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Celil Bayar, Belgrad 
seyahatinden tam bir 
memnuni~etle döndü 

Anadoluda diin sabah 
yeniden zelzeleler oldu 

3328/14. 
Yugoslav halkının Başvekilimize gösterdiği alaka 
~imdiye kadar bu gibi vesilelerle gösterilmiı olan 

alakanın çok üstüne çıkmıştır. ~e~Leketin yıne hircok yer1er inde yersa~sintiLari oL~usturdiyarbakiri - - - . 
Halk tarafından 1apılan bu niima1iıin 1anıb"flllda hükumet oe ha
nedan muhitlerinden Celal Bayata oe dolıtor Ara.a lrarıı iJaa edi

len hüyiilı dodlalı ciddtm naz(.Uı tf ilılıati celbedec:elc /tadar 

tıce kazasinin hani nahıye sinde so ev ta1l\amen yıkı\.ınıs i ve bir cok 

· canlı olmrııtar. 

...... 

evıerde catıa•ıstir 

. ............................................................ . 
Hatay Alevi 

cemaati Atatürke 
---------------------bir telgraf yolladı 

Aleviler uğradıkları tazyiki 
protesto ediyorlar 

Halayda Arablar namma neşre
dilen ve Şam Arablarım dahi 

utandıran bir beyanname 
Ankara 14 (A.A.) - Hataydaki Alevi 

)rtcıı Bayar Sirkeci gannda cemaatinden, Reisicumhur Atatürke a • 

Digarbakirdan başka 
yerlerde lıasar yok 

Zelzeleler Ankara, Diyarbakır, Eskişehir, Kayesri, 
Kırşehir, Aksaray Ye Sıvasta hiısedildi 

Dün sabah Belgraddan avdet eden 'kili dün akşama kadar Perapalas ote • şağı~aki telgraf ~önder!lmiıttr: . . . 
Başvekil Celil Bayar ve Hariciye Ve • (Devamı 2 inci sayfada.) Bız, Sancaktakı Alevı ce.maatının ılerl 

- --- --- ... --- gelenleri, Sancak Alevileri üzerinde hü· Diyarbakırdan 'bir manzara 

S h t • t • ı • kiı.metin iştirak.ile tatbik edilen tazyik ve A 

1 

. . 
eya a in ne lce eri tedhiş hareketine karşı şiddetle protesto Ankara 14 <:ıususı) - B~raya ge - bır çok yerlerınde ye~ sarsıntıları ol -

d t 
.hlAl dil ,. 1 1 U len haberlere gore memleketın gene (Devamı 1l incı •11fa44) 

e er ve amarnen ı e m., o an n • -==---====---------=--====-==-========--===-

B k.1. . . A . B 1 d h . hah serbestimizin yüksek müdahalenizle 
aşve ı ımızın tına ve e ~ra seya atı teminini istirham eyleriz. 

B ık A • • b• 1 Hatayda neşredilen beyannameler a an ntantı ıçın ır za er 0 muştur Şam 9 mayıs (Hususi muhabirimiz ya-

{ 
. • zıyor:) - Oryan (Orient) gazetesinin 

Atma ve Belqrada gıden arkadaşımız ErcUmend Ekrem vazıyor) Hataya gönderdiği hususi muhabir, ora-
dan mektub göndermekte devam ediyor 
ve ettikçe de Türklere kar§ı nasıl bil" 
fasid ruh taşıdığını meydana vuruyor. 
Bununla beraber bu cahil adamın yaz • 
dıkları kısmen de eğlencesiz değildir. Me
sela, Hatay Türkleri neşrettikleri bir 
propaganda beyannamesinde, cHatay -

(Devamı 10 uncu. sayfada) 

Varidat büdcesi 
Gümrük varidatı 50 milyon 
350 bin lira tahmin ediliyor 

Ankara 14 (Husust) - Büdce encüme:
ni varidat projesinde 1938 kazanç vergisi 
hasılatını 22 milyon 5 bin, hayvanlar ver 
eisi hasılatını 15,601,000, gümrük varl • 

Dün deniz harb filosuna 
törenle sancak verildi 

datını ı50 milyon 350 bin, muamele ver • Amiralfn 6nünde reımi geçit! 

.. gisi hasılatını 27 milyon 247 bin, dahnt Dün Silivrlde deniz harb filoıwıa san-1 bahtan itibaren Sllivrln!n spor alanına 
Ceıaı Bayar BeZgrcıdd.a. dost ve ktıntcı Y ugoılaıı mtııetine rcıdyo ile hitab derktm istihl&k vergisi hasılatını 21 milyon 96 cak verme töreni yapılmııtır. Daha sa _ (Devamı u fnci sayfad4) 

bin, inhiaarlar saft hasılatını 40 milyon -=============-=-ıı=:m-=-=--=====--=---=--

B. Meıakıll8 ııe Cel4l Bcıucır bir. 
ıtdkik gezin.tiri eına.sıncl4 

110 bin, buhran vergisi hasılatım 14 mil-
yon 7M bin, müvazene vergisi hasılatını 
17 milyon 100 bin, hava kuvvetlerine yar
dım bei buçuk milyon, buğday koruma 
hasılatını da 7 milyon 350 bin lira olarak 
tahmin etmiştir. 

Verki kanunlarında 
değişiklikler 

Yeni layiha büdcenin 
intacından evvel 

kanuniyet kesbedecek 
Ankara 14 (Husus1) - Vergi kanun

larında yapılacak değişikliklere dair 
kanun lAyihası üzerinde Meclisin al.l -
kalı Enctimenlerinde yapılmakta olan 

; .. ,~ tedkikler ilerlemiıtir. Bu IAyiha 1938 
B. Sto11adinoviç 11e Celal B41/IW Belg?"a4 btidce.si meclisr. umumi hey'etlnde kat'i 

hayvanat bahçesinde şeklini almadan evvel müzakere ve in· 
(Yaa11 11 lncl sa;yfada). taç edilecektir, 

Dün geceki ses müsabakası 

:Jn müıcMcıkuıM if«rak eclenlerclf'n bw grup (Ya11sı 2 lnd M7fada) 



SON POSTA 

Her gün 
Südet ,efinin 
Londra seyahati 

Yazan; Muhittin Birgen 

B ir taraftan İngiltere ve Frana -
nın Südet meselesi hakkında 

Bertin w Praha'da yaptıkları itidal tav
siyesi te,eblriialerinden 80nra Südet ıe -
tinin Londraya yaptığı seyahat, Südet 
davasının nisbl bir yumuşaklıkla halle -
dilecejine alimet sayılabilir. 

Bir kere İngiltere ile Fransanın Ber -
ünde itidal, Praha da feda karlık tavsiye 
eden dostane teşebbüsleri ve ayni 2a -
manda Südetlere karşı İngilterede aıöze 
prpan mülayim cereyan gösterir ki ev
ftli İngiltere, sonra da onun sevkettiji 
Fransa, Südet meselesinde Çekoslovak -
J8JWl esaslı fedakarlıklar yapması li -
zun aıeJ.diji prenaibini kabul etmiş bulu -
auyorlar. Onlar bu prensibi kabul edince 
Çekostovakyanın da aksi bir yoldan git
mesine ihtimal kalmaz. Demek oluyor ki 
Südet meselesi, yeni safhasile daha mey
dana çıkarken yumuşak ve mutedil bir 

Resimli Makale : 

Eski zamanlarda yapılınıf makinelere bakınız. Ağır, 
cüsseli, kabadırLır, az iş için çok yer işgal ederler. Son se

neler fennf makinelerden lüzumsuz ağırlıklan attı. Buna 
mukabil iş kabiliyetini defalarca fazlasına çıkardı, dayan
ma kabiliyetlerini de ayni nisbette çoğalttı. 

m Lüzumsuz aAırlıklar.. = 

Bugün pşman adam eski zamandan kalma bir makineye 
benzer, işeal ettiği yer fazla, çıkardığı q azdır. Adeta bir 
yağ hamalı gibidir. Fazla çalışabilmek istiyorsanız Tilcudü
nüzün fazla yağlannı atınız, eneli adale, 90nra dimal kuv
vetlerinizi arttırınız. 

hava içinde kendini gösteriyor. Henlayn =:::==:::=::=:::=:::=::==::==::==::==:::==:::=::::==:::::::::::::::::::::::::::::::::==================:::::::::::::::::::::::========-=== 

E~E1~s;~ 
usullerle hareket etmeğe ve maksadlan- Gangsterlere kurban .,.., ...... -.. --......... -................................. /ngillz sahnesinin 
~:n!~:U8: ;1:e~1::a taraftar bu - Olan bir Aadın HergUn bir fıkra En 11ilzel lıızı 

Bu iki mutedil temayül ar.asında da ş· d • • d •• v d• 
Çekoslovakyanm mecburi olarak mute- ım ı sız en ogren ım 
dil bır yoldan gideceği ve fedakirlıktan lıtibdad devrinde bü- gece yamı so-
çekinmiyeceli fÜphesiz olduğuna göre it kakta bir serseriyi zabtiyeler çevir -
yalnız SüdeUerin asgarl derecede mem- miller: 
mm ve Çeklerin azami derecede kabule- - Nereye gidiyorsun? 
clebilecekleri prtlan bulmıya kalır. Mü- Demi§ler, ıerseri cevab t>ermi§: 
a.k.afanın içinde bulunduğu .havaya na _ - Net"eye gittiğimi kendim de bil-

r.aran bunun da bulunabileceğini ümid tRiıt0nım. 
etmek kabildir. Zabtiyeler yakasına yapı§mışlar: * - Nereye gittiğini kendi• de bil -

Öyle görünür ki İngiltere, sade Südet m~11.m ha! Gıl öyleyse kanıkola 
da cevab ver! 

dejil, hattA Çekoslovakya meselesinin bi- Seraeri zabtiyelere bcıkmı§: 
le yava§ yavaş Almanyayı memnun ede- - Ben aize nereye gittiğimi bilmi -
eek bir §ekilde halledılmesine pek te mu- yorum, dedim de buınmadınız .. Kanı-
halif değildir. Südetlerin esaslı imtiyaz- kola gideceğimi biliyM mu-ydum, fim-
lar elde etmelerile başlıyacak ve Çekoslo- di ,;zden öğrendim. 

Sözün Kısası 
-····-

Yazı Çok O/dutu için 
Bugün Konamadı 

...................................... .-. ............ --·-
Celal Bayar, Belgrad 

seyahatinden tam bir 
memnuniyetle döndU 

(Bq tanıfı l inci ıayfada) ı 

tinde istirahat etmişler ve akşam saa' 
6,30 da Tophane rıhtımından Akay i"' 
daresinin Burgaz vapuruna binerelt 
Haydarpaşaya geçmişlerdir. Vali, ko 
mutanlar, Emniyet Direktörti. ün·ver .. 
site Rektörü, deniz müessesatı. milli v& 

iktısadi müesseseler erkan \ e diğeı: 
bir çok zevatla Haydarpaşa rıhtımın& 

çıkan Başvekil ve Hariciye Vekili ora~ 
da bulunan Vali ve Belediye Reis mua' 
vinlerile askeri erkanın ellerini sık ... 
mışlar ve selam resmini ifa eden asker 
ve polis müfrezelerini teftiş ettikten, 
sonra Ankara trenine bağlanan husus~ 
vagona binmişlerdir. Tren saat 19 .1 O 
da hareket etmiş, bu sırada garda top-ı 
lanan kalabalık. bir halle kütlesi: 

- Yaşa diye bağırarak Baş\ ekil va 
Hariciye Vekilini uzun uzun alkışla '"' 
mıştır. 

Başvekilin intıbaları 
Başvekil CeW Bayar ve Hariciye Ve .., 

kili doktor Aras dün sabah Belgrad v~ 
Sof yadan şehrimize avdet ettiler. 

Dün öğleden sonra şehrimizin siyasi 
muhitlerinde dolaşan intıbaa göre Celif 
Bayar bu seyahatinden pek memnun ola• 
rak dönmii§tür. Yugoslavyada kendisin& 
'kartı gerek hükfunet ve gerek halk tara· 
tından pek büyük bir alaıta gösterilmif ~ 
tir. Bilhassa halkın gösterdiği alaka, şiırı-' 
diye kadar bu gibi vesilelerle Yugosla\·..I 
yada Türk devlet adamlarına kar.J 
ıı gösterilmiş olan alakanın çok üs ... 
tüne çıkmış, Yugoslavya halkı tarc.fın .. 
dan Türkiyeye karşı bu vesile ile izha~ 
edilen g~ nisbette ve çok hararetli biı1 
dostluk nümayişi şeklini almıştır. Halli 

vakyanın enternasyonal vaziyetinin Al- , l il 

manyayı memnun edecek b·r istikamete •··-··········· .. - ... ·······-·········-········-······ 
ctoğru inkişafı ne tamamlanacak oıan bu Tokyo şeh~i her sene 

tarafından yapılan bu nümayişin yanı "" 
Meşhur 8ineına rejisörü Ko§l'81\: cin- başında da hükiimet ve hanedan muhit" 

gilterc sahnesinin en güzel kızı Eylin lerinden Celal Bayara ve doktor Ara~& 
Moor'dur, demektedir. Hakkı olup olma- karşı izhar edilen büyük dostluk. muta
dığını siz teali1Jl ediniz. dın fevkinde ve cidden dikkati celbede, 

hal şekline başlıca itiraz edecek büyük 
Avrupa milleti evvela Fransa ve sonra da Amerikmın en lfizel kadınlarından, Biraz batıyor ! 
İtalya .idi 1talya bu meselede Almanya- bir kAlıd .milyonerinba karm olan Alis Tokyo şehri, senede 2~ pus wr'at -
nın ellerini •erbest bır km ld w Parsons, bir senedenberi kayıptır. Gangs-

a ış 0 uguna terler tarafından. kaldırıldıgwı ve bir ci- le batmaktadır. 1923 de vuku bulan .zel-
&öre meydanda Fransa kalır. Fransa da --1edenberi -'-=- bilh ·· t h - nayete kurban littilf tahmin edilmek- ~ şeu.u, assa ncare aya -
bu balıfsfır ywılUfama lüzumunu kabul t d" tmın .merkezleştiği Marunuçi .mıntakası 

Renklerin satış üzerinde 
tesiri 

etmeğe çoktan hazırdır; eski Avusturya- e ır. 39 pus batmıc bulunmaktadır. 
-.. İngiliz ücaret mütehassıslarına ıöre, ~ yerine, ayni mahJyette ve daha zayıf 1.L • b • J..-.. - l• Bwıu .haber veren Japonyanın meşhur 

'*Çekoslovakya .koymanın ne büyük bir llCI ın ~gaz ıraya phsiyeUerinden doktor Goro Kitazava - renklerin •bf üııerinde büyük tesiri var-
llata teşkil ettiğini Fransa nihayet anla - satın alınan pul dır. dır. Vitrinlerdeki renk imtizacı m(lfteri-
.. olmakla beraber Çekoslovakyaya yi celbeden en btlyük lmillerden biridir. 
brp bir takım taahhüdlerle bağlanmıı Pul meraklın İngilizin biri, bundan 23 B. J\ T z· l b Çiy renkler, müşteriyi kaçırır. Renk-

lelle evvel, beş liraya bir pul satın al- ır ı vorveç l ta e e lerin te•'"irinde elektrik ziyasının da bü-ft oııu da kendisine ayni taahhüdlerle r• 
hlJamıı olduğu :için birdenbire bu taah- mıı, koleksiyonuna koymuş. Gel zaman, kurbagayı nası/ tarif ediyor yük rolü vardır. 
llidlerden geri dönemezdi. Çekoslovak _ git zaman, böyle bir pulu olduğunu unut- Bir Norveçli talebeye imtihanda: cKur- Kırmızı renk, umumiyetle sıcaldık ifa 
~yı bugünkü tekli ve bugünkü mahiyeti mUJ. Geçenlerde bir teadüf neticesinde bağıyı tarif efü demişler. Şöyle c:evab de eder. Dükkinlarda da ne bdar çok 
ile muhafua etmefe çalışmak, Almanya pulu bulmuı ve miU.ayedeye çıkarmış. vermiştir: kullanırsa fayda temin eyler. Llciverd 

cek derecede canlı olmuştur. 
Şehrimizin siyasi muhitleri, Celil 

Bayann seyahatten tam bir memnuni " 
yele dönmüş olduğu intıbamı almakta 
müttehiddir. Başvekil ve Hariciye Veki,. 
limizin Belgradda bulundukları müddet" 
Çe Yugoslavya devlet adamlarile bütün 
dünya meseleleri üzerinde uzun uzun 
konuşmuş olduklarına göre devlet :ıtJaIJJ'" 

lanmızın memnun dönüşleri bizi de menl 
nun eder. 

Dun geceki ses 
müsabakası • mutlaka harb istemek demekti. Fran- Tam iki bin bet yiz liraya satınl§. cKurbağa han1rulade bir kuştur. Aya- renk k.ırmızmm abiDe 80ğukluk hıssini 

• Almanya ile barbetmeği istese bile bu- ııra kalktı mı, ideta otunrr gibi bir vazi- uyandınr. Beyoğlu Halkevi tarafından tertib 
raır,_1_~ Pul, J liralık bir chhill vergi puludur. 6 kas dün -.. ...--.... -,.yı bugünkü vaziyetinde ,,et alır, sıçradı~ı zaman uçar gı"bidir. San renkte, ince 'ft mütevazı bir zeki olunan ses müsaba ı ·· gece ya 

Bütün diln_,:ı .. da 11 tanedir. Gayet kü- ~ 6 
~ tutmak pahasına yapamaz. ,_ .Adeta aklı yoktur, kuyruğu da bu - vardır. Yeplde huzunı bulursunuz. Porta pılmıştır. Müsabaka Beyoğlu parti tu-
Q!lnkü, bu bir çürük davadır. Harb tez- çük bir 7Utıiı olduiu için 2500 liraya lunmaz. Ve oturduğu nman da malik ol- kal renginde mcaJrlılr ft parlaklık çatlar. rağı salonunda saat 21 de başlamış • 
Jeriııi çürük davalar üzerine oturtmak hiç satılmıfb.r. Aksi takdirde piyau kıyme- madığı bu kuyruğun üzerine otunırh tır. Müsabaka, evvelce yüzlerce kişi •'"' 
llir hliktimetin itine gelmez. Kaldı ki, ti, 5000 liradır. Bir şey anhyabildiniz mi? Centilmence yapılan rasından elenmiş olan 43 kişi arasınd~ 
l'ranaa harb defil, sulh istiyor ve Çekoa- -=-ı::::ıaı--=ı==-==---==ıı=:::z====-===================== bir lıırsızlık yapılmıştır. Bu 43 müsabıkın birer bı"' 
lovakya ne vücude getirdiği karşılıklı giltere Çeltoslovaltyanm Avrupada bir sejiz. Çekoslovakyarun en mühim sanayi rer dinlenmesi saat 23 e kadar sür -
bağları, sırf sulhu temin için icad etmif _ .karlfDUl sebebi olmasına tiddetle muha - .işleri bizim elimizdedir. Çalışkanlık, kül- Kent düki, 1'7 1me evvel baım,.. mek- müştür. Bazılarında vaidklr birer iS -
il. liftir. Pek çok mühim İngiliz politikacı- tür, medeniyet, iktısad bakım1anndan tebinde bulunduğu :sıralarda, arkadaıla - füiad sezilen müsabıklann okuduklar1 

Fakat, Franaa, muhtelif zamanlarda ü- lan bu davanın S-ıideUer ve Almanya tezi Çeklere faikiz. Biz Almanız, bizim.yeri - nndan birine, altın iflemeli bir algara parçalar uzun uzun alkışlarla karşı1all'" 
merinde ~ WiyO.k 1'flar :IÖylediği bir ba- dahilinde halledllm~e taraftar bulu - miz Almanyamn hudııdlan içinde alması- kutusu hediye etmifti mıştır. 
histe birdenbire dönemezdi. Dönme ha- nuyor. Bundan başka, Avrupada hüküm u rağmen, Avrupada mesele çıkarmamak Şimdi, Daneqir kruvazörünün kuman- Vakit çok geciktiği için jüri hey'~tl 
reketini İnefttere der'uhde etti; manev _ siiTen milliyet prensibine göre Südetlerin için hududlarm muhafazasına ranyız. danı olan bu arbdap, ıeminlll ı:tyaret- ses güzelliğinin esas tutulduğu bu mil· 
ranm kuınımdasmı eline aldı, siyaset ge- iddialaruıa hak wnnemenin imkanı yok- Ancak, kendi kendimizi idare edebilmeli- çilere açık oJdulu bir IÜJıde, 1ııu yadiglr sabakada birinci ve ikinciyi tesbit et .. 
misine geni§ bir saha üzerinde devir ha- tur. Hiç olmazsa bu işde, Fransanın yiz.> Kendi krallığı içinde, meseli İrlinda ta bakasım bybetmiftl m~k üzere pazartesi günü bir içti.Jlll 
reketf yaptmyor. dümem de İngilterenin elinde bulunuyor. meselesini malUın tekilde halletmiş olan Aradan SbJer ıeçtilrten IODl'a, pos - yapacaktır. 

Bugün Fransa, Çekoslovakyanm kar • Zaman müsaid, muhit müsaid, hareket İngiltere, bu sözleri alaka ile dinlemeğe tadan gelen bir pabtte, sigara ku.tusile ... - ................................................... ....-
pmıda ellerini oluşturarak ene yapalım? :r.amamdır. İp Berıl.ayn bu hareketi ya- ve Henlayn'a müsaid hükümler vermeğc şöyle bir mektub çıJmııftı: T A K y i M 
tn,iltere yilriimüyor, o yürümeyince de pıyor. hazır demektir. cSizin dejerll yadiılrınızı aldıiJmdan 
bizim yürümemizde fayda) oktur!> diyor. Henlayn İngilterede muhtelif muhitle- Hen1ayn ve Almanya için de zaten isin dolayı affediniz. Bir cahillik ettim. Bu -
Ba, dönmenin en güzel şeklidir. re Südetlerin davasını teşrih edecektir: bütün esası ilk imtiyazları almaktır. On- nun sizce ne kadar kıymetli oldfıtunu, * cBiz Almanız. Şu ve fU muhitlerde kesif dan sonra her şey yavaş yavaş yürüyüp içini tedkik ettikten sonra aıılamıt bu -

bir varlık ve lcahir bir ekseriyet sahibi- gidecek değil midir? lunuyorum. 
Henlayn Londraya, Lon radan gel n yız. Kültür bakımından Çeklerden yük- Muhittin Birgen Meslefi hırsızlık olmıyan birisi> 

müaa.id havayı daha ziyade kızıştırmak ve ~===========================================~ Siidet davasının ilk safhasını da a kolay 
ve daha çabuk halledebil ek için gıtti. 
Yahud da, ayni maksadlarla onu ora a 
Almanya ~rdi. · 

Södet davuuıın ilk safhasını, sulh 
içinde, daha kolay ve · daha çabuk halle
debiJmek için fU dakikada en mühim ro
lil oynıyacak olan kuvvet te Londrada -
dır. Bir kere İngiliz efkan bu davanın 
JaaJDııe çok müsaid bulunuyor; ayni lıı-

iSTER İNAN, iSTER İNANMA! 
Taksim Emlak firketi Taksim su hazinesinin de kendisine lAk §irketinin bütün hisse senedlerini satın aldığı için blitün 

satılan toprağm hududu dahilinde olduğunu iddia ediyor- hak ve vecibeleri ile onun yerine bJm oldu. 
du. bu yür.den hazine aleyhine bir dava açtı. Binaenaleyh ıu su hazinesi yflz{lnden Maliye VeWeti 

Halbuki bu dava yürürken Maliye Vek&leti Taksim Em- Maliye VekAleünden davacı demektir. 

iSTER 1 NAN, iSTER INANMAI 
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Mussolini beklenen siyasi nutkunu söyledi 

'' Barış emniyette olmak 
için silihlı olmalıdır ,, 

Şili de Milletler 
Cemiyetinden 
Çekildi 

Konsey dün son 
Diiçe, Fransadan bahsederken : " Fransızlar toplanhsını yaph 
Barselonun muzaff eriyetinl biz aksine olarak Cenevre 14 (Hususi) - Milletler Ce 

r ı.. • • ' miyeti konseyi bugün son toplantısını 
ı·ranııonun galıbıyetinl istiyoruz ,, dedi yaparak, İsviçrenin tam bitaraf talebi-

cenova 14 - zarer meydanı ve civarın - Bir çok ecnebller tçin İtalya Mi bir folltlo - ni kabul etmiş ve Japonyaya karşı mü
~ .. t.oplanan 300.000 kişiyi mütecaviz bir rLst edeblyatlle fena tasvir edilmJI bir mem- cadele eden Çine fırsat düşdükçe yar -
i;; kuUesl Dıiçenln aöyllyeceği nut.ku bek- lekettlr. dım etmek üzere bütün Cemiyet aza-

ektedir. Nihayet -çall§kan ve allAblanmıt İt.alyayı }arına tavsiyede bulunmuştur. 
Saat 11 de Düçe, maiyetinde nazırlar ol- tanımak zamanı gelmlftir. 

«utu halde muttarlden cDüçe. diye bağıran Roma _ Londra anlaşması Akdenlzden Cemiyet paktının tadili hususunda 
halkın alkışları arasında Zafer meydanına Kızıldenlze ve Hind denizine kadar uzayan teklifde bulunmuş olan Şili murahha
~elmiş ve beynelmilel mahiyette bazı mese - iki imparatorluk arasında akdedllmiş bir iti- sı, bu teklifin Asamble toplantısına 
...!erden bahsedeceğini söyllyerek, nutkuna lft.ftır. Biz bu anlaşmaya dikkaUl bir tarzda havale edildiğinden, Şilinin Milletler 
tı tlamış ve Avusturyanın Almanyaya Uha - riayet etmek istediğimiz ve İngiliz devlet a- Cemiyetinden çekildigıv "ni bildirmiştir. 

na telmih ed~rek demiştir ki: damlannın da ayni §eyi yapacaltlannı tak-
te .•11 Martta Italya blr kere daha y~lların dir ettiğimiz için bu anlaşmanın devamlı o- Murahhaslar memleketlerine dön -

liki noktasına gelmlşUr. Filhakika Italya ıacağı tahmin edilebilir. meğe başlamışlardır. 
~hu veya harbi intaç ve Avrupanın mu - Fransızlarla c tm kt 1 " 
-dderatını ta~ln edecek bir karar ittihaz et khlemeler hakkı e;ey~ e üekiit 

0 ~n 1::\
llıek mecburiyetinde kal t n a u m eme er n a 

İtalyanın duşma 
1 

~ış ır. v1 F lst _ bitm~lğinden- lhtiyaUı söz söyllyeccğlm. 
'-h n arı er ne aş a Bu mükfilemelerln bir neticeye vanp var -
-7 tarları inkisara uğnyarak hiddet izhar mıyacağını bilmly ç·· k · İsp 
tttUer. Bunlar şüphesiz totaliter devletler a- harebesl gibi tam~= g~:U: Md~~ :;;:~ 
:mda bir çarpışma olmasını ve blnnetlce bir meselede ayn safta bulunuyoruz Fran
fevltUAnar çıkmasını, bilhassa Avrupada bol - sızlar Barselonun muzafferiyetini b~ aksine 

zme zafer kapılarını arkalarına kadar a- olarak Frankonun gallblyetlnl ıstİyoruz.• 
kcak bir harb zuhur etmesini arzu etmek-
te ldUer. Biz hattı hareketimizi iddia edll _ Bundan sonra Düçe şöyle devam etmiş -
d1tı gibi bir zaruret neticesinde değil, kendi tir: 
lrzumuzla bu şekilde çizdik. cPoUUka hedenerlmlz sarihtir. Herkesle 

Da~ların öbür tarafında hiç masumane sulh istiyoruz. Size temin ederim ki Nasyo -
Glnuyan blr melankoli ile 1934. aeneslnde nal Sosyallst Almanyaaı da Avrupa sulhünil 
hptıklarımızı hatırlatanlara huzurunuzda ayni hararetle arzu etmektedir. Fakat barış, 
1e blzl dinleyen bütün İtalyan milletinin emniyette olmak için sillhlı olmalıdır. 
bqıgında 1934 senesinden 1938 senesinin BtlyOk demokrasiler ismi verilen Aıne -
llıartına kadar TJber, Tuna, Spe, Taym1s hat- rtka da dahll olmak üzere, bir akide muha -
tl Ben köprülerinin altından bir çok sular rebesine girişmek için hazırlandıklan hak -
lec;ınış olduğu cevabını veriyoruz. Bu sular kındakl lhtlmalleri belki de hesaba katma -
lllrüıtu Ue akarken tanlı ve muazzam bir mak lhımdır. Bununla beraber, böyle bir lh
ltl ba!Jllrmağa uğraşan İtalyaya karşı zecrl tımalln tahakkuku halinde, totallter devlet
tedbir1er tatbik edilmekte idi. Zecri tedbir _ lerln, derhal bir tek kütle hallnde birleşerek 
lerı biz henüz unutmadık. sonuna kadar yürüyeceltlerlnln billnmest 

Faşist İtalya ilA. gayrlnnihaye eski Habs- faydalıdır. 
burglar ve Metternlh Avusturyanm deruhte Trablua ve ••rkl Afrika kabile 
tttlği menfur ve lüzumsuz vaztceye pet ben- • ...- • 

F ranko tayyareleri 
Barselon limanında bir 
İngiliz gemisini batırdılar 

Londra 14 (Hususi) - Teruel ile 
Akdeniz arasındaki mıntakada Fran -
kocuların bazı yeni muvaffakiyetler el
de ettikleri bildirilmektedir. 

Dün gece Franko tayyareleri tara -
fından bombardıman edilmiş olan Va
lensiya limanında demirli bulunan 
Greytend İngiliz yük gemisi tutuşarak 
yanmış ve batmıştır. Gemi 1100 ton i-
di. Bordada hiç kimse yoktu. 

Barselon da bu sabah tekrar bom -
bardıman edilmiştir. Bir çok kimsele -
rin öldüğü bildirilmektedir. 

Salamanka 14 (A.A.) - Umumi ka
rargahın resmt tebliği: te;ven bir lşl, mllleUerin birliklerini temine reialen Romada 

llıatur hareketlerine mani olmak tşlni yap • Roma 14 (A.A.) _ Trablus v.e ı;uarı.t Kantavieja rnıntakasında, kıt'aları ; 
lrıata. devam edemezdi. .- .ıu 1 h k 1 · d d t · İtalyan Afrikası halkının hepsini temsil mız i eri are et erın e evam e mış -
tı Sadakatle bal:;lı kalacağımız mihver blzlm eden kabile reislerinden mürekkeb hır ler ve düşmanın Villafranka del Sid 
ıa6. itilaf akdetmek isteyenlere kartı bir ıt.ı-
"-' siyaseti tatbik etmeklltlmlze mani detıı- grup Musaoliniyi Venedik sarayında zi- yolu üzerindeki mevzilerini sarsmıı -
dlr. Bu cümleden olarak geçen .sene mart a- yaret ettikten sonra Kirinal sarayına gi- lardır. Kıt'alarımız, El Pinar de Kodes 
)lnda Yugoslavya ile bir itilaf imza ettik. derek kral tarafından büyük meras\rr.le ile Palomita dağlarını zaptetmişlerdir. 
~ zamandanberl Adrlyatik sahlllerinde sulh kabul edilmi§tir. Kral bu kabul eSI\2.sın- Dig~ er kıt'alarımız da Kuevas Lalirada-
tltüm sürmektedir. Bundan başka İngiltere 

ile de bazı ıtilfl.flar akdettlk. İki mlllet ara- da tahtında oturmu§ ve etrafında da ya ve Fortanete'ye girmişlerdir. 
:n~aki milnasebetlerl büyük bir telülkeye zırhlı muhafızlar ve bütün saray P.rkinı 
~ren thtilatta ıcehaleb kelimesinin bü _ büyük üniformalarile mevki almış bu - Me·Ls/'La Jngillere ile 

ın&nulyle bir çok cehalet eserleri 'Yatdı. lunuyorctu. H H 

Milnasebetlerinl 

Bu Sabahki ·;JJ ~in 
Gazetelerde \J-';;,~ ..... u.. 

GördUğOmUz Fikirler AL: E 
Camharl)'d - Nadir Nadi ıAtlna ~e Bel

grad seyahatinden dönerken. başlıtlı yazı
da Türkiye Başvekiline YunanLstanda ve Yu
gosla vyada gösterilen büyük hüanü kabulü 
tebarüz ettirmektedir. Bu vealle lle Balkan
lılar arasında mevcud yaratıll§ benzerlitln
den dolayı evvelce birbirine glrın1f olan küt
lelerin şimdi gltUkçe yeltdiğerlne yaklaşmak
ta olduğunu yazan muharrir,..4"azısını: 
ıBalkan Antantı, derin ve ıumullll bir o

luşun muvaffak oimU§ bir aathasıdır. cüm
lesile bitirmektedir. 

* Tan - Ahmed Emin Yalman bugilnkü 
başmakalesinde yeni büdcemlzln ifade etti
ği inkişafı kaydetmekte ve bunu rakamlarla 
göstermektedir. Muharrir bu vesile ile di
yor ki: 

cBütün bu artmalar, iktısadt ve mall ha
yatımızdaki saliih tedbirlerinin ve memle
ketteki umumi emniyet ve lstlkra

0

rın verdiği 
ilk güzel neticelerdir. Halbuki bu faaliyet
lerin henüz başındayız. Henüz ekmekle meş
gulüz. Bunlardan gittikçe genif verimler bek
Uyebilirlz .• 

* Yeni Sabah - Hüseyin Cahid Yalçın ya-
zıyor: 

ıUmumi harbin ıztırablanndan sonra, giz
li diplomasiye nihayet verileceğt sanılıyor
du; daha doğrusu böyle bir vehme duşul
müştiı. Halbuki eskldım nasıl 1diyse gene 
ayni tertib devam ediyor. · 

Fakat günün birinde, bir harb çıkar bü
tün o sulh taraftan kütle ateşli bir v~tan
perverllk hamlesi içinde aillha sarılır. Sos
yalistler bile ayni hareketle boyun eıterek 
vatan vazifesini ifaya koşarlar. 

Gizli diplomasi usulü böyle devam ettikçe, 
milletler arası münasebetlere hak, adalet, 
insaf gibi mültihazaların hiçbir zaman so
kulmıyacağı aşiklrdıl'. 

Şu halde, beşeriyetin işlerini dilRltmek ıs
tlyenler, bu emellerinde aamlml iseler en ev
vel gizli diplomasi sistemi 1le savaşa girif
mek mecburiyetindedirler.• 

l zmirde bir amele 
Elektrik cereyanına 
Kapılarak öldü 
İzmir, 14 (Telef onla) - Turyağ 

fabrikasında bugün acıklı bir kaza ol

du, ameleden Fazıl elektrik cereyanına 
kapılarak ölmüştür. 

E.lektrik şirketinin sabn 
alınması tekarrür etti 

e Japonlar Çinlilere yeni 
bir hamle dalıa 
yapıyorlar 

ç 
Yazan: Selbn Ragıp Emeç 

inlilerin Japon taarruzları karp

sında her gün bir parça daha 

artan mukavemetleri, Japonların niha -
yet sabrını tüketti. Orta Çinde devam e
den harekatı ihmal etmemekle berRber 
Çin mukavemetinin esas kaynağı -
ııı teşkil eden cenubi Çine taarruz 
edip etmemek hususunda bir türlü 
yenemedikleri tereddüdden kendilerini 
silktiler. Tahsis ettikleri mühim mik • 
darda malzeme ve kuvvetlerle şimdi, ha 
rekatı, bu sahaya da intikal ettirmek üze
re bulunuyorlar. 

Japonların Çinlilerle olan ihtilaflannm 
başlangıcında mal ve can bakımından 

bu derece azim fedakarlıklara boyun t::ğe
ceklerini akıllarına getirmemiş oldukları 
muhakkaktır. Bunun sebebi, Çinlilerden 
böyle bir mukavemeti hiç bir zaman il
mid etmemiş olmalarıdır. Vakta ki Japon 
orduları muharebe ede ede iaşe ve istinad 
üslerinden yava§ yava§ uzaklaşmıya 

başlamı§lardır; Çinlilerin mukavemeti de, 
bu merkezlerden uzaklaşma nisbetinde 
artmıştır. Bunda, bir diğer Amil de, ha -
rekat sahasının fevkalade geniş olması • 
dır. O derecede ki Japon işgal kuvvetleri, 
bu uçsuz bucaksız arazide, benek teşkil 
eden noktalar halinde bir vaziyette kal -
mışlardır. Çinliler, bu vaziyetten de iııtl
f ade temin edebileceklerini düşünmnş ve 
çete harbi, bunun üzerine tatbik edilml· 
ye başlanmı§tır. Araziyi gayet iyi bilen 
rehberlerin kılavuzluğu ile hareket eden 
bu çeteler önden, arkadan, yandan saldır
mak suretile Japon kuvvetlerini fevka
lade rahatsız etmiye muvaffak olmuşlar· 

dır. İsimleri çete olmakla beraber sıra .. 
sında büyük hareket kolları halinde faa
liyette bulunan bu kuvvetlerin faikiyetl, 
arazi tanımak bakımından çabuk topla
nıp çabuk dağılabilmek kabiliyetine m.
llk olmaları ve icabında Japonların ö • 
nünden sür'atle silinmeleridir. Ôerek bu 
hal, gerek her zaman bir par

Ankara, 14 (Hususi) - Nafıa Vekaleti ça daha artan Çin mukaveme • 
ile elektrik şirketi murahhasları arwnda ti Japonları inanılmıyacak su -
cereyan eden temaslar neticesinde elek- rette sinirlendirmiş ve yeni ve mühim 
trik şirketinin satın alınması takarrür et- bir hamle yapmıya icbar etmiştir. Çün· 
miştir. Şimdi satmalma şartlan tesbit e- kü mücadelenin devamı Japonların aley
dilmektedir. Bu iş sür'atle bitirilecekti!'. hinde olduğu kadar Çinlilerin de lehine 

Kesiyor Südet Almanlarının şefi çalışan bir Amil haline getmtı -
Loncira 14 (A.A.) - Röyter ajan~ı bil- Yugoslav kabinesinde tir. Yeni Japon taarruzu önil • 

diriyor: Belgrad 14 (A.A.) - Devlet bakanı Dr. ne geleni sel gibi silip süpür • 

Londradan Berline gitti 
Çek hükumeti ekalliyetlere aid yeni statüyü hazırladı, 
Çekoslovakyanın Roma sefiri Kont Ciano ile görüştü 
.... _ Londra 14 (Hususi) - Bugün Çe- Bu kıt'alarm vazifesi Füh-
aoslovak sefiri Masariki ziyaret ede- reri muhafaza, nizam ve disip _ !?· k~ndisile uzun müddet görüşmüş lini idame etmektir. Camianın hayatı 
ı. an Südet Almanları şefi Henlayn, veya mülkü tehlikeye girdigıw · .uu akş ta il B 1. h zaman 
....._. _am yyare e er ıne areket bu kıt'alar ön safda buluna k,- h 
-"'llıştır ca Uir, a -

lienla. , B lind k l k d • yata ve hayati bir sahaya olan hakkı -yn ın er e a mıyara og . 
tu Praga döneceği söylenmektedir. mızın istıhsall uğrunda açılan müca -

Meksika hükfunetinin İngiltere ile mü- Behmen istifa etmiş ve yerine gazeteci mek maksadile ve çok büyük kuvvetlerle 
nasebetlerinl kesmek arzusunda bulun - meb'qs B. Cafer Kulenoviç tayin edil _ yapılacağa benziyor. Bu kuvvetlerin, m
duğuna dair gönderdiği nota tedkik edil- miştlr. Dr. Behmene Yugoslav tacı ni • birli gaz gibi en muhrip teknik silahlarla 
mektedir. Meksikadaki İngiliz sefirinin şanının büyük haçı verilmiştir. techiz edilmek istenmesi, Japonların dil• 
geri çağırılrnası hususunda henüz bır ka- çar oldukları asabiyetin §iddetine de-
rar verilmemiştir. Ecnebi bir devletin ln- llldir. Eğer Çinliler bu savletin öntıııde 
giltereJ1e münasebetlerini kesmeğe teşeb Trakya at yanşları de irkilmeden dayanabilir~rse, muha -
büs etmesi söylendiğine göre, yüz sene- Edirne (Hususi) - At neslinin ıslahı ;e~yi kazanmış kadar büyuk bir muvaf-
denberi ilk defa olarak vakidir. encümeni tarafından her yıl şehrimizde aldyet elde etmiş olacaklardır. 

Şahadetnamesi olmayanlar 
mühendislik, mimarhk 

yapamayacaklar 

terüb edilen büyük at yarışlan bu sene Selim Ragıp Eme, 
de Kışlalar mevkiinde yapılacaktır. 

Yarı§lara haziranın 26 ncı günü bagla- Mısır kabinesinde bir istifa 
nacaktır. Bütün Trakyaya ş8mil olan bu 
büyük yarışlar için §imdiden hazırlık -
lara ba§lan.mıştır. 

Kahire 14 (A.A.) - Maliye nazın 

Sıdkı paşa istifa etmiştir. Diğer bir habere göre Südet şefi pa- delede halkımızı nihai zafere isal edin
~esi gününe kadar Berlinde kalarak, ceye kadar yürüyeceklerdir.• 
tar. an rica1ile temaslarda bulunacak -

Ankara 14 (Hususi) - Türkiyede mü- ===============-===---=::=ıı::ı:========-=--

~:::;sli.:~: :::::~;;~::: Yüksek mühendis ve teknik okullan 
Ekalliyetlere aid yeni statü 

Yeni Belçika 
Kabinesi kuruldu 

Prag 14 (Hususi) - Hükiimet, e -
~~etlere aid yeni statüyü tanzim et- Brüksel 14 (Hususi) - Eski hariciye 
ı;ıııı ve alikadarlarla müzakereye ha- nazın Spak, bugün yeni kabineyi kur-

hendislik veya mimarlık tahsillerini gös-

::::.:::~,;.hÖ~-=:~::Uhaı:1::'u~ mezunlanmn mecburi hizmetleri 
lunanlara yüksek mimar veya yüksek 
mühendis ünvanı verilecektir. olduğunu bildirmiştir. mağa muvaffak olmuştur. 

ler Çeko~lovakyadald bütün ekalliyet - Yeni kabine azaları Sosyalist, Kato-
ııı;.geruş haklar bahşeden bu yeni sta- lik ve Liberal partilerine mensupdur -
tas ~n, İngiltere ve Fransa tarafından lar. 

Vıb edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

Türk veya ecnebi yüksek mekteblerin
de doktora yaparak diploma alanlara dok
tor ünvanı verilecektir. Bu diploma ve 
ruhsatnameden birini haiz olmıyarılar 

memleketimi;ıde mühendis veya mirr.ar 
ünvanı ile istihdam o1unamıyacaklar, i~ 
rayi san'at edemiyeceklerdir. Bunun hila-

Komada Yeni damga p ula 
~ lloına 14 (A.A.) - Çekoslovakyanın Levhaları yapılacak 
tiıe ~ sefiri Fransua Şvalkovski, talebi 
ka rıne kont Ciano ile uzun bir mülii -

t Yapmıştır. 
Öğrenildiğine göre bu mülakat es -

:=ında İtalyan - Alman görüşmeleri -
!rlın Çekoslovakyayı alakadar eden kıs

dan bahsedilmiştiı:.:-

Prag 14 (A.A.) - Yeni ihdas edilen 

fl«li~aynist muhafaza kıt'alan• nın şe 
~Uy Brandner Südet partisi gazete
~ ~rettiği bir beyannamede ez

toyle demektedir: 

Ankara 14 (Hususi) -Damga pulu ba- fına hareket edenlerden ve bu kimseleri 
yilerinin kullandıkları her nevi damga kullananlardan 50 den 500 liraya kad.ır 
pulu levhası zamanla ezilip bozulduğun- ağır para cezası alınacak, tekerrürleri ha
dan pirinçten yapılmış ve cDamga pulu> linde birden üç aya kadar hapis cezasilc 
ibaresini havi levhalar yapılıp bayilc!"c cezalandırılacaklardır. 
(125) kuruşa satılacaktır. Bayilerin bu Devlet daire ve müesseselerile b~Iedi -
levhalardan birer tane alıp dükk:mıan- ye hizmetlerinde çalışan bilumum yük -
na asmalan mecburi olacaktır. Ancak bu sek mühendis, yüksek mimar, mühendis, 
mecburiyet yeni bayiliğe başlıyanlat içın mimar ve fen memurları mrsai s:ıatleri 
olaca:!t, eskilerin ihtiyarına bırakılacak - haricinde bile olsa ücretli ve ücretsiz hu-
tır. susi surette çalıpmıyacaklardır. 

' Yeni layiha meclise verildi, mecburi hizmetlerini yap-
maktan imtina edenlerin şahadetnameleri verilmiyecek, 
bunlan istihdam eden müesseseler tecziye edilecektir 
Ankara 14 (Hususi) - Yüksek mil - ler verilmek üzere stajyer olarak Jltlb • 

hendis ve teknik okulları mezunlarının dam edilmeleri şart koşulmaktadır. 
mecburi hizmetleri hakkındaki kanun la- Hizmete alınmak için müracaat etml • 
yihası Meclise gönderilmiştir. yenlerle mecburi hizmetlerini yapmak -

Bu layiha esaslarına göre yiılrsek mü- tan imüna edenler mektebdeki tahsil müd 
hendis okulunda tahsillerini bitirenler se- deUerinin beher senesi için o sene üc • 
kiz, teknik okullarında tahsillerini biti - retli talebeden alınan meblağın iki mı.. 
renler beş sene, nafia hesabına Avrupa- lini defaten ödemekle mükelleftirler. Bu 
da staj görenler bu staj müddetlerinin gibilerin şehadetnameleri ve ruhsatname. 
iki misli müddetle mecburi hizmete tabi leri de kendilerine verilmiyecektir. Bu 
tutulacaklardır. ücreti vermeden hareket edenler ve 

Mektebi bitiren gençler iki ay içincie ta bunlan istihdamdan hakiki veya hükmi 
yinleri için Vekalete müracaata ml'Cburi şahıs müesseseler de tecziye edilecek -
tutulmaktadırlar. Münhal bir yer bu - ler ve tahakkuk ettirilecek tazminatı 6 • 
lunmasa dahi müstahak oldnklan ücret- demete mecbur tutulacaklardır. 
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lstanbulda 100,000 esnaf 
bulunduğu anlaşılıyor 

Spor sahası yapılacak yer
lerde inşaata müsaade 

edilmiyecektir 
Fakat bunlardan ancak otuz bini cemiyetlerde 
kayıdlı bulunuyor, yakında Balkan esnaf 

teşekkülü ile temasa geçilecek 

İmar planında spor ihtiyacı da gözö -
nünde bulundurulmuştur. Şehir ileride 
merkezi sikletini değiştirmiş olacağın -
dan yeniden spor sahaları yapmak zaru
:reti hasıl olacaktır. Spor sahalarının yer
leri şimdiden belli olmuştur. Yeni spor 
sabalan dağınık bulunan şehrin spor ih
tiyacını temin edecek yerlerde olacaktır. 
Boğaziçinde, Beyoğlunda, İstanbulda, Ka
dıköy ve Üsküdarda birer futbol sahaları 
bulundurulması temin edilecektir. 

Ticaret odası esnaf şubesine bağlı ola-ı Balkan şehirlerinden birinde sekiz yüz 
rak çalışan esnaf cemiyetlerinin mensub- yataklı hastane mevcuddu~. T~caret. o -
ları İstanbulda yüz bini bulmakta, fakat dası tarafından Balkan şehırlerındeki es-
bunlardan ancak otuz bini muntazam ai
datını ödemekte, diğerleri cemiyetleri -
ne bile kayıdlı bulunmamaktadır. Esnaf 
cemiyetlerinin yakında açacağı hastane
de altmış yatak bulundurulmasına çalışı
lacaktır. Hastane için şimdilik otuz biı1 
lira tedarik edilmiştir. İstanbulda bütün 
esnafın hastaları bu hastaneye gelecek ve 
tedavi edilecektir. Hastanenin en son sis
tem röntgen makinesi, hasta nakil oto
mobil ve arabası bulunacaktır. Cumhu
riyet Halk Partisi vilayet binasının arka
sında büyük bir binada bulundurulacak 
hastane mevkiinin güzelliği hasebile git
tikçe rağbet görecektir. 

Mütef errill: 
Gayrimübadiller meseleai 

tasfiye edilecek 
Gayrimübadiller komisyonunun mua -

melat ve hesabını tedkik ve teftiş etmek 
üzere şehrimize gelen Maliye Vekaleti 
teftiş heyeti reisi Rüşdü K:ırayın riya -
setindeki teftiş heyeti gayrimübadiller 
komisyonunda çalışmalarına başlamıştır. 
Teftiş heyeti reisi Rüşdü Karay dün ken
disile görüşen bir muharririmize Maliye 
VekUetinden aldığı emir üzerine komis
yonun muamele ve hesablarını tedkike 
geldiğini, tedkik ve teftişlerinin ne~ice -
sini bir raporla VekAlete bildireceğini, 

rapordan evvel bir şey söylemek müm
kün olmadığını söylemiştir. Maliye Ve -
kaleti gayrimübadiller komisyonunu~ 

lağvı v.e gayrimübadiller işinin tasfiyesi 
için .bir !Ayiha hazırlamaktadır. 

Haydarpap • Sapanca tenezzüh 
tnnleri 

İstanbul, Sapanca, Adapazıırı aras1I1da 
tenezzüh trenleri bugünden itibaren iş -

lemeğe başlıyacaklardır. 15 ağustosa ka -
dar üç ay her pazar günleri Haydarpa -
pdan biri sabah saat 6,55 de, diğeri 7,30 

da olmak üzere iki tren kalkacaktır. Bun
lardan 6,55 te kalkan gece 22,10 da, di -
ğeri de 22,20 de Haydarpaşaya muvasa -
lat edeceklerdir. 

1350 ıeyyah geliyor 
Bugün şehrimize İngiliz bandıralı StJ"at 

mer vapurlle muhtelif milletl..?re mensub 
900 seyyah gelecektir. Seyyahlar bu ge -
ceyi şehrimizde geçirdikten sonra yarın 
limandan ayrılacaklardır. Yarın da gene 
İngiliz bandıralı Oryen vapurile 4.50 sey
yah gelecektir. -----
Halkevinde enteresan bir konferans 

Eminönü Halkev1nden: Salı ıünü saat 
07,30) da Evimizin Cdalotıundakl merkez 
salonunda Ünlverslte Doçentlerinden Hal -
dun Terem tarafından (Günün düşftncele -
rinden: Ulusal yatacak ve sentetik petrol) 
mevzulu bir konferan.s verllecetUr. Daveti -
ye yoktur. Herke.o; ıeleblllr. 

naf işleri gözden geçirilmiş ve bizdeki 
teşkilata verilecek yeni veçhe etrafında 

bir rapor tanzim edilmiştir. Yeni rapora 
göre sayısı yüz bine varan bütün esnafın 

cemiyetlerine kaydedilmesi ve aidat tah
sil edilebilmesi temin olunacaktır. 

Patronlar, maiyetlerinde çalışanları ai
dat verdirmeğe mecbur tutacaklar, cemi
yete kaydedilmek istemiyenleri haber ve
receklerdir. 

Balkan esnaf teşkilatı ile yakında te -
masa geçilecek ve dostluk temin edile • 
cektir. Bu hususta esnaf şubeleri tara -
fından hazırlıklar yapılmaktadır. 

Kültür işleri: 
Bu sene imtihanlarda tedkikat 

yapılacak 
Lise imtihan talimatnamP.sinin tadili 

için Maarif Vekaletinde te~ekkül etmiş 
bulunan komisyon mesaisine devam et -
mektedir. Lise mezuniyet imtihanları 

başladığı sırada umuml müfettişler ya -

kından alakadar olacak orta ve yüksek 
tedrisat müdürleri İstanbulda buluna -
caktır. Müfettişler ve mekteb müdürleri 

imtihanları müteakib imtihan talimatna
mesinin tatbikatı etrafındaki mütaleala -

rını Maarif Vekaletine gönderecekler -
dir. Vekalet bu raporları komisyona ted
kik ettirecektir. Talimatnamenin tadil 
işi önümüzdeki aylar içinde tamamlana
cak ve gelecek ders yılında yeni talimat
name üzerine çalışılacaktır. 

lıkokul sergileri 
İlk okulların imtihanlarına haziranın 

birinden itibaren başlanaca~. on beşinde 
tamamlanacaktır. Bu on beş günlük müd-

Spor sahası olacak yerlerde yeni in -
şaata müsaade edilmiyecek, fırsat düş -
tükçe buralarda istimlakler yapılacaktır. 
Spor sahalarının yerleri tesbit edilirkt>n 
nakil vasıtalarının buralara kolayca vanp 
varamıyacakları da gözönünde tutul -
maktadır. 

Bir genç aşık sevdiği 
kızı yaraladı 

Dün Fatihte bir ağır yaralama vak'ası 
olmuş, bir delikanlının evlenme teklifi -
ne muvafakat etmiyen Zehra Gülşen cıd
lı genç bir kız bıçakla her iki bacağının 
muhtelif yerlerinden ağırca yaralanmış
tır. Hadise şudur: 

Polis tarafından daha henüz ikamet -
gahı tesbit edilemiyen Hakkı oğlu Kfımil 
isminde bir genç hayli zamandanberi 
Zehraya ii.şık olmuş bulunmaktadır. Al
tı aya yakın bir zamandanberi Zehra -
nın peşini takib eden Kamil nihayet o
nunla konuşmağa muvaffak olmuşsa da 
aralarında yeni başlıyan muhabbet pek 
az devam etmiştir. Çünkü Kamil Zehra 
ile evlenmek istemiş, kız da her nedense 
buna razı olmamıştır. Kamı! dün Zeh -
ranın yolunu beklemiş, kız evinden çı -
kınca yalvarmağa başlamış, fakat red 
cevabı almıştır. Kamil bunun üzerine bı
çağını çekerek: 

- Madem ki benimle evlenmeğe razı 
olmuyorsun, ben de seni yaşatmıyacağlm 
diyerek kızın ka!çalarını bıçaklamıya 

başlamıştır. Kızın feryadına polisler ye
tişerek suçluyu yakalamışlar, yaralı da 
çağırılan sıhhi imdad otomobili ile Ha -
seki hastanesine kaldırılarak tedavi al -

det zarfında her mektebde birer sergi a- tına alınmıştı_r_. ------

çılacaktır. Sergileri herkes ziyaret ede

bilecek, çocukların işleri gözden geçiri -
lccektir. 

Deniz işleri: 
Nazım yapuru göçmen getirmiye 

gidiyor 

Amerikaya ihraç edeceğimiz 
mallar 

Amerikaya barsak, ispirtolu içkiler, 
gülyağı, yumurta tozu ve kurusu bro
deri, el işi dantela, işlemeli terlik, sof
ra ve yatak örtüleri, kadın çamaş1rla
n, sebze ve rneyva konserveleri ihrac 
edilmek üzere karşılıklı anlaşmalar ya 

Romanyadaki 1600 kişilik göçmen ka- pılmıştır. 
filesini getirmeğe Nazım v:ıpuru tahsis Yalnız, Amerikada kadın çamaşır -
edilmiştir. Vapur ayın yirmisinde Kös - lan gayet ucuzdur. Hatta o derecede 
tenceye hareket edecektir. Gelecek göç- ki, Amerikalı kadınlardan bir çoğu, ça
menlerin sıhht ve hayvanlarının baytari maşırlarını, bir hafta, on gün giydik -
muayenesi yapıldıktan sonra mahalli ten sonra, yıkama külfet ve masrafını 
mürettebleri olan Çanakkale çevresınc çamaşır alma masrafından daha ağır 
sevkedileceklerdir. buldukları için atmaktad1rlar. Bu şera

Trak vapuru yann geliyor it dahilinde Amerikaya kadın çamaşırı 
ihrac edilebilip edilemiyeceği de ayrı 

Denizyollarının Alm~nyada yaptırclı~ı bir mesele te kil etmektedir. 
Trak vapuru yarın lımanımıza gelmış ----=ş~-------
bulunacaktır. Vapur ilk seferini gelecek Toplantılar: 
pazar günü Mudanyaya yapacaktır. 

Y enic~mi iki yüz yıl 
evvelki haline getirilecek 

Bay Fatin'in konferansı 
Önümilıdekl salı günü Beyoğlu Halkevlnde 

Profesör Bay Fatin taratmdan felekiyata 
dair bir konferans verilecektir. 

Felaketzedeler menfaatine temsil 
Dün akşam saat 21 de Ünyon Fransez'de 

Kırşehir felfıketzedelerl menfaatine bir tem
sU verilmiştir . 

Eminönü meydanının açılması etrafın
daki faaliyet ilerlemektedir. Hususi mü
esseselere istimlak işleri için tebligat 

yapmak hissedarlarının çokluğu nisbe -
tinde zorlaşmakta ve bu da istimlak iş -

}erinin bir an evvel neticelenmesine en
gel olmaktadır. Fakat bunlara rağmen 

meydanın bir seneden az bir zaman zar

fında açılmış alınası temin edilecektir. 

Müzeler idaresinin Yenicamiln dış av
lusunu meydanda~ ayrı bulundurmak 
için yapmış olduğu teklif muvafık gö -
rülmüştür. Meydan açıldıktan sonra ca-

miin dış avlusu bir sed veya parmaklıkla 
meydandan ayrılacaktır. Böylece Yeni-

cami civarı bundan iki yüz sene evvelki 
haline ifrağ olunacaktır. Yenicami ya -
pıldığı sırada deniz taırafı bir duvarla 
ayrılmış ve bu duvarın bir ucu Yenicami 
kemerine dayanmıştır. Bilahare duvar 
yıkılmış, yerine dükk~nlar sıralanmış, fa
kat kemer bu dükkanlar arasında mu • 
hafaza edilmiştir. 

.............................................................. 
Açık TefekkUr 

catalo~lu Halk Partisi yanında, ıCafaloiUu 
Sıhhat Yurdu• sahibi Dr. operatör Orhan 
Ünalan, bastaneslnde bir kızını do~du. Gör
düğüm yüksek intizam ve mükemmel konfor 
ve ıefkatten fevkalA.de ~emnun olduğum
dan Dr. operatör Orhan Unalana alenen te
şekkür ederim. 

l\lanak .............................................................. Yenicami meydanı açıldıktan sonra 

meydanın etrafı da tanzim edilecek Ye 1 yeni Deşriyat 1 
burasını kuşatan binaların meydan ile L_ -----------:------

mütenasib şekilde güzelleştirilmesi te - Tıb Fakilltesl Mecmuası - İstanbul tıb 
min edilecektir. Her şey tamamlanıp E- fakülteBI tarafından çıkarılan bu mecmuanın 

ı inci yıl 2 nci sayısı intişar etmiftfr. 
minönü açıldıktan sonra civarda kalan Hancılık •• Spor _ Türk Hava Kurumu-
ve meydanı gören binalardan sakil olan- nun on bet ıünlük bavacllık ve spor mec-
lar da yıkılıp tanı.im edilecektir. muasıdır. 214 iincü aayı.aı çıkmııtır. 

Mayıs 15 

•• 
Bugün SUMER Sinemasında ~-• 

2 bUyUk ve gllzel fllm birden 
Meşhur Rus artisti Neşe, musiki, zevk 

1 N K • J 1 N o F F HENRY GARAT 
1 MEG LEMONNİER 

vakayil hazırayı tasvir eden ve RAlMU tarafından 

Şanghay Esrarı NAMUSLU KADIN 
GörlUmenıiş ihtiraslı bir dram. Gayet şen b.r operet 

BugUn saat 11 de tenzlUHh matine 

Bugün J PEK sinemasında Senenin en büyük 
mu"YaHakiyetleri 

MİHRACENİN 
Gözdesi ve HİND 

Mezarı 
TUrkçe aözlU ve TDrk muslklal 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnları 

H. Pasa - Adapazar tenezzüh trenleri 
15/5/938 tM"ihinden 15/8/938 tarihine kadar Haydarpaşa - Adapazar arasın

da iki ve İzmit - Adapazar arasında bir tenezzüh treni seyrüsefere konulmuştur. 
Haydarpaşadan saat c6,55, ve Adapazardan saat cl8,56, da hareket edecek olan 

trenler yalnız üçüncü mevki arabalardan ve Haydarpaşadan saat c7,30> Adapa· 
zardan cl8, de hareket edecek olan trenler de birinci, ikinci mevki arabalardan 
teşkil edilecek, İzmitten tahrik edilen trende her üç mevki bulunacaktır. Gezin· 
ti trenlerimizin istasyonlara varış ve kal kış saatlerini gösterir cedvel aşağıya 
dercedilmiştir. c2805, 

Bir inci Tren İkinci Tren 
İstasyonlar Varış Kalkış Varış Kalkış 

Haydarpaşa Saat 6,55 7,30 
İzmit , 9,24 9,30 Durmaz 
Sapanca , 10,12 10,20 10,46 10,54 
Ada pazar , 10,53 11,26 

Avdet 
Adapazar Saat 
Sapanca , 18,36 
İzmit , Durmaz 
Haydarpaşa , 22,20 

İzmit Saat 
Sapanca , 8,48 
Ada pazar • 9,2~ 

Ada pazar Saat 
Sapanca > 20,12 
İzmit , 21.03 

18,-
18,50 

8,05 
8,53 

19,35 
20,22 

18,56 
19,28 19,38 
20,21 20,26 
23,10 

Bu trenlere ancak bir gün evveline kadar bilet satılacak ve katarın hareket 
günü Köprü, Haydarpaşa ve İzmit gişelerinden bilet satılmıyacaktır. 

Bilecik deposuna bir sene zarfında gelecek olan tahminen 10000 ton maden 
kömürünün vagonlardan yere boşaltma ve makine, icabında vagonlara yükleme 
işleri 25/5/938 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 15 de H. Paşa,da gar binası 

dahilinde 1 inci İşletme Komisyonu tarafından açık eksiltme usuliyle ihalesi 
yapılacaktır. 

Tahmin bedeli: 

Beher ton kömürün tahliyesi için 7 ve tahmil için de 11 kuruştur. İsteklilerin 

135 liralık muvakkat teminat makbuzları ile kanunun tayin ettiği vesikalarla 
birlikte ayni gün ve .saatte komisyona müracaat etmeleri lazımdır. 

Bu husustaki şartname örneğiyle mukavele projesi Bilecik depo şefliğiyle Ji. 
Paşada komisyon reisliğinden parasız olarak verilmektedir. c2574> 

1 lstanbul · Belediye.Si İlanları ] 
Taksim ve Beyazıd meydanlarına konulacak birer hoparlör açık eksiltmeye 

konulmuştur. Buna 2400 lira bedel tahmin edilmi§tir. Şartnamesi Levazım Mil· 
dürlüğünde görülebilir. İsteklile!' 2490 No. lu kanunda yazılı vesikadan başka 
Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 180 liralık ilk teıni· 
nat makbuz veya mektubile beraber 16/5/938 Pazartesi günü saat 14 de Daiıtıi 
Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2474) 

~ 

Keşif bedeli 930 lira 89 kuruş olan Çubukluda Belediyeye aid köşkün tamiri 
açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğün~e 
görülebilir. İstekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesikadan başka Fen İşleri Mıı· 
dürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 69 lira 82 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 24/5/938 Salı günü saat 14 de Daimt Encümen· 
de bulunmalıdırlar. (B.) (2657) 

1-· 

DUnya muharrirlerinden tercumeler 
ıerisi numara: 24 

V. Katayev 

Y. ZOZULA L. LENÇ 

Hlkiyelerl RUS 
Ruscadun çeviren: 

Hasan Ali Ediz 
Fh &O kr. 

Remzi kitabevi 

Şehzadebaşı •FERAHo Sinemada 
Bugün matinelerden ltıbaren 3 büyüt 

film birden: 
1 - Türlüye başpehlivanı Tek.lrdallı 

Bü.seyln n Kara Ali ıüret mii.sabakalan 
n Ankara Mahafızıiicü - Gü.net fulbol 
müsabakaları. 

1 - Doktor Şanda (Bela Luıotl) nln 
son ve en heyecanlı devreleri. 

3 - Berkesin Eılıluula (Armenl Ber
nucl). Gayet &iilüııçla ptıeser fJlmL 

BALK OPERETi 

GÜL 

Pazartesi : Kadı· 
köy Snreyyada 

Salı : Pangıütı 
Kurtulu~, Çarşaoı

ba: Beşiktaş Suad 
Park, Perşembe: 

Bakırköy MUUyadi 

sinemalarında 

FA 1'MA 
Millt operet 

Yazan ve besteliyen : 
Üstad Muhlis Sabahaddin 

DTUiBDL SADi Td 
Bu sece 

Hallı Tekirdağ 

sinemasında 
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Bigada bir katil 
yakalandı 

I<araköse doğunun güzel 
şehirlerinden biri oluyor "Daha iki adam öldürecek-

8e tediye büdçesi 46460 liraya yükseldi. Bu yıl ıokaklar dim, Fakat muvaffak . 
)aptırılacak, geçen yıldan kalan eksikler tamamlanacak olamadan yakalandım .. dedı 

Ağrı Vali ve Be -ı 
lediyc Başkanı Bür-

ha_neddin Tekerin i...;,ııo. 
teısliğinde top1anan 

lta.raköse belediye 
lneciisi büdceyi 464-

60 ~ıra olarak tesbit 
etmiştir. Bu para -
tı.ın 8500 lirasile un 

fabr,kasının bir se -

llelik elektrik istih -

&ali ücreti ödene -
~ek, 6500 lira da 

Biga (Hususi) - Geçen gün Ambar 
. ı oba köyünden Mustafa oğlu Halili kır-

1 da odun keserken gırllağından bıçakla 
ı kesmek suretile öldürüp fuar eden 

~· ' {Hüseyin, jandarma takibinden kurtu
, ııamıyarak ormanda dolaşırken silahile 

: birlikte yakalanmıştır. Sorgusu yapı -
I f lan katil cinayetini itiraf etmiş ve: 

- l{öyde iki düşmanım daha vardı. 
\onları da öldürdükten sonra hükfune
{ te teslim olacaktım. Lakin onları öl -

1 
dilrmeğe vakit bulamadım, demiştir. 

937 yılında yapılan Kcıraköseden bir görü:n.üş 
belediye otelinin mobilya ve sair nok- ve 10660 lira da belediyenin yardım ve 
~anlarına sarfcdilecektir. Çarşının iki diğer hususi işlerine harcanacaktır. 
i ~raf yaya kaldırınnlanmn yapılması Daha iki yıl evvel belediye büdcesi 28 
Çın 3000 lira, sokakları sulamak ve bin lira iken memleketin inkişafı yü-
~angın tertibatını takyiye eçin alına - zünden bu mikdar gittikce artmakta -
~:k .~razoz 4500 lira, diğer sokakların dır. Yakında Karaköse Doğunun en gü
~ne 800 lira, 12500 lira rnaaşata zel köşelerinden biri olacaktır. 

Bandırmada bir şeker 
fabrikası kuruluyor 

Bandırma (Hususi) - Şeker fabrika
ları Türk anonim Şirketi Bandırmada bir 
şeker fabrikası kurmağa karar vermiş ve 
teşkiUt yapmak üzere Bandırmada bir 
direksiyon binası tutmuştur. 

Kırşehir felaketzedelerine yardım 

ta İtana geçmek üzere Erzuruma. giden İ.s • 
Cie~bu1 operet heyeti; Kırşehir felA.ketze • 
te erı menfaatine bir temsil vermiştir. Bu 
ı._tı\sııde hasılMın ktı.fesi felft.ketzedelere te
"'tr ~ u edilmiştir. İstanbul Operet heyeti bir 
gıı; sene evvel de Kars fe1Ak6tzedelerlne ayni 
teıc etıe yardıma koşmuştur. Resimde heyet 

ınıı kadroslle görülmektedir. 

Pek yakında fabrikanın yeri tesbit edi
lerek inşaata başlanacaktır. Bandırma • 
lılar bu habere çok sevinmektedirler. 

Bir kız çocuğu askerlik 
Oynarken erkek 
Arkadaşını vurdu 
İzmir (Hususi) - Bağar:.>se köyünde 

Macide isminde küçük bir kızcağız, be
raberce askerlik oyunu oynadığı Neşeti 
kazaen çifte ile ağır surette yaralamış
tır. Küçük kız hadiseyi müteakib bayıl -
mış ve hastalanmıştır. Her ikisi de ifade 
veremiyecek vaziyettedirler. 

Edirnede Zındanaltı 
Tiyatrosu yandı 
Edirne (Hususi) - Zindan altında ti

yatro binası yandı. Yangın tiyatronun 
tatilinden bir müddet sonra çıkmış ve bi
na tamamile yanmıştır. 

Eminem şarkısı yuzonden 
bir cinayet 

İzmir (Hususi) - Oğlananası köyün • 
de bir hadise olmuştur. Köy kahvesinde 
oturmakta olan dört genç, gramofonda 

Sayfa S 

Köylüler için kurslar 

r .. 

1 

Gönen (Hususi) - GQnen merkez ve köy okul öğretmenleri bu yılın son 
toplantılarını yapmışlardır. Öğretmenler bu toplantıda mesleki meseleleri 
görüşmüşlerdir. Resimde toplantıya iştirak eden muallimlerden bir grup 
görülmektedir. 

Bayram.içde köy muhtarlan için bir kurs açılmıştır. Bu k.:.;·3~a köy munıar 
ve katiplerine kendilerine lbım gelen rnalfunat verilmiştfr. .R~sımde kursa 
devam edenlerle kurs talim heyeti görülmektedir.' 

Lapsekide 15 gün devam eden köy 
muhtar ve katipleri kursu nihayet bul

muş ve muhtarlarla katipler köylerine 

dönmüşlerdir. Kursun son günü çok 

oynanarak iyi bir gün geçirilmiştir. Re
simde kurs talim heyeti görülmektedir. 

Geredede sağlık korucusu kursu 

..\ Aksarayın yardımı 
ı~lc ksaray (Husustı - Son yer sarsıntısı fe
&eç etı dolayıslle Aksaray gençliği harekete 
~a~ek. feHiketzede kardeşlerimize yardım 
~Şk adıle Ziraat Bankası direktörü Hamid 
lfı1c1ı: ardcşln başkanlığında bir komite te
lli\ uı ederek hemen faallyete geçmiş ve 
~it l'Jcevı salonunda. yapılan b1r toplantıda 
cıe4~rayıııanmız tarafından felAketzede kar-
11\eıcer~nllzin mübrem ihtiyaçlarına sarfedil
btı Uzere ı4.00 Ura teberrüde bulunularak 
tıt_ llara Kızılay umum! merkezine yollanmı.ş-

havlu ,mendil, yazma, 36 parça elbiselllc ku
maş, lM parça kadın ve erkek çamqırı top
lanmıştır. Kunduracılar cemiyeti 19 çift ye
ni kundura, yemeniciler esnafı 25 Qlft yeni 
yemeni, 15 çift mes, bakırcılar cemiyeti 8 
parça bakır vermf'1erdir. Esnaf krumıarı ve 
köyler de teberrülerde devam etmektedir. 
Şimdiye ıkadar tqpla.nılan paraı 200 lirayı 
bulmuştur. Bunlar Kızılay getire! merkezine 
gönderilmiştir. 

cEminem> şarkısını çalmağa başlamışlar, 
şarkı başlayınca hep bir ağızdan Emi • neş'e~i . geçmiştir. ~emurlarla, rnuh~ar 
nemi yüksek sesle söylemişlerdir. ve :katıplere beledıye tarafından mu -

Gerede (Hususi) - Burada köylere 
sağlık korucusu yetiştirmek için hüku
met doktoru Bahrinin nezareti altında 
bir kurs açılmıştır. Bu kursa askerde 
sıhhiyecilik yapmış olanlar alınmakta
dır. Kurslarda doğtor Bahri tarafından 
dersler verilmektedir. Kursu bitirenler 
köylere sağlık korucusu tayin edilecek
lerdir. 

Q 
tlttaene bu yardım cümlesinden olmak üzere 
tu e Ve ilk okul talebeleri tarıHındnn teber
tol'ı<idllen 100 Jlra da keza Kızılay merkezine 

erumıştır. Yardım devam etmektedir. 

0 Orhangazililerin yardımları 
d@let~angazl (Hususi) - Kırşehir feiaketze
lıa~ıcr ne yardım için kaza kaymakamının 
lıta anlığı altında toplanan kurum bin yüz 
'4ift~lllln ederek Kızılay merkezine gönder-

ıı·. 

0 Geredelilerin yardımlal'ı 
t~ıa.:rede (Hususi> - Kazamızda Kırşehir 
lecıır etzectelerl için yardımlar devam etmek-

~iı~cl" 1Ye kadar 267 çift yeni yün çornb, 83 

Konyahların yardımlan 
Konya (Hususi) - Kırşeblr zelzelesi fe

laketzedelerine bir hafta evvel Konya Kı
zılay merkebi 1500 lira yollamıştır. 

Hfılkevinin belediye sinemasında verdi~ 

temsllde de beş yüz lira kadar hasıl§.t temin 
cdilmlştır. Bu da Kırşehir felO.ketzedeleri 1 -
çln gönderilecektir. 

Adapazarlıların yardımlan 
Adapazarı <Hususi> - Kırşehir felA.ketze

deleri için şimdiye kadar 700 Ura toplanın~. 
felaketzedelere gı\rrderHmiştlr. Halk.evi sa~ 
!onunda da bir müsamere verUmlş, 125 llra 
temin edilmiştir. 

Kaşlıların yardımları 
Kaş (Hususll - Kırşehir felaketinin acı 

akıbetleri, burada çok teessür uyandırmıştır. 
12 yıl önce ayni akıbete uğrıyan Kaşlılar 
Ktrşehirlı kardeşlerine yardım için geniş 

mikyasta iane toplamağa ve Kızılaya yardı
ma başlamışlardır. 

Çanaklaa lelilerin yardım!arı 
Çanakkale, (Hususi) - Hareketlarzdan 

müteessir olan kardeşlerimize yardım için 
te,şkil edilen koml!lyon para devşlnnealne 
hızla çalışmaktadır. Şimdiye kadar topla -

Kahvede bulunanlardan Hasanın 17 kellef bir ziyafet verilmiş ve kayma -
yaşında cEmine> isminde bir kızı bu -
lunduğu için, bu zat köy gençlerinin ken
disini kızdırmak için bu şarkıyı söyle -
diklerine zahip olmuştur. Bu yüzden çı

kam Osman Yılmaz, kursun ehemmi-

yeti ve kalkınma işlerinin temini hak
kında bir konferans vermiştir. Bundan 
sonra çalgılar çalınmış ve milli oyunlar 

bn bvp~~mın,AMillnMehm~,====================~~===~~==== 
Hasanı bıçakla ağır surette yaralamışlar- Bir adam yorgan altma Orman fakültesi talebelerinin 
dır. Yaralı baba İzmire getirilerek mem- kuzu saklamış tedkikleri 
leket hastanesinde tedavi altına alınmış-

Sındırgı (Hususi) - Akçakısrak kö - Adapazarı (Hususi) - Orman fa -
tır. yünde gülünç bir vergi kaçakçılığı mey- kültesi son sınıf talebeleri fakülte de

iki öküze yıldırım çarptl 
Balıkesir (Hususi) - Çağı§ nahiyesi

ne bağlı Paşa köyüne yıldırım düşmüş, 
köy mer'asında otlamakta olan bu köy
den Ramazan oğlu Muhiddinin bir çift 
öküzüne isabet ederek · öldürmüştür. 

nan para yekünu 3,000 lirayı aşmıştır. 10,000 
Ura devşirlleceğl tahmin edilmektedir. Ve 
halk, bu yardıma seve seve iştirak etmekte
dir. 

dana çıkarılmıştır. Hayvan sayım me - kanı profesör Mayer Wagelin, profesör 
murları bu köyde Kara Mustafa adında Tevfik Çınar ve Dr. Adnanın riyase -
birinin koyunlarını tesbit ederlerken e- tinde 31 kişilik bir kafile halinde Çata
vin damı üzerinden kuzu melemesi gel- cık ve Bozöyük orman işletmelerinde 
miş, memurlar dama çıktıkları zaman bir tatkikatta bulunduktan sonra şehrimi
kaç yorgandan başka bir şey görememiş- ze gelmişlerdir. Kafile burada Türk ti
lerse de bunları kaldırınca on tane ku - caret bankasına clid fabrikayı ve şehrin 

görülmeğc değer yerlerini gezmişlerdir. 
zucuk meydana çıkıvermiştir. Talebeler Bolu ormanlarında tetkikat-

Bir adam kaza ile oğlunu vurdu 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 
İzmir (Hususi) - Göktepe köyünde 

büyük bir facia olmuştur. Sağ kolundan 
mahrum bulunan İbrahim isminde bir 
köylü, avdan dönünce oğlu Ahmedin yat
makta olduğu odaya yorgun argın gir -
miş ve çütesinin kurşunlarını boşaltma
ğa başlamıştır. 

ta bulunmak üzere Boluya hareket et
mişler ve oradan da Göynük, Taraklı 
yolile Geyveye gelecekler, oradan da 
İzmit tarikile İstanbu1a geçeceklerdir. 

du-; »asan Bey bilmezsi?ı, 
sana anlatayım ..• 

... Sizin apartımanın kar
şısında oturan aıle çok 
zengindir ..• 

... Evlerinde en lüb şey
leri bulursun ... 

Hasan Bey - Zannet -
. mem, daha hiç meyva ye

diklerini görmedim. 

İbrahimin sağ kolu olmadığından çif -
teyi dizleri arasına almış bulunuyor -
du. Bu sırada sol elin horoza temasile çi:f
te ateş almış ve orayı dumanlar kapla • 
mıştır. Ahmedin .yandım> feryadı üze-

rine zavallı baba oğlunun üzerine ka -
panmışsa da zavallı Ahmedin soğumağa 
başlıyan cesedile k8'l'§ılaşınlflır. Baba 
tevkif edilmiştir. 

Aksaray yanıcı maddeler deposu 
Aksaray (Hususi) - Aksaray bele

diyesi tarafından inşa ettirilen yanıcı 
maddeler deposunun açılış töreni yüz
lerce halkın iştirakile yapılmıştır. 

Depo Aksarayın ıhtiyacına cevab ve
recek bir halde olup inşa masrafı iti -
barile Belediye tarafından 7 bin lira 
harcanmışsa da l O bin liralık bir bina 
meydana getirilmiş ve bu suretle Ak -
saray çarşı içinde olan ve memleket 
için hergün bir tehlike arzeden eski 
depodan kurtulmuştur. 



Hım..ıv Karflllllcla ~ 

BİLMEM Kİ 
M eşbur bir §arlucı tanırım. U -

mumi yerlerde, radyoda şar -
\:ı söyler, alkışlanır, beğenilir. 

Bir gün kendisine yolda tesadüf et
Um. Nereye gittiğini sordum: 

- Bir bestekara gidiyorum! 
Dedi. 

- Ne yapacaksın? 
- Şarkı geçeceğiz de .. 

Köprü geçmek, dalga geçmek gibi 
bı:dtaç tabir bilirdım amma .. şarkı geç
mek tabirini hiç duymamıştım. 

- Şarkı geçmek de ned'r? 
Diye sordum: 

- Gel görürsün! 

Beraber gittik ve şarkı geçmenin na
sıl bir şey olduğunu gördüm: Meşhur 
13rkıcı, meşhur bestekarın karşısına o
turdu. Meşhur bestekar bir şarkı söy
ledi. Meşhur şarkıcı tekrarladı. Meş -
bur beştekAr tekrar söyledi ve n'hayet 
meşhur şarkıcı meşhur bestek!nn söy
lediği tarzda söyleyince: 

-Oldu! 
Dediler. Meşhur şarkıcı ile beraber 

sokağa çıktığımız zaman: 
- Buna ne lüzum vardı, dedim, bes

tekar şarkının notasını verirdi, sen de 
notadan şarkıyı söylerdin. 

Meşhur şarkıcı yüzüme baktı: 
- Ben nota bilmem ki! 
Dedi. • 
Meşhur ~arkıcı vasıtasile meşhur 

bestekarla da ahbab oldum. Bir gün de 
onun evine gittim. 

- Bir şarkı çıkarıyorum. 
Dedi. Ve: 

- E. E. E .. .! 
!erden sonra şarkıyı söyledi. Bir da 

ha söyledi, bir daha söyledi, bir daha 
söyledi: 

- Neye bu kadar çok tekrarlıyor -
sun? 

Dedim. Cevab verdi: 
- Unutmayayun, diye .. 
- Canım bir nota kağıdı al, notasıru 

yaz. KAfi değil mi? 

Meşhur besteklr, yüzüme baktı: 
- Ben nota bilmem ki! 

Dedi. 

• 
Meşhur bestekAr vasıtasile meşhur 

bestekarın bestelediği faooların güf -
tesini yapan şairle de ahbab oldum. 

O da meşhur şarkıcı, meşhur bes -
tekfır kadar meşhurdu. Bir gün de onun 
evinde idim. Bir kA~da bir şeyler ya
zıyordu. Yazdı: 

- Uymadı! 
Dedi, sildi. Tekrar yazdı: 

- Uydu mu? 

Dedi, bana okudu: 
- Uyan ne? 

Dedim, izah etil: 
- Üst satır alt satıra uyuyor mu? 
- Ne soruyorsun, kafiyesi vezni ta-

mamsa uymuş demektir. 

Meşhur şair yüzüme baktı: 
bilin ki'· - B.en kafiye, vezin em 

Dedi. 
İsmet HulUsi 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
Fransada sağ, sol davasmm 

zararı 
Sağ, sol davası, 

1935 yılının son -
lanna doğru Fran 
sız hazinesine e - '~..-
hemmlyetsiz bir 
meseleden dolayı 

mühim bir mas -
rafa malolmuştur. O ıene Fnnsız ban -

kası yeni (10) franklıklar bastırmıştı. Bu 

paranın vasıflarını tarif etmek üzere de 
milyonlarca sirküler tabedilmişti Bu 
sirkülerde fÖyle bir cümle vardı: 

Mısırhlar suçlularm dişlerini 
çektirirlerdi 

Eski Mısırlılar 
zamanında bazı 

cürümleri ceza -
}andırmak ıçın 

hakimler, bu gibi 
kimselerin bir ve-

ya birkaç dişini 
çektirirlerdi. Ta -

bil surette dişle -

rini kaybed~ 

kimseler fena bir vaziyette görülme -

. cCumhuriyet timsali sağa müteveccih- mek için sun'i d~ yaptırırlardı. Eski 
tır.• 

S 1 ul h 
• ti v 1 t Mısırlılarda sun'! diş yapma san'ati -

o c ar cum urıye n saga mey e -
tiği man~ma gelebilecek olan bu cilm- nin ilerlemiş olınası bundandır. Yani 

leden dolayı müdhiş gürültü yapmış ve eski Mısırda dişcı1iğin terakkisi bu gi-

bütün sirküleleri yaktırmışlardır. bi sert :kanunlardan ileri gelmiştir. 
-·-···•-••••M•••••••••••••••••••••••-•••••••••-••••••••••••·-·-----· .... ••••••••••---•·•--•••••eeee•••• .. ••••• 

Bir lıadını sevdiği 
Erlıekten soğutmanın 

Yolu nedir? 
İşte öyle bir sual ki umumi kai -

de olarak cevabını bulmak güç de -
ğildir: 

- Kadın gururun ve izzeti nefsin 
müşahhas bir timsalidir. Gururun ve 
jzzeti nefsin ta kendisidir. Tek keli -
rne, tek işaret, uzak bir ima onu e -
bedi surette kırmaya kifayet edebi -
lir. Bugün Aşıkı için çıldıran kadın 
yarın canlı bir kin abidesi olabilir. 
Dünyanın en kolay istihalesini ka -
dında elde edebilirsiniz. Bu, böyle -
dir. 

Fakat mektubunun neşredilme ~ 
mesini isteyen bir erkek okuyucum 
var ki umumi kaidenin tasvir ettiği 
kadının tam zırldile !karşı karşıya -
dır: 

- Gençliğinde evli bir kadınla 
münasebete girişti. Sevdi, sevildi. 
Bu günahkar münasebeti yıllarca 

sürükledi. Şimdi kendi hesabına te
miz bir hayat kurmak azminde, ka
dından ayrılmak istiyor. Fakat ka -
dını kendisinden soğutmak için yap
tığı bütün hareketler tesir etme -
miştir. Ve benden soruyor: 

- Ne yapayım? 

Fransızların Maman Kolibri adı
nı taşıyan çok meşhur bir tiyatro pi
yesinde tasvir edilen bir kadın tipi 
vardır. Bu, orta yaşa yaklaşmış bir 

annedir ki çocuklarını da bırakarak 
genç bir erkeğin arkasından d ·yar 
diyar dolaşmağa çıkmıştır. Artık 
kendisinde kadın izzeti nefsi, kadın 
gururu yoktur. Bir isteri hastası ha

line gelmiştir ve onu bu hastalıktan 
kur~acak olan artık sadece sevdiği 
e:kegı~ .evlenmesi, uzak pir diyara 
gıtmesidır. Facianın önünü ancak bu 
vaziyet alacaktır. Ve kadın artık be
yaz saçlı kalmaya, çocuklarının ya
nına dönmeye ancak o zaman razı 
olacaktır. Kendisine: 

- Nine, denilmesini bizzat isteye
cektir. 

• Aziz okuyucum, 

Kadını kendinden soğutmak için 
tahkir etmekten, izzeti nefsini kır -
maktan vazgeç. Normal olınıyan bir 
tipin karşısında normal tedbirin fay
da verdiği görülmemiştir. Küçük bir 

seyahate katlan, biraz muhit değiş -
tir. Bu meselede dikkat edeceğin 
son nokta: Hayatını kırmış olduğu -
nu rakibine hissettirmernendir. 

TEYZE 

SON POSTA 

afngiliz darbhanesi sahte 
para basıyor!" 

Ma)'IS 15 

Ölen kadının kızı kazayı yapan şoförden iki bin lira 
tazminat istiyor, muhakeme şahid celbine kaldı 

Bir müddet evvel Şl.illde çocuk hastancsl mum müdürlüğünden sorulmasını istemi.§ • 
önünde vukua celen bir otomobil kazasının tir. 
muhakemesine dün Aallye 3 üncü ceza ma.h- Sabur Sami vekili Sad1 Rıza s6z almış ve 
kemesinde bakılmıştır. bu talebin eski celselerdeki mahkeme ka. -

Suçlu, toför Hilseyin o~u Arlf, önüne çı- rarlarına muhalif olması dolayıslle reddinl 
kan Binnaz l.smlııdeki bir kadına çarparak, istemiş, iddia makamı da buna lştlrnk et • 
tedblrslzllk n dlkkatslzllk yüzünden ölu - mlştı.r. Ahmed Emin vekill Nazmi Nuri ı.se. 
mllne sebebiyet nrmetten muhakeme olun- eski kararların nlsbi harcla.ra ald olup, bu· 
maktadır. Dtter tara.ttan, ölen kadının kW günkü talebin bunlardan farklı olduğunu 
Fahriye de fOförden 2000 llra tazminat iste- tebarüz ettlrmlş, ve talebin kabulünü iste • 
mektedlr. mlştir. 

Suçlu mahkemede, 'kadının aksi taraftan Uzun süren bir müzakereden sonra, mah· 
gelen bir otobüsün yanından birdenbire ö - keme bu talebi ekseriyetle kabul etml.ş, teftll 
nüne çıktıtuıı. bu nztyette otomobili derhal hey'cUne yazılan müzekkerenin de, ehem .. 
durdurmata tmtln olmadığını aöylemi§tlr. miyetle tekidine karar vcnnt.ştır. 

Dinlenen blrka9 pbld de, ıoförtln mftda- Bir eroinman tedavi altma 
faasını teyid edlcl mahlyette ifade vermtş -
lerdlr. ahndı 

Mahkemede pbld matlle dinlenen ehll -
vukuf belediye fen hey'etlnden Fethi ıse, Bir hafta evvel kaç:ıkçılık işlerine bakaJI 

Londra (Mayıs) Sudan, Aden, ve Ha- tedklkatı netıce&1ııde, elde ettiği kanaati şöy- Asliye beşinci ceza müddelumumlllğlne bal'" 
beı yerlileri arasında en makbul akçe le anlatmıştır: vuran Vahid adında biri uzun zamandanbe .. 
bir Avusturya altınıdır ki üzerinde yüz - Şoför ölen kadını 13 metre uzaktan gör- rl eroin müptelası oldu~unu ve kend1sınuı 

ü t D hal fre t tat k f kurtanlmnsını istemişti. 
elli ıene evvel ölmüş bir imparatoriçe - m ş _ur. er n ~apmlf, a ço az- Bunun üzerine bu eroinman adl' tıb 1" .. . _ .. la sür'atle cıt@ 1çln, birdenbire durdura - • v 
nın resmi vardır. Avusturyada tedavülu mamıştır. Araba 13 metre kızak fapmış ve lerlne gönderilmiş ve ıtıyadının 1pt1lfı dere• 
yasak olduğu halde bir vakHler Tüıki - kadına çarptıktan sonra önünde ıtırükllye - ceslnde olduğu tesblt edilmiştir. 

k lt '1 t ıı d d b~ K Dun Vahldin yııpılnn duruşmasında ad· 
yede dahi kullanılınıı olan bu altının re ' anca me re er e ura . a- ll tıb işlerinin rnponı okunarak hastanede 
mevcudu .son zamanlarda tükenmiştir. zanın sebebi kanaatime göre fazla aür'attir. mevkufen tedaviye mahküm olmuştur. Ylr .. 

Halbuki S d Ad H b 1
.
1 

. ta Duruşma. c:Uter şahldlerln celbi için, baş-
u an, en ve a eş ı erın • ka bir güne bırakılmıştır. mı beş yaşlanndn kndnr olan Vahid altı aY'" 

myıp kabul ettikleri yegane akçe cinsi dan a3 olmamuk §artile Bakırköy akıl has· 13 yaşındaki Tevf ig ... i cinayete tanesinde tednvı altına nıınacaktır. 
ise budur. Bu sebebledir ki geçenlerde 
İtalya hükumetinin bastırtmış olduğu bu anası mı teşvik etmiş? Çanakkalede bir mahkQmiyet 
akçeyi bu defa da İngiliz hükumeti darb- Muddelumtımlliğe yapılan bir ihbarda, Çanakkale (Hususi) - Çanak~ale Ziraa: 
hanesinde bastırılmıştır. bir ananın 13 ,-aşındaki o~lunu cinayet 1ş _ Bankası memurlarından Kudsi Gursoy hak 

ı T t 1 · · d" ır.n k d'l ıemeğe terfk ewtı 1ddla edilmektedir kında defterlerde tahrifat yaparak, ban:ıtJ• 
ngi ız. ~aze e erı şım ı a ı e as ı e: Bundan b1r buçuk a7 tadar ev.Yel ~b - nın 12,000 lirasını dolandırmak Jddlasile ya'" 

- ngılız d~rbbanesi sahte para bası- de feci bir cinayet iflenm~. çlvl fabrikasın- pılan duruşma neticelenmiştir. ... . 
yor, demektedırler. da çalışan 13 :yqmda Terlik Lınılnde bir ço- Kudsi Gürsoy 3 sene 6 ay, suç ortağı lS" * cuk, Faruk kmlndek1 arkadaşını bıçaklıya _ mir Palamut §lrketl mümesslll Halid sak1JIJ 

rak öldürmtııttL otıu 2 sene 11 ay hapse ve 11,895 lirayı mDI'" 
Kocası aleyhine altı dava HA.dlseye mllddelumum1 muav1ıılerlnden tereken ödemeye mahkilm edilmişlerdir. AY'" 

k d Fehmi el toymUJ 0 vakit iki çocn:t aramı _ n1 meseleden suçlu, gayrimevkut bankanıJI 
8Ç8n 8 in dakl bu kanlı ka~nın, 10 kuruşluk bir ala- sabık direktö!ü Halid Karadeniz, muhase .. 

Nevyork (Mayıs) - Bir tuvalet salo- cak meselesinden zuhur ettl~i anla§ılmıştı. becl Murad Unal, eski muhasebeci Ha~ 
nunun müdiresi olan Bayan Konvalski Suçlu çocuk. hakkında ilk tahkikat qılmak Meriç ve Kemal, kontrol vazlfel~ni ihmal 11 · 

1 
h · d t lak d ik iizere 7 lncl .,rcu hAklmllllne Terilmlftl den 1 ay hapse mahkilm edilmiş.er e de, b 

ze~~ a ey ın e .a a~ası ame et - M~ddelummnlllkçe yapılan tahkikatta ~l- ceza t_ec_n_e_dll_mı_~_ıır_. ______ _ 
mıştır. Davaya bır kaç gune kadar Mas- nayetln kaW Tevflıtln tn'1 önünde 1'Jendlği 
sachusctt mahkemesinde bakılacaktır. ve Mdiseyi mtıteakib eve aaklanan oocuğun, Polisle : 

Bayan Konvalskinin bu davası ayni kanlı bıçağını da, merdiven altına sakladığı 
. anlaşılmıştır. dD 

koca aleyhıne açtığı davaların altıncısı - Maktl\I ll'arutun anası tarafından müd- Bir çocuk merdivenden dllştü öl . 
dır. İlk üç defasında davalarını rüyete deiumumlllte yapılan yenı bir mtlracaat, bA. Fındıklıda Hardal sokağında 9 numaralı 
başlarunalanndan evvel geri almıştı. Eir dlsenın mablyetıne bamb&ıka bir tekil nr - evde oturan muddeiumumilikten mute:ıtJld 
defasında ise kocası mahkeme salonun - mlştlr. Oallbln 4 yaşındaki oğlu All Doğan evin iJdıı· 
d d" ··k k 1 d ğ . . aff v Bu iddiaya nazaran, katll çocutun anası cl kat merdiveninden zemine düşerek alıl 

a ız ço ere ya var ı ı ıçın a ugra- Ayşe. Faruğu öldllrmeal için, kend1slnl teş - surette yaralanmış, knldınldığı Şişli <P' 
mıştı. Beşinci dava kat'iyet krsbctmiş ise vık etmiştir. Bu clnayette, çocuktan atyade cuk hastanesinde olmüştür. 
de adamın yalvarması ve kadının yu - anasının roltı bulunmaktadır. Yapılan 1h - 8. k d 

.. • A b d el tın T r•ıw .. d BulA"" 1 ır çocu pencere en düştü 
muşaması uzerıne nikah tazelenmiştir. ar a naJe ev •&&n ar .. a aşı \MU -

Ş. d' A 'ka fkA . . b al le birlikte hazırlandıtı da na.ve edllml§ ve B~iktaş valideçeşmede Abacı Lfltır sota• 
un 1 men e an umumıyesı u - suçlular hakkında takibat icrası 1stenllm.tş - ğında 6 numaralı evde oturnn Ha.sanın tı'I 

tıncı davanın ne netice vereceğini merak tlr. bir buçuk yaşında Selma evin üçuncu ki' 
etmektedir. Ortada heQjz clddl bir sebeb ıörülme - penceresinden sokağa düşmüş, hurdahaş bit * mekle beraber, iddiayı tedkik eden mftddel- halde Şişll çocuk hastanesine kaldırıımıştıt· 

umumlllk, tahklkatın tevsııne karar vemılş- Aıker elbisesi ile dol--an bir 
Maden ameleliği eden Ayan azası ıır. -r 

Yeniden ıtadeslne mflracaat edilen auçlu genç yakalandı 
Brüksel (Mayıs) - Nisan ayının son Tevfik: Üsktidardı:ı. Çı:ı.vuşdere caddesinde oturall 

haftasında Şarlruva maden ocaklarının - Bu lşden anamın haberi yoktur, hldl - Cemilin asker olmadığı halde gedikli baş -
müstahdemin şubesine bir adam müra - seyi: 0 sonra, haber aldı, demiştir. tahkikat çavuş elbisesi ile dolaştığı görülerek yaka : 
caat ederek iş ist,,,.....ı..ti. Hüviyet vara .. iddianın doğru olup olmadığı, lanmış ve hakkında kanuni muameleye te 

~· neticesinde anlqılacattır. 
kasını kaybetttiğini söylüyordu. Müra _ vessul olunmuştur. 
caatmın ertesi günü kendisine bir karne Otobüs neşriyatı davası Bir işci kız elini makineye kaphrcb 
verildi ve madenden dolu sepet çekme işi Otobüs nep1yatmdan ~ıkan davaya Aall- Büyükdere klbrlt fabrikasında çalışan 1

9 

verildi. Fakat çok geçmeden amele mu _ ye ı incl ceza mahkeme.9lnde, dün de, de - yaşında Mehmed kızı Mevlflde sol ellni ıııa -
vam edllmtştir klneye kaptırarak ağırca yaralanmış, .Afl'le" 

hitinde görüldü ki bu adam çok iyi tah- Mülkiye tetUı hey'etine yazılan mibekke- rlkan hastanesinde tedavi altına aıınmıştJf• 
sil görmüş bir adamın dili ile konuşu - reye cene cevab gelmemi§, müteakiben Ah-
yordu, elleri de pek temiz ve inceydi. med Emin Yalman mahkemeye bir istida ver 
Derken bütün muhitte sadece bu adamın mlş, buna ermenlce cJamanak. ıuetesınde Gülhane müsamereleri 

çıkan blr fıkranın tercümesini de llATe et - Gülhane müsamerelerinden: Senenin df>I 
bahsi geçer oldu. Mesele başmühendisin miştlr. düncü tıbbi toplantısı rontgen profes6r0 
de kulağına gitmi§ti. Jandarmaya haber Bu istidada Ahmed Em1n Jamanak ıa - Şükrü cangörün relsll~lnde yapılmıştır. 

ld :e-~ veri i ve o zaman anlaşılrlı ki bu zat zeteslndeki yazıyı mevzuubahs ederek. 8a - Bu toplantıda Prot. Niyazi Oözciı, ""' 
senatörlerden Kont Grilnne'dir. Ayin a- bur Sami kızına satılan arsayı aatan erme- slstan Dr. Rüşdü Cakay, Prof. Bürhaned~ 
zasının bu işe ne maksadla t-ebbü t _ nl mütevelll hey'etınln, vakıflar tertlf hey- Tu~am, Prot. Sanı Yaver ve daha taşk~9,ı 
'ği h _ 

1 1 
~~ 8 e etlnce lsticvab edlldiklerlnl beyan etmJ.otir. tarafından tıbbi mevzular üstünde sözl 

ti enuz an aşı amamıştır. Tahkikatın mahiyeti hattında vakıflar u - söylenmiştir. $i!fiil 

J Bacaksızın maskaralıkları: Hayret 1 
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ıs Ma11s 

Bir muallimin umumi harb hatıraları 

Harbin ikinci yılında 
evden satışa başlamıştık 

Yazan: Muallim Nihad 

liarbin ikinci senesine girerken biz ev
den satışa başlamıştık. Konsolun üstün
de aynanın önünde duran pul cam için
deki san altın yaldızlı eski zamar:. saatin
den tutun da kadınninemin top top sak
~dığı Trabzonun, hilali dedi.kJeri göm
eklik bezlere kadar mezadı boyladılar. 
llu satılan eşyanın değerlerinden ne ka
dar aşağı fiaUarla kapaWdıklarını anla
~Yor değildim. Fakat bu bedestenciler-
e başa çıkmanın imkanı yoktu. Ne akıl 
\'e hayale gelmez dolablar çevirider, ne 
~tıikalar dö,_dürürlerdi. Tevckk<'li be
~estendc tutulan dükkanların adına (do
" b) denilmemiş. Orada satış esnasında 
0
:Yle zavallılara tesadüf ederdim ki ken

~i· e~?rnli hayatımı unutur, onların d~.ş-
Unluklerine nğlıyacak derecede tecssur 
duyardım Maamahazn bu teessürde bir 
rn olup .bizim de böyle iç gömlcğımizi, 

0nurnuzu satacak kertelere düşebilmek 
\'ehtrıi yok değildi. Titrerdim. y=ı bu harb 
atabildiğine uzar giderse hergün biraz 
~a pahalılaşan erzak ve eşya bizi de 
"U hallere düşürebilirdi 

'.Bir akşam ertesi günü neyi satacağı
l'nı~ı düşünürken hatırıma cenaze şalı 
"ld· ltı 1• Bu şal: ecdadımdan kalmış kıy-

ettar bir şaldı. Mahallede ihtiyaç olun
~ itrıam efendinin bir tezkeresile müez
g 11 gelir alır, işini gördükten sonra gene 
~tip t~slim ederdi. Refikaya getirıne
d;~ söyledim. Şöyle elime aldım, evir
~ Çevirdim. Bir ölü haşyeti veren kır
h...,:-• beyaz renkli bu ipekli kumas bizim 
~ birkaç günlük nafakamızı rahat ra
.tı.ı. t ~in edecekti. Bir kenara koyması
~ ertesi sabah dersim olmadığmcian tls
~ğdara bedestene götürüp mezada veıe-

ltrıi söyledim. Merhum karım: 
~ 1fahallede bir cenaze olunca doğru 
~· P bize geliyorlar. Bunu satarsak is-

'1diği zaman ne deriz? 
~ ......_ Açlıktan geberip üstümüze örttür
~~:~ek için sattık deriz. Şal mahdlelinir. 
J~gd a ... Benim! Cenazelerine ne ister
~~ onu ôrtsünlcr. Galiba bu gidı~le t:ı
'at Şal örtmek şöyle dursun, mevtayı 
~ a~k kefen bulunmıyacak. (Bu ist ih
Nı ~trı aynen vukua gelmiştir. Iiarbin ü
'lltltjj 
~ senesinden sonra kefen yerine ya-
ba hÇatşafına ve birçok zavallıları da ka-
~ asıra sanp gömdüler.) 

~tırtesi sabah ateşte bile k"Izarmak im
lQıı 1 0Itrııyan vesika ekmeğini 3-5 zey
~ e katık edip sabah kahvn]tısını ettik
~ 8C>nra şalı bir bohç:ıya k0yup koltu
tıııı Un altınn aldım. Üsküdar bedcste
ltıa~ gittim. O zamanlar bir Mısırlı fs
~oc 

1 
efendi vardı ki ben oğlunun hem 

lt}· :. ığını, hem mekteb müdürlüğünü et
dGıt~ll'l. O günlerde rahatsız olrluğu için 

tııı11 ~nına ınuntazaman gelemiyordu. O
d 1 • Ulunduğu günler, sattığım eşya, 
~1 , rııe giderdi. Acaba bu~ıı burada 
~ lini içimdc-n tekrarlıyara~ kapalı 
~ı ne girdim. İsmail efendinin duk
tlıtı na gıttirn, orada idi. Maksad1 anlat
t~k ~ lı bohçadan çıkarıp uzun uzad.ya 

ı.,. tt"· ........ ı. 

ftl)ı nu ınaı bizim çarşımıt1rnlcmi dcği1 
~a dur bakalım. Bir iskandil c>delim. 
~a~,r~lld Ali namuslu bir telJaldır Onu 
clt. uyıın. Siz hele bir kahve içiniz, de-

Amavud Ali geldi. İsmail efendi gö
zünü açmasını, kendisine sormadan sa
Kın pey almamasını sıkı sıkı tembih e
derek şalı tellala verdi. Bu kadar sene 
aile reisliği ettiğim halde bt>n eşyanın 

hakiki değerini anlar, bilir bir adam de
ğildim: 

c- Galiba 20-25 lira eder> diyordum. 
Üç çeyrek saat şal dolaştırıldı. Biz İs
mail efendile harbin başımıza ördüğü bu 
çorabdan şikayet ederek derdleştik, has
bıhal ettik. Nihayet Arnavud Ali geldi. 

- 31 lirada. 30 lira sağlam para ala
cağım. 

Dedi. Sevincimden tellalın boynuna 
.sarılacaktım, fakat İsmail efendınin kaş
ları çatılarak: 

- Bizim bu esnafta hiç te din, iman 
kalmamış, getir şalı bana! 

Demesi beni şaşırttı. Arnavud şah ge
tirdi. İsmail efendi Arnavuda iki çeyrek 
verip savdıktan sonra bana dönerek: 

- Müdür bey, sana bugün para pek lft
zımsa ben sana beş lira vereyim. İşini 
gör! Yarın sabah erkenden şah alır gelir
sin. Seninle İstanbu1a geçeri7.. Ben onu 
orada değerile satmasını bilirirr .. 

Çarnaçar bu dostun sözlerin! dinledim. 
Şalın dükkanda kalmasına bile razı ol
madı. Bana verdiği beş lirayı alcırak av
det ettim. 

Ertesi gün İsmail efendile erkenden 
fstanbula geçip kapalı çarşıya gittik. O
rada şalı mezada verdik. Biz d~ İsmail 
efendinin dostu olan bir franhr.ın dük
kanında oturup ısmarlanan çayları içe
rek neticeye intizara başladık Gezdirc-n 
tellal bizim bulunduğumuz dükkana da 
birkaç defa uğrayıp dükkan sahibinin 
reyini aldı. Üsküdarda son pey 30 lirayı 
bulan şal 73 lirada gezdiriliyordu. Ben 
şaşkınlıktan ne diyeceğimi şaş~rmıştım. 

İçimden diyordum ki: 

c- Dün ya bu adam orada bulunmasa 
idi, ben şimdi bu mikdara y~kselen şalı 
orada 30 liraya, belki de 25 liraya bal gi
bi verecek, bir de üstüne, abdal gibi evi
me sevine sevine gidecektim. Ah! Bun
dan evvel satılan mallarımd"i kim bilir 
bana ne dübaralar oynamışlardır?:. 

Şal; nihayet 93 lirada karar kıldı. Bun
dan fazla etmek ihtimali olmadığını hem 
dükkanında oturduğumuz İranlı, hem İs
mail efendi söylediler. Benim sevincim
den ağzım kulaklarıma varıyordu. 

c- Hayhay! Veriniz!11 dedim. 
Şal satıldı, paraları aldım. İsmail efen

diye dünkü aldığım parasm1 verdiğim 

gibi beş lira da fazla vermek istedim. Ka
bul ettiremedim. Benim oğlunun hocası 
ve miidürü olduğumu, bu kadarcık bir 
hizmetin bir kıymeti bulunmadığını söy
liyerek reddetti. 

Velhasıl tabutlara süs olan şalın parası 
bizim zavallı evimize tam üç s.y r.ahat 
.rahat yemek yedirdi. 

Mua1lim Nihad 

Bigada kinin yokmuş 
Biga (Hususi) - Sıtma mevsimi yaklaştı~ 

halde bayilerde kinin yoktur. Geçen yıl on 
kllo kinin gönderilmiş ve ihtiyaca kAfl gel
memişti. Bu yıl burada 40 kllo kinine lhtly:ıç 
hissedilmektedir. Alfikadarların bu lşle ya -
kından allkadar olmalan lAzlmdır. 

' 

SON POSTA 

Kaıçulak Balıüleri: 

Norveç kanaryası 
ve vasıfları 

İyi evsafta bir Norveç 
kanaryası seçmek için 
nelere dikkat etmeli? 

Kanaryalar; 
Norveç, York.şayr, Lezar, Bordır, Londra, 

İskoç, Lnnkşayr, Belçika, Holanda, Cerman, 
gibi nevllere ayrılırlar. Bunlardan Cemuı.n 
knnaryalnn ötüşleri, diğerleri de şekilleri '\'e 
renkleri itibarile yekdlğerlnden ayrılır. 

Norveç kanaryası; lsmlnden de anlaşıla
cağı vechile bu kanaryanın nesillerden -
beri çokça yetiştlrlldlği memleket Norveç -
tir. Bir çok meraklıları ve Avrupa sergile -
rinde takdlrkfırlan bulunan bu kuşların baş
lıca evsafı şunlardır: Gövdeleri tıknaz, ve 
harici hatları keskin zavlyell olmamak ü -
zere tamamen münbanllerden müteşekkil, 
başlan geniş, dolgun ve tepeler! yuv:ırlnk
tır. Gagaları orta uzunluk ve genişliktedir. 
Düz sarı veya düz kamış renklllerinde ga -
galnrında slyab lekelerin bulunmasına dik
kat etmek H\zımdır. Zira gagalarda bu leke
lerin mevcudiyeti kuş ele alınıp tüyleri üt -
lendiği ve iyice tedkik edlldlği vakit ekseri -
ya diğer tnrafiannda da birkaç siyah tü -
yün mevcud 'bulunduğuna alamettir ki ku -
şun evsafını bozar. İyi blr Norveç kanarya -
sının ensesi çok kısa ve dolgundur. Şöyle kl, 
gerek b:ışının üstünden kuyruğunun üstüne 
ve gerekse alt gagasından kuyruğunun al -
tına doğru giden hat blç kırılmayan bir in
hina ile uzanır. Göğüs geniş ve dolgun olur. 
Sırtı lle karnı arasındaki mesafe oldukça 
fazladır. Omuzları göğsünün yan tüyleri a -
rasında gizli, kanadları gövdesine tamamen 
yapışık olur. mmad ucları sağ ve soldan 
müsavi bir şekilde gelerek kuyruk üstünde 
yekdiğt:rlne temas eder ve kat'iyen birbiri -
nln üzerine çıkmış bir vaziyette bulunmaz 

Kanadların vaziyeti kuşun güzelllğl ba -
kıınındo.n çok mühimdir. Fena bir şekilde 
duran bir kano.d kuşun diğer güzel evsafını 
tnmamlle bozar. Umumiyet lUbarile tiıyleri 
çok, gövdeye yapışık ve kuşu tamamlle ört -
müştür. Kuyruk tüyleri de keza yekdlğerine 
yapışık, budlan goğsünfin alt tüyleri nra -
sında gizli, bacakları temiz ve düz, p:ırmat 
ve tırnakları iyi ve düzgündür. Sıhhatli bir 
kuş gösterişi, parlak gözleri, hayat ve neş'e 
dolu halile pek kolayca tefrik edlleblllr. 

Norveç kanarynlnrı; tepes1z ve tepell ola
rak iki kısma ayrılır. Tepesizlerin başları 
bir ~erçede olduğu glbl düzdur. Tcpelllerin 
baslarında ise tıpkı krizantem yapraklarını 
andıran uzun ve sarkık tüyler bulunur. Şu 
farkla ki tepenin umumi şekli, çlçekdc ol -
duğu gibi yuvıırlalı:: olmayıp beyztdlr. Dlğcr 
ııevllcrde olduğu gibi Norveç kanaryasının 
da bir çok renklllerl vardır. Makbul olan -
ları düz acı sarı, düz kamış ''e çlft benekli 
olanlardır. Düz renklllerde aranılan evsaf 
renklerinin zengin ve temiz oiması, tüyleri
nin arasına koyu renklerin tarışmı~ olma -
masıdır. Çift benekli olanlarda da her fkl 
yanında bulunan beneklerin ayni olmasıdır. 

Mesela kuşun bir gözunün etrafında sı -
yahlık bulunursa diğer gözünün etrnfında 
c'la ayni şekilde siyahlık olmalıdır. Kanad -
lar da btlhassa mühimdir. Bir kanadına isa
bet et.mlş olan siyahlık ne vazlvette ise dl -
fier kanadında da ayni vaziyette bulunma -
lıdır. Şöyle ki kuşun kanadlan kuyruk üs -
tünde blrleştlğl vakit geniş ve muntazam 
bir V şekli husule gelmelidir. Çift benekli 
kuşların çok güzel gösterişleri vardır ve 
bunları elde etmek diğerleri kadar kolay de
~dlr. Tepelllerde makbul olan şekil tepeyi 
teşkil eden tüylerin muntazam ve bir mer -
kezden olmak üzere ayni uzunlukta göz ve 
gngayı kısmen Yeya tamamen örtmüş bu -
lunmasıdır. Koyu renk bir tepe kamış bir 
zemin üstünde pek he>§ görünür. 

Makbul bir Norveç kanaryası tünek üze -
rinde bacakları hafifce mail ve baş, gövde 
\'e kuyruğu bir hat üzerinde olarak 30 dere
celik bir zaviye teşk.ll etmiş bir vaziyette bu
lunur. 

Kemal Kuntta:v 

Şapka modellerinde 
Yeni bir cereyan 

Amerikadan Londraya akan yeni şap-
ka modelleri eski kübik şekillerden ay-
rılıp, daha ziyade klasik tarzın kabul e
dildiğini gösteriyor. 
. Yukarıdaki resim bir kovboy şapkasın
dnn mülhem olarak yapılan bir şapkayı 
göstermektedir. 

Sayfa 7 

Tarihten sagf alar : 

Nizamülmülk'ün hayatı 
Fakir adam bef on günlük yaurusunu kucağına aldı. Mo.lw.lledelıi 
emzikli kadınlardan birine gitti ve yaloardı: «Kardqim; zavallının 
annui öldü. Açlıktan bu da gidecek. Allah rızası için biraz emziri
ver !n Böylelikle lıiiçiik çocuk hergün bqlıa lıaJmm sütünü emiyordu. 
Sütü az olanlar ona bir defadan sonra .avıyorlm; lakat çok olarılar 

hergün bir iki dela getirmeaini babanna tembih ediyorlmdı. 

Yazan: KaJirc:ın Kaflı 

Fakir adam çocuğu aldı, mahallede henıüz çocuğunu emziTen bir kadına gitti. 

1015 senesinde Tus şehrinin küçük ve ı n~~tuğu ve hiçbir şey yapmadan salıvcr
basık bir evinde bir erkek çocuk doğ- dıgı meşhurdur. 
muştu. Babası pek fakir bir adamdı. Bir Fakat A1p Aslan garbda s~~ ya.ptıktan 
kaç gün sonra karısı öldü. Çocuk sütsüz sonra şark tarafların zaptı ıçın ~ıdcrkcn 
kaldı. Adamc~ğızın bir sütnine tutacak bir hiyanete kurban oldu ve yerme oğlu 
parası yoktu. Parasız da kimse onun evi- Melik~h geç~i. .. .. _ ... 
ne eli minimini yavruyu emzirmiyor- Melik.şah Nızamülmulkü mevkıınde bı-

d g P rakmakla ilk büyük işi yapmış oldu. İş-u. 
_ Bu çocuk ölecek mi? Ey Allahım ler pek güzel gidiyordu. Her tarafta 

bana yardım et! san'nt ve ilim hareketleri ilerliyor; niza-

Diyordu. Nihayet yavruyu kucağına miye denilen üni~~r~te~e:de b~nlerce. ta. 
aldı. Mahallede henüz çocuğl!nu emz.iren lehe, devrin en buyük filimlerınden istl-

bir kadına gitti ve yalvardı: fade ediy~rdu. . . . . . 
_ Kız kardeşim, zavallının annesi öl- . Fakat .. bı.: kadın bırb~r~e:ııe pek ıyı ~e

dil. Bilıyorsunuz. Açhktan ölecek, Allah çı_nen hu~da.rla vezın~n .arasına gır
rızası için biraz em7Jriver!.. dı ve tarıhın bırçok devırlennde olduğu 
Kadın acıdı, çocuğu kucağına aldı ve gibi ~rtalığı bulandırdı. 

süt verdi. Fakat kendi yavrusunu aç bı- Bu kadın Türkan Hatundu; Melikşahın 
rakmak korkusile hasislik etti, daha doy- karısıydı. Kendi kaprislerine alet edeme
mndan öksüz çocuğu babasının kollarına 
verdi. 

Fakir adam seviniyordu, fakat iki üç 
saat sonra tekrar gittiği zaman kapı dı
şarı edildi. O zaman başka eve uğradı: 

- Kız kardeşim, yavrumun annesi öl
dü. Bu da açlıktan ölecek. Allah rızası 
için azıcık emziriver! 

Allah rızası için denilince baştan sav
mak olamazdı. Hiç olmazsa bir defa için 
bu ricayı kabul etmek l!zımclı. Öyle 

diği veziri çekiştirip duruyordu. 
Bulanık suda avlanmak istiyen ba:ıı 

adamlar da Nizamülmülkün aleyhinde 
bulunuyorlar, onu gözden düşürmek için 
hiçbir fırsatı kaçırmıyorlardı. 

Nizamülmülkün maiyetinde binden 
fazla Türk vardı. Bunların sadakat ve e
nerjilerinden çok istüade ediyor; idare 
işlerinde bu yüzden muvaffak ~lduğunu 
inkar etmiyordu. 

Devletin mühim adamlarından Kemal 
isminde birisi, Nizamülmülkün, \.'ergi O· 

ya~~~lelikle küçük çocuk hergün bir larak topladığı paraların çoğunu kendi
sinin ve adamlarının hazinelerine koydubaşka kadının sütünü emiyordu. Bazı sü-
ğunu, hazineden hırsızlık yaptığını hütü çok gelen anneler onu hergün bir iki 
kümdara söyledi Vezir bunu duydu. Hcdcfa için getirmesini tembih ettiler. Ye-
men büyük bir ziyafet verdi. Buraya di sekiz ay sonra da artık ana sütüne ih-
Melikşahı, devlet adamlarını ve emrinde tiyacı kalmadı. 
kullandığı binden fazla Türk memurunu 

Fakir baba biricik yavrusunu elden çağırdı. Bol bol yediler, eğlendiler_ Çok 
geldiği kadar iyi yetiştirmeıt isbyor, bu- hoş vakit geçirdiler. Melikşah ta bunda.1 
na gerçekten çalışıyordu. Doğrusu ço- pek hoşlanmıştı. 
cuk ta hep okumaya heveslrnirordu, bu Ziyafetin sonunda Nizamülmülk ayağa 
iş fakir babanın o kadar boşuna gitmi- kalktı. Melikşaha şu sözleri söyledi: 
yordu. Çünkü ilim hurma ağacı gibi ye- _ Ey büyük hükümdarun! Bir takım 
mişini geç verirdi. münafıklar benim hazineden para çaldı-

Ha lbuki çocuğun erken iş sahibi olma- ğımı söylüyorlarmış. Ben memlekeL ge
sı, babasına bakması, hiç değilse yardım !irinin onda birini alıyormuşum. Bu söz 
etmesi liızımdı. Bununla beraber onu di-1 doğrudur. Fakat aldıklarımı şu anda kar
lediği yoldan çevirmedi ve her türlü şınızda sizin ölmeğe hazır olan namuslu 
~ahmete katlandı. ve becerikli Türk memurlara veri)'orum. 

Bu çocuk epeyce okudu. Arkadaşlan- Böylelikle devleti muhafau ediyorum. 
hın arasında namus, zeka ve iyiliğile ta- Bununla beraber benim bütün param Vl! 

nındı. O sırada Horasan ve İran tarafla- malım meydandadır ve hepsi de sizindir. 
rında Selçuk oğullan devleti vardı. Kırk İstediğinizi yapınız! 
yaşlarında bulunduğu sırada Selçuk sa- Melikşah sevgili veziri hakkmdaki bu 
rayında tanınmış bulunuyordu. Nihayet kötülüğe çok kızd.L Kemalin gözlerine 
büyük Türk hükümdar ve kahramanı Alp mil çektirdi. 
Aslan (1062) de kendisine ve milletine Bu işde Türkan Hatunun da parmağı 
yüksek zaferler, şan ve şerefler verecek vardı. Kadın mağlub olduğum üzüldü. 
olan büyük vezirini seçmişti. Bu vezir Fakat intikamdan vazgeçmedi. Bu uğur
(Nizamülmülk) diye anılıyordu. Aslını da gene devlet adamlarından olan Ta. 
inkar etmiyordu. O, vaktile anası öldük- cülmülkle birleşti. Kendi etrafına adam 
ten sonra babası tarafmdan emziklı ka- lar topladı, casuslar koydu. 
dmlarn dolaşHrılarak Allah rızası için Melikşahın adı Çinden Mısır~ kadar 
emzirilen çocuktu. her tarafta büyük bir hürmetli? anılıyor-* du. Kızını Bağdad halifesin~ vermişti ve 

Alp Aslan memleketin ida .. esini Niza- birçok zamanlarını orada geçlri}ordu. 
mülmülke vermiş, kendisi de işlerin prık Nizamülmülk 77 yaşına gelmişti. Hiç 
güzel idare edildiğinden emin olarak bir gururu yoktu. Alimler, ŞJirlcr ve 
garbde Bizans imparatorluğuna karşı san'atkarları meclisinde toplar; uzun u
parlak zaferler kazanmıştı. Hatta Malaz- zun konuşurdu. 
girt muharebesinde Bizans imparatonı O sırada NizamülmülJ..iin torunu Osm:ın 
Romanosu esir etmişti. Bu yüksı>k kalbli Merv hakimi bulunuyordu. Mdikşahın 

Türkün, düşmanını hürmetle kabul et- verdiği bir emri uygun bulmadı ve aksi-
tiği, bir sofrada yemek yediği, dostça ko- (Devamı 10 uncu sayfada) 
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-I-
Küçüklüğümdenberi hayvanlara büyük 

bir sevgi beslerim. Çocukluğumda, yolda 
bulduğum bütün ölmüş fareleri eve ta
şır, gebermiş bir kedi ile ıünierce vakit 
geçirmesini bilirdim. 

Beni yılanlar da alakadar ederdi. Bir 
delasmda ormanda kocaman bir yılan 
yakalamıştım. Niyetim bunu Anya tey
zemin yatağına götürüp bırakmaktı. Fa
kat o sırada oradan geçmekte. olan bir or
man korucusu yılanı benden alıp öldür
dü. Çünkü tuttuğum yılan zehirli imiş .. 
halbuki her zehirli yılan başına miikD.fat 
veriliyormuş .. 

On sekiz yaşımdan yirmi yaşıma kadar 
deve gibi, fil gibi büyük hayvanları sev
meğe başladım. 

Yirmi dört yaşımdan yirmi sekiz yaşı
ma kadar da bende bir at merakı uyan
dı. Otuz yaşıma girdiğim zaman ailemle 
aramızda münakaşalar, ihtilaflar, kavga
lar başgösterdi. Ailem beni, hiçbir iş yap
mnmakla, aylfık gezmekle, şunun bunun ( 
sırtından tufeyli olarak geçinmekle itham 
ediyordu. Ailemin ithamlarını haklı bul
dum. Ve onlara, bundan sonra köpek ti
caretile meşgul olacağımı söyledim. 
Verdiğim bu kararın ailem efradını 

pek de sevindirmediğini size haber ver
meliyim.. 

-II-
Bir insan bir müessese veya ticaretha

ne açtığı zaman her şeyden önce bu mü
esseseye bir isim bulmak mecburiyetin
dedir. Benim açacağım müessese i~in en 
uygun isim, hiç şübhe yok ki, cKöpekha
ne> olmak gerekti. Fakat ailem efradı i
çinde kral sarayına mensub olanlar bu
lunduğu için; onların böyle bir isimden 
hoşlanmıyacaklarını düşünerek., btından 

vazyeçtim. 
c Köpek ticarethanesi> §eklinde alelade 

bir isim de beni tatmin etmiyordu. Çünkü 
benim niyetim açacağım müesseseye il
mi bir mahiyet vermektl Bu maksadla 
ansiklopediyi karıştırırken gözüme cKi
nolo;h kelimesi ilişti. Bu kelimenin ma
nası cKöpekler hakkındaki ilim> dir. Zi
raat enstitüsü yanından geçerken de ha
tırıma dahiyane bir :fikir geldi: Bu suret
le kuracağım müessesenin ismi doğmuş 
oldu: cKinolo;i Enstitüsü>. 

Derhal gazetelere şu mealde bir ilan 
verdim: 

cKinoloji esaslarına göre kurulmuş bir 
köpek fideliği.. Kinolo;i esaslarına göre 
köpek alım, satım ve mübadelesi.> 

İçinde Kinolo;i Enstitüsü> ismin!n sık 
sık geçtiği bu ilan beni §iddetle heyecan
landırdı. 

Nihayet bir enstitü direktörü olmuş
tum! Başından böyle bir hal geçirmiyen 
bir adam benim duygularımı asla anhya
mazdı. Gazetelere verdiğim ilAnlarda ne
ler yazıyordum! Arzu edenlerden hP.rkese 
köpekler hakkında hususi ve faydalı m:ı
llımat vereceğimi; bir düzine köpek sa
tın alana bedavadan bir köpek yavrusu 
hediye edeceğimi vadediyordum. Düğün
lerde, isim günlerinde verilebilecek hedi
yelerin en kıymetlisi köpek olduğunu; kö
peğin, çocuklar için kmlmıyan ve bozul
rnıyan bir oyuncak sayıldığını; köpeğL'l, 
insanların en büyük dostu olduğunu ilan 
ediyordum. Verdiğim ilanlar arasmda şu 
çeşidleri vardı: Her cins köpeğimiz var
dır. Avrupa ile daimi bir temas halinde
yiz!. Enstitümüzde hususi köpek müreb
bileri bulunur. Benim cKinoloji Ensti
tfü mde en sert bir köpek bile iki hafta i
çinde mum gibi olur. Isı.maktan ve hav
lamaktan tamamen vazgeçer. Yaz istira
hati için köpekleri nereye göndermeli
dir? - cKlnoloji Enstitü. süne. En adi bir 
köpeği üç gün içinde talimli bir köpek 
haline nerede getirebilirsiniz? Kinoloji 
Enstitüsünde. - ilfıh ... 

Amcam bu ilAnlan okuyunca başını 

salladı: 

- Hayır aziiim, dedi, senin aklın ba
ıında değil. Söyle bakayım bana, başın
da tahta falan eksik mi? 

Maamafih, ben gene istikbale ümidle 
bakıyordum. Elimde henüz tek bir köpek 
bulunmadığı halde ilk müşterinin gelişi
ni sabırsızlıkla bekliyordum. 

Bundan başka gazetelere, enstitilmde 
çalışmak üzere köpek seven namuslu ve 
aklı başında bir adam aradığıma dair bir 
il~n da verdim. 

- ID-
İlamma cevab olarak bir yığın müra-

i..d Kapıya fırladım. Kapıyı açınca siyah b 
köpek büyük bir hızla içeri girdi. J3ılı 
gündüz çevirdiğimzi siyah köpekti.. se• 
vinçle ellerimizi, bacaklarımızı ya!artl8' 

ğa başladı. Demek ki beyaz köpeği _gör~ 
. ceği gelmişti.. eh artık iki köpeğimıZ 0 

muştu. İş müşteri bulrnağa kalıyordu. 
-iV- . 

Sabırsızlıkla beklediğimiz ilk müşterı 
nihayet göründü. Sağına soluna bakındık• 
tan sonra: 

- Köpekleriniz nerde?. diye sordu. 
. - Köpeklerimden ancak iki tanesi b~· 
radadır, dedim. Diğerlerini sayfiyede, te
miz havada tutarım. Enstitümüzün prEı:· 
sipi budur. Köpeklerimiz sabahtan akş3• 
ma kadar açık havada bulunurlar .. se(• 
best bir hayat yaşarlar .. akşam olnnca ~? 
eve dönerler.. burada şimdi, nümunc 

1 ~ 
bir siyah, bir de beyaz köpeğimiz varc 
Müşteri sözlerimi makul bulmuş • 

caktı. Sordu: 
- Tabii sizde sert çoban köpekleri d~ 

bulunur? 
- Tabii var. Hatta bizde öyle köpel<' (. 

. var ki sertliklerinden resimlerini bile t 
dıramadık .. köpeklerimin içinde üç do! 
hırsız parçalamış olanlar da ı1ardır. 

Çijik köpeği temizledi. Adamakıllı karnını doyurdu. 

caatle karşılaştım. Uzun zamanlar zabti- Derken önüme bir adam çıkarak bu kö- dı. İkinci bir defa sandalyeden yuvarlan.
ye çavuşluğu yapmış §imdi de tekaiide peğin kendisine aid olduğunu, iki saat ön- dı. Ancak üç saat sonra kendi kendine u-
sevkcdilmiş bir adam, üç gün içinde bü- ce kaybolduğunu iddia etti. yandı. Gözlerini silerek kısık bir sesle: 
tün köpekleri sopadan atlatmağa, ve ön Ona: - Ben galiba ters işler yaptım, değn 
ayakları üzerinde yürütmeğe öğreteceği- c- Bu köpeğin size aid olduğunu ner- mi? dedi. 
ni söyledi. Bir başkası da kinoloji iRmini den biliyorsunuz? dedim.> Ve geçen vak'alarm bütün teferrilatı
jinekoloji ismile karıştırarak, kendisinin c- İsminden biliyorum, dedi. İsmi Mu- nı hatırlamağa çalıştı. Aldığı köpeğin 
senelerce doğum evlerinde, kadın hasta- no'dur. Muno, buraya gel!. fevkal&de güzel bir fino olduğunu; köpe-
lıkları kliniklerinde çalıştığını, bu itibar- Köpek sevinçle ona atıldı. ği kadından çok ucuza satın aldığını; ka-
la benim müessesem için çok faydalı bir Ben de durur muyum: dına on kron vererek köpeğin çok iyi bir 
insan olabileceğini ileri sürdü. c- Vosko, diye bağırdım, gel buraya!. yere düştüğünü söylediğini anlattı. naha 

Müracaat edenlerden on beşi hukuk fa- Bu defa köpek ayni sevinçli tavırla ba- sonra, köpeğin kendisile gelmek isteme-
kültesi, on ikisi de pedagoji enstitüsü me- na koştu. Bu her halde sersem köpeğin diğini, köpeği yolda dövdüğünü, bütün 
zunu idiler. Müracaat mektublan arasın- biri idi. İşin komiği ve fecii mahkemede bunlardan ııonra kendisi de farkında ol
da bir tanesi de cKürek cezasını bilirmiş- cereyan etti. cVosko .. ismini bir türlü h~- madnn tanıdık meyhanelerden birine 
ler cemiyeti> nden geliyordu. Cemiyet, tırlıyamadım. Maarnafih atmasyondan girdiğini, orada rakı ve şarab içtiğini izah 
kasa kırmak işlerinde mütehassıs bir a- cBubarle> ismini söylediğim zaman da etti. 
dam göndermeği teklif ediyordu. köpek ayni sevinçle bana koştu. - İyi, dedim, fakat siz benden otuz 
Bazı mektublar da ümidsiz bir tonla Size, şöyle kelle kulağı yerinde bir kö- kron almıştınız. Yirmi kron geri verme-

yazılmışlardı ve şöyle !başlıyorlardı: pek aşırıp getireyim mi? niz ioab etmez mi?. 
c ••• Bizi almıyacağınızı önceden bilmekle - Hayır Çijik, dedim, ben namusumla Çijik hiç sıkılmaksızın: 
beraber........ ticaret yapmak istiyorum. Esasen rnüşte- - Evet hakkınız var, dedi. Size baki-

Müracaat edenlerden bir tanesi ingiliz- ri de yok. Biz şimdilik, nerede ve ne gihi katen yirmi kron geri vermek mecburiye
ce, fransızca, türkce, rusca, almanca, is- köpeklerin satıldığını gazete ilanlarından tindeyim. Fakat buraya gelirken bir ah
panyolca, macarca .. ilah .. bildiğini iddia öğrenmeğe çalışalım. Bak işte kadının babıma uğradım. Ahbabımın çok güzel 
ediyordu. biri, yeri olmadığı için uzun tüylu, beyaz bir dişi köpeği var. Köpek gebe. Yakında 

Müracaat mektublarından bir tanP.si de ve kart bir fino köpeğini elden çıkarmak doğuracak .. yavruları da annesine ben-
latince yazılmıştı. istediğini ilan ediyor. Bu fino bu kadıır zerse onlar da muhakkak iyi ve güzel 

Nihayet bütün bu mektublarm içinde, büyük mü imiş ki kadın onu sığdıracak olurlar .. işte ben bu ahbabıma yavrular 
sadeliğile ve basitliğile bir tanesi dikka- bir yer bulamıyor? İşte size otuz kron; için on kron kaparo verdim. Her halde 
timi çekti. Mektubda şunlar yazılıyordu: bu adrese gidiniz de şu finoyu satın ah- böyle hareket etmekle çok iyi bir şey 

cMuhterem efendim; nız! yaptığımı zannediyorum, değil mi?. Son-
İşe ne zaman başlıyabilirim? Çijik, yakında döneceğini vadederek ra, tavşanların satıldığı bir yere uğra<lım. 

Ladislav Çijik, Koşirje>. gitti. Ancak üç saat sonra geri geldi; fa- - Ne, tavşanlar mı?. Sen kaçırdın ga-
Herif madem ki meseleyi bu kadar açık kat bilseniz ne halde?. Şapkası ta kulak- liba!. Ben tavşan ticareti yapmıyorum 

ve keskin koymuştu, ona çarşamba günü larına kadar geçmişti. Kendisi de, fıdcta ki ... 
sabahleyin saat sekizde işe başlıyaLi1ece- futınaya tutulmuş bir geminin giiverte- - Ben tavşan mı dedim?. Yanılmış o
ğine dair bir cevab yazmaktan başka be- sindeki bir gemici gibi sağdan bol:l, sol- lacağım .. ben İskoçya çoban köpeği de
nim için yapılacak bir şey kalmamıştı. dan sağa sallanıp duruyordu. Elinde de mek istedim. İşte bunun için de on kron 

Beni lüzumsuz bir takım külfetlerden, sıkı sıkıya tuttuğu bir ip görünüyordu. kaparo verdim. Bundan sonra da Krini-
tercih, seçme işlerinden kurtardığı için Ben ipin diğer ucuna baktım: Boştu. nova caddesinden geçiyordum. Derken ... 
bu adama kalbimde derin bir minnetta:- Sallantısına devam ederek soze başla- - Fakat sizin paranız yoktu ki? .. 
lık duygusu uyandı. dı: - Haklısınız!. Benim hakikaten başka 
Çarşamba sabahı tam saat sekizde - Nasıl hoşunuza gitti mi, dedi, cJns param yoktu. Yoksa olmuş olsaydı arka-

mektub sahibi geldi. Bu, kısa boylu, çilli bir köpek; doğru değil mi?. Hem ben kö- daşım Novak'ın sattığı Sen-Benıar kö
yüzlü, eğri bacaklı çevik bir adamdı. Be- peği alıp çok çabuk döndüm! Hele şu kn- peği için de kaparo verecektim. Neyse 
ni görür görmez kırk yıllık ahbabmış1z !aklara bakın. Güzel, değil mi?. Kadın ben şimdi tekrar madama gideyim. Kö-
gibi şen bir tavırla elini uzattı: bir türlü satmak istemiyordu. pek her halde evine gitmiştir. Bir saate 

- Bugün hava mükemmel, dedi. P;I- Çijik birdenbire geri döndü. Gözlerıni kalmadan ben gelirim. 
zen caddesinde bu saoah iki tramvayın silerek elindeki ipi tartakladı: Çijik sözünü tuttu. Bir saat sonra, be
çarpıştığını duydunuz mu?. - Vay anasını, diye haykırdı, bir saat raberinde siyah bir köpek olduğu halde 

Sonra cebinden kısa bir pipo çıkardı. önce ... Köpek bu ipin ucunda idi. geri döndü. 
Bu pipoyu tanıdığı bir şoförden aldığını Sandalyeye oturdu. Fakat derhal yere Köpeği görür görmez haykırdım: 
ve Macar tütünü 1rnllandığını söyledi. yıkıldı. Nihayet benim yardımımla ve - Çijik, dedim, fakat madam gazeteye 
Daha sonra, hiç münasebeti olmadığı hol- çok güçlükle amud bir vaziyet alabildi. verdiği ilanda beyaz bir köpek sattığını 
de, Banzita meyhanesine Pepina isminde Sonra, adeta Amerikayı keşfetmiş gibi: söylüyordu. Bu ne iş?. 
yeni bir kadın garson geldiğini anlattı. Ve - Her halde kaçmış olacak, dedi. Çijik can sıkıntısile köpeğe baktı ve 
he.men bunun ardından ayni mektebde o- !ekrar sandalyeye oturdu ve uyuma- bir kelime söylemeksizin sokağa fırladı. 
kuyup okumadığımızı sordu. Bunun ar- ğa ba_şladı. İki saat aonra beraberinde beyaz, fakat 
kasından da koca kulaklı, eğri bacaklı Çijik'in enstitümdeki ilk çalışma günü fevkalade kirli ve pis bir köpek olduğu 
bir köpek cinsinden bahsetmeğe başladı. bu suretle ionuna erdi. halde geldi. Ve: 
Bu köpeği almam icab ettiği takdirde Pencereden sokağa baktım. Caddede - Ufak bir yanlışlık olmuş, dedi. Ma-
tüylerini boyamak ve ayaklarını çaı-p1t- bir yığın başıboş köpek gidip geliyordu. -dam önceden, beyaz köpeği vereceğine si
mak ltizım geleceğini anlattı. Bana öyle geldi ki bunların hepsi satılık- :yahını vermiş .. ben siyah köpeği geri gö-

Bu son cümlesini duyar duymaz sevinç- tır. Halbuki benim gafil köpek mütehas- türünce bilseniz ne kadar sevindi!. 
le sordum: sısım horlayıp duruyordu. Şimdi nerde Köpeğin tasmasındaki numaraya bak-

- Demek siz köpekten anlıyorsunuz?. ise bir müşterinin gelip benden bir dü- tun .. numara, hiç de madamın oturduğu 
- Tabii anlarım. Ben kendim de köpek zine köpek istiyeceğini düşünerek onu u- semte aid bir numara değildi. Çijlk nu-

ticaretile meşgul oldum. Hatta bu yilz- yandırmağa teşebbüs ettim.. 'maraya gösterdiğim bu alakayı aörünce 
den mahkemelere bile sürüklendik. Bir Fakat hiç kimse gelmedi. Binaenaleyh hemen köpelin tasmasını çıkardı. 
defasında eve bir köpek götürüyordum. onu uyandırmafa da pek lüıum kalma- Gece müdhif bir havlama ile uyandım. 

- İşte, ben bilhassa böylesini isti)"~ 
rum. Benim bir odun depom •• r. Köpcge 
burada bekcilik yaptırmak niyctindc)ri~1• 
Mümkünse bu cins köpeklerinizrlen bil' 
tanesini görmek istiyonnn. Böyle bi.r .1~: 
nesini yarın burada bulundurabilir nııS· 
niz?. 

- Emredersiniz, efendim. Şimdi bir 11
' 

dam gönderirim. Çijik! 
Çijik mütebessim bir çehre ile içeri git' 

di. 
Ona göz ederek: 
- Çijik, dedim, git de buraya se:·t belt' 

ci köpeğimizi getir. İsmi ne idi onun? .• 
Çijik en ufak bir renk bile verrnd<51 

~n: 1 
- Fabiyan, dedi. Bu köpeğin anncs. 

geksa çok sert bir köpektir. Şimdiye J<ll 
dar birçok insanlar parçalamış .. kaparO" 
ya gelince ..• 
Müşteri: .,. 1 

- Tabii tabii, dedi. Kaparo verccegiı· 
İşte size şimdilik kırk kron veriyor\l!ll' 
Köpeğin fiatı nedir? 

ÇiJik benden önce davrandı: JC• 
- Yüz kron, dedi. Maamafih bizde se ~· 

sen kronluk köpek de var. Fakat btı J;~ 
pek ancak bir adamın üç parmağını ısı 
mıştır. 

- Ben en sertini istiyorum. ~ 

Çijik arzuya muvafık bir çoban kÖP~e
bulmağa gitti. Akşama doğru da bcrıı ıde 
rinde muazzam bir köpek oldLiğU l'ıll d' 

geri döndü. Köpek, fevkalade iri olrtl;~~ 
na rağmen adımlarını zorlukla au~or ı:li 
zavallının mecalsiz ve düşünceli bır }ı 
vardı. ·ıe 

Ben bu köpeği görlince can sıkıntısı 
bağırdım: ğı 

- Bu ameli manda gebermiş JtÖPe 
nereden bulup getirdin?. il 

- Sesini çıkarma. Ameli manda !8~ır 
ama fevkaltıdc ucuz. isteğe uygun bır O' 

pek bulurum diye sokaklarda sağıırıllı ~111 
luma bakınırken bu köpeğin bir kaS11~Jl1' 
arkasından gitmekte olduğunu gördtl 1~ 
Kasab bunu salhaneye götürüy~r~~~ 
Köpek çok ihtiyarmış.. ihtiyarbgırı ·d• 
sağına soluna saldırıyormuş .. ben de tı 
mize yarıyacağını düşünerek aldıfll· .1ııı 

Çijik köpeği temizledi. Adat113J;ı;6' 
karnını doyurdu .. fakat buna rağrnerı ğı• 
pe.ğin görünüşünde herhangi bi:" d~ıJ' 
§iklik olmadı.. hfü~ geberik halını 11~ 
hafaza ediyordu. Köpeğin boz bir re ğı:ı 
vardı. Çijik eline fırçayı alarak l<ÖPc et• 
şurasına, burasına siyah çizgiler rcsf1'1 rt· 
t1. Köpek bu vaziyette korkunç bi,. sı 
lana benzedi. ,c 

··rıır• 
Neyse, müşteri geldi. Köpeği go 

müdhiş korktu .. geri geri çekilerek: 
- Ne korkunç köpek, diye b:ığırdı 
Çijik: çllt 
- Korkmayın, dedi. Evdekilere lı\,,. • 

t B• OM 
şey yapmaz. smi cFoks> tur. ır 

ym bakalım. ]t et' 
Müşteri bir türlü köpeği okşanıa !'~ 

saretini gösteremedi. Biz zorla ontl ti:ı:• 
peğin yanına götürerek başını oJtŞtl ~ş· 
Köpek müşterinin ellerini yaJamağ~tli 
ladı ve bir kuzu gibi arkasın.~~~ g~dıJll' 

Ayni gece müşterimizin but1JP 
!arının çalındığını haber aldık. 

(Devamı 10 "ncu 1G11fada 
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Yeni saç modası 
Yukarı doğru taranmış saçlar her çehreye 

yakışır ve genç gösterir 

d Son seneler içinde ıaç modisı ne ka- üstüne, enseyi tepeye doğru tarar, bigu
h ar zıd değişikliklere uğradL Kısalıkta dilerle kıvırırsınız. Kuruduğu zaman da 
b~en hemen erkeklerinkine yaklaşan elinizi altına koyarak tararsınız. Bir kere 
ır nıodayı omuzlara inen saclar takib böyle alıştırdınız mı sonraları kendilik

e~ti. Bu modaların içinde yaş;rken, hep- !erinden o biçimi alırlar. 
sı sevildi ve hemen her kadın uymaya ı 
~lıştı. Zaten değişikliği seven insan her 
:o~adan az çok hoşlanır. Bugün bir ye
Bısı, - ne pek uzun, ne pek kısa - saç.çıktı. 

u da seviliyor. 

. F'akat bu seferki yalnız moda diye de
ğıl, güzel bir hususiyeti için daha sevil-
llıeli B .. .. d h la · ugunun saç mo asının esas at-
ka rı ŞUdur: Yukarıya, mümkün olduğu 
d~ dar yukarıya doğru. Bukleler yukarı 
he ğr~ kıvrılacak. Dalgalar, düz saçlar 
ki·Psı ~karıya doğru taranacak. Halbu-

. Eskiden bunun tamamile aksine idi. 

t İşte Yeni kuvafürlerin hususiyeti bu
~dan. d.oğuyor. Yukarı doğru taranan 
li ç - ıstisnnsız - her çehreyi gençleştirir. 
rn emen her yüze yaraşır. Uzun ciddi si
ş·ala:a da, yuvarlak, ten yüzlere de. 
t ltndıye kadar gelip geçen muhtelif saç 
a:zlarınm hiç birinde :t>unu bulmak 

:urnkün değildi. Onların her biri ancak 
b·uayYen bir tipe yaraşıyor ve hemen 
~;b.irt kadına gençlik gibi eşsiz bir ni-

tı bağışlıyamıyordu. 

hi F'~zıa olarak günün saç modellerinden, 
ı/dbır kuvafüre ihtiyaç göstermiyecek 
a ar B Yapılışı kolay olanlar pek çok. 

rn Unlar ayni zamanda kolay da bozul
uyorlar. 

b Seçtiğimiz modelde bütün bu evsafı 
Ulacaksınız. 

Esas bir olmak şartile - yüzünüze daha 
fazla yaraşması için - modelde ufaktefek 
bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Mesela: 
İsterseniz önleri yiv açmadan arkaya ta
rarsınız. Başınızın etrafından yelqıare 

bir yuvarlak rulo geçirirsiniz. İsterseniz 
bir yandan ayırır, yanlarla arkayı birleş
tirir. önü ayrı bir bukle yaparsmtz. Bu 
teferrüatı, kadın eli, kadın zevki moda
nın esaretinden kurtulmak için seve se-Yaliker Yıkandığınız gün saçlarınızı daha 

ş en .. -
~onu arkaya, yanları kulakların ve yaratır, ve yapar. 

Hangi elbiselerle hangi 
renk çorapları giymeli 
İpek 

ede Çorab, şık kadını epeyce meşgul 
Cin n. ehemmiyetli bir giyecek halin. aldı. 

sın1 b" len tu ır yana bırakalım, rengini giyi-
Valetin rengine uydurmak adet<'ı 

başlı ba 
Elbıs şına bir zevk meseıesı. 

d elerin rengı· d w. .k ası d egıştı çe çorab mo-
,..,~ a ona u'"""ak . . h 'ıı-Unkü· D . .;•.. ıçın er yıl değ!şiyor. 
etrnesı · eğişmese yeni renklerle imtizaç 

ne, ahenk y . • Bu kı npmasına ımkan olmaz. 
,.., § koyu v ··1-
'ıı-Orabıar d e o u renkler moda idi. 
tenkte.n a ona uydu. Bahar modası 
'.aillıassa ~ana çok zengin. Yaz d:ı öyle. 
da. Bu t t~ık ve pastalı renkler çok mo-

a ı renklerle artık kışın giyilen 

o donuk, soluk, koyu renkler uyamaz. İs
ter istemez çora blarm da rengı cleğıştı. 

Acaba şimdi çorablarda moda olan 
renk hangisi? 
Kışın giydiklerinize hafif bir kızıllık 

ilave ediniz. İşte bütün bahar ve yaz gi
yilecek moda çorablar bu renklerdedir. 

Tabii tuvaletlerin renklerine göre açık
lı, koyulu muhtelif tonlarda. Fakat esas 
bir: Kızıl renk moda. 
Ayrı ayrı hangi renk elbiselerle hangi 

r~k çorablann kullanılması lazım gel
diğini de yazıyoruz: 

San elbise He: Yanık ve kızıla yakın 
renkler. 

Mavi ile: Hafif pembemsi nçık fındık 
rengi. 

Pembe ile: Soluk fındık rengi veya du
man rengi. 

Beyaz ile: Giyilecek çorabı seçmek ko
laydır. Teninizin ne renk görünmesini is
tiyorsanız o renkte çorab alınız. 

Gri ile: Gri çorab pek fena görünür. 
Açık, yaldızlı bej çok daha güzel durur. 

Morla: Kahverengiye bakan veya da
ha açık duman rengi. 

Siyahla: Bütün duman renkleri iyi gi
der. Parlak ayakkabı giyerseniz fındık 
rengi de fena olmaz. 

Umumiyetle açık renkler bacağı şiş· 
man gösterir. 

Rengi hafif, fazla şeffaf ince çorablar 
da bilAkis bacağı inceltir. 

POSTA 

~ Giyinmelisiniz? 
Giyiınde en fazla göze 

çarpan güzellik ve 
çirkinlikler 

, Çok defa hoşunuza giden ıık bir kadı
na uzun uzun bak.ar, başkalarından onu 
bu kadar seçen şeyi bir türlü bulamaz
sınız. Hemen herkes gibi sade geyilidir. 
Ne şapkası, ne tayyörü, ne ayakkabıları, 
ne çantası, üstündeki hiç, hiçbir şey fev
kalade değildir. Bununla beraber bu ale
lade şeylerin onun üstünde öyle bir du
ruşu vardır ki tek tek bakmaz.:;anıl en 
kıymetli şeyler sanırsınız. İşte şıklık ve 
şahsiyet budur. Her giydiğine kendine 
mahsus bir tarz vermek, en ehemmiyet
siz eşyayı bile kıymetli gösterebilmek. .. 

Bu meselede ince zevkin mühim bir rol 
oynadığı muhakkaktır. Giyeceğin renk
lerini orijinal bir şekilde birbirine uy
durmak, yüzüne, boyuna yaraşanı giy
mek, modanın en şirin tarafını bulup 
seçmek ... Bunlar hepsi birer zevk işidir. 
Ve biraz da içten doğmadır. 
Diğer taraftan bazı esaslar da vardır 

ki bellenebilirler ve bir kadını alelade
ikten kurtarıp kibar, bakımlı ve zarif 
bir hale koyabilirler. Bunları yapan pa
ra değil, kadının kendi eli ve kendi dik
katidir! 

Mesela: İyi düzeltilmiş, yerinde iyi du
ran, muntazam bir kuvafür. - Yüze yakı
şıp yakışmaması ayrı mesele - Saçların 
sadece düzgün ve parlak görünmesı bir 
kadının zarafetini en güzel bir süs ka
dar arttırır, Bunun için ne sık sık kuva
füre gitmeye, ne de dalga veya buklelere 
düşkün olmaya lüzum yoktur. Basit çiz
gili fakat hiçbir vakit mağılmış görünmi
yen bir kuvafür maksada kafidir. 

Bembeyaz, tertemiz ve ütüden yeni 
çıkmış bir yaka, bir çift dantd kol ka
pağı, yahud ufacık bir fiyonga bütün bir 
geyinişe tazelik ve elegans verebilir. 

Parlak şeyler de bu nevidendir: Par
lak klip, düğme, sentür şapka iğnesi, ya
~aya takılı bir broş ... 

Eldivenlerin temizliği: Şıklığın en açık 
bir habercisidir. Süed gibi çabucak par
lamaya başlıyan eldivenler sık sık deği
şebilenler içindir. Uzun zaman yeni gö
rünebilmesi için eldivenlerinizi daima 
yıkanır cinsten seç.meli ve bir yerine iki 
üç yıkamalısınız. 

* Eskimeye yüz tutmuş şapkanın derhal 
kordeliisını değiştirmelidir. Eski garni
türünü çıkarmalıdır. Derler ki ayakkabi
le şapka kıyafetin yarısıdır. Şapkayı de
ğiştirememekte mazur olabilirsiniz. Fa
kat kordelfısını veya herhangi bir garni
türünü son modaya uygun btr yenisile 
değiştirmemek ihmalden başka §ey sayı
lamaz. İhmal ise şıklığın ba~ düşmanıdır. 
Ayakkabılar da öyle ... Çeşid çeşid ol

ması icab etmez. Hatta bapahlı ve en iyi 
cins olması da şart değildir. Ancak terte
miz ve daima boyalı, cilalı görünmelidir. 

Bütün bunlara ehmnmiyet verilınce 

kibar ve zarif görünmemeye imkan kal
maz. 

Yazlık örgü bluz 

Tığla seyrek herhangi bir örgü yapı- lçin orijinaldir. SiYah ipekli etelt 
labilir. Yalnız sentürü sık iğnedir. Gü- üstünden bu sene pek moda:! o• 
zelliği biçimindedir. İpekli, abujye bir lan gri renginde yapıhrsa çol"( 
bluzu andıran külot yakası, pensli kolla- kibar olur. Açık yeşil ile mavide 
rı, yakasındaki agrafı, hepsi genç ve örgü güzel olur. 

Cildin aylık temizliği 
Güzelleşmek ve güzel kalmak için bunu 

ihmal etmemeniz lazımdır 
Şübhesiz herkes yüzünü temizler. Ki

mi cildinin cinsini düşünüp seçtiği uy
gun bir vasıta ile, kimi rastgele su, sabun
la ... Doğru veya yanlış bu cgünlük tı>

mizliği> yapmıyan yoktur. 

Fakat ya aylık ve yıllık temizlik'! Ben
ce onu bilen ve yapan pek azdır. Halbu
ki bu temizliğin, cildi güzel saklamakta 
günlük temizlik kadar büyük bir ehem
miyeti vardır. İkisi de ayni derecede za
ruridir. 

İkincinin bu kadar ihmal edilmesine 
sebeb, zorluğu değildir. Bir yandan yan
lış yere zor sanılması, bir yandan da çok
ları tarafından bilinmemesidir. Hakikat
te eli, yüzü sabunla yıkamaktan daha 
güç bir şey değildir. Ne bir güzellik mü
essesesine, ne de bir mütehassısa lüzum 
gösterir. 

1. Aylık temizlik (yani ayda bir yapı
lacak temizlik) cildin deliklerini tıkıyan 
toz ve kiri temizlemek için yapılır. Bun
ları hergünkü temizleme ile tamamen gi
dermek mümkün değildir. Tamamile te
rni1Jenmediği için de gün geçtikçe artar 
ve derinin bütün şeffafiyetini, yumuşak
lığını bozar. 

2. Bu temizlik te derinin cinsine - yani 
yağlı, yağsız veya tabii olmasına - göre 
değişir. 

Cildleri tabii olanlara: 
Ufak bir leğeni kaynar su ile dolduru

nuz. Bu suya birkaç damla Teinture de 
benjoin dökünüz. Leğenin üzerin~ eğili
niz. Başınızın her taarf ını kalın bir havlu 
ile örtünüz. Kaynar sudan çıkan buğu on 
dakika geçmeden yüzünüzü iyice terletir. 
Mesameler arasında sıkışan kir ve toz 
bu terlerle çıkar. Deriniz tertemiz olur. 
Buram buram terlemeden havluyu aç
mamak esastır. 

Bundan sonra terden açılan mesamele
ri sıkıştırmak lazımdır. Bu da kolaydır: 

a. Ya bir parça buzu bir tülbende sa
rar, bütün yüzünüzde dolaştınrsmız. Sı
cağın açtığı mesarneleri soğuk sıkıştırır. 

b. Yahud bir yumurtanın sarısına bjr 

çorba kaşığı bademyağı, on, on beş dam
la da limon suyu katar, yüzünüzün her 
tarafına sürersiniz ve kurumaya bırakır
sınız. Kuruduktan on beş dakika sonra 
ılık su ile yıkanınız. Hem tertemir., hem 
taze ve sıkı bir deriniz olur. 

Çok genç kadınlar buzu yumuı taya 
tercih etmelidirler. 

* 2. Cildleri yağsız olanlar: 
Ayni şeyi yapmalıdırlar. YalnP yu

murtaya bir kaşık yerine iki knşık ba

demyağı katmalıdırlar. 

* 
3. Fazla yağlı cildliler: 

Bir pamuk parçasını (eter sülfurik) c 

batırıp bütün yüzlerini silmelidirler. 

Bu usul, yalnız fazla yağlı ve s.yah si

yah benekli derilere yarar. Diğer cild
leri bozabilir. Yapmadan önce cildin pek 

yağlı olup olmadığını kat'i surett~ tayin 

etmek lAzımdır. Bu temizlik ancak yılda 
bir yapılmalıdır. 
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10 Sayfa 

Yeni eserler: 
• 
Şekspirden hikiyeler ı-ı 

Nureddin Artamın büyük
bir muvaff akiyetle dilimize 
çevirdiği bu eser, edebiyat 
tarihimizde bir merhale 

olarak sayılmağa 
namzeddir 

Yazan: lbrahlm Hoyl 

Ba11 Nurcd din Artam 
Ellzabeth devrlnln Uyatro t&rllıinde, 156t .. çengel Kltablan• 1s1mll eserile blze gfizel 

senesi, en miihlm ve en manalı b1r dönüm b.l.r tercüme nümunesJ veren müterclm, 
noktasını teşkll eder. Şubat ayının o fırtına- cŞeksplrden mtAyelera de de ayni muvaffa
lı g\ınlerlnde, se~d. hatt.l biraz vahşi ''e klyeU göstermlf bulunuyor. Lamb tardeşle
bedbaht blr dfıhl olarak tanıdığımız Chrls- rln sehllmümtenl fislflbu ve gayet sade bir 
topher Marlow, (Krlstofer Marlo) doğmuş; lnglllzce ile yazılmı~ olan bu hlklıyeler, ayni 
kasırgalı mart geçip de, nisan ayının güne§- sadellkle ve gayet özlü olarak türkceye nak
lerl ve yağmurları toprağı güzelleştirdiği, ve lolunmuştur. İngllJzceyl de pek iyi bilen, bu 
insana ynşama, duyma ıevklnl tattırdığı an- lisana hAs o karJ4ık, çetrefil tlıblrlerln tam 
ltırda daha 111lyük ve daha mcs'ud bir dii.bl blr kavrayışla mukabllinl bulan Nureddin 
düny:ıyn gclmlşU. Bu dahl, 374 yıldanberl, o Artamın en büyük edebi hususiyeti metne 
cihanı kapbyan eserleri lle dipdiri ve dimdik klll"fı aşın derecede titiz olan sadakatidir; 
ayakta duran 'Ve kendisi bütun bir kainat o- ki, bu da hakild tercümenin en önde gelen 
lan Şeksplr'dlr. ve değlşmlyen Cblrincl prtl) dır. 

Tablat. şairi Vordzvört gibi. tabiatı seven, Nureddln Artam bir şair olmak 1Ubarlle 
mektebe giderken blle, kırlar, bayırlar, or- büyuk dW Şe'ksplrln filrll ruhunu, alellı.de 
manlarda, köylerde, kasabalarda dolaşan bir okuyucudan daha 1y1 sezdiği, mizah 
Şeksplr, çobanlar, seyyar satıcılar, hancılar Chumour> temayülü ve san'a.U ile de, İnglllı: 
ve papaslarla ahbab oldu. Kendlsine anla- şairinin eserlerine serpiştirdiği mizah hava
tılan masalları dlnlcdl. Garib bir ze\"k ve aşın sım daha kuvveUe kavradığı, duyduğu ve 
derecede bir lınssaslyeUe ma.halll an'anelerl, snğlam 1nglllzcesJ lle de eserin aslını sindire 
darbımeseller!, eski ballndlan, ve halk ma- sindire okuduğu, anladığı içindir ki cŞeks
sallarını bir gramofon pl' ğ1 sadakatlle ha- plr'den Hlkf.ıyeler:. en muvaffak tercümeler
fız:ısmm rannnnda Lstınedl. Ve halkın dlll- den biridir. 
ni bütün renk ve hususlyeUerlle belledi. • Mtlre!feh blr hayattan engln bir darlıt;a, 
mahrumiyete düşen Şekspir alleslnln, bu dA
ht çocu~u. 14 ya,ında çalışmıya atıldı. Nasi
bin{ aramak için Londraya gitti. Şair ruhun
da, gün geçtlkce yeşeren, filizlenen aktörlük 
tcmayiılli, onu sahneye sürükledi. Ve bu san
at sevgi ve cezbesUe, kendl.stnl ebediyete mat 
eden e erlerini yazmıya başladı. Piyeslerin
de, san'at dolu blr ustalıkla harmanlndığı, 
nesir, kafiyeli ve serbest nftzımda hnrlkalar 
göstererek insan ruhunun, benliğinin sefa
letini, fecaatlnl (Hamlet, Macbetb) neşterll
yerek, önümüze serdi. Leydi Macbeth'lnde 
kin ve ihtirasın, Ophella'smda sevglntn, 
Jncques'da, deryadil bir tllosofun, Shylock
da para hırslle insanlığın dlişeblleceği Adlll
ğin b;itün enmuzeclerlnl yarattı. Çocuklu
ğunda topladığı o de~er blçllmez malzeme
lerle süslediği eserlerinden heybeUe yükselen 
ve elle tutulacak kadar reel olan Upler, bu-

Şark'da, Koca Sadl'nln ıGüllstnn• l ne ka
dar değerll ve her evin bir süsü Jse, Lamb'a 
haklld şöhretini veren, ve Anglo Sakson kill
türü içinde yaşıyan ülkeler kütübhanelerlnln 
en sevllcn ve dalma aranılan bir san'at lıbl
des1 olan cıŞeksplrden Hlkfı.yeler:a de İnglllz 
edebiyatında o derece lnymeUI bir eserdir. Ve 
Nureddin Artam bu e.serl, dJlimJze çevlnnek· 
le Tilrlı: tercüme edebiyat tarihine en büyük 
hizmeti yapmış blr edebiyat plyonyesi'dlr. 
Onu can ve gönfilden tebrik eder, ve bütün 
ak\tYUCulamna <la ŞeJl~lr'den Hikftyeler'l, 
muhakkak surette okumalarını ve kiltübha
nelerlnde bulundurmalarını hararetle tavsi
ye edeblllrlm. 

[*] Şeksplrden Rikiye1er. Yar.ın1ar: 
Charles ft Ma17 Lamb. Çeviren: Nureddin 
Artam, Ulus mat1'aası~ fiatı lot kuruş. 

gün blle arnmızda yaşamaktadır. Ve biz- ............................................................. . 
den sonra da yaşıyacaklardır. 

• Şekspir'ln dôğumundan tam 211 sene son
ca, Londrnnın gürültülü bir semtinde Temple 
denllen, köhne, harnb blr evde, Charles Lnmb 
doğdu. Lnmb, hasta, slnlrll bir çocuktu. Kız 
kardeşi de asabi yaratılmıştı. Ve bu asabiyet 
onu günün blrlnde anncslnl öldürmeğe ka
dar vardırdı. Romantiklerin üstadı tabiat şa-
1rl Vördzvörd'e bayılan, ve his ltlbarlle de 
eserlerinde halkın keder ve ne§'esini içil bir 
seziş ve sempati ne canlandıran Lamb, fele
ğin sJlleslni yemesine rağmen, soluk gfüiim
semesinl asla kaybetmedi. Lnmb, 1807 de ken
di gibi edebiyata lct.!dadh kız kardeşlle, Şeks· 
plr'in piyeslerin! cŞeksplrden hlkAyeler. tsmi 
Ue nesre çevirerek büyük bir şöhret kazan
dı. Ve tıu, edebi -devresinin iklncl faslının eo 
mühim dönüm noktasını teşkll etti. 

• 1937 yılında da Nureddin Artam cŞeksplr-

Tarilıten sayfalar 
(BCl§ taraf1 7 nci sayfada) 

ni yaptı. Hakim haklı da olsa hükümdar
lık gururunu yaralamış oluyordu. 
Melikşah bunu duymamıştı, belki de 

hiç duymıyacaktı. Fakat Türkan Hatun 
fırsatı kaçırmadı. İşi kocasın.:ı açtı. Onun 
erkeklik ve hükümdarlık hislerine do
kundu. Bunun üzerine: 

- Devletimize ortaksa bilelim de ona 
göre davranalım. Yoksa kendisini hemen 
vezirlikten atarım, dedi. 

Bu sözler ihtiyar veriz söylendi. O da 
şu cevabı verdi: 

- Vezirlik benden alınırsa taç ve tahtı 
da sarsılır! 

Türkan Ya tun bu sözleri ala bildiğine 
şişirdi. Nizamülrnülkün bütün mühim va
zifelere ve vil8yetlere kendi akrabasile 
adamlarını tayin ettiğini, böylelikle hü
kümdarın bir gölgeden farkısz kaldığını 
söyledi. 

Tacülmülk bu işde büyük rol oynadı. 
Nihayet Melikşah ihtiyar ve muktedir 

vezirini siirgün etti. İdare makinesinde 
birçok değişiklikler oldu. Batıni tarikati
ne mensub olan bir fedat bu büyül: ada
mı öldürdü. Melikşah ta çok geçmc>den 
otuz sekiz yaşında olduğu halde! öldü. 

Çanakkalede bir Alman seyyahı 

SO'N POSTA 

Hikaye: Köpek ticareti 
nasll y p~ım ? 
(B~tarafı ô ne& sayfada) 

Noel yortuları yaklaşıyordu. Biz, oksi
jenli su sayesinde siyah köpeği sarıya, 

Nitrat darjan vasıtasile de beyaz köpeği 
siyaha boyadık. Hayvanlar bu hokkabaz
lığın neticesinde öyle bir havlamağa baş
ladılardı ki işitenler cKinoloji Enstitü>
sünde en aşağı iki yüz köpek bulundu
ğuna hükmederlerdi 

Bundan başka bizde bir sürü dP köpek 
yavrusu vardı. Çijik, nereden buluyorsa 
buluyor, hergün bunlardan birkaç tane
sini paltosunun cebinde getiriyordu. 

Noel yortuları münasebetile kafama 
gayet parlak bir fikir geldi: Şehrin en 
büyük caddelerinden blıhtde bir dük
kan kiralamak.. süslü büyük bir çam a
ğacı dikerek altına da köpek yavruları
nı doldurmak ve şu mealde kocaman bir 
plakaj 'asmak: 

cNoel münasebetile çocuklara verile
cek en kıymetli hediye sağlam ve sıh
hatli köpek yavrularıdır.> 

Yortulara bir hafta kala dükkanı kira
ladım. Çijik'e lazım gelen talimatı ver
dim. Çijik köpek yavrularını götürdü. 
Vitrini nasıl tanzim ettiğini görmek üze
re öğleden sonra ben de oraya gittim. 

Vitrinin önünde rnüdhiş bir kalabalık 
vardı. Demek ki, köpek yavruları büyük 
bir alaka uyandırmıştı. Fakat biraz daha 
dükkana yaklaşınca sert ve öfkeli ko
nuşmalar duydum: 

- Bu görülmemiş bir rezalettir. Polis 
nerede? Neye harekete geçmiyor?. 

Vitrine sokulup ta manzarayı gördü
ğüm zaman füzlerim büküldü. Yere düş
memek için oradaki seyircilerden birine 
tutundum. 

Çijik, köpeklerin daha iyi görünmesi 
için onları tıpkı asmalar gibi, çam dal
larına boğazlarından asmıştı. Zavallı kö
pek yavruları, dilleri dışan uğramış ol
duğu halde tıpkı darağacındaki orta çağ 
mahkumları gibi sallanıp duruyorlardı. 

Boğazlarında şöyle birer yafta asılı idi: 
cNoel yortusu için çocuklarınıza sıh

hatli ve neş'eli birer köpek yavrusu he
diye ediniz!> 

İşte benim köpek ticaretim böylece so
nuna erdi. 

YARINKİ NÜSHAM1ZDA: 

Annemin derd: 
Muazzez Tahsin Beı...and 

.............................................................. 

Ankara borsası 
Açılıf- kapanış fiatlan l 4 - 5- 938 

ÇEKLER 

Açılı~ Kapanı, 
Parlıl 28.206 ~8.205 
Nev-Yorlt o.789380 0.78J38(; 
MllAno 16,0050 16,<Pö) 
Brüksel 4,61 4,69 
Atına f,6,7.,160 86,7460 
cenevre 3.4080 3,4600 
Sof ya 63,6114 63.oıH 
Amsterdam ı,4266 1,426ö 
Prag 22,M7ö rl2,68/6 
Viyana -. -. 
Madrid JS.OıöS 13 oırıs 
Bertin 1,9646 1.9646 
Varşova 4.J8fi7 4 1857 
Buda peşte !.!'1880 3.9S:IJ 
Bükreş ıtrı 8730 106 87_0 
Belgrnd S-4,6826 S4,6ö~li 

Yokohama 2.1.ıoo 2,7:.tüo 
Stokholm ~ 07').J S.lı7YO 

Londra 630, 630, 
Moskova Ll.82 5 ~ 8276 

ESHAM 

Açuıı Kapauıı 

Mayıs 15 

Hatay Alevi cemaati Atatürke 
bir telgraf yolladı 

(Ba~ tarafı 1 inci sayfada) çük bir cüz'i arasında bile Fransızca bi-
dan bir Türk cumhuriyeti yaratacağız len tek insana rastgelinmediği hald• 
ve Hataylıları efendi yapacağız!> demiş· Türkçe bilenler pek çoktur. 
ler. Bu sözün manasını anlamıyan muha- Düne kadar Şam gazeteleri pek ss· 
bir Tasbath diyor ki: kin idiler. Dündenbeii bunların sütun· 

cTürkler, bütün eski ünvanları kendi larında da Hatay işlerine karşı alaka u; 
memleketlerinde 'kaldırdıkları halde Ha- yandı. Bununla beraber seslerini ÇO 
taylılara cEfendh ünvanını verecekler - yükseltmiyorlar. 
miş. Tuhaf şey, şimdi Türkler hep bay -----.----

oldular: Bay Menemenoğlu, Bay Aadın, Yozgadda binicilik 
Bay Birgen gibi (1). Halbuki Hataylılar Yozgad (Hususi) _ Yozgad ve ha • 

efendi olacaklarmış!• valisinde binicilik halkın rağbetini çeıceıı 
Bay Tasbath gibilerinin köle olarak 

kullanmak istedikleri Hataylıları, Türk- sporlardandır. 
Bilhassa pazar günleri spor alanııı.d.~ 

ler Hatay cumhuriyetinin efendileri ha cirid oyunları yapılmakta, halk bu mılıJ 
line getirmekle elbet güzel bir iş vapa - sporumuza büyük bir alaka gösterınek • 
caklar. Bay Tasbath hayatında efendi de-

ğil, bir müstemleke kölesi olarak yaşa - te~:· suretle memlekette hem iyi birıicJ 
mayı ideal tanımış insanlardan olduğu d• 

ve hem de iyi at yetiştirilmesi yolun 
için elbet yukarıdaki cümlenin manasını 

büyük adım atılmaktadır. 
anlıyamazdı. Buna mukabil Arablar na - ............................................................ .-
mına zeki Ersözünün neşrettiği bir be -
yannameyi çok beğeniyor. Bu beyanna
meyi tercüme edeyim: 

cKardeşler! Sizi satmak, düşmanlarını
za teslim etmek ve hepinizi bedbaht yap
maktan başka gayeleri olınıyan şu Türk 
grupunun sözlerine kanmayınız. Gö:zü -
nüzü dört açınız!> 

.vatanlarına ve dinlerine hiyanet eden 
o menhus mahluklardan çekininiz! Onlar 
hakiki maksadlarmı yalan ve teh
didle dokunmuş örtüler arkasında 

saklamıya ve hakikatte sizin dininizi 
ve Arablığınızı hançerlemeğe çalışıyor
lar. Dininizi ve Arabhğmızı, yani sizin 
en mukaddes şeylerinizi (!) 

cEy Arab Alevileri! Türkleri kovu
nuz. Kur'an, ancak cennete gitrneğe la
yık olanların dillerile yazılmıştır.> 

cPeygamber şunu söylemişti: Arabı 
seven, beni sever; Araba hiyanet eden 
bana hiyanet eder! Demek oluyor ki A
rabı sevmek Allahı sevmekle birdir.> 

cEy Peygamberin saf ve kudsi ne -
silleri! Ey Mukaddes Haşimi sülalesi -
nin necib oğullan! Türkleri kovunuz! 
O Türkleri ki sizi, dilini bile tanıma -
dığınız bir memlekete (yani Türkiye -
ye) satmak için uğraşıyorlar!• 

İşte, bundan otuz sene evvel İstan
bulda Derviş Vahdeti tarafından kulla
nılmış olan üslubun eseri olan bu be -
ynnname Tasbath'ın pek hoşuna git -
miş. Halbuki hoşuna gitmiyen cHatay
lılar> beyannamesinde de Türkler şöy
le söylüyorlar: 

cVatandaş! Vatanını istilaları altın
dn tutmak, seni köle yapmak isteyen -
lerin sözlerine aldanma! Kendini Türk 
listesine yazdır. Çünkü Türk grupu se
nin vatanın olan Hatayı müstakil bir 
Türk Cumhuriyeti yapmak ve seni de 
bu memleketin efendisi mevkiine oturt 
mak istiyor. 

cVatandaş, kendini Türk listesine 
yaıdır, çünkü bu grup, bu memlekete 
istiklal ve hakimiyet vermek istiyor ve 
bütün cemaatleri bir araya toplayıp bu 
memleketin iktısaden yükselmesini ve 
herkese ayni hak ve ayİıi hürriyetleri tc -
min etmeğe çalışıyor!• 

Evvelki beyanname ile bu beyanna
me arasındaki fark ne kadar derin -
dir! «Yaşasın Fransa!• diye nümayiş 
yapan Zeki Ersözü grupuna göre A • 
rablar, dillerini tanımadıkları türkler -
le anlaşmak istemiyorlar. Fakat, dillerini 
anlamadı'kları Fransa için cyaşasın!• 
diye bağırırlarsa, bu onlarm cennete 
gitmelerine mani olmıyacaktır. 

Bir hastabakıcı ; 

Bu - Biocel - li 
Cild unsuru 

Bir mucize gibi 
teni güzelleştirdi 

dedi 

• 

~·:.m.;;~WOI~...,....,.,.~ 
Tesıri ncıeta sihırli oldu. Blrka9 
gUn zarfında ynznmdekl kOçOk 
çizgi ve buruşukluklımn kaybol· 
duğunu gôrdOm ve iki Oç batta 
sonra kendimi adeta on yaş genC' 
leşmiş buldum. Bir doktor d& 
mişti ki, cBioceb cevheri bir Vi
yana üniversitesi proresornnnıı 
bUyük keşfidir. Bu cevher, şi01dl 
pembe rengindeki Tokalon kreıııi 
terkibinde mevcuttur. Bu kreınl 
ber akşam yatmazdan e\·vel kul· 
!anınız. Sabahlan da beyaz ren· 
gindeki Toknlon kremini snrıı· 
nnz. lkl kremın tesiri ile en es
mer ve çirkin bir tene bile yeni 
bir canlılık ve gençlik verir. Cil· 
dl beyazlatıp tazeleşllrlr ve bO· 
ttın buruşukluklardan kurtarır· 

Bayanların 
Nazarı dikkatine= 

Satın aldığınrı T okalon kreıı>~ 
l b .. ··k b" k .... eli vazo arının uyu 1r •Y••· 

vardır. Onları bayiinize iade et
tiğinizde beheri için 5 kurut al; 
cak, ayni zamanda kıymettar 111 

kafatlan bulunan Tokalon ıııii~; 
bakaıına ittirak hakkını veren b• 
bilet takdim edilecektir. 

Bay Tasbath'ın nasıl bir müstem-
Anadolu ~. 'K> 60 leke ve irtica kokusu temsil ettiğinı hu 
peşin 

~~~~~~~~--___./ 

A. Şm. r. 60 va'.iell görüş pek mükemmel surette isbat e -
Bomonti - Nektar diyor. Onun yazdıklarına göre, Hatay-
Aslan çimento da mücadele devam ediyor. Türkler 
Merkez Bankası 92 92 her tarafta rpütecavizdirler. 
, Bankası Hı 4j() 10 ôO 

·reıefon 13 w Bu manada yaptığı neşriyatın gaye-
İtUhat ve Değlr. 1.., ıu si, günün birinde müstemlekeciler tara -
Şark Değirmeni 1 fından ittihazı muhtemel tedbirlere ze-

7 
._T_e_rk_os _____ _;_--------1 min hazırlamak olsa gerektir. 

İSTİKRAZLAR 

Açılı~ Kapu:ııı 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi 1888 

• ,..,,., 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALf.· 

den Hlkfıyeler. 1 dilimize çevirdi. Buna, Türk 
tercüme eteblyat tarihinde bir hftdlse, bir 
merhale olarnk kaydedeceğim. İlk bakışta 
hükmüm belki garlb görünecek. fakat şunu 
hatırlatayım ki, tercüme edebiyatımızda An
glo Sakson edebiyatı zevki bugün daha hı\H\ 
hakiki yerini bulmuş, almış değildir. Fransız 
külturlinün soluk ışıklan bizi sarmakta de
vam ediyor. İlerde, Anglo Sak.son edebiyatı, 
Türk tercüme edebiyatı çevresinde bütün 
snn'at ve güzelliği ne yerleştiği zaman, 1937 
de bir merhale diye vasıflandırdığım, Nu
reddin Artnm'ın bu tercümesi, bu edebiyatın 
temel taınnı teşktı edecektir. Blr kehanette 
bulunuyorum sanmayınız, bunu sadece muh
telif edebiyat tarihlerini kendi kudretımce 

okumuş, tedklk etmiş, hattO. bestelendirm!ş 
ve anl::ım1yn çalışmış bir yazıcı sıfatııe söy
lüyorum. Onun için de üstad Nureddin Ar
tnm'ın bu çalışmasını bir hfıdlse diye seırım
lıyorum. 

Çanakkale (Hususi) - 4 ton hacmin- Tiirk borcu I pe~in 

de Blankenese adını taşıyan kotrasile : : ~ :~:~ 

Ersözün neşrettiği beyannameyi o -
kuyan Şam Arablnrının büyük bir 
kısmının utanmakta olduğunu size te -
min edebilirim. Dilini bilmediği bir 
milletin müstemlekesi halinde ezilip du 
ran bir memleketin. dilini bildiği Türk 
ler aleyhinde söz sövlemesi bir er sözü 
değil, tam manasile bir kancık sözü o -
lacağını anlayanlar burada pek çoktur. 
Kaldı ki Hatay Alevilerinin, hattfı as -
len Arab olduğu iddia edilen pek kü -

Türkiyedeki Şubeleri ı 

tSTANBUL (Galata ve Yentcaıııf) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Nureddin Artam, usta bir yazıcı olduğu ka-
d:ı.r, lirik bir ş irdir. Zengin ve rengin dlll
mizln bütün nüansıarını pek iyi bUir. Du
daklarımızda zevkli bir gülümseme çevre
llyen nuktelerlle bir mlinn cihanı yaratan üs
tadın bir başkn ve b:ıriz tarafı da mizah 
san'atkO.rlı~ıdır. Onun içln .vakıa» lan şllr 

ve mizah za.vlyestnden görür, ve garib bir 
realite hnlltasını blze sunar. 

r.1"'"nlerde dlllmize çevirdi~ Kipllng'ln, 

-. -. 
1926 senesi Almanyadan çıkan Brakoni 1--------':---------rı 
adındaki Alman seyyahı, bu 12 yıl zar
fında Alman limanlarından hi~ birıne uğ
ramadan yabancı limanları gezerek Ça -
nakkale limanına demirlemiş ve bir gün 
limıinımızda kaldıktan sodra İstanbula 
hareket etmiştir. Bu seyyahla görüştüm. 
Genel savaşta Çanakkalede bulunmuş, 

hatıratını anlatmaktadır. 

TAHVİLAT 

Açıııı Ka;ıaıııı 

Anadolu I pe. 
> ı vadell 
• II pe. 
• il va. 

Anadolu mil. peşin (1) Birgen ismini Orient hiç sevmez. 
Burada bu ismi onun için hatırlamış! 

Yunaniıtanclaki Şubel~ ı 

SELANİK - AT1NA 

• 
Her nevi banka muamelclerl 

Kiralık kasalar servisi ----·-



Dün deniz harb filosuna 
törenle sancak verildi 

Yavuzun san.cağı gemiye götiirlllarken 

, 

Yavuz kumandanı nutuk söylüyor 
(Baş tarafı I inci sayfada.) ve seve, ve en tehlikeli zamanlarda bile 

~ ve civar kasaba ve köylerinden kanınızla, canınızla koruyacağınıza, oııu 
b abalık bir halk kütlesi toplanmağa d~ima yüksek ve §ere:li tuta~ğ~za e -
~la:rnıştır. Saat on dörtte harb filo - mınim. İ§te bu §ereflı ve sevımli kutlu 
~Uzdan denizcilerimiz büyük bir neş'e sancağı sizlere büyük Cumhur Başbaka
~llde sahile çıkmağa başlamışlar ve a - nımız Atatürk na~ına veriyo:um. ~utlu 
"4Qlda yer almışlardır. Merasimde Ami - ve mutlu olsun> dıyerek teslım etınıştir. 
2'l Şükrü Okan ve harb filosu korn ı ıtanı Bundan sonra sırasile ve ayni mera -
~al Mehmed Ali, Sılivri kaymakamı, siml? Ya~z. v~ hattı harb zırhlımıza . ve 
&.ktbnet erkiim deniz sübaylarımız ka- torpıdo f1lotıllasma da sancakları veril -

tın ' 1 

erkek ve çocuklardan mürekkeh k:ı- miştir. Bu münasebetle heyecan~ söy -
1-balık bir halk kütlesi bulunmuştur. Bir levler verilmiş ve sancak alan lat'.:ıları -!::z bandosu mernsim marşını çalmış ve mız bir geçid resmi yapmışlar, şiddetle 
lo.ural Şükru Okan evvelfı denizaltı fi - alkışlanmışlardır. 

na sancak vermiştir. Atatürk, millet ve sancak adına dPniz 
lurıiral filo komutanına: sübaylanmız üç defa (Sağol) diye ba -
~Bu sancak Türk milletinin temiz yn- ğırmışlar ve halk da buna coşkun teza
~ 1, Yaşıyan ve yaşıyacak olan mu - hürat içinde iştirak etmişlerdir. 
~ des namusu; Türk askerinin de dtin - Deniz erlerimiz ve filomuza sancak 
..,:_,bugünkü, yarınki şerefli günlerinin verme töreni Silivride hakiki bir bayram 
~lüdür. Onu cumhuriyetiniz gibi se- günü yaşatmıştır. -__ ... ______ --
Anadoluda dün sabah 
Yeniden zelzeleler oldu 

~ (BaştaraJı 1 inci sayfada) Nüfusca zayiat ve binaca hasar yok-
k~~ur. Diyarbakırm Lice kazasının tur. 
~ nahiyesinde 80 ev tamamen yı - Rasadhanenin tebliği 
~ ve bir çok evler de çatlamıştır. Rasadhaneden bildiriliyor: 
'>.ııkarada saat 6.47 de yedi, 6,56 da Bu sabah biri saat 6 yı 42 dakika 27 
'8,S6 da dört saniye devam eden saniye geçe, diğeri saat 6 yı 56 dakika 

l!ıtılar olmuştur. 4 saniye geçe ve üçüncüsü de saat 8 zi 
tsltişehir ve Kayseride 6 50 de bi _ 56 dakika 36 saniye geçe olmak üzere 
~ defa Kırşehirde yedide 'hafif 7 30 üç zelzele kaydedilmiştir. Ayni mer -
il fidd~tıi iki zelzele daha olm~şt~r. kezden geldiği tahmin edilen ve birin-
lr Çok . İ cisi nisbeten şiddetlice olan bu zelze -

""' bınalar tekrar yıkılmıştır. n- 1 1 . :ı. ··st·· 1· t b ld 51 o 
04 \1 h . e erın merr.ez u u s an u an ti h e ayvanca zayıat yoktur. Mad - . _ . 

•sar t b"t ed"lm kt a· kılometre mesafede oldugu tahının e -
es ı ı e e ır. d"lm kt d" 

ı e e ır. 

Keskinde ------------------------
'·4~eskin, 14 (Hususi) - Bugün saat 
~ı, de biri şiddetli diğeri hafif iki zel

<>ldu. 

S Sıvasta 
~i\1as J 4 (Hususi) - Bu sabah şeh
~le ıd.e 4 saniye devam eden bir zel -
.... , ~~~sedilmiştir. Zarar yoktur. Zel -

Oylerde hissedilmem~tir. 

Aksaray da 
~ray 14 (A.A.) - Kırşehir yer 
ı.ltt tısındanberi hafif hafif ve muh -

)~ 1'.aınanlarda tekerrür edip duran 
~sarsıntılarından sonra, bu sabah 

~a {Yda şimdıye kadar olanlardan 
~tı azla şiddette saat 6.40 da Şark -
\>all'ı Carba yarım dakikaya yakın de -
tılrııy:den orta şiddette. dığerleri 5-1 O 
!arı d de, am eden hafif yer sarsıntı -

U)'ulmu tur. 

Kızılcahamamda 
Hayvan hastalıklar/le 
Mücadele 
Kızılcahamam (Hususi) - Kaza bay

tan İbrahim Kızıltan nisanın on beşine 
kadar yukarı Karavirende 650, lğdırda 
873, Ceştepede 607, Pazar nahiyesinde 
441, Akdoğanda 582, aşağı Karavirende 
270, ki cem'an 3428 hayvana ~ tatbik 
etmiştir. Aynca kaza merkezinde (520) 
sığıra telkihi luabi yapmıştır. 

Kazaya 178 köy bağlı bulunduğu için 
bu işin tek bir baytarla karşılanamıya 
cağı anlaşılmış ve Ankara baytar mü -
dürlüğü şim6ilik iki baytar daha gön
dermiştir. Müteaddid kollardan başlıyan 
çalı§ma sayesinde bütün hayvan hasta -
lıklarmın kökünden zail olacağı fÜphe
siz addedilmektedir. 
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S eyahatin neticeleri 
Dün sabah Türkiye cumhuriyet hükU

metinin muhterem tefi, dost ve müttefik 
Yu,goslavyanm payitahtındaki ziyaretin
den avdet etti ve akşam üzeri de devletin 
ve milletin en Büyüğü, Ulu Atatürke, se
yahatinin intıbalarını arzetmek üzere 
Ankaraya gitti. 

Gerek Atina ve gerek Belgrad seyahat
lerinde Bay Celal Bayarın yanında bulu
nanlar, Başvekilimizin her iki yerde ne 
gibi intıbalar edindiğini beşuş ve mütehey 
yiç simasından kolayca anlıyabilmlşler • 
dir. Filhakika, bu büyük devlet adamı -
mızın hem Elen ve Yugoslav kolleglerlle 
ve hem de Yugoslavya ve Yunanistan 
halkı ile temasları Balkan Antantının 

temelini teşkil eden müşterek ideal na
mına umulduğundan daha da verimli ol
muştur. Öyle ki, Bay CeUl Bayarm 

mümtaz şahsiyetinde yeni Türkiyenin CeW Baya.r Yug03lau fabrikalarını gezerken 
maddi ve manevi büyüklüklerini tebcil 
maksadile yapılan emsalsiz tezahürattan 
sonra Başvekilimizln ıu biı: kaç günlük 
seyahatleri için: c:Balkan Antanh hesa
bına ihraz edilmiş bir 2af erdir .. > diyebi
liriz. 

Bahusus ki dünya ufkunun bulanma 
istidadını göstermekte öulunduğu b8yle 
bir sırada, dost ve müttefik dört Balkan 
devletinden §imdilik üçü arasında teey
yüd eden karşılıklı bağlılık, itim.ad, mu
habbet ve hürmetin, milletler arasına da 
iyice nüfuz eylemiş olduğunu lsarile eör
dük. 

Hududlardan itibaren tA Atinaya ve 
Belgrada kadar, devletimizin mümessil
lerine karşı yapılan. coşkun tezahüratın 
içten gelmediğini iddia etmek, halkın 

psikolojisini bilmemezlik ve anlamamaz
lık olur. Başvekilimizle refakatindeki ze
vatı taşıyan tren her istasyona uğradık
ça binlerce ağızdan ayyuka · çı -
kan cZitoh ve c Yivyo!> seda -
larının içten kopmadığını söy • 
lemek için de oldukça küstah ve suini
yet sahibi olmalıdır. 

Celal Bayarla doktor Arasın Yugoslav 
ve Elen topraklannda misafir bulunduk
ları müddetçe bu iki dost ve karde~ mem
leketin halkı samimi bayram günleri ya
şadılar. Biz, Türk ga~tecileri bunu ya
kından gördük ve her an heyecandan he
yecana sürüklendik. 

Lakin bu tatlı heyecanlarımız yalnız 

En Büyüğümüze, devletimize, milletimi
ze karşı gösterilen o candan sevgiye mün
hasır kalmadı. Dostlanmızı, karde§leri-
mizi mes'ud, müreffeh ve kavi gördük. 
Yugoslavya da, Yunani&tan da dürüst, 
kuvvetli adil, durendiş, birinci derecede 

' devlet adamlarının idareleri altında gün-
den güne inkişaf, günden güne terakki et
mektedirler. Her iki memleketin kalkın
ma hamleleri gözle görülecek mes'ud se-

mereler vermiştir. Gerek Yunanistanda 
Bay Metaksasın, ve gerek Yugoslavyada 
Bay Stoyadinoviçin kurmuş oldukları re
jimin en büyük istinadgahı, bu iki büyük 

devlet adamının kazanmağa muvaffak ol
dukları halkın sevgi ve itimadıdır. Buna 
da yakından phid olduk. Ve anladık ki 
dahildeki icraatı görüp f ... idarecilerinden 
bu sevgiyi ve bu itimadı esirgemiycn 
halk, dış siyasada da kendilerine ayni 
itimadla bağlanmış ve binnetice Balkan 
Antantının ve betahsis Tü"rkiye ile ittifakı 
sulh için, ve sulh içerisinde daha ziyade 
inkişaf ve terakki etmek imkanlarını bul
mak için bir lüzum, bir vecibe addetmek
te bulunmuştur. 

Başvekilimi:ıe, emsali görülmemiı bir 
tarzda yapılan candan tezahüratın iza
hı budur. Yunanlıların da, Yugoslavlann 
da, - hiç şüphesiz Rumenlerin de - Balkan 
ittifakına inançlan vardır. Biz Türkler bu 

.. 

Celôl Bayar YJLgoslav11ada köıtlü kvlan arasında 

' ... 

Bn. Stoyailinovtç ve Bn. Celctl Baı,ıa.~ 

Tü~k gazetecileri BclgTadda. Avala ajamı merkezinde <Derilen ziyafette 

kin umumiyesi üzerinde kazamlmı§ bü-ı edebiliriz. 
yük ve nihai bir zafer olduğunu tekrar .Ercümend Elcrem Talu 

ittifukhakkmdanedu~yorvenedil~ü- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

nüyorsak, ayni duygu ve düşünceıerın di- Meriçte bir Afyonda yeni bir 
ğer üç kardeş mıııetin kalbıerinde de ay- Cesed bulundu Melıteb daha yapılıyor 
nen mevcud bulunduğuna kani olabiliriz. 

Bundan, yabancılar belki şüphe ede -
bilirlerdi. B. Bayarla Arasın Aüna ve 
Belgrad seyahatlerinden &onra bu filp -
henin ortadan kalkmış olması gerektir. 

Çünkü, dört devlet arasındaki milte -
kabil rabıtanın k.ağıd üzerinde tesbit ve 
imza edilmiş bir siyasi vesikadan ibaret 
olmayıp ferdlerin kalblerine lı:.ök Alınlf 

duygulann mevludu bulunduğunu artık 
anlamıılardır. 

İşte bu itibarladır ki. Türkiye cumhu
riyeti Başvekilinin Atina ve Belgrad z1 -
yaretleri, ittifakımızın kuvvetini ylr ve 
ağyar nazarında bir daha isbat etmif ol
duğuqdan, Balkan Antantının cihan e!-

İpsala (Hususi) - Meriç nehrinin hu
dud boyunda Kapıkule mevkiinde Meri
cin cereyanına kapılınıı ve iişmiş hır ce
sed gören çobanlar derhal zabıtaya ma-

Afyon (Hususi) - Şehrimizde bu yıl 
temelatma töreni yapılan büyük inkılab 
ve kültür abidelerinin inşaatına büyük 
bir hızla devam edilmektedir. 

lftmat vermiş ve cesedi de kenara yanaş- Bu meyanda Ali Çetinkaya kız enst . 
tırmışlardır. tüsü, lise paviyonu ve büyük m"ı ıleket 

Mahalli vak'aya hudud bölük komu - hastanesi ın~aıı.tı ha)lı ilerlemiştir. Ye -
tanı, jandarma komutanı, hakinı, müca - niden temelatma merasimi yapılan Dum
dele doktoru ve gümrük muhafaza me - lupınar ilk okulu törmindc vali Ahmed 
murundan müteşekkil heyet gitmiş ve Durmuş Evrendilek bir hitabede bulun -
icab eden muamelesi yapılarak cesedin 1 muş ve cumhuriyet rejiminin bir kul tür 
milliyeti tesbit olunmuştur. Bu cesedin abidesinin daha ilk taşını koymuştur. 
bir Yunan köylüsü olduğu anlaşılmı~ ol- Bu toplantı büyüklerimiz hnkkmda 
duğundan hudud bölüiü komutanlığınca sonsuz minnettarlık tezahürlerine vesıle 
icabı yapılmıştır. teşkil etmiştir. 
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Bir Haftahk 

RADYO PROGRAMB ---- ----
SATIŞ ILANI 

lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: -
lSTANBUL 

15 Mayıs 1938 Pazar 
Ölle neşriyatı: 
12.30: PlWa Türk muslk1sl. 12.60: Han· 

dls. 13.05: Plakla Türk musl.kJ.s1. 13.30: Muh
telif plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

16.30: Beşlktaf - Harbiye maçı: Taksim 
•tadından naklen. 18.30: Spor ve gençlik bay
nmı: M. Kemal Elli.göz, Güzel San'atıar a
kademisinden. 18.40: Pllkla dans mıı.slkisi. 
19.15: Konferans: Prof. Salih Murad (Radyo 
dersleri>. 2Q: Müzeyyen ve arkada~ları tara
fından Türk musikisi ve halk ıarkıları. 20.45: 
Hava raporu. 20.48: Ömer Rıza tarafında.n 
arabca söylev. 21: Cemal KD.mil ve arkadaş
ları tarafından Türk muslkJsl ve halk şar
kıları, (saat liyarı). 21.45: Orkestra. 22.15: 
Ajans haberleri. 22.30: P!Akla sololar, opera 
ve operet parçaları. 22.50: Son haberler ve 
ertesi gunün programı. 

• 16 Mayıs 1938 Pazartesi 
Öğle neşriyatı: 
12.30: Plakla Türk musikisl. 12.50: Hava~ 

ôis. 13.05: Plakla Türk musikisi. 13.30: Muh
telif pliik neşriyatı. 

Ak am neşriyatı: 
18.30: Spor ve gençllk bayramı: Mehmed 

Kaplan. Edebiynt Fakültesinden. 18.40: pliik
lıı dans musiklsi. 19.15: Çocuklara masal: Ba
yan Nine. 19.55: Borsa haberleri. 20: Rıfat 

ve arkadnşlan tarnfından Türk musikisi ve 
halk şarkılan. 20 4.5: Hava rapcru. 20.48: Ö
mer Rızn tarnfından arabca söylev. 21: Fa
sıl saz heyeti: İbrahim ve arkadaşları tara
fından, (saat Ayan). 21.45: Orkestra. 22.15: 
Ajans haberleri. 22.30: Plll.kla sololar, opera 
ve operet parçaları. 22.50: Son haberler ve 
ertesi günün programı. 

• 17 Mayıs 1938 Satı 
Ö~le neşriyatı: 
12.30: PlAkla Türk musUdsl. 12.50: Hava· 

dis. 13.05: PlA.kla Türk musikisi. 13.30: Muh
telif plak n~rlyatı. 

Ak am neşriyatı: 
18 30' Spor ve gençlik bayramı. Fakih Öz-: 

len. Yüksek Mühendis mektebinden. 18.40: 
Plakla dans musiklsl. 19.15: Konferans: Fa
tih Halkevi namına: Reşad Ekrem Koçu. 19. 
55: Borsa haberleri. 20: Vedia Rıza ve ar
kadaşları tarafından Türk musikJsi ve halk 
şarkıları. 20.45: Hava raporu. 20.48: önıer 
Rıza tarafından arabca söylev. 21: Tahsin 
Karakuş ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları, (saat ll.yan). 21. 
45: Orkestra. 22.15: Ajans haberleri. 22.30: 
Plü.kla sololar, opera ve operet parçalaııı. 22. 
50: Son haberler ve ertesi günün programı. 

• 18 l\fııyıs 1938 Çarşamba 
ötıe ne riyatı: 
12.30: Plft.kla Türk musikisi. 12.50: Hava

dis. 13.05: Pl!kla Türk musikisi. 13.30: Muh
telif plak neşriyatı. 

Ak am neşriyatı: 
18.30: Spor ve gençlik bayramı: İffet Oruz. 

Yuksek ticaret ve iktlsad mektebinden. 18.4.0: 
Plakla dans muslldsi. 19.15: Konferans: Ba
kırkoy Halkevl namına Dr. İbrahim Zatı 
<Çocuk mahkemeleri). 19.55: Borsa haberle
ri. 20: Nezihe Uyar ve arkadaşları tarafından 
Turk musikisi ve halk şarkıları. 20.45: Ha
va raporu. 20.48: ömer Rıza tarafından arab
ca soyiev. 21: KlAslk Türk musikisi: Nuri 
Halil ve arkadaşları tarafından. 21.45: Orkes
tra. 22.15: Ajans haberleri. 22.30: Pıt'ıkla solo
lar, opera ve operet parçaları. 22.50: Son 
haberler ve ertesi günün programı. 

• 19 Mayıs 1931 Perşembe 
Öğle neşriyatı: 
12.30: Plfikla Tilrk musikisi. 12 50: Hava-

dls. 13.0S: PlA.kla Türk musikls1. 13.SO: Muh
tellf plll: neşriyatı. 

AkF'm neşriyatı: 
18.30: Spcr ve cençllk bayramı: Hlim.ld öz

günsu: Yüksek Öğretmen okulu direktörü. 
18.40: PlAkla dans musikisi. 19.15: Spor mu
sahabeleri: Eşref Şefik. 19.55: Borsa haberle
ri. 20: Sadi Hoşse3 ve ark.adaşlan tarafından 
Türk musikisi ve halk §artıları. 20.45: Hava 
raporu. 20.48: Ömer Rıza tarafından arabca 
söylev. 21: Radife ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk §arbları, (saat lyarıı. 
21.45: Orkestra. 22.15: Ajans haberleri. :2. 
30: PlWa sololar, opera ve operet parça
ları. 22.50: Son haberler ve ertesi ıOnün prog-
ramı. 

• 20 Mayıs 1931 Cuma 
ötıe neşriyatı: 
12.30: Plfı.kla Türk musikisi. 12.50: Hava

dis. 13.05: Pllkla Türk musiklsl. 13.30: Muh
telif pl6.k neşriyatı. 

Akşam ne rlyatı: 
18.30: Plfıkla dans musikisi: 19.15: Konfe

rans: Ali Ktunl Akyüz (Çocuk terbiyesi>. 19. 
55: Borsa haberlerL 20: Muzaffer İlkar ve 
arkadaşları tarafından Türk musiklsi ve 
halk şarkıları. 20.4.5: Hava raporu. 20.48: Ö
mer Rıza tarafından arabca söylev. 21: Ni
hal ve arkadaşlan tarafından Türk musikisl 
ve halk şarkıları, (saat ayarı). 21.45: Orkes
tra. 22.15: Ajans haberleri. 22.30: Plfı.kla so
lolar, opera ve operet parçaları. 22.50 Son 
haberler ve ertesi günün programı. 

• 21 Mayıs 1938 Cumartesi 
· Öğle neşriyatı: 

12.30: Plfıkla Türk muslklsl. 12;50: Hava
dis. 13.05: Pliikla Türk mus1kis1. 13.SO: Muh
tellf plAk neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: PIA.kla dans musikisi. 19.10: Konfe
rans: Üniversite namına, üniversite tlllm ta
buru sübaylanndnn önyüzbaşı İhsan Koca
man <Bayram, Sancak, Milll marş). 19.55: 
Borsa haberleri. 20: Necmeddin Rıza ve ar
kadaşları tarafından Türk muslklsl ve halk 
şarkıları. 20.45: Hava rapcru. 20.48: Ömer Rı
za tarafından arabca söylev. 21: Belma ve 
arkadaşları tarafından Türk musikisi 'Ve halk 
şarkıları, (saat ayan). 21.45: Orkestra. 22.15: 
Ajans haberleri. 22.30: Pliikla sololar, opera 
ve operet parçalan. 22.50: Son haberler ve 
ertesi ıünün programı. 

,.,.,,.,., 
ANKARA 
15 Mayıs 1938 Pazar 

Öfle neşriyatı: 
12.30: Karışık pHik neşriyatı, 12.50: PHi.k: 

Türk muslkls1 ve halk ıarkılan, 13.15: Dahi
li ve haricl haberler. 

Akşam neşriyatı: 

18.SO: Çocuklara masal CMasaldede). 18.50: 
Karışık plft.k neşrltyatı. 19.15: Türk musikisi 
ve halk §arkıları (Makbule Çakar ve arko.
daı;ları). 20: Saat D.yan ve arabca neşriyat. 
20.15: Türk musikisi ve halk şarkıları (Salfi
haddin ve arkadaştan). 21: Konferans: <Ge
nel Kurmay tallın ve terbiye dalresl tem, 21. 
15: Stüdyo salon orkestruı. 22: Ajans ha
berlerL 22.15: Yarınki program ve İstiklal 
marşı. 

• 16 Mayıs 1931 Pazartesi 
ötıe neşriyatı: 
12.30: Karışık pllt neşriyatı. 12.50: PlO.k: 

Türk musikisi ve halt tarkıl.arı, 13.15: Dahi-
11 ve harici haberler. 

Alqam neşriyatı: 
18.30: Karışık plak neşriyatı .18.50: İngi

lizce ders: (Azime İpek>. 19.15: Türle musi
kisi ve halk §arluları (Servet Adnan ve ar
kadaşları). 20: Saat Ayan vt arabca neşri
yat. 20.15: Türk musikisi 'f8 halk şarktlan 
CHalOk Recai ve arkadaşları). 21: Konferans: 
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ÇINARALTI 
Kendimin de şaştığım bir çeviklikle 

hayvandan atladım. Avluya girdim. 
O şimdi çıplak ayaklarından, ev kı

yafetinden utanır g\bi sıkılıp çekinerek 
bana yol gösteriyordu. 

- Hayvanı buraya bağlayınız efen
dim. 

Bahçenin meşhur söğüd ağacını gös

tiğimi hissederek hemen lakırdıyı de
ğiştiriyorum: 

- Demek baban göle gitti.. çiftliğe 
gelen balıkları galiba baban tutuyor. 

- Evet efendim. 

- İşte ben de ona teşekkür etmeğe 
geldim. Bir paket de sigara getirdim. 
Onu verirsin babana e mi? 

teriyordu. 
- Galiba hamur 

Babası için getirdiğim paketi verirken 
açıyordun Sıdıka kendisine hazırladığım çikolata pake -

hanım. tini de uzattım: 
- Evet efendim. 
- Ne hazırlıyorsun bakalım. Börek - Bu da senin için Sıdıka hanım. 

mi, yufka mı? Yumuk, beyaz! ;pamı.aklan titriyor. 
- Pazlama yapacağım efendim. Paketleri alırken gözlerinin içine ya -
_ Bravo ... Ben de pek severim. Çift- kından doya doya baktım .. uzaktan gö

likte bizim Hasan dayının karısı da ya- ründüğünden daha enfes .. açık mavi ze
par ama her halde seninki daha güzel min üzerine ytldız gibi kurşuni ve kum-
o' acak! ral benekler serpilmiş .. kıvırcık, kum-

Mavi gözleri bütün safvetile açıldı: ral kirpikler arasında o kadar tatlı gö-
- Niçin efendim? rünüyor kil 
- Tabii değj.l mi ya! Senin bu güzel Misafirini -istediği gibi ağırlıyamadı· 

ellerinin yaptığı şey elbette daha gü- ğından müteessir gibi sonduımadald 
zel olur. koyun postu serili kerevete oturmamı 

Kulaklarına kadar kızardığını görü- rica ederken sözünü kestim: 
yorum. Uzun kirpikleri titreşiyor, önü- - Yok, çok kalacak değilim Sıdıka 
ne bnkıyor. Ben de birdenbire ileri git- hanım. Yalnız şu hamuru nasıl açıyor-

-
(Tekirda~ saylavı Rahml Apak). 21.15: Stüd
yo salon orkestrası. 22: AJan.s haberleri. 22. 
15: Yarınki program ve L"'tlkllil marşı. 

• 17 l\layıs 19SI Satı 
Öğle neşriyatı: 
12.30: Karışık plfik neşriyall, 12.50: Plak: 

Türk musikisi ve halk prkıları, 13.15: Dahlll 
ve harici haberler. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: Prn.kla daıu musikisi. 19.15: Türk 
musikisi ve halk p.rtıları (Hikmet Rıza ve 
arkadaşları). 20: Saat lyarı ve arabca neş
riyat. 20.15: Türk muslldsl. ve halk şarkıla
rı <Salft.haddln Şenar ve arkad~arı>. 20.4-5: 
Keman solo (Viyolonist Necdet Remzi Atak>. 
Plyanoda: Marsel Bl. 21: Konferans: (Bolu 
saylavı Cevad Ab'baş Gürer). 21.15: Stüdyo 
salon orkestrası. 22: Ajans haberleri. 22.15: 
Yarınki program ve İstiklal marşı. 

• 18 l\taylS 1938 Çarşamba 
Öfle neşriyatı: 
12 30: Karışık plak n~rlyatı. 12.50: Pl!k: 

Türk muslklsi ve halk şarkılan. 13.15: Dahlll 
ve harlcl haberler. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: Karışık pllik neşriyatı. 19.15: Türk 
m·usiklsl ve halk şarkıları (Servet Adnan ve 
arkadaşları>. 20: Sat ayarı ve arabca neşri
yat. 20.15: Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Nihal ve arkadaşları) 21: Konferans: (Ga
zianteb saylavı 4\11 Kılıç). 21.15: Stüdyo sa
lon orkestrası. 22: Ajans haberleri. 22.15: Ya
rınki program ve İ.stlklM marşı. 

• 19 Mayıs 1938 Perşembe 
Öğle neşriyatı: 
12.30: Karışık pl!k neşriyatı. 12.50: Pliik: 

Türk musikisi ve halk oarkıları. 13.15: Dahlll 
ve harici haberler . 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Plfı.kla dans musikisi. 19.15: Türk 
mu.<ıiklsi ve halk şarkıları <Makbule Çakar 
ve arkadaşları>. 20: Saat !yan ve arabca 
neşriyat. 20.15: Radyofonik tcmmı: (Gençler 
Grupul. 21: Konferans: (Ordu saylavı Selim 
Sırrı Tarcan). 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 
22: Ajans haberleri. 22.15: Yarınki program 
ve İstıklfıl marşı. 

• 
20 l\layıs 1938 Cuma 

Öğle neşriyatı: 
12.30: Karışık plak neşriyatı. 12.50: Plak: 

Türk musikisi ve halk: şarkıları. 13.15: Dahili 
ve harici haberler. 
Akşam nşlyatı: 

18.30: Karışık plAk: neşriyatı. ı9.ı5: Türk 
musUdsl ve halk şarkıları (Hlkmet. Rıza ve 
arkada§ları>. 20: Saat D.yarı ve arabca neş
riyat. 20.15: Türk musikisi ve halk şarkıları 
{Handan ve arkadaşları), 21: Saksofon solo: 
(Nihad Esengln). Piyanoda {Marseı Bl). 21. 
15: Pl!ıkla dans musikisi. 22: Ajans haberle
ri. 22.15: Yarınki program ve İstlklfU marşı. 

Yakub tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 22599 ikraz numarastle borç alı· 
nan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmeıne-

sinden dolayı· satılmasına karar verilen ve tamamına ehlivukuf tarafındar. 1500 
lira kıymet takdir edilmi§ olan Hasköyde Keçecipiri mahallesinin Çöplük sob• 
ğında eski 4, 4 mükerrer, yeni 12, 14 kapı numaralı bir tarafı hali arsa, bir tarafı 
Maliyeye aid arsa, bir tarafı harab Çeşme sokağı ve tarafı rabii Çöplük 110kal' 

ile çevrili iki ahşab evin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

12 No. lu ev: 

Zemin kat: Zemini kırmızı çini bir antre, solda bir kapı ile girilen zemini kJl"
mızı çini bir taşlık, maltız ocaklı bir mutfak ve hela, iki oda olup sıvaları dökiil
mü~ tamire muhtaçtır. Sağda zemini kırmızı çini antre bir sofa, iki oda, mutfak 
ve hela vardır. 

Birinci kat: Solda bir sofa, umini kırmızı çini dö~eli maltız ocaklı bir mutfak 

ve hela, birinde yük ve dolab olan iki oda vardır. Sağ taraf ta sol tarafın aynidit• 
14 No. lu ev: 
12 No. lu evin ayni kat ve ayni tertibat ve teşkilattadır. 

Umumi evsafı: 12 ve 14 numaralı evler ahşab ve ikişer katlıdır. Her iki ev bir

birinin aynidir. İçinde elektrik tesisatı vardır. Binanın saçaklarile bazı aksaf111 

tamire muhtaçtır. Vesaiti nakliyeye uzaktır. 
Mesahası: Umum sahası 178 metre murabbaı olup 12 No. lu ev (89) ve 14 No. ııı 

ev de yine (89) metre murabba~dır. 

Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı açık arttır

maya konmuş olup 11/7/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 den 16 Y' 
kadar Adliye binasındaki dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. lıfl
tırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde gayrimenkul e1l 
çok arttıranın üzerine ihale edilecek, aksi takdirac en son arttıranın taabhndil 
baki kalmak üzere arttırma on beı gün müddetle temdid edilerek 26/7/938 tari
hine rastlıyan Salı günü saat H den 16 ya kadar gene dairemizde ikinci•~ 
arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayrimenkul en çok arttıranıO 
üzerine ihale edilecektir. 

Satış peşindir. Talihlerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıyıneti' 
% 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir bankanın teminat ın~1'· 
tubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye aid ten viriye, tanzifiye ve dellAliye resiınlerl 
ve Vakıf icaresi satış bedelinden tenzil Pdilir, 20 senelik taviz bedeli müpriY' 

aiddir. 
2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasıocJt 

bu gayrımenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alakadaranın ve irtif•~ 
hakkı s!lhiblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddlal•

1 

rını, bu il~nın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile biİ" 
dirmeleri icab eder. Aksi halde hakları tapu siciliJe sabit olmadıkça satış bede
linin payıaşmasından hariç kalacakları ve daha fazla malCımat almak isteyenle" 
rin 11/6/938 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacJ~ 
olan arttırma şartnamesile 934/2441 numaralı dosyasına müracaatlan ilan olıJ· 
nur. (2866) 

Keskin kasabası Elektrik tesisah 
ı - 2997 lira keşif bedelli santral binası ve 1200 liralık 200 adet ağaç direk A~ 

6500 liralık 60 normal beygir takatinde Buhar Lokomobil KondanseU ve 11~ 
lira 1teşif bedelli Elektrik §ebeke tesisatı ki cem'an 22639 lira bedeli keşfi ve Nafii 
Vekaletinden musaddak projesi mucibince Keskin kasabasının elektrtk te.sfSlltl 
25/4/1938 tarihinden itibaren lrapalı zarfla 45 gün müddetle münakasaya konul' 

• muştur. 
21 Mayıs 1931 Cumartesi 2 _ İhale 10/6/1938 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 15 de Ke,kin B" 

Öf le neşriyatı: lediye EncUmeninde yapılacaktır. , 
12·30: Knrışık plAk neJriyatı. 12.50: Plak: 3 _ Talibler bu gu .. ne kadar Uakal 15.000 liralık Lokomobilli Santraı ve El~ 

Türk musikisl ve halk §arkıları. 13.15: Da hlll - · ...1.J 
ve harici haberler. trik tesisatı yaptıklarına dair Nafıa Vekaletinin müteahhitlik ehliyetn~ 
Akşam neşriyatı: ibraz edeceklerdir. 
18.30: Çocuklara Karagöz <Küçük All). 19. 4 _ Proje ve şartnameler Keskin belediyesinden istenip ve alınabilir 

15: Türk musikJsl ve halk şarkıları (Servet 5 _ Talipler tesisatın heyeti umumiyesine talih olabilecekleri gibi ııantral "'.; 
Adnan ve arkadaşları). 20: Saat ayarı ve a- er 
rabca neşriyat. 20.15: Türk musikisi ve halk nasının inşaatı, ağaç direklerin füzarı, ve Lokomobil kısmile direklerin dUr:ilill 
şarkıları (Hikmet Rıza ve arkadaşları). 21: ve Elektrik şebeke tesisatı i~lıı üç kı!ım üzerinde ayrı ayrı teklif verebilırlet· 
İlkbahar at yarışlarının ikinci haftasının ko- 6 - Talipler ihaleden evvel % 7,5 nisbetinde ve ihaleyi miiteakib 3 15 nllbt° 
şuya iştirak edecek atlar ve kazanma ihtl- tinde teminat vereceklerdir. .....a 
mallerl hakkında konuşma: <Abdurrahman 7 _ Taliplerin eksiltme kanunu mucibince icab eden vesaiki hamilen 10/8/l" 
Atcı>. 2ı.ı5 : Stüdyo salon orkestrası. 22: A- Cuma gu··nu·· saat 15 den evvel Keskin belediye encümenine müracatları ilin olll' 
jans haberler!. 22.15: Yarınkı program ve is-
tlklfll marşı. nur. Postada vaki gecikmeler na1arı itıbara alınmaz. (2560) 

sun, merak ediyorum. Sen işine başla, kadar sevindi ki göz bebeklerindeki o niyor. Ne temiz renkler., ne temiz te' 
ben biraz seyredeyim. cımgılar parladı. ve ne temiz ve ne ideal bir kadın· rtıl 

Bu teklifsiz hareketlerım onu Hk _ Şimdi ottlr bakalım Sıdıka hanım, Bu canlı ~e~hayı _ne~is bir şuruP1 ~ şaşkınlıktan kurtardı. Bir anda ayak- şu yufkayı açarken seni seyredeceğim. kana kana ıçıme sındırmeğe ç~~ Y ~ 
lnnna geçirdiği eski terliklerle yanda- Art k ·ık u·· ~- kl"g"· kalmamı~tı Bu rum. O kadar kendimden g~mışitO ·" • • • t "d • } 1 r ,Ke ı ı 'ı • • , k d t } k" kızl ftOV' 
kı bır kapıdan geçtı. çerı e hır şeyler a umu adeta emir yerine tutarak he- çıtın ar asın a op anan oy a dJ' 
vapıyordu. Tabak, çanak sesleri işidi- rz t bl b gp.rtı· çekınm· ek bizi seyrettiklerini farketmedim. sı Jll 
J men a anın aşına -~ .. - . . ketıP' 
yordum. . . k 11 t k ..J· ekl 

1
• e ka kanın başını çevırmesıle ben de _11 

. sızın o arını e rar uırs er n - ld' b . :t dah faP 
Bu beyaz badanalı sundurma yeri d . d munta am hır" beden ter • me ge ım ve u vazıyet e a 

.. 1d - ar sıva ı.. z d k 1 d - d - "ld" kırmızı toprak duşeli o ugu halde ne b" . .. . b k.. kı ın ne du·· z ev e a marn ogru egı ı. .. . . .. ıyesı gormıyen u oy z ın - . . 
sade, ne rahat bir gol~elıktı: Guzel Sı- '"n bir vücudu vardı. Yuvarlak fil dişi Kalktım, elımı uzattım: ıt#' 
dıka kerevetin köşelerıne bır kaç yas- gu . d bo dan sonra ge- - Allaha ısmarladık Sıdıka h•~.,. .n rengın e uzunca ynun . .. . . l1P' 
tık _da koym~ş ... uzerlerl gergef i~le - niş omuzları san saçlı başını ne güzel Velı~~pta~a çok selam, ınşallah btı' --'' 
melı .. çok iptıdaı, fakat o kadar goz a- ··~ı . d ka gun koyden geçersem gene ugır 

k 
. d k . k go.:. erıyor u. b" . . 

Iıcı i! Köyler e ınnızı rengın ıy • k 
11 

h k t ttik d 1 ır ayranınızı ıçerım. 
meti var. Nar çiçeği renginde ibrişim . ~ıp~ ko arı ;r~ ~ gieb. ce. 1~.ğa. e; Beni ağılın yanına kadar geçirdi- • 
le işlenmiş bir gül .. duvarda bir de yün sı.?ı!:1 ~spor~ a .~ ~~ 1 gerı ~ 1~. Çl.tin üzerinden yükselen başlat•.!,, 
çıkırığı asılı. Sıdıka muhakkak bununla kgorud yoyr .. u~.d e gur drz ve nek 

51 
a ı ralıklarından bakan gözler git~1;;"'. 

. l"k . 1 . .. .. ız ı. uzun e ne pu a, ne rem, ne • 1 d K"' 1 h h • bl d~ 
ıp ı ış eyıp çorap oruyor. .. . lm b b .. d çoga ıyor u. oy e er angı r dl' 

Onu bir anda gene karşunda gör • surmehehsetrtı 0b. ıkyadn u bpilemtünet yuzl'ği~ 1<0duya meydan vermemek için bU 
d .. El" d bi b kı b bl d tam sı a e ır a ının aze 1 f ··k k 1 d d" ki um. ın e r a r maşra a r e .. ır ·. d a yu se ses e e ım : L 
bardak. ve guze ıgı var ı. - Veli kaptana çok sellm, ban• !'-

O kadar utanıyor ki, elindekileri dü- Onu bütün hayranlığımla seyredi - ne taze sazanlar bulsun! tol 
şürece~ ?iye korktu~. Hemen fırladım: yordum. H~lk~tın bu sevimli mahlô.ku Ve kuyu başındaki taşa çektiğltrl tJI' 

- Nıçın zahmet edıyorsun Sıdıka ha- süslenmek ıhtı~acı ve arz~ ~uymı!an atıma sıçradım. Köy çocukları ve ~~ı-o 
mm, dedim.. o belki hayalinden btle saçından, tırnagına kadar bütun tabıtli- rı nereden öğrendiklerini btıınediS .... 
geçirmediği bu ziyaretin verdiği h~ ği ile görünüyor. bir itlyad ile beni alkışladılar. p 
yecandan kurtulamıyarak kekeliyor: Eğii1d~e gözüme dlişıen göğ'sü blr Handiyse köy muallimi, mubtsı1 ~ • 

- Niçin .zahmet olsun efendim?. Ye- bahar gibi.. meyva bahçelerinin bahar peşine takarak gene yolumu kesıece ~ 
ter ki ayranımızı beğeneslnlzt hali gibi.. biraz evvel dıfandan gördü- ti. Bu telitş ile mahmuzları ııaY""' 

Dikkatle maşrabadakl ayranı barda- ğüm gibi hamur açmak için hareket e- karnına basıverdim. 
ğa boşalttı, susamıştım da bir yudum· derken saçaıdan girebilen güneş parça· İçimde tatlı bir sevinç var. J 
da bltirdilim için bir daha uzattım. O sı altında san aaçları parlayıp aöJıele- ( AarkUI ,,IJf 
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'I'etrıta nıımnraaı: ı 

Perili konakta 
Dünku kısmın 

hUIAsası 
•a~erın nıuharrtrl Ce
lı-ııtı. Fehnıı, emlfl.klnln 
tu Ue geçinen ve dos
~an Polis erkAnına 
litıcı lı zabıta meseıeıe
leıı e Yardım etmek
taıı başk(l igl bulunmı
lıııı aıdvan Sadulla-

'l' kAtıbı hususlsldlr. 
tl~ arıh 31 llkteşrln ... 

lllurıu pis btr tış 
tıırıu 
~h ··· Rıdvan Sadul-
l.ta Ue Cevad Fehml • 
ıa11Çkadatı apartımantı.ıı lll.?l oturma oda-
1\ıd~a bulunuyorlar. 
fıtıı an Sadullah kttn.b 
~,Yor, Cevad Fehmi 
ttı'~ he.!ablarlle meı
foıı" Bu mada tele
~ ı;aıı.Yor ve bir geno 
~ 8es1 Rukiye Sevlm 
)()r arkadaşını an
•atı.' 'I'eıeronu açan ce
taıu Fehnıı cenç kıza 
htıı ış nunıara oevtrdl
~~Ylüyor.sa da dln
tıı Yor ... Onun ısra-
~ .. 80Yledikler1n1 not 
.,. JOt G "le b~ enç kız tercü-

SON POSTA 

(Her hakkı mahfuzdU't) 

bir facia 

rı t romanın lk1 ay
~ :rcurnesı arasmda-
llıe(~~an not ettir- Hakikaten basamağın iizenn de kapkara bir kedi duru.yor, başım kal dırmış, 
'l'eıer lr. ı§ılda yan gözlerile bize bakıyordu. 

ttıı s on kapanınca Rotiye Sevlmln Rıd- sa bir boy ... Zayıf bir vücud ve dünya- k d · 
~ tıaduııah tellmelerlnln nt barflerlle baş- d muşa , aıma gülümseyen bakışları 
beıtıy lr is1nı olduğu nuan dlktatıerlnl cel- a on bin çeşid tebessüm varsa bunların vardı. • 
~l Jt~i·· Mevzuubaba romanın bir tercüme- en çirkini ile mütemadiyen sırıtan bir Serkomiser bizi ve kendisini tanıtın-
~! Ubhıı.nede ~uluyorlar. Genç kızın söy- çehre ... Sık sık kırpışan minimini göz· ca: 
~ıu~leıarıe romandaltl ayni cümleleri lerindeki yarı hilekar, yarı kinci ba- - Size zahmet verdim beyler, dedi. 
~u gö~~r~r~da fU fazlalıklar bulun- kı~lar bu 5ehrenin dudaklarındaki dai- Mesele belki de sadece bir şakadan iba-
btc.ı,;· .. Defter ... Bir ... Per1ll ev... İmdad mı tebessumle t~m bir tezad teşkil edi- ret. Benim fazla kuruntulu bir adam ol-
~llan. lyor ... Genç kız ... Evlenmek üzere bu- y~r. l~ocaman bır baş, çiçek-ten yan dö- mamdan doğan bir iş ... Zabıtaya haber 
a,11~ Teb'Jtkede ... Sonrn ... > kulmuş kaşlarla bıyıklar ve nihayet ça- verip vermemekte uzun boylu tereddüd 
~r~ Sadullah bunlan fU ıekllde sıraya lı yığınına bcnziyen bir saç kümesi... ettim. Sonra kendi kendime cCanım, 
'~len'nıet n-A-- bul .. lr k t h Serkomiser Osman yan asabi: dedim, sen polis mektebinde uzun boylu <le . u~n: unan u genç ız e - p 1. "d·· . . d 
ber ·· lındad bekleniyor.> - o ıs mu urıyetın en geliyoruz, muallimlik etmiş bir adamsın. Eğer en-

Sayfa 13 

ElV. LAK SATIŞI 
fstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Anestinin Sandığımıza 17291 hesap No. sile 350 lira borcundan dolayı birinci 
derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemediğinden hakkında yapılan takib 
üzerine 3202 No. lu kanunun 46 ıncı maddesinin matufu 40 ıncı maddesır.e göre 
satılması icab eden Üsküdarda Solaksinan mahallesinde Selamiali efendi cadde
sinde eski 216, 218 yeni 184, 186 No. lu iki dükkanlı bir evin tamamı bir buçuk 
ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapıl
maktadır. Arttırmaya girmek istiyen (80) lira pey akçesi verecektir. Milli ban
kalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş vergilerle çöp 
ve fener resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli borçluya aiddir. Arttırma şart
namesi 20/5/938 tarihinden itibaren ted)cik etmek istiyenlere Sandık Hukuk İş· 
leri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair 1üzumlu izahat 
ta şartnamede ve takib dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları 
ledkik ederek satılığa çıkarıb.n gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve 
itibar olunur. Birinci arttırma 20/6/938 tarihine müsadif Pazartesi günlı Ca
ğaloğlunda kfün Sandığımızda saat 15 den 17 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat 
ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icao eder. gay· 
rimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Ak· 
si takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile arttırma 15 gün daha 
temdid edilerek 5/7 /938 tarinine rnüsadif Salı günü ayni mahalde ve ayni saatu 
son arttırması yapılacaktır. Bu arttırma da gayrimenkul en çok arttıranın üs· 
tü.nde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irti
fak hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddiaları
nı ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu si· 
cillerile sabit olmıyanlar sat?ş bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha 
fazla malumat almak istiyenlerin 37 /28 dosya numarasile Sandığımız Hukuk 
İşleri Servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* DİKKAT 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek istiyenle

re tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usulüne göre kolaylık 
göstermektedir. (2870) 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Küçük Menderes ıslah sahasında yapılacak büyük şüt, Başyatak başındaki 

şüt ve c5> küçük köprü inşaatı, keşif bedeli c213.989> lira c42> kuruştur. 

2 - Eksiltme 20/5/1938 tarihine rasthyan Cuma günü saat 15 de Nafıa Veka
leti Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usu
lile yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık işleri genel· 
prtnamesi, fenni şartname ve projeleri clO> lira c70, kuruş mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin cl1949, lira ,47, kuruşluk muvak
kat teminat vermesi ve c50> bin liralık Nafıa Su İşlerini veya buna muadil Nn
fıa İşlerini taahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil nafıa işlerini ba
şamiakta kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Vekdletinden alınmış müteahhitlik ve. 
sikası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde verme
leri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. cl217> c2417> 

"'· \ertıardan sonra <yanı Eyübde) per111 Kenan beye haber ver, dedi. Ama yal- dişelerin tahakkuk etmezse zabıta erka-
ltııı~a nız ona, anladın mı? Başkasına söyle- nından birkaçı bu emeğine mükafaten ~lllllllllllllllllllllllilUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllillllllllllllllllll!:: 
~ıen! Sadullah muammayı aydınlatıyor: diğini duyarsam gözünü patlatırım' düğününde senin sevincine iştirak et- == Tur·· k Hava Kurumu -=-=-
oıa ek üzere bulunan, hayatı tehlike- S k · . ·-

b~ ~ n, aynı zamanda sıtı bir tarass d al- er ·omıser şapkasını genye dogru miş olurlar ... • Böylece işin teselli tara- - -

~~utuıan blr genç tız, Rıdvan Sad~lah- itmiş, ellerini ceblerine sokmuştu. Hiç fını bulunca polis müdürüne haber ~======- B ·u· v ·u ... K p ·ı YA N· G o s u ==§=-~llıyor dad lsUyor. Bunun için hile yoluna adeti olmadığı halde yere tükürdü. Son- yolladım. 
~ lll. l{ütüb~neden blr titllıb alıyor, için- ra kapı kanadını gözleri gözlerimizde Serkomiser Osman: 
~ ıgiu~Yl'en cumleler çıkanyor. Söylemek olduğu halde sırıta sırıta kapıyan uşa- - Temenni edelim ki böyle Qlsun, 
11...d\'an SaeUmelerl bu cümlelere llflve ediyor, g-a hiddetle bakt - d d -
'IQr " dullahın lsmlnl tadın ismine çevi- ı. beyefendi, dedi. Daha doğrusu böyle O· ==- 2. ci keşide 11 / Haziran/ 1 ';)38 e ir. ~ 

>ot. e arkadaşı imiş ılbl ona telefon edi- Bu bakışa hiç aldırmıyan cüce, gene lacağından şübhe yok. Her halde üzül- =::: 
ttııld.,an o ._Y~Pı.~kan tebc~ümü ile. sırıta sırıta meyiniz. Artık fazla konuşmıyalım. ~ Büyllk ikramiye: 45.000 Liradır ... §_= 
-. ~•ad Sadullah meseleyi böylece halledin- yurudu, sahanlıgın nihayetınde ve yarı Mükalemenin uzaması nazarı dikkati - -
ıs.._tı. dost Fehmlye clnayet masası serkomi- karanlık içinde yukarı doğru yükselen celbedebilir. Bize ayak üstü olup bite- ~ Bundan haıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle ~ 
~~ 'l' u Osmanı telefonla bulmasını söy- h b . • • _ _ 
"""; 

0 
eıeron edlllnce anlaşılıyor ki serko- a şa merdıveni agır agır çıkmağa baş- ni kısaca anlatınız. Sonra sizinle bera- 55 ( ı0.000 Te 20.000) liralık iki adet mükafat vardır... § 

~~a~. 3tnan da ayni f§le meşguldür. Sabur la~~· ber yukar1, dig· er misafirlerin yanına - d k d bini k' · · · d b · = "'<ldeı u =: Şim iye a ar erce lf1Y1 zengın e en u pıyangoya =::: 
0 ("'er aııestnın büyüt oğlu Eyubde a- çümüz de arkasından bakıyorduk. çıkalım. Bizi muaJlim arkada.;:larım, di- - == 

t"" reruı Konat> adile ma f k ğ d M d' · d d d " =- ittirak etmek ıureti.le ıiz de taliinizi deneıriniz... = ~e e ru ona ın a er ıvenın yarısın a ur u, bize döne- ye tanıtırsınız. Gece de burada kalaca- r 

~ ~ ın"~~r:;:ı;ır~~:v~~a~ui~:e~e b~:;:ı~ rek tekrar sırıttı ve nihayet gözden ğız. Polis müdürünün emri böyle. Şim· ~lfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllflfW 
ittı-!ttUrıannm da hazır bulunmasını ıste- kayboldu. di sizi dinliyoruz. 
h~~ Serkomiser Osman bir daha yere tü- _ Meseleyi iki üç ke1ime ile hüiasa 
~-q lıL~~SadullaJı, aertomlser Osman ve Ce- kürdüktan sonra homurdandı: 
-.: ''l!,l!Ili etmek kabil. Teyzezadem Selma ile 

•rıa§tın perlll tonafa beraberce gitmeyi - Hay Allah belasını vermesin, bu-
Yorlar. 

1 
d''-" . b 

1 
evleniyorum. Müstakbel karım ebevey-

(R . rası nası ugun evı, e. nini küçük yaşta kaybederek çocuklu-
oman Jevam eJıyor) İnsanı ürküten bir loşluk ve sessizlik 

-2-
b .Perili konakta bir facia 

ı .. ~Nb · 
"'lı~ it ıskelesine çıktığımız zaman or-
~~cl tarrnağa başlamıştı. Sahur Pa
~ ~r ailesinin (Perili Konak) di
.-ııı-t 1t f evlerini bulmak güç olmadı. 
~l'q atlı ahşab konnğın mermer bir 
~~et~e~ıe çıkılan kapısında 'bir hayli 
~i dik. 
~ a~Yet masası serkomiseri Osman 
~l'clll. ~~edense fazla sinirli görünü-
~ ılın faydasızlığını görerek ka-

~~cla.ıı ~~klamak üzere iken kanad
t il ata~~~ tuhaf bir gıcırtı ile aralandı. 
~l Uıtı ~an uzanan kocaman bir baş 

~~eli n müddet dikkatle süzdü. Son
~ ~ç . Çekiıe~k yol verdi. 
d~~ctiıt bi~ ampulle yarı aydınlanan 
~ a genış mermer bir sahanlığa gir-

~~~Yı açan evin uşaklanndan biri 
"'tıatlı~d Bir eli hAlA kapatmadığı kapı 
~"~dana Yüzümüze ,bakıp duruyordu. 
~~Ilı h, seneıer geçmesine rağmen bu 

'11?) ön ala dün görmüşiirn gibi gözü-
tinde. ... Cüce denecek kadar kı· 

ğunu aramızda geçirmiş kimsesiz bir 
içinde yalnız kalmıştık. Rıdvan Sadul- kızcağızdır. Daha babamın sağlığında 
lah ile serkomiser gibi ben de etrafı mevzuubahsolan bu izdivac tasavvuru 
tedkike başladım. bundan birkaç ay_ evvel karar haline 

Mermer sahanlığın sağında ve solun- girince postadan bir takım mektublar 
da iki kapı bulunuyor, bu sahanlık ile almıya başladım. Evvela nasihat eder 
muşamba döşeli büyük bir sofanın bir- gözüken bu mektublar nihayet tehdid 
leştiği hat üzerinde bir bölme yükseli- edici bir ifade taşımağa başladılar. So
yordu. Bölmenin ortası tabii hadden nuncu mektubu dün aldım. Bunda cHa
birkaç misli büyük bir kapı şeklinde a- yatınızla oynuyorsunuz. Bu izdivac her 
çık bırakılmıştı. Bunu geçince gene ikiniz için de ölüm demektir. Kurtul
sağda ve solda iki oda kapısı bulunu- mak için önünüzde mevcud birkaç sa
yordu. Karşıda, sofanın nihayetin - atlik mühletten istifade ediniz!• deni
deki cebhede sağda yukarı çıkan, solda liyordu. 
aşağı bodrum katına inen iki merdiven Temas ettikce siz de anlıyacaksınız 
görünüyordu. ya, biz aile halkı garib insanlarız. Üze-

Serkomiser Osmanla Rıdvan Sadul- rimizde sebcbsiz ve manasız bir korku
lah paltolarını çıkararak sokak kapısı- nun daimi tazyikı vardır. Bunun tesi
nın yanındaki portmantoya astılar. Ben rile olacak malfun teşebbüsleri yaptım. 
de onları taklid ederken yukarı çıkan Serkomiser sordu: 
merdivenin sonundan aya'k sesleri ak- - Bu mektublardan ve zabıtaya ha-
setti. Biraz sonra 36-3 7 yaşlarında tah- ber verdiğinizden ev dahilinde kimin 
min ettiğim bir adamın merdivenleri haberi var? 
indiğini gördük. Serkomiserin haber - Hiç kimsenin! 
gönderdiği Kenan bey bu zat olacaktı. - Selma hanımın? 
Yanımıza gelerek ellerimizi sıktı. - Onun da yok! 

Orta boylu, pos bıyıklı, babayani ta- - Mektublar el yazısile midir? 
vırlı bir adamdı. Çehresi derin çizgiler- - Hayır, makine yazısile! 
le kaplanmıştı. Mütevazı bir hali, yu- - Tabii imzasız? 

I 

- Hayır, altlarında daima tuhaf bir 
imza var, (Hayalet) diye! 

miz irkilerek durmuş, başlarımızı, aşa
ğı, mermer sahanlığa çevirmiştik. 

Ev sahibi kısık bir sesle bize seslen
di: 

Serkomiser, Rıdvan Sadullaha baktı, 
onun soracak bir .şeyi olmadığını anla· 

- Validedir. Senelerdenberi sinirle
yınca: 

_ Beyefendi, artık yukarı çıkabili- rinden rahatsız ... Ara sıra böyle krizler 
riz, dedi. Öğrendiklerimiz şimdilik ka- geçirir. Buyurun, beyler! 
fi. Unutmayınız, bizi cMuallim arka- • 

İkinci kat büyük bir salonla üç oda· 
daşlarım• diye tanıtacaksınız. 

dan müteşekkildi. Salonun ve iki oda-
Kenan bey öne düştü, yan karanlık nın kapıları merdivenin bulunduğu kü

içinde yükselen merdiveni tırmanrnağa çük sofaya açılıyor, üçüncü odaya ise 
başladık. salondan geçiliyordu. Salonla bu odayı 

Ev sahibinin arkasından giden ser- camlı bir bölme ayırıyordu. Düğün 
komiser merdivenin yarısında birden- münasebetile bölme açılmış, salon A
hire kösteklendi. Bulunduğumuz nok- rab harflerinin 8 rakamına benziyen 
ta bir dönemece tesadüf ettiği için a- bir şekilde genişletilmişti. 
damakıllı karanlıktı. Davetliler 15-20 kişiyi geçmiyordu. 

Evvela kösteklenmesine sebeb olan Birçoğu kadındı. Hepsinin akrabadan 
yabancı cismin ne olduğunu anlamak oldukları anlaşılıyordu. Karşılaştığı
üzere ayağı ile zemini araştırdı, sonra mız sessizlikten bizim içeri girişimizin 
daha iyi görmek için üzerinde durduğu umumi bir dikkat ve alakayı celbettl· 
basamağa doğru eğildi. ğini sandım. Fakat bilahare bu sessiz1ilt 

- Hay Allah belasını vermesin, kedi devam edince misafirler arasında neş-
irniş... esiz, sıkıcı bir havanın hüküm sürdü .. 

Hakikaten basamağın üzerinde kap· ğünü anladım. Bir dilğün evinde değil, 
kara bir kedi duruyor, başını kaldırmış, bir cenaze odasında bulunduğumuza: 
ışıldıyan gözleri ile bize bakıyordu. hilkmedilebilirdi. Tavandaki avize sa .. 

Merdivenleri yeniden çılonağa baş- lonu sönük bir şekilde aydınlatıyor \'e 
larken arkamızdan, aşağıdan çılgın bir bu kızıla yakın renkteki ışığın altında 
kahkaha yükseldi. Sessiz ve korkunç bir takım insanlar susarak sanki b!r 
bir loşluğa bir anda yayılan bu delice şeyler, bir facia bekleşiyorlardı. 
gülüş bütün tüylerimizi ürpertti. Hepi- (Arkası ııar) 
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POYRAZ_ Ali. 
Yazan: .&. R. 

Birdenbire Şeri şatosunun öniinde acı bir feryad yükseldi, pencerelerden biri açıldı 
bir kadın başı uzandL Telaşlı bir sesle: •Kimdir, kimdir imdad istiyen?,, diye bağırdı 

Yalnız bu adamın ne sözlerine, ne 
hislerine, Jıe fikirlerine, ve hatta, ne de 
dostluğuna bir türlü emniyet edemiyo-
rum. 

Poyraz Ali, acı acı gülümsedL Kayıd
sızlıkla omuzlarını kaldırarak cevab 
verdi: 

- Adam sen de, ne ehemmiyeti var? 
'Burada, onun hüküm sürdüğü toprak
larda ebediyen kalacak değilsin ya! Kı
şın geçmesine çok bir şey kalmadı ... 
Üç ay sonra, buradan hareket edece~tz. 
İspanya limanlarına giderek düşman 
donanmasile son bir muharebeye giri
şeceğiz. Eğer ölmez sa~ kalırsak. Ceza
yire gidip yan geleceğiz. Bir daha kra
lın yüzünü nereden göreceksin? 
Şövalye cevab vermedi. Yalnız, dal

gın dalgın gözlerini u!uklarda gezdir
mekle iktüa etti. 
Aşk yüzünden alil ve perişan bir ha

le gelen bu zavallı Türk asilzadesinin 
kalbini ıztırab ile sızlatan endişe, aca
ba ne idi? 

o 
İMDAD İSTEYEN BİR ZAVALLI 

zar kadar karanlık gecede, hendeğin - Ah, dizlerim, karburga kemikle
içinde ne aranır? Belli ki; zavallı ac!am rim.. kafamın, sol tarafı... Kamıma, 
yolunu şaşırmış, hendeğe yuvarlanmış. yüzlerce mızrak giriyor .. midemin üze-
Şatoya koşan iki uşak, uzun bir mer- rinde, şeytanlar dansediyor. Görüyo

diven getirmişlerdi. Bu merdiveni he11- rum .. önümdeki uçurumu görüyorum .. 
değin kenarına dayıyarak yavaş yavaş boşluğa doğru uçuyorum. İmdad .. im
o derin çukurun içine inmişler .. ızt1ra- dad!.. 
hından, inim inim inleyen adamı güç- Hfametci Tinetin gözleri sulanmıştı. 
lükle yukarı çıkarabilmişlerdi. Yüzündeki heyecan ve endişe artmıştı: 

Kahya, mütemadiyen emirler veri- _Zavallı adam .. ıztırabının şiddetin-
yordu: den sayıklıyor. Baba Morel, ben ~u an-

- Ceketlerinizi çıkarın, merdivenin da merak içinde bulunan madmazele 
üzerine atın. Şu zavallı adamı, onun haber götüreyim. Siz de bu adamcağı
üstüne yatırın. Yavaş dikkat edin . faz- za iyi bakın. 
la sarsmayın. Biçare adamın, kırılma- Diye, mırıldanmış, üst kata çıkan 
dık kemiği kalmamış. Merdivenin uçla- geniş mermere merdivene doğru koş
nndan yakalayın.. hah, şöyle... Hadi mıya başlamıştı. 
bakalım. Ağır ağır yürümeye başla- T7':.h B b M 1 . d" t b" -s 

n.a ya a a ore ; şım ı am rr u -
yın. · · d d kt · ı· · tak t Meç 

M çh l d b .. ..k b" d"kk tl ta o or vazıye mı ınmış ı. -e u a am, uyu ır ı ·a c şa- k1 -
t kl d·ıd· H. t · T" t k hul adamın etrafını alan uşa ara mu-oya na e ı ı. ızme cı ıne , apı- . . 

1 
k 

. . temadiyen emırler verıyor, çırçıp a 
da bcklıyordu. Merak ve heyecan ıle lrn 1 f lAk t d · k mik 
k Ah rd soyu u.ş o an e a e ze enın e -

a yazya 
80

1lı ud: .. 1 .. - , !erini birer birer muayene ediyordu. 
- ava a am o muş mu. 
_ Hayır. Meçhul adam, neresine dokun~lsa 
- Kim imiş, acaba?.. a:ı bir feryad ko!.uve~iyordu. İhtıyar 
- Bir yabancı. kahya, hayretle soylenıyordu: 
- Ne olmuş? .. Acaba, haydudlaı,a - Kemiklerinde, hiç bir kınk, çıkık 

tecavüzlerine mi maruz kalmış? yok ... Fakat zavallı adam o kadar zaif 
Her taraf, derin bir sükut içinde idL - Hayır. Hendeğe yuvarlanmış. ki; adeta bir iskelet .. sanki bütün haya-
Hafif hafif kar yağıyordu. Zifiri ka- - Zavallı adam!... tında, bir lokma yemek yememiş, bir 

ranlık içinde, yalçın ve korkunç bir ka- - Meçhul adamı, alt kattaki odalar- yutuın şarap içmemiş. Bu kupkuru vü-
ya gibi yükselen Şeri şatosunun pence- dan birine yatırmı.şlardı. Sıcak havaya cud, on metre yüksekten hendeğin içi
relerinde ıŞıklar yanıyordu. girer girmez, o biraz daha canlanmıştı. ne düşer de; ne oJmaz? İyi ki, bir anda 

Birdenbire, acı acı bir feryad yüksel- Daha kuvvetli inliyerek kesik kesik bir çalı demeti gibi dağılıvcrmemiş. 
di Şeri şatosunun duvarlarında titreye söylenmiye başlamıştı: (Arkası var) 
titreye aksetti: 

- İmdad!. İmdad!. •• 
Şatonun pencerelerinden biri açıldı. 

Bir kadın başı uzandı. Telaşlı bir ses
le: 

- Kimdir.. kimdir, irndad isteyen? 
diye bağırdı. 

Derinden bir ses, boğuk boğuk l: ir 
daha yükseldi: 

- İmdad! .. İmdad!.. 
Ve soQ.ra bu ses, birdenbire kesili\·er

Cti. 
Kadın, pencereyi kapadı. Elini bir 

ipek kordona uzattL Şiddetle çekerek 
zili çaldı. İçeri giren hizınetciye müte
essir bir sesle haykırdı: 

- Tinet! .. Koş! .. Uşaklara haber ver. 
Şatonun hendekleri tarafında bir za
vallıya bir şey oluyor. cİmdad:ıt diye 
feryad ediyor. 

İki dakika sonra, ellerinde meş'ale
ler bulunan uşaklar şatonun kapısından 
fırlamışlar; şatonun garb tarafındaki 
hendeklere doğru koşmıya başlamışlar
dı. 

Uşaklar, ileri geri koşuyorlar .. imdad 
isteyen zavallıyı arıyorlar. Fakat o zifi
ri karanlıklar içinde bulamıyorlardı. 

Nihayet bir tanesi bağırdı: 
- Burada .• burada .• bir inilti işitiyo

rum. 
Meş'aleler, orada toplandı. Hep bir

Clen, hendeklerin içine uzandı. Kızıl a
levler, hendeğin içinde upuzun yatan 
bir adamı aydınlattı. 

Bu adam, inim inim inliyor, dudak
larının arasından, anlaşılrnıyan sözler
le ıztırabından şikayet ediyordu. 
Şatonun kahyası, emir verdi: 
- Merdiven .. çabuk bir merdiven ... 
İki uşak, ellerindeki rneş'aleleri sal-

lıya sallıya şatoya doğru koşmıya baş
ladı. 

Kahya, acıyan bir sesle: 
- Zavallı adam .. ya baygın veyahud, 

ölüm halinde... diye mırıldandL 
Yere çömelerek rneş'aleleri hende~e 

uzatan uşaklar, telaşlı, seslerle konuşu
yorlardı: 

- Acaba kim bu adam? 
- Yabancıya benziyor. 
- Böyle bir çehreye, ilk defa tesa-

C:iüf ediyorum. 
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SOLDAN SAl'.iA: 
ı - Bir hastalık, hastalığa tutulan. 
2 - İstirahati temin edllmlt, bozkır. 
3 - Malfımat vermek, fuıla. 
4 - Memba, ulaşmaktan emri hazır. 
5 - Eski türkcenln ilk harf!, hareket e-

den bir cismin bıraktığı teJ. 
6 - Konuşan, taldırılmanuf. 

'l - Kırmızı, işaret edatı. 
8 - Tutmak, hesabda binler hanesl. 
9 - Horoz ve tavuklarda bulunur, gtızel 

koku. 
ıo - Cemi edatı, tızerlne 1pllk sarılır. 

YUKARIDAN AŞAl'.il: 

1 - Bir U~ç. kapılarda bulunur. 
2 - İtirazı olmıyan, aual ve şüphe Uade 

eden bir tellme. 
3 - Aldatmak. bir rakam. 
t - Ucuzluğun ak.si. 
5 - Dervişlik. 

G - Arabca .su. 
7 - Asmaktan emri hazır, ip bağlarken 

yapılır. 
8 - Bovyet Rusya devlet reisinin ismi, blr 

peygamber. 
9 - Tartı lletl. 
ıo - Killhanbeyt. denizde gezilen yelkenli 

kay,ık. 

, 2 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Veremde lrsiqet 
Veremin Jrsl olmadığı gerçi kabul edU
m 'lir Cofü'tl:ır d~ar doğmaz müte
verrim bulunan anne veya babalarır.dau 
\C.>..&uua pcx yakın mublUerlnden muU~
lta mikrobu kaparlar. Az veyahud çok 
devam eden bir müddetten sonra her 
halde gene genç yaşlarda günün birinde 
bir kan kusmak lle akciğer veremi •eyn
hud beyin zan veremi .Menenjit tübcr
külöz. veyahud kan zan, cPrltonU tü
berkülöz. veyahud bez •eremi, yanı s:ı
raca şeklinde birdenbire verem tezahü
rat ve sıtması göruhir. Bu sebeble blr ev
de müteverrim kimse varsa bllhas.sa ço
cuklan çok korumak lazımdır. ÇocW.
lar pek çabuk verem mikrobunu kapnıa
ta müstalddlrler. Genç yaşta birdenbire 
ba§lıyan bir nremin sebebini o anda gi
ren mlkrobdan detll. çok sene evvel be
dene ~bil olan koh baslllerinde aramak 
llzımdır. Veremli ana veyahud babala
rın çocuklarını öpmeleri, aevmelert alda 
caiz değildir. 

Cenb isteyen okuyucularımızın posta 
pulu :roliaraalannı rica ederiz. Aksi tak
d.lrde lstelderl makabelesb kalabWr. 

Nöbetci eczaneler 
Bu rece nöbetcl olan ecuneler fQnlardır: 
İstanbul clheündekiler: 
Aksarayda: (Şeref). Alemdarda: (Abdül
kadir). Beyazıdda: <Haydar). Samatya
da: (Erofllos>. Eminönünde: <Amlnas
ya). Eyübde: (Hikmet AUamaz>. Fener
de: (Emllyadl). Şehremininde: (Hamdi). 
Şehzadeba§ında: Cİ. Halli). Karagüm
rükte; (Fuad). Küçükpazarda: (Yorgl}. 
Bakırköyünde: Cİstepan). 
Beyoflu cihetindekiler: 
İsUklll caddesinde: (Kanzukl. Dairede: 
(Güneş). Topçularda: (Sporldl.!). Tak
simde: (Nlzameddln). Tarlabaşında: (Ni
had). Şişlide: (Halk). Betiktaşta: <Nall 
Halid). 
Botazlçl, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üsküdarda: (Ömer Kenan>. Sanyerde: 
<Nuri). Kadıköyünde: <Moda - Merkez). 
Büyükadada: {Halk). Heybellde: (Halk). 

Dünkü maçın neticesi: 
Güneş:3 - Harbiye:O 

Maç uzun müddet Harbiyelilerin hakimiyeti albn~• 
geçti, Güneş 3 üncü golünü 42 nci dakikada adi 

Dünkü Güne, - H cırbiy-' maçından bir en.stcıntane 
Dün havanın bozuk olması yuzünden yıında Harbiye batlınlyetl berdevam.~ 

Takslm stadyomuna pek az seyircl toplan - C inci dakika- Melih sür'ati sa~ 
mıştı. Seyircilerin ekser1slnl genç aübaylar mtıdafllerl geçti. Kaleciyi atlattı. V• 
teşkil ediyordu. golü Harbiye kalesine bıraktı. , 

Evveli. Harblyelller tırmın don beyu Top ortalarda dolaşıyor. Oyun 11artıl!!, 
forma ile sahaya çıktılar. Halkı sellmladı - nln hlklmlyetl altında uzun müddet-~' 
lar. Bir müddet sonra Oüneşlller yen! şekil ettikten sonra maçi Oünef}ller 1-0 KP"'"" 

formal&rlle ortaya geldiler. Hakemi bekli - dılar. -ıı! 

yorlar. Harbiye: Fethi - Şatrn, Sabri - !f 11 
Oyuna tam 17.04 geçe Güne§ln akınlle din, Muhterem, Haf1m - Mücahid, ceıaı. 

baf}andı. İlk dakikalarda Güneşin güzel bir bib, Abdürrabman, inet. ,,J, 
hucümu golle neticeleniyordu. Rebllnln blr- Güneş: Cihad _ Faruk, İbrahim • ~ 
blr arkasına çektiği iki tüt semere vermedi. İmıaU, Ömer - BaIAhaddJn, Necdet. 1". 

5 inci dakika ... Harbiye mukabele ediyor. Murad, RebiL 
7 ıncl dakika .. oyun ortada cereyan ediyor. Hakem: Tarık (Süleymanlye). 
9 uncu dakika.. Birblrlnt takib eden güzel 
Harbiye bucumları.. Top Cihadın ellnde kal
dı. 

13 üncü dakika- Sol müdafi topa ellle fır
ladı. Tam çizgi üstünde endbol .. Sallhad -
dln 51k1 blr şilt çekti. Avut ... 

15 inci dakika.. SalCıhaddln topu elle gö
türmek ıstedJ. Endbol. Herkesde güJüşmeler .. 

20 lncl dakika .. Güneşin bir akınında Re
b!l içeri dalarken kaleci topu yakaladı. 

24 üncu dakika... Harbiye daha hA.klm oy
nuyor. Bu arada bir Güneş hücumu, Melih 

Bugünkü maçlar ,,_ 

Bugün mllll küme maçlarına d~ ' 
lecektlr. İzmlrde Galatasaray AisancaJcl"ı' 
Taksimde saat ı 7 de Harbiye Be§iktafia 
§llaşacaklardır. .JI 

Harblyelller dün güzel blr oyun ç~ 
lan halde mağlfıp oldular. Bugün ~ 
Beşlktaşa karşı ne yapacaklar-· Bu J1laf ' 
blyelller için mühimdir. Kümede dereo' 
zlyetine tesir edecektir. 

sa~a kaçtı. Necdete pas gönderdi. Şütw Fet- ı·zmı·rde GalatasaraJ 
hl yakaladL Oyun çok ser!.. 

27 inci dakika .. MuradJa Rebll yer deilf-

tlrd~er~ncu dakika_ :Melih salta kaçtı. Topu üçoka yenildi ~ 
geriye doğru SaUihaddlne gönderdi. Kalecl ıınll' ~ 
çıktı. Müdafller de üzerine gittiler. Kaleci İzmir, 14 (Telefonla) - Şehr ~ 
kaleye döndüğünde top Necdete geçmişti. küme dt e~asmialkn maçlanbiç~ gei}ç~IC ~ .... 
Şüt... ve nefis bir gol.. saray aıı.ımı maçını ugun ırcl ,,. 

34 üncü dakikada Harbiye sol açığı topu rolle yaptı. Maçı be§ binden fazla se~ ~ 
t Ö d dl İbrahim kendJ kalesine rakla takib etmiştir. Oyun başladık -

or aya. g n er · ü ırn fist""nl"r gö çarpıyord°:.J 
do~ru kafa lle çıktı. Top direğe sürtünerek r.a ço n u u,,,u ze ~ ~ 
kornere geçti. Fakat netice yok. Üçok akınında Said 35 yardadan --

37 inci dakikL. Muhteremin idaresinde birinci golünü attı. Galatasaraylılar da~ 
güzel blr Harbiye hücumu .. Bol iç şüt çekti. 41 1ncl dakikalarda attıkları ~i golle dl';/. 
Direğe çarparak avuta gitti. devreyi 2 - 1 gallb bitirdiler. Iklncl ~ 

Bir dakika aonra Güne§ alanda.. Melih başlandığı zaman Galatasarayın d;:;,s 
salt köşeye blr şüt çekti. Fethi plonjonla zel ve hAkim oynadıiı görülüyo~ ... ..d 
lrn$:rdı. Kalecl baygın .. Top kornerde_ atamıyorlar. Oyunun son on bef ~ 

Fethi kendine geldi. Oyun tekrar başladı. okun hAJdmlyetl altında geçU. ıl 

4.2 inci dakika- Sallhaddlnden aldıtı pası 39 uncu dakikada Saldin ve 41 ınol i! 
Necdet güzel çevirdi. Şüt.. Avut- kikada da Namılm attıklan golleri• ~' 

44 üncü dakika .. Sol açılın sıkı blr ıütü- 3-2 gallb geldi. Oyun çok zevkli cer~A 
nft Cihad yakaladı. miştlr. Galatasaraylılar mağltlbl~ 

45 inci dakika- Sol açığın ayaklannda o- rağmen iyi oynamışlar n halk tartoP'" 
lan topu Cihad aıvuta attırdı. Devre de blttı. alkışlanmışlardır. 

Blrlncl devrede rüzgara karşı oynayan 
Harbiyeliler hakiıİı, ve güzel paslarla anla - ı.d 
şarak oynadılar. Fakat kale önlerinde bece- Boğaziçi lisesinde dUnP 
rlkslzliğin son noktasına eriştiler. müsabakalar ~ 

İkinci devreye Yusuna, İ.smail yer dettş-
tirmlş olarak çılmıı§lardı. 3 üncü dakika.. Dün Boıtazlçi ıısesının Arnavudk~ 
Sağ açık Mücahid sürdü. Ortaladı. Sağ iç sahasında Darüşşafaka ne bir spor ~ 
kafa ne topu kaleye gönderdi. Ancak korne- ma.sı yapılmıştır. Merasime istıkJAl --; 
re atablldi. Bir dakika içerisinde Cihad tlç başlaruıuı. her w mekteb müdürleri ~ 
kere kurtarış )'aptı. tından söylevler verllmlştlr. BundaD ,,. ,J 

8 lncl dakika_ Harblyelller gene güzel in- ı'... 
diler. Fakat sol açık topu havadan aTUta her iki mekteb sporcuları blr geçid,., 
gönderdi. ıı inci dakika .. Bol açık bir gol da- yapmı§lardır. Sonra nıfisabakalara . 
ha kaçırdı. tlr. Müsabakaların neticeleri şunlarc:lll'' ...J 

ıs ıncı dakika.. Harbiyelilerin canlı, Gil- 100 metrede Süreyya 12 saniye 11~~ I 
neşlllerin lae zevk.siz oyunlannı görüyoruz. IPI"'"' ~ 

ıs ıncl dakika- Mücahidin ortaladığı top Bali.haddin 11.70 metre ile, 1500 de ~~ 
Uç Güneş müda!ilnin elleri arasında dolaf- zun atlamada Süreyya 6.55 metre ~' 
tı. Fakat hakem penaltı vermedi. metrede Bllek 2 dakika 17 saniye il~' 

20 inci dak1ka_ Hava bir hayli karardı •e atlamada Süreyya 1.72 metre ile bl __ J 
daha 25 dakika var. Acaba mehtapta mı oy- muşlardır. ~ 

nanacak?.. umumi puvan TUiyetlne göre 
23 üncü dakika_ Sallhaddinln blr oütü lisesi 44 _ 10 Ue atletizmi ka'iarunı~J 

Fethinin ellerinde kaldı. tbol 1 d Botazlçıır' ~ 
26 ıncı dakika_ Harbiye salt mMafil 1ska Fu ~aç:ı::ct ta~ da s..0 r 

geçti. Melih ve Murad birden fırladılar. Mu- takınılan 1 • 
rad yakaladı. Avuta attı. geldiler. 

- Kıyafetine bakılırsa, bir İspanyol 
olacak. 

Harbiyenin h~yeti denm ediyor. Fa-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ...... ••••••• kat gol atamıyorlar. 

Rize Atırceza maavlnlltl 28 inci dakika.. Murad Ofsayt vaziyette Altılar turnuvası ~ 
Bursa (Hususi> - Şehrimiz müddelamuml yakaladığı topla Harbiye kale.sine sokuldu. 

yor? muavinlerinden ve İstanbul hukuk fak1iltesi ŞllL.. lkincl goL 
Hep•dnden daha akıllı olan kahya, 10 A R A S K A ,. \ 936 mezunlanndan Bay Sallhaddln Erk~n 29 uncu dakika.. Harbiye m\'.lhaclmlert 

kendini zaptedemiverek bağırdı: • • ·• Rize a~ırceza lz& muavtnıt1ıne t&J1n edil- tekrar topu Cihadın eline bıraktılar. 
_ Ne budala adamlarsınız? Bu, me- Euuellıi halmac:anan halleclılmıı ıelılı mlftlr. M mcı dakika" Xaranlıkta devam eden o-

- Fakat bu adam hendekte ne an- Dün Taksim stadyomunda Altıl~ '
vasına başlanıldı. İlk maç olarak ~ 
meden geçen Hllftlle İstanbulspor 

1 ıııar. Oyun zevkli ıeçtı ve maç 1 • 
ma1Ifıbl7eWe bittl. 
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S Orman Koruma Genel Komutanlık 
1atınalma Komisyonundan: 

ltı. - Onnan Koruma Genel Komutanlık kıt'aları ihtiyacı için 34909 ila 52345 
lS etre YazJık elbıse kumaşı kapalı zarf usWile ihalesi 17 /Mayıs/938 Salı gunü saat 

)'a de Ankarada Yenişehirdc Komutanlık binasındaki Satınalma Komisyonunda 
Ptlacakt 2 ır. 

~ - 1'.1:ubammen bedeli 28789 lira 75 kuruş ve muvakkat teminatı 2159 lira 25 
Ştur. 

a 
11._ - Şartnameler bir lira kırk beş kuruş mukabilinde Satınalma komisyonundan 
""llabilir. 

~ - İsteklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber teklif mektublarını 
e saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri ilan olunur. c2512> 

'-----------~~~~~~~~~~~~--~~~ 

SON POSTA 

•• 
Olçü üzerine 
Fenni Kasık bağları 
Mide, barsak, böbrek 

dUşkünlOğQ.ne 

Fenni 
Kondu 
!ırtiyen!er.1 ölçü 

tarifesi gönderilir. 

EmlnönU 
lzmir sokağı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakımmz. 

O r. HAF l Z CEM AL 
(Lokman Hekim) 

DahWye mütehassuı: Pııza,.dan maada 
hergün <2 - 6> Dlvanyolu nu.·ruın 1<>'. eT te
lefonu 22398 - llt>ff .............................................................. 

on Po ta 
Yevmi, Siyasi, Havadl.i ve Halk gazetesi 

Yerebat.an, ·çatnlçeşme sokak, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE uuo 750 40U 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 "710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur, 

........._. ... -
Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi Jazımdır. 

..ı••··············································-.. 
: Posta kutusu : 741 İstanbul ; . . i Telgraf : Son Posta i 
: Telefon : 20203 : - . , ............................................... , .. 
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SAÇ BOYALARI JUVANTiN 

KUMRAL 
SiVAH 

Saçlara gayet tabii surette iı
tenilen rengi verir. Ter Te yı

kanmakla kat'iyyen çıkmaz. 

Bütün dünya sergilerinde sıhhi ev

safı haiz saç boyal11n arasında bi -
rinci gelmiştir. Saçları ve cildi 

kat'iyyen tahri§ etmeden istenilen renkte bo

yayan yegane ııhhi saç boyalandır. 

INGİLIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - ISTANBUL 

İstanbul Askeri 
,... 

Levazım Amirliği ilanları 

İstanbul Levazım Amirliğine bağlı müessesat için 113985 kilo sütün kapalı zarf
la eksiltmesi 17 /Mayıs/938 Salı günü saat 15,30 da Tophanede Levazım amirliği 
Satınalma komisyonunda eksHtmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 12538 

lira 35 kuruştur. İlk teminatı 940 lira 37 kuruştur. Şartnamesi komisyonda -gö
rülebilir. Sütün hepsi bir müteahhide ihale edilebileceği gibi Anadolu ciheti, 
Rumeli ciheti, Stır harici olmak üzere üç grupa da ayrılabilir. İsteklilerin ka· 
nuni vesikalarile beraber teklif mektubl arını ihale saatinden bir saat evvel ko
misyona vermeleri. c503> .2442> 

,,,,,,,.,.,, 
Maslakta yapılmakta olan muhavve:e merkezine ilaveten yapılan keşfin pa

zarlığı 17/Mayıs/938 Salı günü saat 14,30 da Tophanede Levazım umirliği satmal
ma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 701 lira 59 kuruştur. Teminatı 105 
lira 30 kuruştur. İsteklilerin beJli saatte Komisyona gelmeleri. c2872> c52h 

,,,,,_ 
İstanbul Levazım amirliğine bağlı muessesat için 113316 kilo yoğurdun kapalı 

zarfla eksiltmesi 17/Mayıs/938 Salı günü saat 15 de Tophnnede Levazım amirliği 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 18130 lira 56 ku-

ruş, ilk teminatı 1359 lira 79 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
Yoğurdun hepsi bir müteahhide verilebileceği gibi Anadolu ciheti, Rumelı ciheti 
ve sur harici olmak üzere üç grupa da ayrılabilir. İsteklilerin kanuni VC'sikala.; 

rile beraber teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona ver • 
meleri. c504> c2443> 

NtNW 

Hava müessesatı için beş bin liralık kadar frenk gömleğinin 16/Mayıs/38 Pa-

zartesi günü saat 15 de Tophanede Levazım amirliği satınalma Komisyonunda 

pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli beheri yüz kuruştur. Teminatı 750 lira

dır. Nümunesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli saatte Komisyona gel-

meleri. c520ı c285h 

1 Harici Askeri Kıtaatı ilanları 1 
Lüleburgaz Merkez birlikleri için 190000, Hayrabolu SV. Alayı için 30000. Kay

narca SV. Alayı için 29000, Babaeski SV. Alayı için 46000 kilo sığır eti ayrı ayrı 
kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. Lüleburgaz etinin ilk teminatı 

4100 lira, Hayrabolu SV. Birliğinin ilk teminatı 562 lira 50 Kr., Kaynarca SV. 
Birliğinin 609 liradır. Babaeski birliklerinin ilk teminatı 862 lira 50 kuruştur. 

Merkez birlikleri ile Kaynarca birliğinin eti 19/Mayıs/938 Perşembe günü, saat-
• 

leri Merkez birliklerinin 11, Kaynarcanın 15 dedir. Babaeski ve Hayrabolu SV. 
birliklerinin eti 20/5/938 Cuma günüdür. Saatleri Babaeskinin 11, Hayrabolunun 
15 dedir. Şartnameleri okumak istiyenlerin her gün, münakasaya iştirak edecek-
lerin 938 senesi Ticaret odası vesikalariyle ihaleden bir saat evvel mektublarmı 
Lüleburgazda satınalma Komisyonuna vermeleri. c836> c2483> 

tJtNııN 

İzmir Tayyare alayında ynptırılacak bir çift •F> tipi hangar inşaatı ks.pal: zarf. 
la eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 252.901 lira 25 kuruştur. Eksiltme i 
23/Mayıs/938 Pazartesi gün:i sa:ıt 15 tedir. İlk teminat 13.866 lira 05 kuruştuı. 
Keşif proje ve şartnameler 12 lira 65 kuruşa M. M. Vekaleti Satına1ma komis

yonundan alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 saj'!l: kallunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle idari şartnamenin 4 üncü rnadc!esinin 
cF> fıkrasında yazılı vesikal:ırile birlikte teklif mektublarını eksiltme saatin
den behemehal bir saat evveline kadar Ankara M". M. Vekaleti Satı!'alm1 Ko-
misyonuna vermeleri. c843> c2568» 

llWW 

Pınarhisar garnizonu için 1Jl.000 kilo sade yağı kapalı tarfla eksiltmeye konul
muştur. Eksiltmesi Vizede Askeri Satınalma Komısyonunda yapılacaktır. Şart
namesini görmek isteyenler her gün komisyona müracaat edebilirler. Eksi tmesi 

20/5/938 Cuma günü saat 16 t.!a yapılacaktır. Muhammen !intı 17100 lira, ilk temi
natı 1283 liradır. Münakasaya ışfünk edeceklerin bıldirilen günde ve tayin edıl ' 
eksiltme saatinden bir saat ~vvel temınat ve tekhf mektublarile icab eden s, • 
vesaikin komisyona tevdii iH\n olunur. c844» c2569> 

İstanbul Defterdarlığından: 
Dolmabahçede Saray karşısında vaki Bayıldım bahçesinde mevcud dut ağr -

Iannın mahsulü, parası peşin verilmek ve mahsulün idrakinden itibaren en çı : 
bir buçuk ay içinde toplanıp bahçe terkedilmek şartile, yüz elli lira bedE:l üz -
tinden açık arttırma usulile s:ıtıhcaktır. İsteklilerin 30/5/938 Pazartesi giınü s ı 
at on üçte % 7,5 pey akçelerile .Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan Komisyona 
gelmeleri. (M.) (2877) 

1 
~ 
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Bağdan Kadehe 

~IİSKET ŞABABI 

10 • 
•.kr . .. .. 

SOFRA 
'ABAPLARI 

S40 el• ıookr. 

200• W• 
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Kaşelerinin tesirini öğrenenler roma· 
tizma ve adale ağrılarmı unuturlar 

\ 

Nezle, kırıklık, 
romatizma, 

ve emsali hastalıklara karşı 
bilhassa müessirdir. 

Terkibi ve tesirindeki sürat itibarile emsalsiz olan N E V R O Z i fıi 10 

ıo tanelik ambalijlannı tercih ediniz. Geceleri tutacak olan 
ağrılara karşı ihtiyatlı bulunmuş olursunuz. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
İsmine dikkat. Taklidlerinden sakınmız ve Nevrozin yerine başka )il 

ma;.;;erse ;;.redd~ - -

PATI 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının 'l\rasındnkl kaşıntılar, dol~ 
mı, meme iltihabı ve çatlakiar, fiegmonlar, yanıklar, traş yaralan, e 
genlikler, koltuk alb çıbanları, ANTlVlROS ile tedavisi en erken ~e 
en emin bir surette temin eder. 

ŞARK lSPENçlY ARI LABORA TUARI T. A. Ş. 

~----------------------..... ~----------,~ 
KURU stSTEM veni Kon~~!~!!n~!d. Şirketi EBi itKEE yRi F SF ARSOL 
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"l.tf.t. K URU S i S TEM LE mağazaların• Güneş gibi yuvalara sıhhat ve saadet saçar 

Yapllan KELEBEK marka 

KONTR - PLAKLAR 
. Ç rpılma, çatJams, lrabarma vesa

ire gibi hiçbir aıza göstermez. 

Kontr·Plaklar bu gibi arııal ra k r~ı garanti ile ntılır. -

KJZJL, KAYIN, KARAAGAÇ'dan mamul 
Kontr-P14klar stok olarak her :r:aman mevcuddur. 

Satıt yerleri : 
fstanbulda : RÜŞDÜ MURAD OCLU, Mahmud Paıa Kiirkçll han 

No 28 
ISAK PILAFIDIS. Galata, Mahmudiye cad. No 21 

Ankarada VEHBi KOÇ Ticarethaneai 
İzmirde : KARL HORNFELD 

İHSAN KAYIN Ye NEJAD TEZOL, Kereateciler 
YUSUF Ye KADRi lŞMAN 
ŞABAN MAHMUD KÔKNER 

Samsunda : GÖÇMEN OCLU KARDEŞLER 
Umumt aetet rerl ı İstanbul, Sirkeci, M.Qbnrdar Zade Han No 8 

Y~NI KONTR·PLAK Ltd. ŞlrkeU. TeL 22401 

., ? ;;..·.!:..· .. • , ... - .-:~ -t· ! .. ,,'!!. ••• ,.~·~ · .. .:·. '· • 

BAŞ· DIŞ· NEZLB • GRiP • ROMATiZMA 
Ye bütün ağrılan derhal geçirir. Mideyi, kalbi yormaz. Taldidlerinden 

sakınınız. Eczanelerde 1 - 12 lik ambalAjlannı arayınız. 

ziyaret ediniz. Emsali arasında en 
mükemmel olan bu mağazada 
muhtelif mobilyaların en zengin 
çeşidlerini bulacaksınız. SALON, 
YEMEK ve YATAK TAKIMLA
RINI her yerden iyi ve ucuz fiat
larla tedarik edebilirsin ız. 

Dr. iRFAN KAYRA 
Röntgen MUtehassısı 

Herglln öğleden sonra saat 3 ten 
7 ye kadar Belediye, Binblrdirek 

Nuri Conker sokak No. 8- 10 

ilan Tarifemiz 
Birinci •ahile 400 lıuruı 
ikinci •ahile 250 )) 

lJçüncü sahile 200 )) 

Dördüncü •ahile 100 )) 

iç ıahileler 60 )) 

Son ıahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca mikdarda ilan yaptıracaklar ay
rıca ten1jlatlı tarifemizden istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve Çf"yrek 
sayfa ilanlar için ayn bir tarife der
piş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilAnlarına aid 
işler için şu adrese müracaat edil
melidir: 

:ilincılık KolleJdlt Şirketi 
Kahramanzade Han 

Ankara caddMI 

······························································ 
Son Posta Matbaası ................................ 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Em.eç 

. . S. Ragıp EMEÇ 
SAHiPLERi: :A.. ftrem UŞAKLIOIL 

Bakınız bi.itün aile sıhhat ve neşe içinde. Bu milyonlar değen saadeUn ti 
yemeklerden evvel içtikleri (FOSFARSOL) kan, kuvvet, işteha §urub1l4" 
FQSF1ARSOL; kanı tazeleyip kuvvetlendirir, iştehayı artırır, vücuda diı1~ 
çalışkanlık verir. Zekayı, !hafızayı yükseltir, muannid inkıbazlan geçlıi!; 
nirleri kuvvetlendirerek yatıştınr, uykusuzluğu, fena düşünceleri gid 
insan makinesine lfızım olan bütün kalori ve enerjiyi vererek azmü iı1 
sahibi eder. Bilhassa ademi iktidann en güzel ilacıdı.r. Sağlık V ekAJetill 
resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

Saç bakımı, pzeUiii • e-n Wrhıci tartıdır. 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve a; dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ~ 


