;tir. Bunların 
büyük bir kısmı 

da evlerde besle -
n~ köpeklerdir. Bu itibarla evlerde bPs
lenen köpeklere çok dikkat etmek ve 
mikrob saçmalarına meydan vermemek 
lizımdır. 

* 

Mi!addatı 1200 sene evvel hile 
sun'i diş biliniyordu * Siyah elbiseye açıklı koyulu, örnekleri 

(3000) sene evvel 
bulunmuştur. 

Miladdan 1200 ufak gri kravat iyi gider. Zıd bir renkte, 
sene evvel dahi büyük desenliler de güzel olur. Mesela 
sun'i diş yaptırıl- Nar kırmızısı renginde. 
dığı tahakkuk et- * 
mektedir. Son z~- Gri kostüm üzerinden üst~ koyu kır-
manda, Berlın cı- mızı, mavi, laciverd çizgi veya desenli 
varında, Aşaffen -ı gri kravat çok hoş görünür. Düz laciverd, 
burgda yapılan nar rengi, (ne açık ne koyu) mavi de fe
hafriyatta, bundan 1 na olmaz. 

yapılmış sun'i dişler 

* 
* Ayaklarma ışık nsşreden 

Pusula g:bi .. dört ciheti gösteren böcek' er takan vahşiler 

Mavi elbise ile takılan kl-avat ne renk
te olursa olsun içinde en çok mavi renk 
bulunmalıdır. Zıd ve düz renkliler de ya
raşır. Bilhassa benekli kl-avatlar pek şık 
görünür. 

* garib bir nebat Cenubi Ameri-
kanın bir kl~ım 

Son zamanda, şi
mali Amerikanın 

garb ovalarında 

garib bir nebat e
~ geçmiştir. Bu 
nebat, bir pusula 
gibi dört ciheti 

f \ kırmızı derili 
~ vahşileri, çıplak 

göstermek hassa· 
sanı maliktir. 

~~ 

Latince adı cSilphium lacınatum> 

* Parmak izi almak usulu 
terk olunuyor 

dur. 

Adliye ve zabıtanın, mücrimleri teşhis 
etmekte işlerine yanyan parmak izi al -
mak usulü bir çok medeni mem1ekPtler
de terkediJmiye başlamıştır. Çünkü sa -

Okuyucularıma 

Cevablarım ..• 
Bebekde Bayan cH. K.:a a: 

ayakla gezerken 
yılan sokmaması 

için, ayaklarının 

bileklerine kükü
jo denilen ve Jşık 
neşreden bir bö -
cek iliştirmekte -
dirler. 
-• .. •••••••-•••••••••Hl ..... M•••••••••• .. ••••• .. •••••M ... 

bıkalı kimseler, parmak izlerini bozmak 
için ellerine ameliyat yaptırmaktadırlar. 

Bu usulün yerine göz vasıtasile teşhis u
sulü kaim olınıya başlamıştır. Çünkü, 

her insanın gözünde, birbirine benzemi

yen lekeler mevcud bulunmakta imiş. 

Aksarayda Bay Hazım'a: 

Bej veya kahve rengi kostümlerle çiz-
gili kravatlar kullanmalıdır. Çizgilerin 
çoğu kostümün renginde olmalıdır. Düz 
kravatlar bu kostümlere uymaz. 

* Spor elbiselerle ekose kravatlar iyi gi-
der. Bilhassa çizgileri mavi, kırmızı gibi 
göz alıcı renklerde olanlar. 

Renk seçmekte tereddüde düştüğünüz 
zaman, göze çarpan renklere kapılmama
ya çalışmalıdır. 

* Kravatım cinsine gelince: Şübhe yok 
ki ne kadar iyi olursa o kadar güzel bağ
lanır, güzel görünür ve daha çok daya
nır. Bunun için şöyle böyle iki kravat 
yerine iyisinden bir kravat aimak daha 
doğru olur. 

Şekli lüzumuna göre değişecektir tabii. 
Umumiyetle: Kelebek kravatlar yüzü yu
varlak gösterir, uzun kravatlar uzunlaş
tınr. 

* Kravatın bağlanışı sahibinin tabıatine 
dair bazı şeyler ifade eder: İp gibi ince 
bağlamak şairliğe, geniş, kabarık bağla

mak artistik istidadlara delale~ eder. Gev
şek kravat, sahibinin spora oian meylini 
gösterir. Kravatı kusursuz bağlanmış 

olanın yüksek meziyetlere snhib olduğu 
düşünülebilir. 

Tabii bu, işin fantezi ve eğlence tarafı. 

Pariıtn Jcıqbc bp bir :mcuızara 

Seyahat arkadaşları içinde kadın bu -ı lann cıvıl cıvıl sokaklarda konuşaraİ 
lunursa, Paristen kolay kolay ayrılmak geçmeleri, insanı, bir ~n için olsun Be!"! 
kabil olamıyor. Onlar bir türlü, bu mo - lunun bir sürü lisan konuşulan muhiti# 
daların anası olan şehre doyamıyorlar.. de imiş gibi aldatıyor. 
İştahlarını şehrin güzelliğine, tiyatro ve * 
barların eğlencelerıne zannetmeyin. Bun- Bilmem alışmadığımız ıçın mi neditl 
lar ikinci derecede kalıyor. Kadınları Pa- bu F:-ansızfarın birbirlcrile siyasi ınii ' 
rise, en ziyade bağlıyan bağ: Vitrinlerin cadelesine ayıplıyarak ş:ışıyorwn ... J1et" 
cazibesi, mağazaların moda salonlarıdır. kes, birbirinin gözünü oymak için balı" 
Bu süs ve tuv:ılet meşherlerinde adeta ne arıyor ... Ayni yerde çalışan, fakat ~f 
kendılerindcn geçerler.. İkaz etmeseniz, rı ayrı fırkalara mensub olan garsonlatı 
yemeden, içmeden, ipekler, kürkler, ko- işçi kızları, banka memurları; siyasi V 
kular, boyalar arasında mest olup kala - naatlerincien dolayı kanlı bıçaklı!.. 
caklar. Hele benim orada bulunduğum za ' 

Mademki yolculuğa ~raber çıktık. O manlar, bu fırkaların en faal olduğu g\iD" 
halde anca beraber, kanca beraber. O lerdi. cSoh a yakın olan kabine dü! .... ; 
mağaza senin, bu vitrin benim. Koca Pa- müş; onun yerine biraz csağ. a meYY' 
riste bir köşe kapmacadır gider. O günkü olam bir hükUınet teşkil etmişti. Soka}• 
mübayaat ucuzca şeylerse: Ko§l!l&Ca oy- !arda nümayişler oluyor, atlı, atsız po • 
nar gibi sür'atli; pahalıysa cyağ satarım, !isler oradan oraya koşuşuyorlardı. Tıı • 
bal satarım> oyunu gibi ağır ağır, düşüne bur halinde ~eçen silahlı kuvvetler ıct 
taşına oradan buraıy.a, buradan şuraya şe başlarını göz hapsine almışlar. Faris' 
mekik dokunur. Seyahatte yanında ka - adeta bir ihtilal havası sınıniş gibfydiı 
dın olan bir erkek müzeden ziyade büyük Bunları gördükçe halimiıe şükrettiJSl
mağazaları, tiyatrolardan evvel ıtriyat Meşrutiyettenberi İstanbul sokaklannd• 
dükkanlarını dola~mağa ve bellemeğe ihtilaller, suikasdlar, harb ilanları, fır1'1 
mecburdur. mücadelelen ve nihayet darağaçların' 

Pariste ıken, alış verişimiz noksan kal- hevenk hevenk asılmış insan yığınJ.arıJll 
mış olacak ki: cl.ondra dönüşü, buradan hatırladıkça hala tüyler1m ürperir. Şiıl" 
geçerken öteberi alırız!> diye şuraya bu- di memleketimde bütün bu kötü vak'a· 
raya giyim, kuşama aid nesneler ısrnar - lan unutmuş, sakin ve müsterih yaşar • 
lanmıştı.. Haddin varsa dönüşte tekrar ken, bunları hatırlamak için mi tA Pa • 
Parise uğrama bakalım .. Çarnaçar, cKa - rise kadar celciirn? 
leı. den kendi otomobilimize atlayıp ge- Mücadele yalnız meb'usanda, fırka b!
ne Paris yolunu tuttuk. Şimali tak:ib e - ııalarında, yahud sokaklarda değil, bUJ"' 
derek c266> kilometrelik bir mesafe al - nu.mun dibinde de cereyan ediyor. Yatı9 
dıktan sonra !Şik ve eğlence şehrine gel- kalktığım otelin !ki garsonu var ki: Biri 
dik ... Oteller, bıraktığımızdan daha ka- cmilliyeh çi, öteki ckomünisb mlş. Bir 
labalık olmuş .. güç halle Sen Mişelde kü- birlerine fenalık etmek için bahane arı
çük bir otele girebilmek bahtiyarlığına yorlar. Odam toplanmamış mı? HerneJI 
eriştik. öteki atılıyor: cTabit, karata komünisti 

Kaı-tiye laten denilen talebe mahalle- Rahatını bozar da çalışır mı?., ~otelin kJı' 
si ne acayip bir yer ... Nuhun gemisi gibi pıst geç açılıyor!> diye şikayet etsem, b'1 
bir şey. Her cinsten, her çeşidden insan- sefer beriki sesleniyor: cTabii ekselans 
larla dolu .. Dünyanın dört tarafından bir milliyetçi! Çalışmanın ne demek oldu -
sürü insan akın edip Parisin bu mahal - ğunu bilir .mi?> 
lesinde toplanmışlar. Sokakta giderken, Bu sefer Parisin tadına varamadım. Bit 
gazinoda otururken, lokantada yemek an evvel bu karışık fikirli insanların a -
yerken, binbir lisanla konuşan garib ga- rasından kurtulmağa bakıyorum. Gece -
rib adamların sesleri kulaklarınızı dol - leri bir iki tiyatro, gündüzleri bir ka9 
duruyor. Çinceden Habeşçeye, oradan da ınüze salonu gördükten sonra yola dil -
ti biz!mldne kadar, binbir ahenkten, bin- zülmekten başka bir şey düşündüğil:rtl 
bir nağme çınlıyor... yok. Akıbetleri ne olacağı belli o1mıysıı 

Türkiyeli Ermeni şoförler sanki bu ma- bir milletin içinde, yabancı da olsa, in " 
hallenın otomobil işletme imtiyazını al- sana bir hüzün çöküyor. Vakıa gülüyor -
mı§lar ... Sorbon meydanında bekliyen lar, eğleniyorlar ama. şair Ekremln ınıl
taksı şoförlerine hiç tereddüd etmeden ralan gibi ben de: 
türkçe hitab etmek mümkün .. Rum ve cSeyret anı, ıörmedinse şayed> 
Ermeni lokantaları, yahudi mağazalan; cMahzunluk içinde şad bir yer.> 
tahsilde bulunan Türk talebeleri ve on - d'yeceğim... Vasfi R. Zobu Sevebilir, sadık olabilir, itiınad 

telkin edebilir. Fakat mademki an • 
lattığınız derecede hasisdir, üzerin -

Ezberlenen cümle lüzumu oldu -
ğu zaman unutulur, unutulmasa 
yanlış söylenir, gülünç olursunuz. O 
dakikada hissinizin ve kalbinizin il
ham edeceği mukaddeme ile iktifa 
ediniz. Samimiyetten doğan en be -
ceriksizce bir cümle hazırlanmış bir 
şHr sayfasına her zaman müreccah· 

Bacaksızın maskaralıkları : Gürültü 
de hiç durmayınız, yarın nefret e -
dersiniz. Fakat hasisliğini de~tir -
mek imkanını bulursanız, bu kudre· 
ti kendinizde hissederseniz bu tec -
rübeyi yapmaktan sizi menedemem. 

* Ayaspaşada Bayan cM. N.:11 a: 
Yanılıyorsunuz derim. Bana ko -

cam mutadının hi1afında sinirli bir 
sesle hitab etse derhal beni sevme -

meye başladığı ihtimali hatınma gel 
mez, güneşin arkasından ayı arama· 

ya kalkışmam. Sinirlidir, derim ve 
tiebebini söylemesini de kendisine 
bırakırım. 

tır. * 
Ankarada Bayan (B. D.) e: 
Kadın hayatında birkaç erkeği se

vebilir. En son sevdiğine candan 
bağlı olabilir. Fakat ilkini unuta -
maz, hatta orıdan nefret etse dahi. 

* Ankarada Bay (H. Naci): 
Heykeltraşlara sorarsanız size er

kek vücudünün kadın vücudünden 
güzel olduğunu söylerler. Erkekler 
ise ayrı fikirdedirler. Bana gelince: 
Bu bahisde fikrim olmıyacak. 

TEYZE 

/' -



] 
- ---

" Ben bir hmarhane kaçkınıyım!., 

Süleyman Nazife aid 
şayanı dikkat bir hatıra 

Sık sık meslek değiştirmemesi 
lazım gelen bir tip 

Orhangazi oku
Y u c u Z a r 1 m ı z
dan Süleyman so
ruyor: 

- istikbalim ne. 
dir? 

("n•,. 7 
, 

~ 
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"Çıplak Melek,, filmi 
bu hafta gösteriliyor Mezarlıklarda yatan 30 senelik muallim meraklı 

lllacerasını anlatmıya devam ediyor 
R&portajı yG,,_.: F••' Kiiçiilı 

CTwet.ae " untMa uklD mallı_.•• 
Bulunduğu itde 

sebat ettiği takdir
de muayyen terfi 
derecelerini kat'e
debillr. Zabıta if

Marlene Dietrich'in bu meşhur filminden başka 
Gary Gooper'in de bir /ilnıi şehrimize geldi 

lcrinde daha ziyade muvaffak olabilir. 
Bu, bir tahlil ifadesidir. Yoksa yaıı mü
said olmadığı takdirde ıık meslek değiş
tirmek iyi bir teY de delildir. Mücadele 
ve şiddet meyillerini itidale ıevke ve e
nerji ile telife çalışma&ı lbımdır. 

~ 

Okuduğunu anhyan bir tip 
Alaca1ıamam o -

~uyucıdcıf'ı· 

mııdan Kadri ka.
,.cıkterinin tahlili
ni iıtiyerek S(lTU -

'IJOr: 

-Muvaffak ola

cak mıyımı? 

Okuduğunu an.-
TımaThcınede binalar arasında hasta nakli lıyacak ve anlata-

\' - 7S - ahbablık yapma .. gençsin .. tecrübesiz- caıc: bir kafanın tutacajı meslek, bu 
ti){ ~~b, yan Kürd kılıklı müstan- sin .. istikbaln:e tesir eder .. Şim~~ ser- kabiliyetlerle hemahenk oldukça, muvaf-
dı. O 

1 karşıama aldı. İsticvaba başla- bestsin, çık gıt. Yarın benı gel gor, sana fakiyet ihtimalleri çoğalır. Yalnız her Marlene Dıetrich ile Hnbert Mar ıhaZZ cÇıplak Melek> tilmtnde 
lle ith:.ıkit ~afama dank etti.. Beni ne ısöyliy~ceklerim ~ar. . şeyde olduğu (ibi intizam kayıdlannı ih- Bu hafta şehrimiz sinemalarında gös-
Ouşu edıyorlardı biliyor musun? Ga.ıba teşekku~ bıle etmeden dışarı mal etmemek llzım gelir. terilen filmlerle mevzularını kısaca 
kata ?Une, beyhude üzülme.. kırk yıl fırladım. Oooh, dunya varmış. bildiriyoruz: 
lk\e\•k~~latsan aklına gelmez. Yeni 1 Ertesi gün valiyi ziyaret ettim. Mer- ~ ÇIPLAK MELEK 
ia ka~~ ik~i~~. ~elen Said Halim pa- ke~. mühendi.si ~i~mi beyin evinde idi. Çetin işlere katlanabilen bir tip Marlene Dietrich ile Herbe!t Mar-
lhıtıaı esuu duşurmek için burada bir Ustad bcnı ~orunce: Vefadan Ahmed aha-:ı'in baJ rollerini yaptık!an bu fil -
~ olara~rnitesi ha7.arlıyormuşum. İlk - Gel bakalım, cvlad .. dedi.. geçmiş imzarile sorulu- min mevz.uu. 'udur: 
Su g'<:e nıut~~arrıfı katledecekmişim. olsun!. .. .. . . yor: Hindistanda bu!u."1&.n Hi.lton adında-
Yaltı kendısınin Selim Sabbahlarda - Allah omurler versın efendım.. _ Mu.tıaffak ola- ki adam birkaç gün hoş bir vakit geçir-
•att~l. ~ilduğunu öğrenince fırsat bu fır- - Otur baka~ım.. .. , cak mıyımı? mek üzere Parise geliyor. Bir eğlenti 
Pıy1 k Ye. tabancayı kaptığım gibi ka- Oturdum, rnutad nezaket cuınle.e- Hamle ve teıeb- yerinde Marlıl ile tanışıyor. Maria hü-
tliınd ırıp ıçeri girmişim.. Selim Sabbah rinden sonra: büs kabiliyetlerı viyetini 38.klamak'la beraber Halton'a 
hıU}ı ~n tabancayı alınlf, mutasarrıfı - EvHid, dedi. Gençsin, tahsilin ye- üzerinde daha faz. , çılgınca aşık oluyor. Sonra birdenbire 

lh,a kak bir ölümden kurtarmış.. ı inde, fakat işittiğime nazaran çok içi- la işlemek lazım- ı ortadan savuşuyor. Hal ton genç kadını 
bana atznıyayırn, o gece sabaha kadar yormuşsun .. içki iyi şeydir, fakat ka- dır. Çetin işlerin aramakla meşgul ise dt kadını bir daha 
baııre Yapmadıkları eziyet kalmadı. Sa· j rarmca olmak şartile. Dünyada her şe- neticelerine kat- ele geçiremiyor. 
hapis~ın ~ni merkez kumandanlığı yin :fratı da tefriti de fenadır. Daiına lanmakla muvaffakiyet ümidleti çoğal- Hakikati halde, Maria, MilleUer Mec-
"" s anesıne götürdüler. Dört gün bir 1 normal olmalı. Ben de içerim. Fakat se- lisinde mühim bir mevkii bulunan bir ,, onna mış olur. 

Dö d .. ~1ar. nin gibi değil... O kadar çok içmesey- -------------- diplomatın karısıdır. Kocasını seviyor 
betli t uncu gün iki jandarma geldi, din başına bu hal gelmezdi. Bundan b• · ı " fakat onun ihmali müvacehesinde Hal-
diiler aldı .. rnutasamf dairesine götür- sonra buralarda durman doğru olmaz. 14 tavşan ır 1 mı ton'a gönlünü kaptırmış bulurıuyor. • • 

ı 

ııu·t Seni başka bir yere tay~n ~t~irir.im. ~~- , • ••} •• d Maria, kocasının yanında geçirmiş ol- lspan11oı çiçeklerinden bir •ııhne 
&atrıf asarrıtın od~ına girdik. Muta- kat oralarda bu kadar ıçkı ıçmıyecegı· hey eti 0 Uffi en ouğu macerayı unutmağa uğraşıyor. At ,iki genç zabitin kendisini ele vereceğin-
6!bi d sandalyesinde talimli maymun ~e söz ver. d yarışları yapılıyor. den çekinerek ikisini de öldürmeğe ka-
koıtu-uruyord\1. Bütün herkes kö~ede Söz verdik. Uzatmıya~, bizim !ıa.kil kurtar ) Halton eski harb arkadaşı Frederik'• ,rar vermiJtir. Bir kruvazör bunlan 
Itaııı, gt~ kunıırn~ş gözlüklü, hafif sa- emrimiz g:ldi. Süleymanıyeye gıttık.. . . . .. .. rastgeliyor. İki ark~da' ~s~i hatıraları- LiverJ>:OOl'a. kadar götürür ... 
llaıca b? Çehrelı, karayağız çehreli tık- mesele de ortbas oldu. . Quebecın şımalıne duşen çollcrd~, ted- nı anarak hoş vakit geçınyorlar. Fre- Nugın, dıvarnıharbe venlıyor. Mah· 
İçeli . ır adaına doğru bakıyorlardı. Kerkük Süleymaniyenın yanında kikata çıkan 15 hükumet memuru. 25 a- derik Haltonu ertesi günü evine davet kemede vaziyeti tedkik ediliyor. Bu sı· -rer &itmez bu adam; cennetmiş. Gerçi buranın mutasar:ıfı ğustosda seferlerine başlamı~lardı. Uzun ediyor. Halton hayranı bulunduğu ka- rada Vood kendi kendine müracaat e -

),{Utau rnu? diye sordu. Bayram Fevzi bey me~e~ gibi_ bir adam. bir zamanı, o nisbette. de med~niyet mer- dının Frederik'in kansı olduğunu ha!: diyor ve işi olduğu gibi anlatıyor ... 
- t sal'?ıf cevab verdi: Başladık onunla çekıştırmege. Felek 1 kezinden uzakta geçıreceklerı bu me • retle görüyor. Frederik sonradan ışı iSPANYOL ÇİÇEKLERİ 
l)enı ":t, \'ali beyefendi hazretleri. bunu da çok gördü. Harb çıkt~. Bayr~ şakkatli günlerde aç kalmamak için, yan- ,haber alıyor ve derhal yola çıkarak Türk sinemasında bu hafta bu filmle 

Yilıu1/ ~u \'ali idi ... Şimdiye kadar Fevzi, Musul meb'us~ İbrah~ Fe~:ı, !arına epeyce erzak alan memurlar {'Ün- yalnızca Parise giden karısına kavuşu- birlikte! geçen hafta gösterilen ve bil· 
ll~sın1 ui ~:~~ediğim, fakat medhü se- nafıa ~ü?endisi Hilmı İrana cihad ıla- ler geçince ve bu mıntakalarda umdnkla- yor. yük bir mu.vaf!akiy:t k~zanan ~re':1t· 
Suıeyzn ş tığlın Musul valiıi meşhur uma gıttıler. _ rından fazla tevakkuf edince yiyectksiz DENİZ KAHRAMANLARI zer Sonat• fı]mı de gosterılmektedır. Is-

nır n~n Nazif.. Ne ise bir tavsiye uydurduk. Ugraş- k lm 1 dır Tayvarelerin attıg·ı erıakı Saray sinemasında gösterilen bu film, panyol çiçekleri .filini Madrid operası-
<! ~1 dak·k · b 1 kl tfrdik -a ış ar · · · G R ft Fr ·· ""k ' k. 1 t f d e durd ı a kadar gözleri üzerim- tık ve Istan u a na e ı · et b 1 ınca müdhiş bir açlık baş ~ös- ,Gary Cooper, eorges a . anceı nın en buyu sanat ar arı ara ın an 
l'elt: u. Sonra hafifce tebessüm ede- Harb seneleri. .. Bunu, anlatacak de-

1 
a u amaby 

15 
'k .. 

36 
.. d ,. Dee ve Henry Vilkokson tara.tından çevrilmiş ve Madrid filArmonik orkes-

- termiş ve u ışı gun, sa ece av.üya- . . . d film . · k t · f 
-Şu gilim. ı . 1 . d" t t 1 .. 1 kt ku çevrılmıştır. trası a e ıştıra e mlş ır. 

lla hak SUikasd işi nasıl oldu? Anlatsa- Memleketin hali, sıkıntı, Cemilenin hildık erı on or avşan a 0 me en r- Nugin ve Povdat bir esirci gemisi .ıa- TROYKA 
Öyı ayun? aşkı beni kahır içinde bırakıyordu. tulmuşlardır. bitlerindendirler. Vuku bulan bir mü- Sümer ıinemasmda gösterilen bu fil· 

iayl'l ~hb~r hitab edişi vardı ki insana Bunları unutturacak bir tek ilaç, beni Cesur bir tayyareci, yanında yiyecek sadernede kaptan Granley ölünce Nu- ,min baı rolünü Jean Murat 1apmakta-
lia]i tıyart itimad bahşediyordu. teselli edecek bir tek arkadaş vardı: olduğu halde, memurların bulunduğu ye- ,gin kaptanın yerine geçm~tir. Taryton dır. 

iıı'den bu meselenin mimine bile Mev... ıe kadar uçunca, zavallıların ümidsiz - da esir gemileri ile allkası bulunan bir Bu filin büyük bir aşk, macera fil-
- nadıtı anlaşılıyordu.. İçiyordum, sabahtan akşa~a, ak~:?1- likle ellerini kollarını salladıklannt gör- zattır. Harb gemisinde zabit bulunması midir. Karlı ovalarda heyecanlı takib-
- ~ Yle bir şey yok ki.. dan sabaha kadar içiyordum. Içrnedıgım müş. İşin fecaati, tayyarenin konacağı ,dolayısile esir nakleden geıniMre malO- ler, silAh kaçakcılığı vak'alannı iyiden 

~~ Sôy~ıl Yo~ .. bu işin hakiki suçlusu- zaman imkanı Y?,k duramıyord~m. . müsaid bir yer yokmuı. Buna rağmen ~a.t vermekte~i:. Nihayet gemi bi~ ~- iyiye ta~vir. eyllyen ~u. film s~n. Fr~ .. 
Rinı. ' leni derhal tahliye ettir~ce- Bu aralık Üskudarda rastladıg~ b~r tayyareci ölümü eözünı alarak, al~almıı gılız harb gemısı tarafından zaptedılmlf JIZ prodüksıyonunun ıçınde muhım bıı 

- ~ dilber bana Cemileyi unutturdu. Bınbır ve donmuş bir nehrin ortasındaki bir buz ve mürettebatı yakalanmıştır. Taryton mevki tutmuştur. 
- ı::çlUsu efendim? ümidle evle~di~. Dört, beş ay_ kadar 1 parçasının üzerine inmiı ve kendilerini 

~~luYll 9tıne ev1Adım. Şu hakiki gayet iyi geçındık. ~~unla meyın ara- kurtarmıştır. . 
~tldüı Pek Yakından tanı orsun Gece smda yuvarlanıp gidıyordum. Fakat .. . . . ... 
ıyi i beraberrn· . 1 Ay d. k kı t darlık yavaş yavaş evin içersi· İlk oncelerı, sefer heyetıne erzak gotu-

llıiş b__ ışsm z. ranız a pe sı n ı, . · k t b 
1 

. . 
«1dırı1 ı ' ~ tahkik tt' g·· l ır vır getirmeie başladı. Akşamla- ren tayyarecı, yıyece or a arınt ı'."mıni 

e ım. oy esene ne v .. . . b" .. 1 tt ıh b" k~lhd 
.. liakikt rı eve gelmeğe korkar o~u~t~. Çu.n- bilmedığı ır go e a ı6.nı, ır a 6 • a ya-

butürı iiın~çl~, hak.ild suçlu. Demek kü biliyordum. Kapıdan ıçerı gırer gı~- zarak, memurların .. b~lundu~~ .. yere at : 
de. hen· •dlerıın boşa çıkıyordu. Vali mez karım bir yandan, kaynanam hır mış, memurlardan uçü, bu golu ve nehrı 
ltıışti .. ını SUçlu olduğuma kanaat getir- yandan başlıyacaklar. . bulmak için, üç hafta dolaşmışlar, ata -

- :E:t . Haydi gene bütün muhabbetı eski mışlar, taramışlar \"t o mıntakada k.ir -
d -=:- :e:ı~:ını, böyle b~~ şey yok. yarı vefakar m~y hazretler~ne.'. . .. dan ve ayni büyüklü~te m~te~ddi~ göl-
~gıltnişsi un, ~nnettıgim kadar zeki Artık öyle bır hale gelmıştıı_n. kı du· ler bulunduğundan, butU..n umıdlerı Lo -

111 
sen de~ Galıba bu. işin hakiki faili- şünmemek için, ?~~~mak ıçın, her şa çıkmış. Arkadaşlarının dönmediğıni 

it· J\llah Al~edernedm. şeyi hoş görmek ıçın. ıçıyordum. Arn.a gören, heyeti seferiye, bu sefer ikinci bir 
ı ll'n~i.. y0~~··. k~ş.fedemediğim suçlu ne içiş? Bi.r da~ika bıle ayık geze~ı: kol çıkarmış. Onlar da günlerce aramı§ -J llıı Vardı' iın ıçınde bilmediğim bir yordum. Bıraz ıçmesem çıldıra~ak ~ıbı Jar, onlar da müdhi§ fırtınalara tutul -
k abhahtı da. b oksa asıl mücrim Seliın oluyorum, ve gene başlıyoru~ ıçmege.. muşlardır Fakat saj salim kamplarına 

• d e~di suçunu~ şekilde bir iftira atarak artık derslere bile ayık gire~ıyordum.. dönebilmi~lerdir. ' 
ll. \rali hllA ö:tb~ etmek mi istiyor- Adım da çıkmıştı: Sarhoş Nıhad... Bol suları bulunan memurlar, anlattı-
- Anla ıl söy]uyordu: Karım, kaynanam habre: . . 

lkltJ .. tıctirn ""~ dı.. Bu meselede hakikt - Sarhoş, sarhoş diye benı .t~ı.r e- ğınıız gibi günde bir kaç lokma yedik • 
• d ·~l"dır B b tiks ek leri tavıanlarla vaziyeti idare edebilmif-

1· !:lir daha · u işi sana mey yap- diyorlar, arkadaşlarım ana ıner 
onunıa bu kadar fazla bakıyorlardı. . (Arkcııı ""'' lerdir. Qniz Kahf'amanJan> /ilmiıade Franceı Del ile Gewge Rı.;jt 
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• Karanlık bir kış gecesiydi. Gnlerden-ı 
beri yağan kar hala hı:ı:ını ka~betn_'~ş
ti. Köy kahvesinin dainlt muşterilenn
den çoğu gelememişlerdi. Salim iki
de bir kolile buğulanan camı siliyor: 

- Fena, çok fena, yarm bütün yollar 
kapanacak. 

Diyordu. Hepimizde bir Rssiı:Hk n.rdı. 
Yanan ocağın karşısında kon~dan o
turuyorduk. Bir aralık bacada biriken 
kar ocağa düştü. Alevli odunlardan bir 
ikisi birdenbire söndüler, Salim. ata: 

- Lahavle! 
Dedi. Kahveci ocağı tekrar aleYJeDdir

mek için kanştınrken sordu: 
- Bu akşam sıra kimde idi? 
Yanı başımda oturan, Hüseyin ağa ce

vab verdi: 
- Köse Hasanda. 
Köse Hasan.. peykenin üzerinde siga

rasını içiyordu. 
Dışarıdan bir köpek uluması duyuldu. 

Salim ağa bir kere daha camı silip t>.ktı: 
- Bu geceyi hiç beğenmiyorum. 
İhtiyar Hüseyin ağa, başını sala sola 

salladı: 

- Ben de öyle! 
Kahveci yan gözle Köse Hasana baktı. 

Salim ağa kahvecinin bakışındaki mana
yı anlamış gibi Kös~ Hasana döndü: 

- Hasan, sakın ziyafeti unutmuş ol
mıyasın! 

- Yok; ağa, ne diye unutayım .. 
Salim ağbın bakışları kahvecinin şüb

he ile dolu bakışlarile karşılaştı: 
- Hani ocağa kar düştü de, köpekler 

de uluyor. 
Ben bu manasını anlıyamadığun ba

kışları, sözleri merak etmiştim: 
- Ne konU§Uyorsunuz Salim ağa, an

lamadım. 

- Hani misafirler mağarası var ya .. 
- Şu derenin ötesindeki mağara değil 

mi? 
-Evet, oraya misafirler gelir .. 
İhtiyar Hüseyin ağa ile kahveci: 
- Selfunün kavlen .. 
Dediler .. Salim ağa devam etti: 
- Her akşam birimiz nöbetle yiyecek 

koyarız. Yiyecek koymayı unutursak mi
safirler mağaradan çıkarlar. 

- Misafirler mi? 
- Fazla sorma işte.. orada hep goru-

nürler. Bazan bir, hazan iki, hazan üç ki
şi olurlar. Bu köyün evvelden sahibleri 
onlarmış. Bundan yüz sene mi diyeyim, 
iki yüz sene mi diyeyim .. ne diyeyim .. o 
kadar sene evvel köye yabancılar gelmiş, 
köyr n sahiblerine rahat vermemişler .. 
onlar da mağaraya çekilmiş, or~da öl
müşler .. 

Salim ağa sözünü bitirmeden kahvenin 
kapısı vuruldu. Kahveci bağırdı: 

- Kim o? 
- Aç Ali aç.. Çolak Süleymanı getir-

dik. Donmuş_ 
Kahvecinin açtığı kapıdan sırtında on 

İSAFİRLE MAGARASI 
Yazan: •• 

&met Bul(Dl un de kilos~ 
• ya sat dı 

Kahvecin.M açtığ& k~ nrtında on yedi, °" .ekiz yaş&an.naa bW çocuk 
uı,ıyanı biri girdi 

yedi, oıı sekiz yapanııda bir çocuk taşı- Kahveci yiyecek hazırlıyordu: 
yan biri girdi Tanıyordum, oduncu Şev- - Ağalar bunu götürüp bırakalım. 
ketti Kahveci, Salim ağa beraber çıkıyor-

Sırtmdaki çocuğu yere bıraktı: lardı: 
- Odunda beraberdik, o benden evvel - Ben de geleyim! .. 

yola çıkmışt\. Misafirler mağarasının Dedim.. yola çıktığımız zaman kar 6.ur-
biraz ötesinde donm~ olarak buldum. muş, ay doğmuştu, soğuk şiddetli idi. mı~~ktr, lrllik ve ufaklığına gore, 40 kuruş-
Donmuş delikanlının üzerine atıldım. Yollar donmuştu. Düşe kalka derenin Ö- tan 60 kuruşa kadar satılmıştır. 

Donmuş bir adamı kurtarmak için ne bür yanma kadar gittik.. Kılıç, kalkan, levrek, plsJ. hani, mercan, 
yapmak lazım gelirse hepsini yaptım. Na- Mağaranın kapısından evvela kahveci karagöz, ıurlnngıç, dı.in, balıkh~neye hiç gel
flle .. bir türlü hayat ~ri görülmüyordu, girdi. Onun arkasından Salim ağa, onun 1 memi41Ur. 
ölmüştü. da arkasında ben vardım. On adını ka- G • .. b d • J 

_ zavallı çocuk. dar yürüduk. Kahveci durdu: a yr i ffi U a 
Dışarıda köpekler uludu .. Salim ağa: - İlerisi uçurumdur.. b 1 23 
_ zavallı çocuk kimsesizdir de.. Üçümüz de durmuştuk. Kahveci: On Oaa fi 
Dedi. İhtiyar Hüseyin ağa gözlerini sil- - Buyurun! ı· ks 

di. Knhveci, Köse Hasana döndü: Dedikten sonra yiyecekleri yere bırak- lf a Ya Çl , 1 
- Hasan sen bu gece misafirlere ye- tı; Salim ağa kolumu tuttu: Gayrlmübadll bonoları yuksclmekte de - Neşenizi söndüren 

mek koymadın.. - Bak! \'am etmcl:tcdlr Dün d0
, bono fiatları, yüz- çalışmanıza m!ini 

_ Koymaz olur muyum? Dedı. İleri baktım. Karşıda aydınlık de lk1 buçuk kadar yükselmiştir. Dün saba~. olan kırıklığı 
d.. d.. bir bir yol ağzı görünüyordu. Orada uzalıp bono nr, yı.ı lirası 19.50 llradan muamele cor 

- Ocağa kar uşer uşmez ıçımc m e- b 1 mış, oğleyln 21, akşam üzeri de 
şübhe gelmişti. Hani bilirsin ya üç yıl kısalan hayaller vardı. 

1

22 ~ e kad r yükselmiştir. H:ı.t.tfı, geç vaklt, 
evvel de gene bir kere sıra sende iken - Üçü de buradalar.. yıizdc 23 ~en blle alınıp satılmıştır. 
unutmuştun da o gece de böyle olmuştu. Kahveci: Bono fl.ı.tlarmın yükselme sebebi, geçen 

• 
1 'N 

Gene burada ocağa kar düşmüştü. Sonra - Çıkalım! ı g•m de yazdığımız gibi, mali mehafllde çı -
b Dedi. Onlar ·· ·· d .. ı B ld ğu:n 1 l'.~n hükumetin, bonoları, yüzde iki faizli ha ile izale ediniz. 

da köpekler ulumuşlardı. Hani u çocu- yuru .~ er.. en o u . ;in~ bonolıı.rlle dP.ğlştireceğl şaylasıdır. Fakat 
ğu getirdikleri gibi o gece de buraya yerde kalmıştım. Gozlerım hayallerde bu şayianın tahakkuk edip etmlyeceği de he 
kurdlann paraladığı bir yolcuyu getir- idi. Dışarıdan Salim ağanın sesi geldi: 11 ;1z kat'lyetle blllnmemcktedlr. 
rnişlerdi. - Bey gelsene. Dün, istı:ı.nbul borsasında Türk borcu tah 

Köse Hasan istifini bo7.madı: Cevab vermedim. Cebimden elektrik vuıerı 18•65 lirada açılmış, 18•70 lirada ka -
panmıştır. 

- Ben kendim götürdüm.. lambamı çıkardım .. hayale doğru tuttum; Kuponları ayın onunda ödenecek olan 
Oduncu Şevket kurnaz davrandı: ve baktun: birinci t.t'rtlb Sivas - Erzurum tahvilleri de 
- Ben gördüm, dedi, koca çınarın al- Mağaranın kapısından giren ay ışığı- dün borsnda ıo kuru§" daha yükselmiş, 102,10 

tında da dinlendi. nın karşı duvara aksettirdiği gölgem bir- lirada kapanmıştır. 
- Ya bakın Şevket te görmüş. denbire kaybolmuştu. Deniz bank kanunu alakadarlara 
Şevket, Hasanın yüzüne tükürür gibi . . tebli"'g edi'di 

baktı: Yı\RlNKI NUSHAMIZDA: 

1 T B. Oel·k 1 Hı"f "'yes· Denlzbank kanunu, dün, İktısad VekiUe -- Yalan ağalar, oraya Hasan gitmedi. ou ır 1 20 ımn cı 1 
J ılnden, Denizbanlt teşkUatına dahli olan mü 

Gitmiş olsa koca çınarın altında dinlene- Y:.ızan: Ragıp Seııki cssesclere tamimen bildirilmiştir. Deniz mı.i-
miyecekti. Daha bP.n sabahleyin oduna 1 csseseleri muhasebelerinin tevhıdt hakkın -
giderken gördüm. Koca çınar evvelki ge- ----~-~- ·•· ~ ·- · - · · · · · · - ı d::ıkl tedklkat bitmek üzeredir. 
e kılm D A ,,. u ., L Denlzbank umum mudürlüğlle umunı mü-

c yı 1§. r. . . dur muavlnllklcrine kimlerin tayin edlldlk-
Salim ağa bağırdı: j ıccl henüz istanbuldak1 allikndar nıehafllce 
- Allah belanı versin! Karaköy ·ı opçular cad. 4J malüın değildir. Belediye Reis muavini Ek -

Bu sayede bir çok büyük ıııl:. 
lıklara tutulmak tehlikesini 

önlemiş olursunuz. 

G i . 
Bütün ağn, sızı ve sancılan k~~ 
ve diş ağnJanna, nezleye, g•· 

romatizmaya karşı bilhaSS' 
müessirdir. 

İcabında günde 3 kaşe alıll~ 
Taklitlerinden sakırunız. Ve bet Y" 

ısrarla GRİPİN isteyiniz. 

"Son Posta,, nın edebi romanı: 28 ğumdan bir defa taliimi denemek arzu- hayaller bile kurdurm~tu. Amcamın' böyle bir ümid ışığı yanmıyorsa, 0 • 

sunu yenemiyorum. l'ğlile Trabzondaki işlerimizden konuş- de gençliğimin bütün kuvvetiJe, 
cBu sözlerim için bana darılmıyarak mak istediğimin sebebi de bu idi. Fa- bimin bütün ateşile beklediğun <le · r Genç Kızı Rom kızınızı affedeceğinizi ümid ederim. kat ondan gelen cevab bütün ümidle· ğırdığım şey nedır? 
cHalacığım, bir bankaya veya herhan- rimi o kadar haşin bir elle baltaladı ki * 

gi bir şirkette memur olmanın güçlük- artık böyle bir işi tahayyül edebilmek Gözlerimi uğuşturuyorum... ~ 
Muazzez Tahsin Berkand }erinden bahsederek böyle bir işin ba- bile çocukluk olur. görmediğime ve aklımın başıındB 0 

na Iayık olmadığını yazıyorsunuz. Bir cBenim için üzülmeyiniz, beni dü- ğuna kendi kendimi inandırın~..ı 
Şimdi bir elimde zarf, bir elimde bı-f sine iyi bir koca bulması bugünkü gün- genç kızın, hayatını ciddiyet ve namus ~ünmeyiniz. Hala; ben kendi hayatımı dişlerimi dilime, tırnaklarımı ell~ 

yıklı namzedirnin resmi, yatağımın üs- de imkansız bir şeydir.• daire inde ka7.arunasına yardım edecek kazanabilecek bir haldeyim ve sizden geçiriyorum ... Hayır bu rüya dcğı1• 
tünde kıvrana kıvrana gül~yo.~. Zavallı halacığım, benim için kurlu- her iş, herkes gibi bana da layıktır. Fa- yalnız şefkat ve muhabbet bekliyorum. kikat ... İstanbula gidiyorum. Het": 
Halamın mektubu da omurden bir lu.ş yolunun hemen zengin bir adamla kat sizden en samimi hislerimi gizle- Beni unutmayınız, bana her_zaman ya- servatuara gireceğim, hem de hD1 

şey: . . evlenmekte olduğuna inanmış. Onu bu mek istemediğim için şunu söyliyece- zmız. Dünyada bana yakın birisinin deki kütübhaneyi açacağım. . IY 
cKardeşımın kızının bankalarda, aslı fikrinden ayırmak imkansız gibi... Bu- ğim: Ben de memur olmak istemiyo- yaşadığını düşünmek benim için ne ka· Deli olmamak için başımı ikı e 

nesli belirsiz insanla~ arasında çalış- ııun için lüzumsuz yere onunla müna- rum. Kızınızın b~ka emelleri ve istek- dar büyük bir teselli olduğunu bilseniz sıkıyorum. Yirmi dört saattenbefl 
nıasına razıw olamam ... ~··• kaşalara girişmek istemem. Dünyadaki leri var ha!a. O bir musikişinas yetiş- küçük kızınızı daha çok hatırlardınız. bimin göğsümü çatlatan çarpınt~~ 

Daha aşagıda da şu cumleler: bir tanecik akrabamı da kendi isteğim- mek istiyor. Kazanmak için çalışmağa Ben de size sık sık yazacağıma ve ata- saniye ara vermedi.. bir saniye ~o 
cKomşwnuz Cafer efendi on seneden le kaybetmek feci bir şey olur. mecbur ise de hiç olmazsa birkaç saati- cağım her adımdan sizi haberdar ede- paklarımı bırbirine yaklaştırara"001 

beri kansını kaybetti. Aşağı yukan sen Ona hemen cevab yazdım: ni piyanosuna çalışmak ve başının ceğime söz veriyorum. dimden geçmedim .. şakaklarımı 
yaşta kızile oturuyor şimdi.. terbiyeli «Halacığım, içindPn geçen havaları kağıda dökmek- cEllerinizden sevgi ve hürmetle öpe- çekiç bir a"' dı.ırup dinlenmt..>dı. (f. 
bir adamdır. Trabzondan dışan çıkma- . .. .. .. _ .. .. . . . ie devam etmek istiyor. Size kızınızın rim halacığım.• Halamın ml.!r..~ubunu bitirir bili 
dığı halde bndık ticaretinden milyon cBe~~ duşund~gu.nu~ ıç~ sıze nasıl «İspinoz• müstear ismile birçok müzik soluğu müdıre hanımın odasın~~, 
kazanması kendisinin açıkgöz olduğu- t~şek~u: edecegımı bılemıyorum. B7- parçaları basıldığını ve bu parçaların Halamdan mektub aldığımı söyledi· dım. O, yüzümden ve sesimden ~ 
nu isbat eder. n~m gıb.ı ~nasız ve babasız kalmış fakır herkesin ağzında dolaştığını, bütün sa- ğim zaman müdire hanım pek şaşmış- iade bir şeyler geçtiğini anııvarıı e 

cFuadın son Trabzon seyahatinden hır kız ıçın kurwtuluş yolunun anc.ak e~- !onlarda çalındığını söylersem sevinir- tı. Onun beni dul ve yaşlı bir adamla na bir şey sormadan uzattığım rO 
Sünra ben araya vasıtalar koyup Cafer lenmekte oldugunu ben de takdır cdı- siniz değil mi? Fakat halacığım, yaşa- evlendirmek istemesine o da güldü ve bu okudu: 
efendiyi seninle evlenmeğe razı ettim. Y?rum, fakat bu karan ve~ed.en evvel rnak için nota yazmanın kafi gelmedi- bunun imkansız bir şey olduğunu söy- cKızım, . ıe 
Hele resmini görünce adamcağızın aklı bırkaç sene olsun beklemek ıslıyorum. ğini bildiğimden kendime serbest bir ledi: cMektubunu büvük bir sevınÇ 

1 
başından gitti Sen de ayağına gelen bu cDüşününüz halacığım, henüz 19 ya- iş bulmak, yani bir memur gibi sabah- - Küçük Selmacığımı ben sevdiği dım. Ümidlerinin. boş olmadığıfl 
bulunmaz kısmeti reddetmezsin değil şımdayım. Önümde bütün bir hayat tan akşama kadar bir müessesede çalı· bir gençle evlendireceğim. kardeşim Residin öksüz kızının d~fl 
mi kızım? Bir karar vermek için seni var ... Bir müddet kendi istediğim gibi şacak yerde kendim bir ~ açarak gü- Sevdiği genç ... Böyle bir zümrüdü yadaki bac::ka k•zl ır rrihi mes'ud o .. 
sıkıştırmak istemem ama fikrimce a- çalışırsam belki sizin makul teklifinizi r.ümün birkaç saatini gene musikile anka kuşunun geleceğini ummak bile hakkı o"duwrunu i1v'c>mek için 
nasız ve babasız bir kızın, ne kadar gü- kabul edecek kadar tecrübe sahibi olu- doldUT'Jllayı pek isterdim. Hatta içim- bnna tuhaf geliyor. Fakat hazan kendi J sana cevab yazacaktım. ~' 
zel olursa olsun, parası olmazsa, kendi rum: fakat bugün daha çok genç oldu- deki ufacık ilınid bana tatlı bir takım kendime düşünüyorum; Eğer içimde (Arkası ı.ı 
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ansın Define eriı 
İhtiyar antik ·· .. b k k "E d d. e· ·· b. d''kkA acı yuzume a ara : vet, e ı. ır gun ır ecnebi alim de sizin gibi 
u anıma gelip Bizansa aid eserler aradığını söyledi. Hüviyetini sordum, Paul 

Bauman isminde bir Viyanalı imiş. Geleli bir buçuk ay oluyor! 
- Ha'""' • • tt _ ,, ... , tarih hocasıyım.. 1 

İiııe Ooo .. Çok iyi, çok ala. ben de ta-
niZi e~! ıneraklıyım. Sizin de derdi
BuYU-run ?allederiz. Hele bir bakalım. 
da bir ! ıçerde konuşalım. Kitablara 

Mo· goz gezdiririz .. 
karun ız efendi ile küçük kapıdan dük· 
rafına ~ tara~ma geçtik. Burası et
berhald eskı sandıklar konmuş, 
rak od e. d.epo gibi kullanılan bir top· 
~a ıdı. . 

hiçbi bulda Bızansa aid hiçbir yerde 
ıUs·· t'· r eser bulamadıgun· halde bu kü-

ur dükk şıın be . andan reel cevabı almayı· 
'Usta nı. hayrete düşürmüştü. Filvaki 
tUrk 1:~ efendi hariknılade giizel 
0~e konuşuyordu ki bu onun hayli 
bı~§ bir adam olduğuna da şübhe 
d<ı e· 1Y0 rdu. Hakikaten de İstanbul
'iarsa,ger aranacak herhangi bir antika 
&ela onu da bu ihtiyar Nuh aleyhüs· 
bu ~d~n başka kim bilebilirdi? Ben 
~e ~rni~lerle herifin suyuna gitmeyi 
dUJn. Ylı fedakarlık etmeyi dahi kur-

Moiz ef d' . . fındaki . e~ ı eski bır masanın etra· 
bir . k hır ıskemleye oturdu, bana da 

_:_s eınıe gösterdi: 
kika, :Muallim efendi! Buyurun bir da
di, s~~unu:ı. Şöyle bir konuşalım, de
ğınıı ın ~ızans tarihine aid şu aradı
Zira nedır! _ ~vvela anlatm b~kalım. 
rne ' arzettıgıın gibi, ben de tarıhe pek 
but1:klıyım. Hele Bizans deyince büs· 
:n merak ettim doğrusu! 

küı b;:a~lahi Moiz efendi, hakikaten mi.iş
Zır h ış peşinde olduğumu anlıyorum. 
~ö ~ emen bütün İstanbulu aradım. 
an{ e bir şey bulmanın pek güç olduğu 

aşılıyor lJ .. 
kij sta Moiz efendi elile kulağını müm-

n O}d " Sfft h ~gu kadar ağzıma doğru tutmuş, 
~ ~ozlukleri altından hala hırsı sön
tile~ş g6zleri parlıyarak, bütün dikka
dikle~d~klarımın kımıldanışmdan söyle
ki b'rnı anlamıya çalışıyor ve ağzmda
boısa ıt, rnunis ve dostça gülüş hiç kay-

rnuyordu 
Ben· · 

!ine: un. hu ümidsizce konuşuşum üze-

a\J~ Beni büsbütün meraka düşürüyor
»e z, :muhterem muallim efendi, dedi. 

arıyor iiiç ol sunuz k1 bulunması bu kadar 
SUn .. 

ta~O Vakte aid haritalar, resimler, ki· 
nu • ~e~ ne olursa olsun ... 

d.i ku llıuhun cevabım üzerine Moiz efen· 
ladı G~az kurnaz yüzüme bakmaya baş-

. Ulerek: 

bu~~Uhterern muallim efendi. dedi. Biz 
hayli senenin adamıyız! Bizaııs deyince 
esase nıerakiı tarafları vardır İstanbul 
cının n

13
eski Bizans olduğu için bir ar.ıtika

ltıerak ızans eserlerini bilmemesi, onları 
~n d ~t_rnemesi imkansızdır. Nitekim 
~di; ızansı uzun zaman tedkik etmi· 
tai na· Bizans etrafında asarı atika nok
hirn ~arından halledilmemiş birçok rnü
dır. Si eseleler olduğuna vukufum var
ne gib:~angi tarafile meşgulsünüz? Ve 

İhti r ııey aramaktasınız? 1 
ta Via~a~ Moize, Bizans tarihinde (San
diif etw·iy~ mühim bir yol ismine tesa
l's.lt etti~' bunun neresi olduğunu me
ltıiyiın f.ünı, buna aid bir eser bulabihr 
te olduğıye herhangi bir vesika aramak- 1 

:Seni d~u söyledim. 1 

Uıta Moiz elile kulağını mümkün olduğu kadar ağzıma doğro tutm.tı.Jh&, 

" Son Posta n nın 

sergüzeşt romanı 
-54-

- Ooo .. evet.. 

- Kiımniş? .. 
- Paul Bauman isminde bir Viyanalı!. 
Titredim, fakat ihtiyar Yahudi gözlük

lerinin altında yüzüme bakmakta olduğu 

İnh~sarlar Umum 

için heyecanımı gizlemeğe çalıştım. ihti
yar, farketmemişti: 

- Bu adam acaba ne arıyordu? dedim. 
Moiz efendi, beni meraka düşürebildi

ği için gayet memnun görünüyordu: 

- Muallim bey, dedL Burada kim ne 
müşkülata düşerse bizim bu Nuhun ge
misine bir defa uğrar .. hep SO!ıunda biz
den gelip geçerler. Bahsettiğim bu ecne
bi de sizin gibi Bizansa aid eserler arı-
yordu. (Arkası t>V) 

Müdürlüğünden: 
30/11/937 gününde yapılan memur imtihanında muvaffak 

adları aıağıda yazılıdır. 
olanlann 

Sıra Adı. Soyadı Sıra Adı. Soyadı 
No. No. 

1 
2 
3 

Zekai oğlu Tevfik 
Cemal Işın 
Ncyire Gürsan 
Saim Tuncay 

44 

4 
6 Selim oğlu Mahmua 

46 
48 
49 
53 

7 Cemal Tanmcıoğlu 
8 Faik Berçman 
9 Ccmaleddin Erdoğ 

10 Nevzad Anssy 
ll - Müeyyet Aksel 
16 Kazım Alkan 

17 - Mükerrem Baban 
21 Nejat Zühtü 
22 Zeki Ulufer 
25 Kadri Güveli 
26 Hayri DericioğJu 
27 Semiha 
28 İbrahim DoğanlarJa 

29 TnHit Gül 
31 Mesrure Süer 
32 Jale Ziyaderle 
34 Celfil Ö1.aydın 
35 Necati Özaydın 
36 Kemal Taşçıkar 
37 Osman Akgün 
38 Muammer Erkul 
39 M. Kemal 

Grip, 
Nevralji, 

54 
56 
59 
61 
68 
70 

73 
75 
76 
77 
82 
83 
84 
85 

86 
87 
91 
95 
98 
99 

102 

Haş ve Diş 

Artritizm, 

Semahat Sayın 
Cihan Zöngür 
Sabahat Bilgıseven 
Nuri Taşcı 
İhsan Güzey 

Nigar Sarıgöl 
Ethem Mahçı 
Bedriye Gençay 
Süzan 
Muzaffer Uzel 
Ömer Lutfi Övün 

Şc>rafet Alyot 
KP.ınal Arpa 
Sıtkı Dincer 
Sabiha Yeşilaydın 
Sabahat 
Nimet 
Tarika 
Celaleddin Gülgör 
İhsan Arsoy 
Halid Tarançı 
Enver Alganer 
Alaeddin Güneri 
Mehmed Hfıseyin 
Kemal Önen 
Abdullah Adil Aydoğdu 

Ağrıları, 

Romatizma 

(36) 

kurnaz ~· katle dinliyen ihtiyar antikacı 
1 

ır gülüşle gu" ld" · 
-~Ok u. ~ .................................. l .................. l-

lla aid b~ ar:ını, Bizans imparatorlukları- . · . 
- 13 r §ey nrarnaktasımz, dedi. 1 İstanbul İkinci İflas Memurluğundan: ı İstanbul ikinci iflas Memurluğundan: 

elkJı • · ··k· d-k M"fl' İl Z lm ·d lfo· "· Müflis Oskar Cilacıyanın peru ar u - u ıs ya a aya aı ve birincı :ırt-
haldeıı efendi o vakit başını tuhaf blr kanının icraca tahliyesi esnasında mağa- ! tırmada kanuni kıymeti bulamadığm -

_ S~a~ladı. Giilerek: zada bulunan eşya ve tesisat sökülerek dan satılamıyan tuhafiye eşyasile satışa 
böyle b1:in gibi bir ecnebi de geçenlerde başka bir mahalle nakli masa hukukuna çıkarılmıyan diğer eşya açık artb.rma su
lip gitti~r şey arıyordu. Buraya hayli ge- muğayir görülmekle mal sahibi Ohan - retile 12/1/938 Çarşamba günü saat ıo 

- B· · dedi. - yanın muvafnkatı ve hiç bir bedeli icar dan 14 de kadar eşyanın nakledildiği Ye-
- :ı;:~re~ebi mi?.. istenmemek kaydile kendisinin yedi ema- şildirekte Karako hanında ikınci kattaki 

.. netine teslim edilen eşyayı yeni müste - odada satılacaktır. 
d - o da a· . ·1 . o .. b' . . tt U? ızansa aid bir şey mi arıyor· cirin kullanmasına mezunıyet ven mesı gun ırmcı ar ırmaya çıkan malla-

t1oiz mukabilinde ay beay otuz lira alınması rın kıymetlerini bulmadığı takdirde ikin-
.Yordu: C'fendi büyük bir gururla gülü- masa mcnafiine muvafık görülmüş ol - ci arttırması 14/1/938 Cuma günü saat 

- Ev makl::ı işbu muamelenin tasdik ve tensi- 14 den 17 ye kadar satışıııa devam edile-
§e 

1 
et.. ded' 0 . k cektir. İstiyenlerin mahall:nde hazır bu-

y er 3 ,., 1· da Bizansa aid bazı bi ve konkurdnto hakkında bır aıar ve-
de ••Yordu s· lunınaları ilan olunur. (3745) 

?nez on · ız de bana Bizans der rilinciye kadar bu halin~ mu!ıafazası mu- ........... . 
- ~ol un için merak lttim. vafık olup olmadığının tedkik ve bir ka- ri

0

1miş oİa~ğ~~d~~···İ·5/i/roa···c~;;;;;;~·~ 
ıat k z efend·ı E ,. lb .. .. 11 d imdi h" ı. cncbi dcdi<'riniz bu rar verilmek üzere alacaklıların cc ve gunu saat e dairede hazır bull.IJlJlUl • 

' Uviyetini sordunuz ~u? davetirıe masa memurluğunca karar ve- lnıı ilim olunur. (3746) 

har yıl 1 metre uzaklaşıyor ar ş 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) cek olursak vasati Amerikanın muhad .. 

mütadır. Bundan bir kaç St!ne evvel ve- debliği ile Afrikanm muakknrlığı nazo.rı 
fat eden jeoloji Alimlerinden Wagner u- dikkatimizi celbeder. İnsan Amerika 
mn hesablar neticesi Amerikanın Avru- klt'asınm §imal tarafını vasati Amerika
padan her sene bir metre kadar uzaklaş- ya pek güzel yapıştırabilir. Tıpkı birbirt.. 
tığını iddia etmiştL Filhakika iddia tul ne eklenebilen çatlak tabaklar gibi. 
hesablan bakımından mühim görüldüğü Diğer kıt'aları da tedkik edecek olur .. 
için merkezi Pariste olan beynelmilel sa- sak ayni şeyi görebiliriz. Bütün kıt'aların 
at lyfırı enstitüsü Herzinyen dalgaları tek bir kıt'adan parçalandığı neticesi çı.. 
vasıtasile 12 senedenberi yaptığı kontrol karılamaz mı? 

neticesinde Amerikanın ner sene Avru- Alimler, dünya garbe döndüğü için tıp
padan bir kaç santimetre uzaklaştığını kı insana otomobilde, arabada, yahucl 
meydana çıkardı. trende olduğu zaman haı·eket cihetinin 

TW dairelerinin değişmesi, kıt'aların aksine doğru nasıl bir itiş kuvveti hisse. 
mütenavip bir surette her 11 senede 15 derlerse, kıt'alarda garbden şarka doğru 
metre birbirlerine yakınlaşıp uzaklaştı- yürümek istiyorlar, diye iddia ediyorlar,,. 
ğmı meydana çıkarmıştır. Dün bu lıu:rusta Kandilli rasadh ,nesi 

Böylece 1920-1925 e kadar Amerika direktörü Bay Fatinin :!iktini sorduk. B1-
Avrupa kıt'aları birbirlerinden uzaklaş- ze ŞU malumatı verdi: 
mışlar, 1925 den 1930 a kadar da birbir- - Evet, böyle bir nazariye vardır, 
!erine yaklaşmışlardır. Dünyanın muhtelif noktalarının mevki _ 

Beynelmilel saat ayhı enstitüsü müdü- leri, tul ve arz derecelerile kat'i şekilde 
rü Bay Stoyko'nun iddiasına göre Ar:.ya tesbit edildikten sonra aradan muayyem 
ile Japonya adalan arasında da böyle bir 1 bir müddet geçince bu yerler yeniden 
uzaklaşma, yakınlaşma vardır. tedkik edilmekte ve aralannda gayet 

Çin rasadhanesi müdü'"ii Asya kıt'ası- cüz'i farklar vücud bulduğu görülmek • 
nın da 30 metrelik bir hareket y:ıptığını tedir. Maamafih bu hususta henüz kat'ı 
iddia ediyor. ve vazih bir rakam söyleııemez. Bu an • 

Bu münasebetle şunu da söyliyelim: cak on beş, yirmi sene sonra fenni bir §e'" 

cHer şey değişil', fakat t:ıbıat değişmez. kilde sabit olmuş olacaktır. İki kıt'anm 
Her sabah ayni güneş doğar> diyen La- bir asırda yekdiğerinden 4 metre ayrıl.. 
martin büyük bir ilm1 cehalet göster _ makta olduğu nazariyesi de bu cümle .. 
miştir. • dendir. 

Bu işle bilhassa Paris beynelmilel saal 
Çünkü güneş de ziya neşrederken ağır- ayarı enstitüsü meşgul olmaktadır. Bu 

lığından senede 130 milyar ton kadar kü- • enstitünün geçen sene neşretmiş olduııo.• 
çücük (!) bir mikdar kaybeder. 6 .. 

raporda, ancak yirmi sene sonra kat'i ra-
Portakaldan ziyade armuda benziyen 

arzırnızın çehresi, insan yüzü gibi müte
madiyen. değişir. İhüyarladıkça buru -
§Ukluklan artır. 

Büyük Okyanus haritasını tedkik ede-

kamların elde edilebileceği mukayyed -
dir. Binaenaleyh bugün söylenen rakam
lar, olsa olsa şimdiye kadar geçen 15 se-ı 
nelik tedkikat neticesinde "·asıl olunau 
ilk neticelerden mülhem olsa gerektir.1ı: 

Romanya da l ..... ~-~-/-;-;-~-~--m---;-~-~-~ ...... l-~-;..-/uğunu taıuyor 
. (Ba§ tarafı 1 i1ıci sayfada) ı Umumi seçim 

beş ~paratorunu rnuhatab ittihaz ede - Bükreş 6 (A.A.) - Bazı gazeteler, u • 
cektır. rn A • • 8 · d umı seçırnın nısan a yapılacağını mı.. 

Yahudilere karşı tedbirler dirmektedir. 
Bükreş 6 (A.A.) - Nazırlar meclisi, ka

sabalarda Yahudi meyhanelerinin kaldı
rılmasına aid ahkamı tesbite memur bir 
komisyon teşkil etmiştir. Nazırlar mecli
si, harb esnasında ve harbden sonra hile 
ile elde edilmiş olan tabiiyetlerin yeni -
den tedkiki meselesini de tedkik etriıiş • 
tir. Nihayet meclis, devlete ve yahud e -
kalliyetlere aid olan bütiin mekteblerde 

Romen öğretmenler tarafından Romen 

lisanı ile milli tarihin tedris edilmesine 

karar vermiştir. 

Romanya • Çekoslovakya 
Prag 6 (A.A.) - Romanya hariciye na

zırının Küçük İtilaf lehinde bir tezahür 
addedilmekte olan ziyareti haberi bü -
yük bir memnuniyetle karşılanmıştır. 

Miccscu'nun Çekoslovakyanm pek zi -
yade taraftar olduğu Macaristan - Kü -
çük İtilaf mukareneti meselesi h&kkında 
Hodza ile görüşeceği muhakkaktır. 

Başvekil sefiriınizJe görüştii. . 
Bükreş 6 - Başvekil Goga dün saat 

11,45 de Türkiye orta elçisini kabul e -
derek uzun müddet nezd:ndc alakoymuş
tur. 

Amerikanın vaziyeti 
Vaşington 6 (A.A.) - Hariciye nazırı 

Hull, ecnebi memleket1erde ve bilhassa 
Rornanyadaki Yahudilerin vaziyeti hak -
kında sorulan bir suale cevaben demiş -
tir ki: 

Hükumet Romanyadan gelen haberleri 
I dikkatle takib etmektedir. 

Hariciye Nnzınmn seyahati 
Btikreş 6 (A.A.) - Hariciye nazın Mi

cesko pazar günü Prag'ı:t hareket edecek 
ve orada pazartesi günü de kaldıktan son 
ra Belgrada uğrıyacak ve oradan Cenev
reye gidecektir. 

Fransamn tesebbiisü 
Paris 6 (A.A.) - İngi:terenin Bükreş

te yaptığı demarş hakkında Petit Pari -
sien gazetesi diyor ki: 

Dostça olduğu kadar acil bir demarş 
şimdiye kadar yapılmış oımalı idi. Öğre
niyoruz ki Fransız hükumeti de ayni su
retle teşebbüste bulımmuştur. 

l\lilletler Cemiyetine havale 
Londra 6 (A.A.) - Bükreşteki İngiliz 

ve Fransız orta clçilcrinuı Yahudi mese -
lesi hakkında yaptıkları teşebbüsten bah
seden Daily Telegraph gazetes!, yeni Ro
manya hüklımetinin bu İŞ! Milletler Ce -
miyetinc bildirrneec iumıde olduAunu ya
"Oyoı: 

Roma memnun 
Roma, 6 (A.A) - Gazeteler, Roman. 

yanın yeni Roma elçisinı c:İtnlya kralı ve 
Habeşistan İmparatoru> nezdine tayin eJ, 
lemek hususunda aldığı kararı büyt.ik ~ 
memnuniyetle karşılamaktadır. 

Roma protokol/arı 
Konferansı arife~i11de 

( Ba§ tarafı 1 incı sayfada) 
ler, hususi bir ehemmiyeti haiz bulun • 
maktadır. Yeni Romen hükıimeti rdsi Be 
Goganın İtalya hakkındaki sarih beya • 
natı, İtalya ile sıkı bir yaklaşma vudeylo
mektedir. 

Öte taraftan, Romanya ile Avusturya 
arasında da hiç bir anlaşmazlık mevcud 
değildir. Macaristan ile olan münasebet
lerde de ekalliyetler meselesi bir hal sa
reti bulmalıdır. 

Bu ekalliyetler meselesi, esasen Ro " 
manyanın enternasyonal münasebetle • 
~de esaslı unsuru teşkil eylemektedir, 

YPni ziraat isletme merkez'eri • 
kuruluyor 

(BCJ§ ta.rafı 1 incı sayfada) 
G - Silo ve ambar işlerile uğraşmai 

ve silolarda varant musmelesl yapmak. 
Memurlara iltramiye 

Beşinci maddenin birinci fıkrası mucf.. 
bince devlet ziraat işletmeleri kurumuna 
intikal edecek müesseselerin memur ve 
müstahdemlerinden hizmet müddetleri ilg 
seneyi geçenlere almakta oldukları soıı 

ücretleri üzerinden hizmet müddetlerinin 
beher senesi için bir aylık hcsabilc ikra
miye verilecektir. Bunlardan açıkta .ka
lacak olanların ikramiyeleri verilerek, a
lakalan kesilecektir. Hızmette devam e
deceklerin ikramiyeleri yardım sandığına 
yat1nJacaktır. 

Oyun afet'erinin resimleri 
(Baştarafı 1 inci ıayfııda) 

Hususi meskenlerde kullanılan ovun &. 
letleri bu resme tabi değildir. • 

Varidat memurları her sene temmuz aıo 
yı içinde mıntakalarında bulunan yer • 
lC'ri dolaşarak buralarda bulunan oyun a. 
letlerinin resmi ödenmiş olup olmadığını 
tcdkik etmcğe ve bu kontrolü st.rcnin 
gayri muayyrn zamanlnnnda, asg ri ü9 
defa tekrar etmeğe mecbuı· bulunac ... k • 
lardır. 
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~ı\lııı Bir Basketbol faaliyeti 
ne halde bulunuyor? : Haremağasının Hatıralar• 

Y aza:ı: Ziya Şa"1r 

Abdülhamidin şehzadeliği esnasında ticarete heves etmesi ve kendh~ine mühim 
bir servet temi:l eylemesi gerek saraylard:ı, ve ge:ek haricde birçok dedikodular 

husule getirmişti. Hu yüzden kendisine "Pinti Hamid,, ismi veriln:işti 

Geçen senr-, Berlin olimpiyadlarına g:derken bütÜll 
• dünyaya meydan okuyanlar o .. tada görünmüyorlar 
ı Berlin olimpiyadına giden spor kafllemlzl ermişlerdi. Buraya kadar olanı h!tlyeıdll ,. 
içinde vaziyeUerinden en çok endişe edilen . kısmıdır. 
takım hiç şüphe yok ki basketbolcüler idi. İkinci kısma gellnce, bugün baatetbOI 1f' 

Son zamana kadar atletlzm federa.syonu- derasyonu bu sporun Berllnden sonra aıeıt" 
nun himayesi altında bulunan basketbol ta- Ieketlmizde inkişafı maksadlle nasıl bir prOI' 

Gene bir gün av dönüşünde, çok za
mandanberi ahbab olduğu mandra sa
Jı1blerinden birine uğramıştL Fikrini, 
ona açmıştı. 

Bu adam, koyunculuk hakkında ona 
bir hayli malumat vermişti. İyi bir sü
rü koyunun, sütünden, kasablık malla
rından, bu sürünün nasıl çoğalacağın
dan bahsetmişti. 

Bu ticaret, Abdülhamide daha cazib 
gelmişti. Hemen o mandra sahibi ile 
snlaşRrak, Erz.urum ve Sıvas tarafları
na adamlar göndermiş.. bir sürü ko
yun ile birçok iyi damızlıklar getirt
mişti ve ikinci olarak, bu işe girişmişti. 

Abdülhamidin talii. çok yardım et
mişti. İki üç sene zarfında koyunları 
çoğalmış, adeta büyük sürüler haline 
gelmişti. 

yorsun? .• Bak .. herkes sana (pinti) di-ı küçük bir fenalık düşünüyorsam, Al· kımının olimpiyada gideceği mevzuubahs ol- ram çlzdiğinl bilmiyoruz. • 
N d · b · ? ~ah b · kahr is:mile kahretsin •.• Mak- duğu zaman bir takım garib iddialar ileri sü- Fei:icrasyon bu maksadla bir monltar ~ 

yor. e ersın u ışe · ·· • d em . d -u hatta n rfümüştü. Blzlm ikinci sınıf oyunculardan tlhdam etrr.ekte, lcab eden faaliyette hiç •-
DemiştL 1 sa para ıse; eg param.. şu a • oJri cenubi Almanya takımında diğerl de he yok ki ondan pek haldı olarak betleJDel' 
Abdülhamid büyük bir sükfuıet ve da sırtımdaki gömleğime kadar neyim galiba. ArJantında mühim oyunc~ar sırasın- tedlr. Bizde basketbol faaliyetini eaub oll" 

dddiyetle cev~b vermiş: varsa büyük bir memnuniyetle amca- da imi§. Pek Amerik~nvarl olan bu iddiaları rak Beyoğlu Halkevl idare eder. 

- Efendimiz! .. Herkesin bir düşün
cesi olabilir. Ne isterlerse söylesinler. 
Bana (pinti) diyebilirler .. fakat, borç 
para bulabilmek için sarraf sarraf do
laşan (dilenci) diyemezler ... Hem, faz
la mal göz mü çıkarır? Varsın bir kö -
şede dursun. Belki günün birinde ha
yırlı bir işe lamn olur. 

Demişti. . 

Abdülhamidin servetini çekemiyen-
1er, bir gün de Sultan Azize giderek: 

- Efendimiz!.. Hamid efendinin böy
le para biriktirmesinden, hususi bir 
maksadı var. Bu para ile tarafdarlar 
peyda edecek .. ne yapıp yaparak, vak
t ·nden evvel saltanat makamına geçe
cek. 

DemiŞlerdi. 

ma takdim etrniye hazırım. o zaman kimse tahkike ne vakit, ne de im- Basketbol mevsimi içinde buJundaiUJ!I-
. . ·· 1 .. 1 · Ü Un bulabllmiştı. şu sırada basketbol namına ne yapılDlakl' 

. Dıye; a_leyh~de soy e~er:ı soz erın • Basketbol takımının büyük kuvvet.ini ile- olduğunu yapılan araştırmalardan .oora ill 
tıra oldugunu ısbat etmiştı. rl sürenler Avrupayı hallaç pamuğu gibi ata- lece hülasa etmek mümkündür: 

Bu bahse hitam verirken, şu hakikati cağımızı, hele Avrupa şampiyonu Polonyayı 1 - Beyoğlu Halkevl senelik programı ıısO-
de ilave edelim ki; Abdülhamidin ser- bir çırpıda slllp süpüreceğ1m.lz1 sölyemekten ciblnce yakında herkese açık olma~ OSd' 

. .. . _. . . . b:ıe çekinmediler. basketbol turnuvaları tertib edecektir. 
vetı -amcasına soyledigı gıbı- hakıkaten İddia ediyorlardı; Polonya11 davet ede -

2 
_ T kilAta d hll ki-

1 
d -•--Ol"' 

· · b. · t S lt A · · - ksl +- ı ı p ı eş ~ a up er en ,,_.... ıyı ır ı~e yaramış ı... u an zızın lim, gorece. nlz . .1.9 c ddlye blnm ş, o onya latasarayda basketbol takunlan n.rdır. 
son saltanat senelerinde, İngiltere ve takımının :Utanbula geleceği bil; yazılmıştı. 3 _ Muhtellf Uselerde basketbol OJDaO" 

· b 'k l b" k 1 Gel zaman, glt zaman, gele gele Yunan Amerıka fa n a arına ırço top ar, ü 1 'telll 1 t kı ık 1 .. , B""";"' bir maktadır. . .. İ • n versı er a mı ç age ...... u,,....... _ ... 11 tufekler, ~ebhaneler1e beraber, ngılı- .sayı farkllc bu oyunu kazanDllftık. • 4 - Basketbol A:lnnı askerll!t dola1--
tere tezgahlarına da büyük bir zırhlı Mübarek sporun atletizmde oldulu gibi öl bu sporla uğraşamıyacak bir haldedir. 

5 - Federasyonun monitörü genç bırlsd' ısmarlanmıştı. Bu siparişlerin bedelleri, çüsü yok, bizim tnkımın dehşeW blr şey ol- yanlar cemiyetinde memur olduğundan art' 
muayyen taksitlerle ödenecekti. Fakat duğu, Berllnde blrlnclllk, lktnclllk değil ama dakl vazlfeslnden ayrılamadığı için ftklt bd 

f h t . ·· ·· d k .ki' Amerika ve Kanadalılardan ııonra üçüncü -
sarayın se a a ı yuzun en, anca ı lük çantada keklik diyorlardı. lup çalışamamaktadır. 
taksit verilebilmiş .. diğerleri tediye e- İlk defa olimplyo.da gideni«, blzlmle be- 6 - Beyoğlu Halkevt tertlb edec:ell tut' 
dilememişti. raber gördüler. Ollmpiyad oyunları demek, nuvalar için hakem bulamamaktadır. 

Böylece ticaretin lezzetini alan genç 
şehzade, yalnız koyunculuk ile ikfüa 
etmemiş .. kaşar peyniri yaptırmak için 
Bulgaristandan ustalar getirtmişti. . O 
tarihte, İstan'Qulda kaşar peyniri pek 
az sürülüyor, Bulgaristandan gelenler Bu sözler üzerine, Sultan Aziz fena 
de pek pahalı satılıyordu. 1 halde ışübhelenmişti. Abdülhamid, a-

Fakat Abdülhamidin peynirleri piya- 1 deta büyük ?ir ~ehlike içine girmişti. 
saya çıkar çıkmaz, iş değişmişti. Halk, Ber:k:t _versın ~ı,_ b.~.mu çarçabuk haber 
ucuz satılan bu nefis peynirlere büyük aldı~ ıçın, kend1sını son derecede seven 
bir rağbet göstermişti. Bu da, şehzade Vahde Sultana koşmuş: 

Fabrika direktörleri, mütemadiyen 
mektublar yazıyorlar, İstanbula adam
lar yolluyorlar; vadesi bir hayli geci
ken taksiller derhal tediye edilmezse, 
konturatları feshedeceklerini bildiri· 

atletizm hareketi demekti. Buna mukabil eli 7 - Federasyon tarafından Berlln olitll" 
o.yağı tutan, iyi kötü hala Lmıl ağızdan ağı- piyadına götürülen Semerclyan Ye Şataıak• 
z:ı dolaşan üç beş atlet kronometre ve çelik dan başka bu işde ihtisası olan İlhami. n 1'0 
ölçünün kurbanı olurken teşkilata dahil klüb ledo, da genç hırlstlyanlar cemiyetinde TaSf• 
!erden haric bir basketbol takımı Berlln yo- 1edar veya Aza blduklanndan kend.UerlJıdeD 
lunu tutmuştu. istifade edllememektedir. 

yorlardı. 

Hamid efendinin, ticarete olan hevesi· - Bakınız, benim için ne ütirada bu
nin bir kat daha artmasına sebebiyet lunuyorlar •.. Amcam hakkında eğer en 

Bu esnada, Sultan Aziz hal'edilmiş
ti. Yerine gelen Sultan Murad ise, tam 
manasile (müflis) bir halde idi. 

( Arka8ı var) 
vermişti. 

Abdülhamid; biriktirdiği paraları, 
kasasında saklamamıştı. Bu paralan o 
\'aktin bankerlerinden bazılarına uy -
gun faizlerle yatırarak bundan da ay
rıca bir menfaat teminine başlamıştı. 

Bu bangerlerden biri, ona borsa o
yunu hakkında bazı rnalfımat vermiş· 
ti. Bu da Abdülhamidin hoşuna gitmiş· 
ti. Fakat bunun tehlikesi de rnevcud 
olduğu için, birdenbire işe girişmemiş
ti. Birkaç gün sessizce Havyar hanına 
devam ederek orada borsa alış verişle
rini görmüş.. kendini tanıtmadan bir· 
kaç. borsa siinsan ile ahbab olarak, 
hangi eshamın daha kuvvetli, hangjsi
nin çürük olduğunu bunlardan öğren· 
mişti. Ve aynı zamanda, borsa komis
yoncularından kime emniyet edebile
ceğini de iyice tahkik ederek, bu işe de 
girişmişti. 

İşler, fena gitmemişti. Komisyoncu
nun iyi idaresi sayesinde Abdülhamid 
birçok esham sahibi olmuş, bir hayli is
tifade etmişti. Fakat bir gün, Fransız
lara aid esham yüzünden bir adamın 
bütün servetini kaybederek tecennün 
ettiğini duyar duymaz; bu tehlikeli o
yunda devama cesaret edememiş.. o 
,günden itibaren bu işden vazgeçmişti. 

Kireç ticaretine de uzun zaman de
vam etmemişti. Onu en ziyade koyun
culuk tatmin ettiği için bu zevkli ve 
karlı işi, saltanat senelerinin başlangı
cına kadar takib eylemişti. 

Abdülhamid; bu suretle daha şehza
delilc zamanında büyük bir servet elde 
etmişti. Halbuki hanedana mensub di
€er şehzadeler, hükfunettcn aldıkları 
maaştan başka bir varidata malik ol
jlnadıkları için zaruret çekmekte.. sa
IJ"aylarının israf ve sefahatine ancak 
jGalata sarraflarından borc etmekle ye
tişebilmektelerdi. 

Abdülhamidin böylece ticarete he\'es 
etmesi, ve kendisine mühim bir servet 
temin eylemesi, gerek saraylarda ve • 
lgerek hariçte birçok dedikodular hu-

~ule getirmi şti. Saltanat hanedanı ara
sında o tarihe kadar böyle şeylerle 
meşgul olan bir şehzade görülmüş ve 
jşitilmiş şey defiildi. Onun için Abdül
Jıamidin bu hareketi hissetine ve cim
riliğine atfedilerek kendisine (Pinti 
Hamid) ismi verilmişti. 

Abdülhamid, kendisini kıskananların 
verdiği bu ·sme. hiç kızmamıştı. Yal
nız gü'mck le iktifa etmişti. 

Hatta b ir gün, amcası Sultan Aziz o-
nunla konuşurken: • 

- Efendi! .. Parayı bu kadar mı sevi-

Avrupa ve Amerika ve İstanbul Üni
versitesine Talebe Gönderiliyor. 

MADEN TETKİK VE ARAMA ENSTİTÜSÜ 
GENEL DIREKTÔRLÜGÜN~Et~I 

1 - Maden mühendisi yct~famek üzere 13 ve madenler için jeoloji tahsil et
tirmPk üzere 7 talebe Avrupa ve Amerikaya ve kezalik jeoloji tahı:il içln 6 tale
be de İstanbul Üniversitesine gönderilecek ve talihler arasında müsabaka yapı
lacaktır. 

2 - Jeoloğluk müsabakasında 1 den 7 ye kadar sıra ihraz edenler Avrupa ve 
Amerikaya gönderilecek ve 8 inciden 13 üncüye kadar olanlar ise Enstitü hesa
bına İstanbul Üniversitesinde okutturulacaktır. 

3 - Talihlerin aşağıdaki şartları haJz olması lazımdır. 

A - Türk olmak. 
B - Maden ocaklarınd:ı çalışabilecek kabiliyeti ve sıhhati tam olmak, cSıhhi 

muayene Ankarada yapılacaktır>. 
C - Olgunluk imtiha'lı vermiş olan Lise veya Kollej mezunu olup fransızca, 

almanca ve ingilizce dillerden birisini okuyup yazabilmek. 
D - Yaşı 18 den aşa~ı 25 den yukarı olmamak. 
4 - Mühendislik için müsabaka 3 Şubat 1938 Perşembe, Jeoloğluk için mü

sabaka 4 Şubat 1938 Cuma günlerı Ankarada M. T. A. Enstitüsünde yapılacaktır. 
Talebelerin imtihanda üssü mizanı doldurmuş olmaları şarttır. 

5 - Maden mühendisliğ: imtihanı: Hesab, hendese, cebir, mihanik. fizik, kim· 
ya ve yabancı dillerden biri cİngil:zcc, Fransızca, Almanca.> 
Jcoloğluk imt ihanı: Riyazıye cHer.dcse, Cebir> Hayvanat, Nebatat, Jeoloji, 

Fizik, Kimya ve yabancı d!llerden b"ri 4'İngilizcc, Fransızca, Alır.anca. > 
6 - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri kadaı mecburi hiz

mete tabi olduklarından bu hususta mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir 
taahhüdname verecekler ve bunun içinde muteber kefil göndereceklerdir. 

7 - İstiyenlerin nüfus hüviyet cüzdanı, hüsnühal varakasını, mı>kteb şehadet
namesini veya bunların tasdikli birer suretleri 4 kıt'a fotograf ve dilekçelerini 
29/Kanunusani/938 Cumart~!:oi günü öğleye kadar Ankarada M. T. A. Enstitüsü 
Genel Direktörlüğüne göndermeleri ve 31 Kanunusani 938 Pazartesi günü sıhhi 
muayeneleri yaptırılmak iııere sabahleyin saat 10 da Adliye Sarayı karşısında 
~- T. A. Enstitüsü dairesinde bulunmaları ilan olunur. c8622. 

--------------------------------~------------------------~ lstanbul Vakıflar DirektörlUğU i14nları 

Semti meşhur 
ve mahallesi 

Cadde veya 
sokağı No. sı Cinsi 

Eyüb, Fethi çelebi Fethi çelebi çıkmıızı 5 Ahşab oda 

Muhammen aylığı 
Lira Kuruş 

1 00 
.Müddeti icar: Teslimi tarihinden 9Jg senesi Mayıs sonuna kadar. 

Seneliği 

Sayım ocağında Küçükköy civarında 10,5 hektar tarla. 42 00 

Sayım ocağında Keçe mandırada mandıra ve otlakiye. 555 00 
Müddeti icar: Teslimi tarihinden 940 senesi Ağustos sonuna kadar. 
Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaları uzatılmış· 

tır. İstekliler 11/K. Sani/938 Salı günü saat on beşe kadar pey paralarile bera
ber Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine 
gelmeleri. (76) 

Devlet Basımevl Direktörlüğünden: 
Satın alınacak zımba makinesinin muhammen bedeli 2250 lira ve muvakkat 

teminatı 168 lira 75 kul'U§ olduğu halde yanlışlıkla bedeli 2500 ve teminatı 187,5 
lira olarak ilan edildiğinden keyfiyet tashih ve açık eksiltmenin 17.1.1938 Pa-
zartW günü &aat 15 de BasuneWıde yapı.lacaaı ilin olunur. (8745) · 

Basketbol takımımızın Berlindeld müsa - Tam mevsim içlnde bulundutumm ~~ 
bakalarını seyrettik, neticeler de malftmdur. rada bu müşküllcrin esaslı olarak ıed~ 

Eh ne yapalım ı Biz oynadık ama, harlcde ve kökünden halledilmesini federasyonun ,... 
basketbolün bu kadar llerlemlf oldutunu bil- yın başkanından rica ediyoruz!.. 
miyorduk diyenler hlç olmaua mak.sadianna ömer .._.. 

Milli küme kur'asında 
ihtilaf çıktı ••• 

İstanbul Futbol 
Ajanının daveU ü -
zerine bölge merke
zinde toplanan Ga -
latasaray, Fener -
bahçe, Beflktao ve 
Güneş klüpleri mtl -
rahhaslan lle Fut -
bol Federasyonu a -
rasında bir 1ht11At 
çıkmış ve murahhas 
lar kur'ayı çekme • 
den ayrılmışlardır. 

Bu anlaşamama· 
ya sebeb, teamüleı 

ve usulen evvelemir
de fikstürün yapı -
larak klüplere bil - Bay Sedad Rıza 
dJrllmesl ve bunu mütealdb kur'a lle yerleri
ni almaları lazım gelirken, bu defa fik&tür 
klüplere blldlrllmemiş, yalruıı numaralarını 
çekme!erl kendllerlne b1ldir11mlfttr. 

Bunu muvafık bulmıyan murahhaalar 
Futbol Ajanına itlrazlannı yapmışlardır. Bu 
vaziyet karşısında Ajan, İstanbulda bulunan 
Futbol Federasyonu relsl Sedad Rıza ile gö
rüşm üştür. 

Sedad Rıu klüpler kur'a çekmekten is -
tinktıf edecek olurlarsa, re'sen tlilplere nu
maralarını vereceğini cevaben blldlrmlştlr. 

Hakka, usule ve teamüle uymayan bu Ta

ziyet karşısında klüp mürahha.sları reyleri
ni lst!mal etmeden ayrılmışlardır. 

Herhnlde bı:ı.slt olduğu kadar makul olan 
bu temenniyi genel merkezin nazarı itibara 
hlarak klüplerln hakkını verecetını kunet -
le ümld ederiz. 

Kurtuluş· 2 - Şişri: O 
• 

Dün Taksim stadında gayrtfedere rum ta 
kımları turnuva için kar§ılaşmıştır. 

Geçen hafta güzel bir galibiyet kazanan 
Şişli takımı, bu maça zayıf bir kadro ile çık
tı. Ve Kurtuluşa 2 - O mağlüp oldu. 

İkinci oyun Pera ile Arnandköy takım -
ları arasında cereyan etti. AmavudköyUiler 
bilhassa Utlncl devrede çok hlldm bir oyun
dan sonra her iki takım da ı - 1 berabere 
kaldılar. 

Disiplin hey'eti hugun toplanıyor 
İstanbul Disiplin Hey'eti muhtelif oyuncu 

ve hakemleri bugün dinlemek üzere mınta -
kaya davet etmiştir. Yunan Enosis takımlle 
yapılan maçda alakaları olan Bsad ile ha -
kem Şazl Tezcan bugün dinlenecektir. 

Bu meyanda takım kaptanı nt:ret de da
vet edilmiştir. Topkapı klübü ~i Ferld ve ı 

1 

sol iç Haydar ne hakem Nihad Betdlk de da-
vet edilenler meyanındadır. 

Davet 
22·Sonkfmun-938 Cumartesi rünü saat 

«14,30» da yüksek mürakabe heyeti ve saat 
c.17ı de umumi kongre toplanacağından yük 
sek mür~abe hey'etl basile klüp mensupla
rının muayyen saatlerde klüp lotallni teo -
Dflerlnl dileriz. 

Klüplere eski 
Milllii/atları verildi 

Muhtellf tarihlerde İstanbul birlncWıuıt 
kazanmış olan kifiplerln Spor Kun.ma tart• 
tından gönderilen müka.tatıan dtln muıtak' 
merkezinde dağıtılmıştır. 

Futbolde oampiyonluk için: 
931 - 932: İstanbulspor, 935 - 931: Penet" 

bahçe, 936 - 937: Fenerbahçe tıüplertne bl" 
rer kupa verilmiştir. 

Voleybolde: 
935 - 936: Feneryılmaa, 938 - 11'1 J1D11 

tıllplerlne de birer kupa vertlm1ftlr. 
Spor sahalarında büyült bir nrlıt ~ 

ren klüplerlmlzl ve onların aporculan.nı ıet>
rlk ederiz. 

!RADYO] 
Bugünkü progralft 

'1 İklncikinun 19l8 Cmna 

İSTANBlJL 

Öfle Dqriyatı: 
12.30: Pllltla Türk mu.stk111, ıuı: BaTr 

dls. 13.05: Pllkla Türk mu.sit1sl lS.JO: Mub" 
teıır pl!k neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: PIAkla dans muslkls1. 19: Konteranl: 
AH Kflml Akyüz (Çocuk terbi7esl). 111 .. 10: 
Beyoğlu Halkevi gösterlt kolu tarafından tılt 
temsll. 19.55: Borsa haberleri. 20: Necmettltl 
Rıza ve arkadaşları tarafından Türk ması'ki
sl ve halk şarkıları. 20.30: Hava raporu, 20-
33: önter Rıza tarafından arabca aöylff. 20-
45 : Bayan Muzaffer Güler ve artadqlan ta
rafından Türk musikisi ve halt tarlaları. 
(saat Ayarı> . 21.15: Orkestra. 22.15: Ajana b•· 
berlerl. 22.30: Pltıkla sololar, opera Te opere' 
p.:ırçaları. 22.50: Son haberler Te ert.l '6-
ııün programı. ___ ....... _.._... ____ , _____ __ 
f 1 
Nöbetci 
Eczaneler . 
Bu rece nöbetci olan enaneler ......... : 
İstanbul cihetindekiler: 
Aksnrayda: <Sarımı. Alemdarda: (Slrfl 

Asım) . Beyazıdda: (Belkıs). Samatpda: 
(Erofllosı . Eminönünde: (Bqlr Kemal). 
Eyübde: {Arif Beşir) . Fenerde: cıı:m.u,a

di) . Şehremininde: CNA.zım>. Şemadeba
şında : <Ünlversite) . Kara.gümrükte: (Su
ad) . Küçükpazarda : (Necati Alaed>· 
Bakırköyünde : Cİstepan). 
Beyoğlu ciıhetindekiler: 

İstiklal caddesinde: ( Galatasaray). TÜ
nelbnşında: CMatkoviç>. Galatada: cbi
yol) . Fındıklıda : <Mustafa Na.llJ. cuın
hurlyet caddesinde: CKürkclyan). Kal
yoncuda: (Zafiropulosl . FtruzaladA: 
(Ertuğrul) . Şişlide : (Asım). Beşikıqta: 

(Nail Halid> . 
Boğaziçi, Kadıköy -.e Adalardaldl•: 
Üsküdarda: (İmrahor) . Sarıyerde: (Nu

ri> . Kadıköyünde: (Saade~. osmu B11-
lüsl>. Büyükadada: (Şlnul Rıza). BeJ
bellde: (Tanaş). 



..... 

Asri kadın cüzelliği 
Ye 

Avrupa müsabaka salonlarında 
M0STAHZARATI VEN üs 

Venüs Kremi 
·Venüs Pudrası 
Venüs Ruju 
Venüs Alhğı 
Venüs Kirpik sUrmesl 
Venüs Briyantini 
VenUs Kolonyası 

Venus -=:- ddel--.1-Pıhnası ~tab:zaratının gayet saf, temiz ve pahalı ma ~ ya .. • 
tü .• ve cildler için sıhhi ve en kıymetli unsurlan ihtiva etmesinden bü-

n dun... teb "k 
t .. L • ,,a teşhir ve mwabaka salonlannda müttefikan beyanı n ·ve 
'<l.ll:dır edil eril · tir 
Ôınru .... erek dalına en büyük mükfifnt ve altın madalyalar v mış. • 
ters ~unuı sonuna kadar bir Venüs gibi genç, güzel ve cazibeli olmak 18 • 

hı enıı, ~Yanı emniyet ve itim.ad Venüs müstnhzaratım dalına kullamnız. 
etnleket d" ·· v ·· ·· ~-'--rahnı kıy uşuncesi ve halkımıza hizmet maksadile enus DlUSuu:u.<& 

ta.n n:::~. ve değerlerile mütenasib olmıyan ucuz fiatlarla satılığa çıkarmak • 
N uesseseıruz müftehirdir. · 

t11 'ı· Uteddin Evliyazade :Ec:zayı kimyeviye Aliıtı Tıbbiye ve İtny t depo-
' 1>1anbuı ' ' 
~· 

ı: In __ i_s-ar_l_a_r -U-.--.-. d-ür_l_ü_<{_Ü_n_d_en_:_ 
CıbaJj f -

2tıı193 abrikasında mevcud 1000 kHo kadar kayış ve çivili kay~ parçaları 
İstek'~ C~.rna günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. . . 

}S t ıl~nn malı hergün Cibali fabrika smda görebilecekleri ve pazarlık ıçın % 
(;ının t M"" baya a Paralarile birlikte muayyen gün ve saatte Knbataşta Levazım ve u-
at Şubesi Mudürlüğündeki satış komisyonuna gelmeleri ilan olunur. c.53> 

~ 

las~bataş Levazım ambarında mevcud avarya olmuş 2000 kilo sigara paket ko
her O/l/938 Pazartesi günü saat ıo da pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin malı 
hırı kgttn ambarda görebilecekleri ve pazarlık için de % 15 teminat paralariyle 

ı te rn ı.. .. ..: ··d-liiğü uayyen gün ve saatt<' Kabataşda levazım ve mübayaat şu~ı mu ur-
~ Satış Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. c.8563> 

SATIŞ l~ANI 
tı.~skudar icra ~~mur'uğundan : 

null'ı '• liayriye, Hafize Revan tarafındıın Vakıf Paralar İdaresinden 24336 ikraz 
horc:as~le borç alınan paraya mukabil bir.iİıci derecede ipotek gösterilmiş olup 
uç ehl· öderunemesinden dolayı sa!ı!masına karar verilen ve tamamına yeminli 
ağa ın'V:kuf tarafından 750 lira kıymet takdir edilmiş olan 'Üsküdarda Selman
llay Sa~. allesinin çıkmaz Karga Zuifi sokağında eski 5 yeni 7 sayılı sağ tarafı 
haddi <ihaddin menzili, sol tarafı Osmanağa veresesi arsası, arkası Bay Sala
'şağıdn menzili, cebhesi yol ile çevrili bir ahşab hanenin evsaf ve mesahası 
Zemı a Yazılıdır: • 

diıtte ~n kat: Mozaik ve mermer dö:-l. basamak merdivenle kapıdan içeri giril
olan ik~rrnızı çini döşeli bir papuçluk ve yüklü dolablı ve soldakinde bir kuyu 
la\>ansı ı °'.1a ve bir hela, bir merdiven altı, zemini malta d~ ve yıkık ocaklı 

8i.,.i ı .hır mutfak. 
fQ ilıe~ kat: 17 basamak tahta merdivenle çık.ıldıkta önünde tarası olan bir so
Sofadarın~e birisi yüklü ve dolablı iki oda, bir heHi, merdiven ilu:rinde asma bir 
\ıltdı n ıbarettir. İkinci kat sofasından birinci katta soldaki oda içinde bir kuyu r. 

MesQh 
bina \1 ıısı: Umumu 68,80 metre murabbaı olup bunun 64,55 metre murabbaı 

lltııu.e ?akiyesi aydınlıktır. 
laıık v nıı evsafı: Bina ahşa\ olup :ırka cebhesinde 85 santimetre murabbaı dam

'• ardır .tUk • 

SON POSTA 

Bir hastabakıcı; 

Bu - Biocel - li 
cild unsuru 

Bir mucize sibi 
teni cüzelleştirdi 

tledi 

• 

Tesiri Adeta siblrli oldu. Birkaç 
gQıı zarfında yOzOmdeki kOçO.k: 
çizgi ve buruşuklukların kaybol· 
doğunu gördOm ve iki Qç hafta 
sonr.t kendimi Adeta on yaş genç
leşmiş buldum. Bir doktor de
mişU ki, cBioceb cevheri bir VJ
yana Qniversttesi proresörOntln 
bOyOk keşfidir. Bu cevher, şimdi 
pembe rengindeki Tokalon kremi 
terkibinde mevcuttur. Bu kremi 
her akşam yatmazdan evvel kul
lanınız. Sabahları da beyaz rea
gindeki Tokalon kremini snril
nnz. İki krem.n tesiri ile en es
mer ve çirkin bir tene bile yeni 
bir canlılık ve gençlik verir. Cil
di beyazlatıp tazeleştirir ve bQ· 
tun buruşukluklardan kurtanr. 

SAÇ BAKIMI 
Güzefıığin en blrlncl oartıdır. 

~N!lP'ı ~--~~ . 
PETROL NiZAM 

Kepekleri ve saç dökülmaslni tedan • -
den testrı mücerreb bir llA.çdır. 

?tıaya ~rıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı açık arttır
~dar otn~ş olup 15/2/938 tarihine rastlıyan Salı günü saat 14 den 16 ya 
tıl'ına be küdarda İhsaniyedeki dah·emizde açık arttırma ile satılacaktır. Art
Ço}; art deh n'luh mmen kıymetin ~ 75 ini bulduğ!l takdirde gayrimenkul en 
~oak1 k tıranın üzerine ihale edilecek, ak c;i takdirde en son arttıranm taahhüdi.i 
hitı ;almak üzere arttırma on be>ş ırJn müddetle temdit edilerek 2/3/938 tari
lrttırrnnstlıyan Çarşamba günü saat 14 den lG yn kndar gene dairemizde ikinci açık 
ltınn t'~'l Yapılacak ve bu ikinci arttırmrıda da arttırma bedeli muhammen· !"9----=----------maıoıl! 
rır 111 

o/. 7r:. · ka h_k.. l in .. b :.ısavı ' ;.> ıni bulmazsa borç 2280 numqralı nun u um er e go:e eş 

Satış tak.sitt.e ödenmek üzere tecL edilecektir. . 
%- 'l,5 'P:Şındır. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıyrnetın 
tubur uu ~ısbetinden pcv akçesi vermeleri vt!ya milli bir bankanın teminat mek -

• lbt • 
l3lıik . az etmeleri Hlzımdır. 

'-'e vak nı.ı~ Vergi}~rle belediyeye aid ten viriye, tan;~ifiye ve delliıliye resimleri 
cıfttir. ıf ıcaI'E'si satış bedelinden tenzil edilir. 20 s~nelik taviz bedeli müşteriye 

2004 
bu ga tı~rnara]ı icra ve iflas kanununun ~26 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasınca, 
hakkı Yr~enkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer altıkadaranın ve irtifak 
bu ilarısahıpicrinin bu haklarını ve husu sile faiz ve masrafa dair olan iddialarını, 
lf'tj ica ın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirme
J>ayıa~ eder. Aksi halde hakları tapu sicilile snbit olmadıkça satış bedelinin 
1Sı11938asından hariç kalacakları ve dahn fazla malumat almak istiyenlerin 
0lan a t tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak 
litır, r (htrna Şartnamesile 937-4948 numaralı dosyasına müracaatları ilan olu-
~7) 

---------
Lüleburgaz Belediyesi 

liıleb Elek•rik Şirketi Direktörlüğünden: 
1Urıan 6~~gaz Belediye ve Muhasebei Hususiye Elektrik Şirketinin münhal bu
tlektrik ıra ticretli elektrik montörlüğüne aşağıda yazılı vasıflara sahih bir 

ı nıontö .. _ 'I'u ru alınacaktır. Evsaf şunlardır: 

lı - Sa r~Yc Cumhuriyeti tabiiyetinden olmak ve Türk olmak. 
0!~ı.ıRlına ~ ~al daiı esindeki Jeneratör ile tablodan ve havai şebekeden anlayışlı 
0

'll'lak. aır Nafıa Vekaleti yüksek katınca musaddak Ienni ehliyetnameli 
ırı 

c 'l'ı.ılj; 0~s~erJ,ğini yapmış iyi ahlik sahibi olmak. 
aatıar1 ilan arın Lül"burgaz Belediye dairesinde Şirket Direktörlüğüne müra-

olunur. (75) 

Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesı 

Yerebntnn, Çatalçeşme sok.ak, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
re~m!erin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiA T.LARI 
1 

'Sen~ 

Kr 

TÜnK!YE 1-.00 
YUNANiST AN ~340 
ECNEBİ 

6J3 1 Ay Ay Ay 
hr. ....,. Kr. 

750 40015.1 
1 LO 'i 10 27 •J 
1,ıoo bUO aoo 

Abone bedeli pı:şir.dıı. Adres 
değiştirmek 25 ımruştur. 

Gelen evrak geri ııerilmez. 
lliınlardaT' mes'uliyet alınmaz. 
Cevap için meklublara Hı kuruşluk 

Pul ıHivesi lazımciır. ........................ 1 
Posta katusu. : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

•••••••••••••••• 

Sam ıı ---= 
f Devlet DemiryoJ,arı ve Limaniarı işletmesi Umum idaresi i.antarı 1 

Muhammen bedeli, isim ve mikdarları nşağıda yazılı üç liste muhteviyatı mal
zeme 4/2/1938 Cuma günii saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kanunun 

tayin ettiği vesikalan ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
H de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire:"inden, Haydarpaşada 

Tesellüm ve 5evk şefliğinden dağıtılmak tadır. (32) 

No. Malzemenin ismi 

1 Muhtelif rondela, gupilya ve ba
kır perçin. 

2 Muhtelif maden ve ağaç vidalan. 

3 98 kalem Haushalter ve Resny sis
temi sür'at kontrol saati ve te
ferrüatı. 

Mikdar 
Kg. 

24570 
21775 

~ 

Muhammen 
bedel 
Lira 

8000 
13400 

8500 

Muvakkat 
teminat 

Lira 

600 
1005 

Muhammen bedeli 16582 lira olan 1050 aded çam tomruk ve azman 18/1/1938 

salı günü saat 15,45 de kapalı zvf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alı

nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin 124Z., bralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 

ettiği vesikalan ve nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14,45 e 
kadar komüıyon reisliğine vermeleri laztmdır. 

Şartnameler parasız olank Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada Te. 
sellüm ve Sevk Şefliğinden, Eskişehir ve İzmir mağazalarından dağıtılmaktadıı:. 

• (8702) 

Öksürük, nefes darlığı, soğuk algın· 

lığı ve göğüs nezlelerinden sizi kurta

racak en iyi ilaç budur. 

Her eczaneden ısrarla isteyiniz. 

SATIŞ II:.ANI 
OskUdar icra memurluğundan : 

Sadiye, Mükerrem tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 22432 ikraz numata
sile borç alman paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun 
ödenmemesinden dolayı satılmasına kar ar verilen ve tamamına yeminli üç ehli
vuk"Uf tarafından 1300 lira kıymet takd,r edilmiş olan Kadıköyünde Kurbağalı
d e üçüncü sokak eski 25 yeni 6 numaralı sağ tarafı telgraf memurlarından 

Hüsnü bey hanesi, sol tarafı Şakir 11stanın arsası, arka tarafı aharın arsası, ceb
hesi Kurbağalıdere 3 üncü sokağile mahdud bir ahşab hanenin evsaf ve mesaha
sı aşağıda yazılıdır: 

Zemin kat: İki ayak mozayik merdivenli bir kapıdan girilince zemini çiçekli 
çini döşeli bir papuçluk ve bir ahşab antre üzerinde sol tarafta yüklü, dolablı 
bir oda ve yine bu odaya merbut bir antre ve bir sofa üzerinde bir hela, bir ka
pısı bahçeye açılan zemini kırmm çini döşeli ve ocağı harab bir mutfak ve bir 
mermer musluk taşı ve sofanın altına tesadüf eden kısımda zemini kısmen top
rak ve kısmen kırık malta taşı döşeli bir bodrum. 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde birinde yük ve diğerinde çıkma olan iki oda, bir 

hela. 
ikinci kat: Merdiven başında bir aydınlık mahalli ve bir sofa üzerinde önlerin· 

de zemini çinko birer balkon bulunan iki oda ve bir küçük sandık odasından ib:ı· 
rettir. ' 

Umumi evsafı: Hane ahşab ve muhtacı tamirdir. Sağında yangın duvru-ı, bah
çede üstü kapalı bir kuyu, iki ayva, bir erik, bir incir ağacı ve bir asmn ve bina
da elektrik tesisatı vardır. Tramvay tav akkuf mahalline bir dakika mesafededir. 

Mesahası: 151 arşın 14 parmaktır. 
Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası ya zıh gayrimenkulün tamamı açık arttır

maya konmuş olup 15/2/938 tarihine raslıyan Salı günü saat 14 den 16 ya ka
dar Üsküdarda İhsaniyedeki dairemizde açık arttırma ile sat,ılacaktır. 
Arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde gayrimenkul 
en çok arttıranın üzerine ihale edilecek, aksi takdir.de en son arttırarun taahhü-

dü baki kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdit edilerek 2/3/938 
tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 14 den 16 ya kadar gene dairemizde ikinci 
nçık arttırması yapılacak ve bu ikinci artırmada da arttırma bedeli muham
men kıymetin % 75 ini bulıiiazsa borç, 2280 numaralı kanun hükümlerine göre 
beş mü53vi taksitte ödenmek üzere tecil <'dilecektir. 

Satış peıindir Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıymetin 

% 7,5 nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir bankanın teminat mek
tubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye ait ten viriye, tanzifiye ve dellaliye resimleri 
ve vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli müşteriye 
aittir. 

2004 numaralı icra ve iflfıs kanununun 126 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasınca, 
bu gavrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile d!ğer alakadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını, 

bu füının neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelt rile bildirme
leri icap eder. Aksi halde hakrarı tapu sicilile sabit olmadıkça s tış bedelinin 
paylasmasından hariç kalacakları ve daha fazla maliımat alma·~ istiyenlerin 

15/1/938 tarihinden itibaren herkesin gôrebilmcsı için açık bt•lundurulacak 
olan arttırma şartnamesile 937-6447 nurn aralı dosyasına müracaatları ilan olu-
nur. (79) 

1 İ!tanbul Belediye.;i İlanları 1 -------Sarıyer Belediye Şubesi Müdüriyetin den: Emirganda Baltalimanında Boyacı
köy fırını sokağında harab ve maili ınhidam kfırgir ahırın sahibi ve ikametgahı 
ndresi meçhul bulunduğundan def'i mahzur için tahriri tebligat yapılamamış
tır. İlan tarihinden itibaren on beş ~ün içinde mevcud tehlike kaldırılır adığı 
takdirdt' Belcdıyece yıktırılacağı alfıkadaranca mallım olmak ve tebliğ makamı· 
na kaim bulunmak üzere keyfiyet ilim olunur. cB.> c.95> 
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25 ince 
20 Kalın 15 kuruştur 
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ROMATiZMA 

LUMBAGO 

SiYATiK 
A~RILARI 
TESKin fDEll 

Ta bib ve Eczacı alınacak: 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

İki tabib ile bfr eczacı alınacaktır. fsteklilerin prtlan anlamak- a.,. lltidl 
te bii'er hal tereümeli ile Umıım Müdürlüje müracaatım. (8131) 

1 

İstanlNJ İkinci İflis Memurlutundan: 
Müflis Afyon ve tiftik tüccarı Kah

veci oğlu Abdurrahim ve Taşcı oğlu 
Yahya Masasına gelen alacaklı Meh -
medin istediği 2500 lira hakkında ted
kikat icra ederek istenilen paranın is • 
babı sulc:utuyesi olmaması ve müflisin 
defterlerinde kaydı olduğu anlaşıl -
mamasına binaen mahkemeyi aidiye -
sine ikameyi davada muhtar olmak ü -
ı:ere alacak kayd talebinin reddine ka· 
rar verilmiş olmakla ilin olu -
nur. (3744) 

Iran Tarif em iz 
Birinci aalaile 4IJO lıunıı 
l kinci Nla:le 250 » 
Vçiincü sahile 200 ,, 
DörJiincü sahile 100 » 
iç sahileler 60 » 
Son ıahil• 40 » . 

Muayyen l:>ir müddf: t zarfında fazla. 
ca mikdarda ilAn yaptıracaklar aynca 

• tenzilatlı tarifem.izden istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayn bır tarife derpif 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilAnlanna a1d 
işler için fU adrHe müracaat edil
melidir: 

..... llaU.... 

N~pi1at llGdtırcl: BeUM 1taf9 .... 

a ._._ .-.. B .... SISQ 
.,..........._. :.. ........ ...... 

PATATİS özü 

Dünya me-.addı ııclaiyeei araamda eD büyük miiklf-atla m• 
nmı, diplom donör Ye alhn maclaJyayı kaz•m• Ye ba ...tle 

ciliji bihakkm tuclik olunaa 

.HASAN OZLO UNLAR 
Vitamin, Kalori, Gıda, Sıhhat 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Bujdey, lrm 
Patates, Mısır, Türlü, Bezelye, S.d 

Çavder Özü Unl•rını çocuklarınıa 
yediriniz. 

Allahın yarattığı saf hublJbattan alınan vitamini ve kalori8i, kunel 
iyesi çok olan Basan Ödü Ualarma doktorunuz şehadet eder ki llnl• 

ve tabiatin en mugaddi ve en mükemmel gıdasıdır. Ha•• Öd8 1Jlllıla 
cuklarınıza tam afiyet temin eder. Neşvünemalarma yardım eds. 
çabuk büyütür. Neş'eli, tombul, hutalıksız yapar. Buu Öde u.ı .... 
çok leziz muhallebi ve pba ve yemek yapılır. 

Mutlaka BASAN markasına dikkat 

AN1'1N 

KUMRAL• SiYAH 

Ter Ye 11lr·-•kh 
flkmu; 

marmı Jeatu Blal 

boyalancbr. 

Kan ~ıbenlan, el Ye ayak parmaldannm aramdaki kqmblarr 
dolama, meme iltihabı •• çatlakları, flepaoalar, ramklar, ~ 

Jeralan, -ıealilder, koltuk alb pl.nlan 
tedaYilini • erkea •• • emin ıarette tema .... 
Şark ı.,..ı,.n Laboratuat'J 't 

• 


