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Puis 20 (ılu • 
susi) - İngiliz hü· 
kürr.darları resmi 
ziyaretlerine de-
,·am ederlerken 
kendilerine refa • 
bt etmekte olan 

Tüık • Jn,ilis kredi •llf•M tat~ tesbit içia 
meqıleketimize ıolen lnrf!9re ~ Ulnai umum 
. müdüriiaill 4• Soll r01ta,. p lieputi 
Türkiye ile İngiltere araşında ı7 ına

yısta aktedilen kredi anıapnasınıa taı. 
bikt husUallrmı tesbit ... ilzer9 
memleketiıiıize gelıDif ola1l tn,W. hiı
kimeti ihracat kredi aatrest uaturn 
müdürü B. F. B. NikiaD. ~ ve 
lstanbulda alikadar mali ~·· 
rimiz erkinile ıemasıatdA butun•Jr.. 
tadır. 

B. Nikson, dün de 'Para~ zr 
katliyan otelinde EtilMmk ümilJll • 
diirli B. İlhami Pamirle iki .. tten lal" 
la süren bir gôr~ede 'bıilUDlP~J.~ 
1Minti mClteekth bit~~ 
ederek, memleketimla J1nı• 

aaslannı fU smıeti6 ~ 
•- liigı1teride bul~ sttaW-. 

da, Türtc 4ö8tlai'mila ekdeJinll otatıtiı· 
muz kredi anlaŞmamlDl tatbiki pkll• 
lerini tesbit ve bir an evvel faall1ete 
geçilmesini teinin için. meınleketfnizf 
geldim. 

Ankarada ve tstaııbulda, gerek ft 
Bankuı umum nıüdilrii Mul!""*" • 

ile bh11rte bam 

8arll hallerl• 
Çatalca hapİ811aneai 

dunnm delerek 
b9An kaclınlar 

8Hblir4e ~r llillellll 
k...a .... , .... , .... 

ao lcifİJİ raralaill 



Hergün 
lngiltere Kralının 
Paris seyahati 

~-- Yazan: Mllhlttha Birfft 
a 

O 
ngiltere kralı Majeste altıncı George, 
ne zamandanberi beklenilen ~iyareti 

yapmak üzere Fransaya geldi; Fransa sa
hillerinden Parise kadar bütün geçtiği 
yerlerde Fransız halkı tarafında:ı heye -
canla selamlanayık Pariste en geniş ve 
en sıcak ifadesini bulan dostluk ve se
vinç tezahürlerile karşılandı. İngilter:enin 
büyük varlığını temsil eden kral ve kra
liçenin büyük tantana ile kabulüne 
hazırlanmış olan resmi ve gayri resmi 
Fransa bugün şenlik yapıyor ve iki ma
jeste d~, bu suretle, dünyada İngiltereye 
karşı gösterilen alakanın ne kadar b~yük 
olabileceğini kendi gözlerile görerek saa
det ve bahtiyarlık duyuyorlar. 

İngiltereyi Avam kamarası idare et -
mekle beraber, İngiliz an'anesine görf', 
orada kral her şeydir. Sanki bütiln İngi
liz nüfusunu bir suda ~ritip bütün ingil
tcrenin toprağını bu su ile bir çamur 
haline getirmişler ve bu çamurdan bir 
kral yapılmış gibi! Bunun için, kralın 
Fransaya yaptığı bu ziyaret, bizzat İn -
giltcrenin, toprağile, havasile, suyile ve 
insanlarile Manşm beri taraf ma geçmesi 
ve Fransayı ziyaret etmesi kadar mühim 
bir şeydir. 

* Bu ziyaretin manasını kısaca şöyle ifa
de edebiliriz: Fransa ile İ.ngiltere ara -
sında tam manasile bir siyaset birliğinin 
teessüsü. Tıpkı cihan harbinden evvel 
olduğu gibi, bu defa da Fransa ile İngil -
tere dünyanın umumi siyaseti içinde, 
kat'i olarak birbirlerine el veriyorlar. Ci
han harbinden evvel cEntente Cordiale> 
kelimesile ifade edilen İngiltere - "Fransa 
yaklaşması, bugün, cihan harbinden yir
mi sene sonra, daha sıkı bir samimiyet 
ve daha sıkı bir birleşme havası içinde 
bir kere daha teyid ediliyo!'. 

Resimli Makale: = Hayat meş'alesi ... 

..... 
'.llt• .... .. ....__ .... _ 

Eski Yunanistanııi bir bilginler meclisinde bir insanın ce
miyet hesabına en büyük vazifesi ne olabileceği konuşulu

yordu. Herkes ayn bir fikir söyledi, hiç kimse fikri üzerinde 

ittifak temin edemedi, büyük Teofrastı hakem yaptılar. O: 

Gelecek nesillere intikal edecek bir eser vücude getirmek 
her inseına müyesser olamaz, milyonda birin nasibidir. Fakat 
e~er bır çocuk rnhibi iseniz ömrünüzün sonunda dahi funi. 
din:zı kesmeymiz, sizin yapamadığınızı onun yapması müm
kündür, hayat bir meş'aledir~ babadan oğula geçer , ıönme
den devam etmesi lazımdır. - Dünyaya bir çocuk getirmektir, cevabını verdi. 

lngiliz kadınları tr· .. ··----::·---.----·--··\ 1 Elektrlkcillkte 
Arasında geni bir · Hergun hır fıkra lnanılmıgacalı 
Moda: Yılan taşımak M Bir keşif • 

ana çıkaramadım 
Şiir meraklılannclan biri yazdığ"ı. 

bir şiiri merhum Sülcyınan. Naz::je 
gönderm.-işti, birkaç g•i•ı sonra da 
kendisi üstadı görnıitJe gitti. 

- Üstad, dedi, size gönderdiğ'm §i
&rimi okudunuz mu? 

- Okudum, hem bir defa değil, bel
k.i yirmi defa okudum ve gene oku
yacağım. 

- Demek o kadar ho§tmuza gi . 
- Bu hususta bir §ey söyliyemcm. 

Çünkü henüz §iirinizden bir mana çı
karamadım. 

'-·····-········--·---····· .. -·-···-············-' 
Valantinonun filmi 
uğur getirmedi 

Meşhu? patinaj 

Sözün Kısası 

Yazı Ç~R Olduğu için 
Bugün Konamadı 

.............................................................. 
Ha tayda • 

seçım 
"(Ba,tarafı 1 inci sayfada) 

ce seçim muamelatına devama karar ver
miş olduklarından, aralarınrla anlaşaraK 

ve İskenderun Sancağı teşkilatı esa~iye 
kanununun Sancağın muhtelü cemaat -
}erinin hakkaniyet üzerine temsiline mü
teallik 15 inci maddesinden mülhem ola· 
rak, Sancakta ilk seçimin kontrolüne me
mur bir komisyon teşkiline karar ver .. 
mişlerdir. 

Bu komisyon, Fransız hükCımeti mü .. 
messilinden, Türk hükümeti mümessi -
tinden Sancak mutasarrıfından ve Türlt 

' cemaatinin bir mümessilinden terekküb 
edecek ve seçim için kayıt muamelatı 
yapılacak dairelerde temsil edıln. ce -
maatlerin her birinden blr mümessil 
bu komisyona iltihak eyliyecektir. Bu 
komisyonun riyaseti, münavebe ile ild 
hükfımet mümessilleri tarafından temin 
olunacaktır. 

Milletler Cemiyeti konseyi komitesi ta .. 
rafından takarrür ettirilmiş olan seçim 
nizamnamesi ruhuna riayeti ayni dere • 
cede arzı· etmekte bulunan iki dost dev• 
let mümessilleri, yukarıda ismi geçen ko
misyon tarafından başlanan seçim mua • 
melatına devam esnasında, Sancakta ilk 
seçim niznmnamesini yeni vaziyetin ical:f 
ettirdiği tadiliitla tatbik eylemeği de ka
rarlaştırmışlardır. 

Beyannamenin metni şudur 

İskenderun Sancağı ilk seçım Millet
ler Cemiyeti komisyonunun kayıt mua • 
melatını talik etmek ve Sancak ara:ıisınl 
terkeylemek hakkında 26 haziran 193& ta· 
rihli kararı üzerine, Sancağın enternas • 
yonal rejiminin zamini olan ve almış bu
lundukları taahhütierde'l münbais işbir· 
liği zihniyeti ile hareket etmekte bulu • 
nan Fransız ve Türk hükumetleri, stn • 
tünün ve teşkiliitı esasiye kanununun tat
bikini temin zımnında, Sanc:«kta ilk SC• 

çim muamelatının kontrolünü birlikte 
deruhte etmeğe karar verrni~lerdir. 

Bunun için, Fransız cumhuriye!i hü • 
kiimeti Fransız cumhuriyeti yüksek ko • 
miserinin Sancaktaki delege nıuavini al-

Cihan harbinin neticeleri dünyaya sa • 
l>it bir sulh veremedi; siyasi mücadele, 
her dakika bir harb tehlikesi içinde bu
güne kadar devam ettL Fransanın bütün 
6iyasi bağları çözüldü; İngilterenin bü -
tün istinad noktalarını tebdid eden tehli
ke alametleri belirdi. Bundan dolajT!, bu
ıgünkü dünya işleri içinde, Fransa İngil -
tere için bir elleri mevzi>, İngiltere de 
Fransa için en müstahkem bir ciç kale
si> halini aldı. Dünyanın bugünkü işleri 
arasında, Fransa için de, İngiltere :için de Son Londra panayırının en büyük çıl-
her şey fÜphe altındadır: Bütün dost - gmlığı, aıllı yılan ta§lmak modası §ek

• ve sinema yıldızı 

Sonya Henni'nin 
arkadaşı İngiliz 
J ack Dunn gayet 
ender görülen ve 
tavşanlardan Si ., 
rayet eden Tula • 
remia hastalığın· 

dan ölmüştür. 

H o llywood· 
da, (Valantinonun 
hayatı) isimli fil -
m.inde Valantino 

luklar, bütün ittifaklar, hülasa her şey. lin.de tecelli etmektedir. 
J aponya, başlı başına hareket eder bi: Bu yılanlar zararsız cinsindendir. Boy 
kuvvet oldu; bugünkü rejimite Rusya boy, renk renk olarak 40 santimden baş
dostluğunun Fransada da, İngilterede de hyarak bir buçuk metreye kadar çıkan 
taraftarlan kadar aleyhdarları da vaı:. bu yılanlanıı alıcısı pek çoktur. Fiatlnrı 
Almanya, cihan harbinden evvelkı Al • 4 liradan 60 liraya kadar degi§Illektedir. 
manyadan daha büyük ve daha kuvvetli, Tanınmış sosyete kadmlanndan biri 

İki İngiliz maliyecisi ile bir FTansız m:.i- bay Collet'ye lazım gelen salahiyeti ver
hendisi yeni bir keşifte bulunduklarını, miştir. Türkiye cumhuriyeti hükfımeti de, 
bu k.eşiilerile elektrik sanayiinde mühim Jevkalade murahhas olarak hususi vazife 
bir inkılab vücude getireceklerini iddia ile Antakyaya gelmiş bulunan orta elçi 
etmektedirler . Vücude get irdikleri iletin ekselans Cevad Açıkalına laz.m gelen sa• 
ismi Helio-elektrik makinesidir. Bir cep lfilıiyeti vermiştir. 
saati büyüklüğünde olan bu filetin bir ka- İki hükfunet mümessilleri, hükümetle
çile, bir evi aydınlatmak veya bir oto - rinin kararı ve kendiler.ne verilC'n s:ıla· 
mobili yürütmelc mümkün olacaktır. hiyet mucibince, 22 temmuz 1938 tari • 

Bu filet, ı~ktan kuvvet almaktadır. hinden itibaren kayıt muamelatına de • 

İtalya ise kuvvet ve nüfuzunu bir kaç bu modaya ön ayak olmuştur. 
misli arttırmış bulunuyor. Bütün bu p.rt
br içinde, Fransa için müsbet yegane bir 
istinad noktası var: İngiltere. Aynı su -
retle İngiltere için yegane kara gün ar
kadaşı Fransadır. Birinin orduları, ôteki
nin donanmaları var. Bu kuvvetlerin bir
birlerine sıkı sıkıya el vermeleri bu iki 

Farelerle arkadaşlık rolünü yapacak o· 
Lindberg yeniden telıdid 
mektubları almıga başladı 

eden kadın lan genç artist, böyle genç ıaşında ölü-
Meşhur Amerikalı :tayyareci Lindberg 

ile dostu profesör Karrel Amerikadan 
tekrar tehdid mektubları almağa başla -
mışlardır. Bu mektublar tayyarecinin kü
çük çocuğunun kaçınlıp öldürülmesin -

İngilterede Çiltems civarında bir 'ka • mile bu emeline nail olamamı§tır. 
saba vardır. Bu kasabada esrarengiz: bir 
kadın oturmaktadır. Bu esral'lı kadın 77 

memleketin selameti bakımından artık yaşında olmasına rağmen, insanlardan 
bir .zaruret olmuştur • .!şte, İngiliz kralı. hoşlanmamakta, sansarlar, fareler ve kuŞ
İngilterenin kudretli elini Frruısanın larla arkadaşlık etmektedir. 
kuvvetli eline uuttmak üzeredır ki bu 4 sene evvel bu kasabaya gelen kadın 
ziyareti yapıyor. 300 senelik tarihi bir evi satm alınış, o-* dalarını muhtelif şekillerde tafül ettire-

İngiltere ile Fransa bugünkü dünyada rek, bunların içine kafesler yaptırmış, 

Nevgork caddelerine 

• de Hauptmanm hiç bir alaka ve müna -
Geçenlerde Nevyorkta çok ı:ılek bir b t• 1 d w • b i · . . se e ı o ma ıgma manan ve unun çın 

caddeden geçen halk bırdenbıre başlan Jsrar eden bazı insanlar tarahndan gön-

para yağdı 

ulh h fa 
'şil b" . . d d bunlara da sansarlan, fareleri, ve kuş -s un mu a zası ı e ırmcı erece e 1 1 . . . 

alakadar iki memlekettir. Yeni bir harb- ar~ eştimüşti.rb • nakalatı durdurmuş, caddeyi bir harb 
den her iki tarafın da istiyecekleri yeni anın akkalı, kadını:ı sattığı ek-
bir ~ey vak.tur· fU halde maJ~ste altıncı ~ek, peynir ve reçelden dükkaruru ge _ meydanına çevirmiştir. Bu sırada para-

üstünde yüzlerce doların uçuştuğunu gör derilmektedir. Bu adarrilar Hauptma.,ın 
müş ve herkes bu paraları eline gcçirm:.?k mahkumiyetinden Lindbergi mes'ul tut
hırsile bi;birine girmiştir. Uzun müddet makta ve intikamlarını yalnız tayyareci 
devam eden bu kağıd para yağmuru mti· ve ailesinden değil, dostlarından bile ala

caklarını bildirmektedirler. 

,. 1 • • nişletmic:: kendi • kü -k • · d marın atıldığı aparlı.mandan elieri kelep-
George'in yaptığı ziyaretin hedefi de :r> sme çu Dtr ev e yap-

Norveçte kadınlar piskopos 
dahi olabilecekler 

__ ,ı. ta'--' . lm k 
1

A el' E tırmıştır. Kadın hayvan arkadaşlarının çeli bir sürü 'gangster çıkı."lca, polisler 
ı:ıu.ıulln AVJYe51 0 a azım g lT. sa- k !h al k • 
sen b

'lhassa Ch b ıa· h-k· t• . erza mı hep bu bakkaldan almaktadır a1km elindeki paralan ma Jstemiş - Norveç meb'usan meclisinin son gün -
, ı am er ın u ume ının · iş başına geldiği zamandanbe!'i İngiliz siya v lb b k ler, bu yüzden yeni bir panik başlamış, lerde verdiği bir karar bütün Norveç ki-

na i üy ü adamlıarınkı· 1isel · d ,aiiY"ül. tü k tı B ka setinin bütün gayreti sulhun muhafazası ihalk paraları alarak şehrln sokaklarına ' erın e "'- oparmış r. u -
gayesi oldu. İngiltere, bu hususta, kendi kai:Jar büyük olan çocuk dağılmıştır. Bilahare anlaşıldığına gi.ire rar kadınların istisnasız her yerde devlet 
siyasi anlayışlarında fedakarlıklar yap - apartunanın en u .. st katında toplanan işlerinde çalışabileceğine dairdir. Bu ara-

İngilterede E~de 2 buruk ya .. larında d k d 1 a-1ık ve p"skoposl k mayı bile kabul etti. Hem kendısi feda- "- s- or a a ın arın pap 41 ı u bulunan bir rocuk ölmüc::, cesedi muayc- gangsterler polis tarafından baskına uğ- d h. b"l kl · mevzuu bahsold ~ karlık yapmasını bildi, hem de başkalan- ıı " a ı yapa 
1 

ece en ugu ne eden doktorlar, kalbinin orta y~ı:lı bir raymca, ellerindeki ça~ınmış paraları pen- · · k"l" hf ller· mümana t g·· t 
na fedakarlık yapmak zaruretlerini öğ _ -.. ıçın 1 ıse ma e ı a os er-
retti. Bu bakımdan, diyebilirız ki, son za- adam kalbi kadar büyük olduğunu hay - cereden sokağa atmak me<>buriyetinde mişler ve meclise müracaat etmişlerdir. 

manlarda içinde yaşadığımız sulh, bir İn- =re::;tl;:e=:go:-mı:::ü::ş:l::er::d::ir::.=:=:::::::=:::;::;:=::=:k::al;:mı=::ş::la::r::d:ır::.:::;=:=:=:::;::;==:==:=::M::e::c;:li::s;:b;:u=m:u::-r::a:c::aa:t::la;:n=:r::e:d:d:etmlşt:=::ir;:.~ 
giliz sulhudur. ~ 

Temenni, ümid edelim ki !ngiliz kralı
nın bu ziyareti, dünya milletlerıni bir -
birine düşman yapan bir takım husumet 

• unsurlarının ortadan birer birer berta
raf edilmesi yolile milletler için devamlı 
ve müstakar bir sulh temin edecek daha 
iyi bir devrin mukaddemesi olsun. 

Muhittin Birgen. 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
İstanbul şehrinin çöp arabaları sabahları vazife almak üze

re ahırlarından çıktıkları zaman dalına bir sokaktan geçer
lerdi, gürültü yaparak giderlerdi, alaca karanlıkta halkıu 

uyanmasına ~ebeb olurlardı. 

Vaziyet şikayeti celbetti, şimdi öğreniyoruz ki arabalar 
bundan sonra ayrı ayrı sokaklardan geçeceklerdir, yani mü
savat olmasını temin için yalnız bir sokağın halkı yerine 
bütün sokakların halkını uyandıracaklardır. 

iSTER iNAN, iSTER INANMAI 

vama karar vermişlerdir. 
İki dost devlet mümessilleri, hangi ırlt 

veya cemaate mensub olurl9.rsa olsun • 
lar Sancak vatandaşları arasındnki mü• 
nasebatın esasını teşkil etmesi lazım ge
len birlik ve kardeşlik zihniyetine da .. 
yanabileceklerinden emindirler ve se • 
çimin bu safhasının memleketin yakında 
ayrı bir politik antiteye inkılabının icaö 
ettirdiği vakarlı mahiyeti iktisab eyliye.
ceğinden şüphe etmemektedtr. 

Bu suretle başlanacak muctmelata .za 
rar verecek mahiyette bulunan en ufa1i 
kanunşiken hareket, iki zamin devlet tıı• 
rafından deruhde edilen vazifeyi müşkilİc 
leştirebileceğinden, Fransız ve Türk hüoe 
kumetleri mümessilleri, her iürlü karga" 
şalığı men ve tenkil eylemek ve vaziyeti 
§ahst menfaatler lehine veyahud Sanca .. 
ğın hakiki politik menfaatlerine muğayiJ 
ideolojiler lehine istismara kalkışaca1-
herkesi kanun huzurunda takib etmek içirf 
en şiddetli tedbirleri almakta tereddü~ 
etmiyeceklerdir. 

İmza: Albay Collet, Cevnd Açıkal~ 
Bu suretle 22 temmuz cuma günü baş

lıyacak olan knyıt.muameliitınm on giltr 
kadar devam edeceği tahmin edilmekte• 
dir. Şimdiye kadar kayıd muamelesi hiçı 
yapılmamış veya başlayıp du ikmal c 4: 

dilmemiş olan sekiz yerde btlro açılacali• 
tır. 

Belediye ve itfaiye ıoförleri 
muayene edilecek 

Belediye ve itfaiye şoförleri de, diğer şo~ 
törler slbi vazifeye alınırken bir sıhhl beyot! 
önünde muayene olunacaktır. Sakatlan~ 
belediye ve itfaiye şoförleri gene sıhhi he" 
yetin vereceği rapordan sonra vazifelerinden 
çıkarılacaktır. 



21 Temnıus 

Südetler meselesi bir 
türlü halledilemiyor 

Alınanya ile Çekoslovakya arasında gerginlik ciddi
yetini muhafaza ediyor, dün Avarn Kamarasında 

bu mesele görüşüldü, Çemberlayn beyanatta bulundu 

Ankara, 20 (Hususi) -Bugün (dün) 
öğleden evvel Etnografya müzesinde 
bir yangın çıkmışsa da çabuk söndü
rülmüştür. Yangın bazı antika eşya 
fenni bir surette kurulurken trebantin 
yağının parlamasından ileri gelmiştir. 
Yangını söndürmek isteyen bir memu
run elleri yanm~ ve memur hastaneye 

kaldırılmıştır. 

Başka bir hasar yoktur. 

Kadmlara saldıran bacaksız bir adam! 
(Baştarafı ı inci sayfada) !Evde sürünerek yürürmüş, gayet kolay-

ca ·~rhoşluk yüzünden kötUnım kalı:-•ı - idda ve süründüğü zaman_ e_llnc ne ge - Gece çok ş' ı d de ıı·· ı Hiıkimln kacy>5'nda maznun yerınde ~e"'.' tahta, sopa, taş hepsını k~!lanabı • 
iki elinde ;)ti baston tahta bacaklann> hrDlli· Gece kadmın kapısma hucum et- Sabahtan Sabaha: ...................... -
aynk tutarak mUva,,;neslı>i teınln• ınu· ıniş. J{ap•Y• kırmağa kalknuş. ){adına en b'ı r fırtına oldu 
vaffak oluyor. Yüzü solgun, t.raşı uıa - ağır sötlerl_e. h'.'1'ar~t _ettnl§. . ınış ... Snrlanış duran alt dudağ• ildd• bır . Şa~ıdl_er ıı;ıttiklerı sotle::n hepsıni • ha- .. . de titriyerek heyecanım gösteriyor. • k•katı _soyleme~_a_şkı, tabu h•cab __ h.,leri- __ Dun g:ce sabaha k~ı;ı ta~rıben saat 

Davae> yerinde çok kısa boylu, sıyah ne gahb. geld>ğ• ıçın • aç~, aç>k soylüyor- dordc dogru .ıehu-de __ şıddeth bir f>rtma c u··ru•• m 
başörtülü, siyah elbiseli ve knhn siyah tar. Netıcede suç tebeyyun ediyo:. Ve lk• olmuştur. _Bırk"1: gundenberi devam mantolu kırk beşlik bir kad>n var... bacnksız olınasınn rağmen kadm odala • ed~n g~frı. tabıi_ sıcaklar esasen böyle Adliye Vekilim;. ağ - ve ceza 

Madam Lu-si ... ic:te Madam Lüsi. Haki- rına hücu.m edip kapılar kırmağa kalkı- bıı_ .tab. ıı hndısenın vukunu bekletmi'-'Or nu söylem kl ırceza mahkumlarının nüfusumu . 

• d g ld G ' .. .. __ • • cezn kanunlarınıızm dcğı tirilın . . za gr.re fa_Ja olduğlt-
me derdıni anlatıyor. )'4ı>dar.ı Lüsi, Or • şan Hayrı mesken masunıyetinc te • e ' ~: .. ece y~rıs!ndan sonra bulut- surdugum kanaati bir daha deşmek f şt. esı hakkr:=a öteden herı ilerl 

taköydc Madam vartohinin eviude kir•· cavüz ve hakaret suçundan iki ay iki gün Iarl_a ortulen g~kyıizünde ardı arkası itiraf etmeliyiz. Ceza k ırsa m> venni:; oltlu. cıdır. Suçlu Hayri de öyle... hapse mahkUm oluyor. kestlmıyen gokgürültülerle ka••Ş•k can kurtarandır. O kadar ::~~::u~r:~zı maddeleri mlcrimler ıçin adeti 
Bir akşam suçlu Hayri gec• yarısından Suçlu bastonlarına dayanıp titriye tit- ş.ı_nşekler. çakıyor, sanki .;emadan yere adeti\ teşvik Edecek menfi hır n ti ıye ve ıslah edici gayesı mücrimi 

sonra Madam LUsinin odas•nın kapısına riye dışarı çdrarken koridorlla şahidler mutemadı ~ır yıldız yağmırı akıyordu. dmıı bir kıhç gib; şekH heybe~· ~ye ~arıyor. Adalet cihan pamuklara ,.. 
geliyor. J{apıyı vuruyor. Kadın .ne ls'J - ve davacı etraflna toplanan halka derd Bu ar:d• ruzglirın şiddeti de azami de· af Adliye Vekilimizin s&lillıj,j·eu.' .ın'.;.d·ğia. ~rb~ber tesiri zayıftır. İşte bu za-
yorsun?• diye sorunca, .aç k•pıyı sana yanıyorlar. Ev sahibi madam Vartohô: recey• bulmuş:u. Rüzg~rın büyük bir artma5'na yol açmıştır. 

1 

gı ı daha ziyade ağır cüründerın 
geldim• diye ccvab veriyor .• Gece yarı - .Kadına neler söyledi, bir tanesini söy- şı_ddetl~ esmesınden dolayı havada hü- Kanunlar yalnız içümal emniyeti • sınd an sonra sana ne diye ka p•Y' aça • liyemedik, u tand•k diyor. O yahuz buna kum suren sdontı bir türlü zail ol mu- biyesinin milrakıbıdırlır ve bun"" n. ~·~.mı değil, ayni zamanda cemlye: ıer-cakmışım• cevabın• alınca en müstehcen yapm>yor ki, kadın gördil mil deli olu • yordu. yın ederken kanunun hitab cııı· •Çın •: ki kaıiun vizılan cürme ceza la· 
sözlerle geceyi kcndisile beraber geçir - yor, evimde hiç bir kadın kira<> oturmu • _Bu sebeble gece. yağa bilen yağmur H~rhangi. rn"'.1enl bir cemiyeti;• ,::::tın _se~iyesini de mülllııwı ederler. 
mek istodiğini söylüyor. Red cevabın• a- yor. Hcps;nin odasına hücum ediyor. Bir ın>kdarı pek mah~ud olmuş ve ancak euşemeımı hır cemiyete ı.- ibik ed>lm•ı_ kanunlarım ayni seviyeye Jınca müdhiı hiddetleniyor, küfrettneğe, tanesi her gece kapının arkasına yatak • sabn.hleyındı: kı ruzgfırın sükiinet bul- Kanun bir tedhiş silôhı ol etmekle aynı mus"bet neticelere vanlaınaz 
ka P•Y• zorlamağa kaJkı<ıyor. lan yığ>p öyle yatıyordu.• masıle ço~ şıdde~li bir yağmur boşan· Halbuki idrak ve terbi} r . mam~kla beraber bir teşvik vasıtası da delil dır. Kadın böyle anlatırken gözlerimiz gay- Şikliyet eden kadınları dinledikten m•şlır. :agan_r_aı:mur tufanı andıracak rında cürümle ceza a·os•~~=·~.:~~·lı~.

1 

bul":amış bir cemlvetln lr.anunla.: 
ri ihtiyari mnıecavize çevriliyor. )ld tah· sonra bir de polisin yamnda bin miış • kadar şıddetlı _ıdı. Bu scbeble bir çokh kazından beklenen rrüsbet tesir kıen~in~~~~:re:"ltneCe~azl~- olursa adalet cf. 

ta ayag~ını ınu··vazenesinı" bulrr.ak için :-.y- kü18tla ilerliyen suçlunun arkasından h:ı- yerlerde evlerın alt katlarını sular at muzır lerdle · ı "' ez. 

28 

.11•sas de"ildlr Fa 

b b . • . n • za trnak, cemiyet e""1ıyctini kurt ~ • • . • 

rık tuttuğu halde gene sağa, sola düşme- kan yaşlı bir kadın pek haki: olarak hır asmış, a~ı y_erlerdc tahta havaleler esS>r bır >bret olacak karlar heybetli • lması 1

• d •rm•- ıçın cezanın mü· 
:mek için aynca bastonları•• dayanan ah çekip: yı_kılmış. dukkan levhaları uçmuştur. muzun bilhassa adam oldürenlere ırz ve azım ır. Halbuki cezn kanunu Bır kısım halk f t d • · ' namusa teca •· ed • 

ve olduğu yerde titriyen lilı1e bakıyor. - Hele .. hele şu bacaksıza bakınız! di- • · • ır ınanın şiddeti yü - ıg• emnıyet tertiball pek noksandır. Müessir de"il . vuz enlere karıı al-İki ayağı olnuyan bir adamın nasıl yor, ne de marifetleri varnu;. Meğer z~nden gece yarısından sonra endi~cli merkezdedir. Cahil vatandaşlan k& mil · g dir. Umumi kanaat te bu 

d ı 1 

bır vakıt geçırmış fcdır C · ı· ınsan olmağa teşvik tm 

olup ta böyle bir şey yapacai!ı sorulunca dünya a o maz o mazmış ... J{•yameı alö- . . ve ancak rüz~iır , . · -~ye ın terbiyesinı vo emniyetin; tekeffül d e ek bir vazi-şahidler neler söylemiyorlar. O tahta n- metleri! .. diyo<. - dmd>kten. sonra h~lka bir parça <Ükil- '"zıfeyı uzerlerine alanlara milessir bir tedib . e en kanunların da bu 
yak taktıg"" zaman böyle zahmet çekermiş. il. il. 1<ct ~elmışhr. Yagmur hafiflemiş, fa- sert kanunların bile fazilet hosso ld .. sıli.hı vermesi zaruridir v -~~~..:..:~~~~~::.:..::::.::.::::::::.:~==~~~~~~~~~~~~~--....... ~~~~ka:t~d:e\:•u:m~e:t:m:e:k:te~d:ir:· ...... ~~~~~llllllllllll ın ° ugundan §Übhe edilir mi? · .ı:.n Bürlıan Ca1ıid 
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SaOhk Bakanı 
istanbula geldi 

Müzeler ve eski eserleri koruma cemiyeti Frenk İbrahim 
Paşa köşkünün yıkılmamasını istedi, valin:n reisliğinde 

mimar ve tarihçilerden bir hey' et teşkil edildi 

Sıhhat ve İçtimai Muavepet Vekili 
Dr. Hulfısi Alataş dün sabahki ekspres
le Ankara dan şehrimize gelmiş, Park
otele giderek kısa bir müddet istirahat 
ettik~en so~a Savarona yatına gitmiş, 

Eski Eserleri Koruma Cemiyeti ile Saracoğlunun himayesi ve İstanbul Ataturke tazimlerini arzetmiştir. Vekil 
müzenin Su1tanahrnedde yapılacak ad- vali ve belediye reisi Muhittin Üstlin- akşam üzeri tekrar Parkotele dönerek 
liye sarayının yerinde bulunan Frenk dağın riyaseti altında mütehassıs mi- istirahat etmiştir. İstanbula istirahat i
İbrahim paşa köşkü, tarihi olduğun- mar ve tarihcilerden mürekkcb bir he- ç:in gelen Sıhhat Vekili birkaç gün şeh
dan yıkılmamasını belediyeden ~ste- yet teşkil olunmuştur. Heyet tedkikatı rirnizde kalacaktır. 

~~~~~~~-

miş olduklarını yazmıştık. Belediye, bitirinceye kadar, yerinde adliye sara- ş f ı d 
müzenin ve Eski Eserleri Koruma Ce- yının inşası için yıktırılmakta olan ha- Q ör er, ag'"' ılmaz 
miyetinin mtiracaatini yerinde bulmuş pishane binasındaki faaliyet tatil edil- camlardan 
ve adliye sarayı projesini yeniden ted- miştir. 
kike başlamıştır. Projeye göre İbrahim Adliye, belediye ve vilayet sarayla- •k 
paşa köşkünün yarısı adliye sarayına rının yerleri, ötedenberi tarihi olan bir şı ayet ediyorlar 
gitmektedir. Halbuki alakadar tarihci- mıntakaya dahil olduğundan mütehas-

1 1 
Şoförler Cemiyeti idare heyeti dün 

er adliye sarayı biraz geriye çeki di- sıslar her üç binanın burada yapılabi- belediyeye yeni b. .. 
ği takdirde köşkün yıkılmasına lüzum leceğini zannetmemektedir. Valinin ri- t M "" t k ırılmuracaat yapmış-
ım d 

w .
1 

. .. kt b 
1 

d" . ır. uracaat e ır ır fakat dağılmaz 
O a ıgını ı erı surme e, e e ıye ıSP. yasetindeki heyet asarı atikacıların i- · t l k' 
eyni hizada bilahare inşasına başlana- leri sürmüş oldu~ noktai nazarı kabul g:ın5d en c~k~ artın d~l . ç~buk b~z~ldu-un an şı aye e ı mıştır Şu şıkayete 
cak olan belediye ve vilayet saraylannı ederse şehir planında devlet mahalle- göre birkaç firma ta f ·a A . _ 
da geriye almak zarureti başgösterece- si olarak kabul edı1en bu sahada dev- dan getirilen camı ra ınl an vfı.~p]a 
.. · d b kl"f k d 1 b" l lrn d ·1 arı a an şo or er gın en u te ı e yanaşmama ta ır. et ına arı yapı asın an vazgeçı e- bunları doksan yü r 'b· b"" .. k 
Keyfiyetten Adliye Vekaleti haberdar cek, yeni devlet mahallesi 1stanbulun bir par~ sarfede,rek z t ıra b"glı ı uyu 

ed·ı · ·· t h · tl" ·· ·· ı b k b" · d 1• l kt B 
0 

omo 
1 

veya oto-ı mış, muracaa e emmıye ı goru - aş a ır semtm e ~UTll aca ır. u büslerine takmakt d 
düğünden adliye sarayı yerinde tedki- takdirde Sultanahmed camiinin civarı Fakat bu camlaa ır. f b 1 d" 
:1.. t k ·· Adl" V k"l· ş··k ·· M.. h 11 · l k k ı kt nn evsa 

1 
e e ıye a.a yapma uzere ıye e ı ı u ru uze ma a esı o ara a aca ır. tarafından tedkik edilmediğinden tüc-

İstanbul - Ankara hava 
set erleri ucuzlatlldı 

Havayollarının İstanbul - Ankara ücret
lerinde yolcu lehine bazı deği§lkllkler yapıl
dılmı öğrendik: 

Şimdiye kadar Ankara ile İstanbul ara
anda cldlp gelme ücreti 36 Ura ldi. Bundan 
10nra 29 Ura 75 kurut olacaktır. Bugüne ka
dar yolcuya donme biletini kullanmuı için 
1& günlük müddet veriliyordu. Bu muddet de 
bir aya çıtanlmıotır. 

Blr tehlrden diğerine yalnız gitme ticretı 
evvelce 22 Ura idi. Bu flat flmdl (21) • in
mlftlr. 

3 lle 8 yq arasmdaltl çocuklar için ridip 
ıeıme iicretl 15 Ura 44 k\ll'Uf, yalnız gitme 
lcreU 10 Ura 79 dur. . 

1 ye 2 Y&.flDdatller için gidip gelme 4 Ura, 
ı turuı, yalnız ııttme 2 llra 82 turuıtur. 

Tanare aeferleri cumartesi puardan ba.t
b hergün Ankara n iatanbuldan saat 8.5 
&&dır. Cumartesi günü 1ae istanbuldan gene 
1.5 da olmasına mukabil Ankaradan 18 da
dır. Pazar günleri aefer yoktur. 

Ktllttır Bakanlığı lstanbalda 
bir 1ergi açacak 

Almanyada yapllan 
ticaret gemilerimiz 

Dün sabah gazetelerinden birı, deniz 
mehafilinde dönen bir şayiaya göre De
nizyolları idaresi hesabına Almanyada 
Krup fabrikasına bağlı Germanya tezgah 
larına ısmarlanmış olan vapurların inş'.l 

bedelinden dolayı bir ihtilaf çıktığını, bu 

carlar en ucuza aldıkları bozuk kalite
deki camları pek yüksek fiatla şoförle
re satmaktadır. Şoförler Cemiyeti be· 
lediyeden otomobil ve otobüslere takı
lacak cam markasının tesbitini iste
mektedir. 

Pazarlıksız alış veriş 
hazırhkları tamamlandı 

yüzden vapurların teslim edilemiyeceğini Yakında, alış verişte maktu fiat usu-
yazmakta idi. lü ikame edileceğinden, İstanbul be1e-

Deniz mehafilinde yaptığımız tahkika- diyesi bu husustaki hazırlıklarını ta
ta nazaran böyle bir şayianın kat'ıyyen mamlamıştır. Vekiller heyetinden ban
ası! ve esası yoktur. Bilakis Almanya - gi eşyada maktu fiat usulünün cari 0 -

da yaptırılmakta olan vapurlar muay - lacağı hakkındaki karar çıkınca derhal 
yen müddetleri içinde ikmal edHerek pey- tatbikata geçilecektir. Maktu fiat usu
derpey memleketimize gelmektedirler. lünün evvela yalnız İstanbul, Ankara 
Trak ve Sus vapurları gelmiş, Etrüsk va- ve İzrnirde tatbikına geçileceği haber 
purunu teslim almak üzere mürettebatı alınmıştır. Üç büyük şehrimizde maktu 
gönderilmiştir. Marakas vapurunun da fiat usulü birden tatbik edilecek ve bu
tecrübeleri 'bitmek üzeredir ve yakında ralardan alınacak neticeye göre yeni u-
gelecektir. sul her tarafa teşmil edilecektir 

KütObhaneler tatil Aatlerinde 
açık bulundurulacak Mille/ errllı : 

Kültür Bakanlılı, meslek okullarının ifti- Umumi kütilbhanelerden halkın bilhassa 
raklle 19"0 senesinde istanbulda bir sergi tatil saatlerinde istifade edebileceklerini, ku- Maliye memurlan hakkında 
açmıya tarar vermJotir. rulutlanndakl eau gayenin de halkın istifa- yapılacak ihbarlar 

Serılnln Bölge Ban'at Okullarlle ilgili e- desi oldutunu nazan dikkate alan kültür dl- Mallye VeWetl, allkadarlara yeni bir e
ıaalarını Ye hazırlanma pl!nlannı teablt et- rektörlüğü, tütübhanelerin devairin tauı sa- mir göndererek maliye memurları hakltı:ıda 
met üzere önümüzdeki eylfil ayı içinde bir atleri olan on dörtte kapanmayıp akşama yapılan asılsız ihbarların önünü alarak me
toplantı yapılacaktır. Bu toplantıya bu okul- tadar açık talmalan tçln VekAlete bir tek- murların haksız yere zan altında kalmala
Jann direktörleri ve direktörler tarafından lif yapm14tır. Ayni zamanda, Üniversite til- nna mahal bırakmamak üzere suç tasni e-

tübhanesinin de, talebenin tam bir tekilde c'en muhbir ve müştekiler aleyhinde takibat 
llÇilerek Bakanlığa blldirllecek atölye fef ve- istifade temin edebilmesi tçin geceleri saat yapılmasını bildirmiştir. Bu emre göre muh-
1a ötret.menleri iştirak edeceklerdir. Yapı- on ikiye kadar açık kalınası teklif olunmak- bir ve müştekilerin şltAyetıeri üzerine maU
lacat toplantıda hangi iflerln ne mltdarda tadır. Bu te!'lifler Kültür Bakanlıtınca ted- ye memurları hakkında tahkikat sonunda 

•Ja•p=~~ca=l=ı=t=ea=b=i=t=~~~=c=e=~=lr=.~~~~~~=ki=k~o=lM~m=a=k=ta=d=ır~.~~~~~~~~~= d~~~erlnegfu~~ınyd~arehe"tle~Ş~ rayt devlet tarafından men'i muhakeme ve 

Radyo maki.ne le rı· n ,. n ucuz 1 atı lmas 1 ~eah:e~~=t t~~~:ıal v::~~iğ~a;:1ta:ır;:tı~=~l~; 
evrakı doğrudan doğruya müddeiumumiliğe 

vererek bu gibi muhbir ve müştekilerin ce-

etraf 1 nda 1 t dk.ki zalandırılmalannı isteyeceklerdir. yap 1 an e 1 er Sıhhat ve içtima muavenet daireai 
reisi Edirneye gitti 

Posta, telgraf umum müdürlüğü ietireceği radyolan 
küçük bir karla halka satacak, radyodan halkın 

istifadesi için yeni tedbirler alınacak 

Blr müddettenberi İstanbulda bulunan 
Sıhhiye VekAletl Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
İdaresi Rel.sl Dr. Osman Şerafeddin, dün E
dirneye gitmiştir. Edlrnede bir iki gün .ka
larak bazı .sıhhi tedkiklerde bulunacak ve 
Vekalete ballı dairelerde teftifler yapacak-

Hükfunetin başlıca medeniyet ve dikkat ... alan hükUınet b · · t 1 f tır. 
k .. lt .. t 1 da . . ,.. , u ışı e gra T d lll 

u :.~ .~ası a ~~ n hın olan radyo- müdürlüğüne havale etmeği düşünmüş- e av mevkiind•nl kaldınlacak 
~u u~un ;e h ~kete yaymak ve gıe~e tür. Bu takdirde ağlebi ihtimal gümrük paralar 

u m sa a a a ucuz radyo tem1n resimlerinde d t ·rı 1 Bronz 5 kuruşluklarla 100 paralıklar ve 
etmek yolunda faaliyete geçtiğini yaz- .. e enzı a yapı acak, hal- nikel 1 turutluklar bu senebaşından ttlba-
mıştık. ka en çok yuzde 1 O gibi küçük bir kar- ren tedavül mevkiinden kaldırılacaktır. Bu 
Maksadın bir an evvel tahakkuku ;- la radyo satılabilecektir. tarihe heniiz bet ay olmasına rağmen mal 

çin çalı~n telgraf umum müdürlügw Ü . Radyoyu memlekette tamim maksa- ııandıkları ve veznelerlnin pek muztar kal-
-s- d ı h madıkca tekrar bu paraları sürüme sevket-

tarafından yapılan tedkikat neticesin- ı e er temmuz ayında alınan 1 O lira memeleri al~kadarlara bildirilmiştir. 
de, bugün piyasada satılan radyoları.o, ruhsatname vergisinin taksit taksit ı kanunu.sanı 939 dan itibaren tamamen 
mümessillerine yüzde 80 _ 90 kar bı- aJıııunası da düşün'iilrnektedir. Yalnız tedavülden kaldırılacak olan bu paralar, 940 
raktığı anlaşılmıştır. bu husustaki kanunun 36 ncı maddec:ı·n- senesinin Ut gününe kadar yalnız mal snn-

B . - dıkları veznelerinde değlştlrllebileceklerdir. 

Sergiyi lktısad Vekili Şakir Kesebir açacakhr. Şehir 
bandosu 50 kişilik tam kadrosile konserler verecektir 

Onuncu Yerli Mallar sergisi yarın saat 
on altıda İktısad Vekilimiz Şakir Kese -
birin bir nutkile açılacaktır. Biltün ha -

zırlıklar bitirilmiştir. Dün ıtendtsile gö -
rü.ştüğümüz Milli Sanayi Birliği reisi 

doktor Halil Sezer bir muhaırirjmize ser-

gi hakkında şu beyanatta bulunmu~tur: 
c- Onuncu ve sonuncu Yerli Mallar 

sergisinin bütün hazırlıklarını esas iti -
barile bitirmiş bulunuyoruz. Ufak tefek 
noksanlar da bugün ve yarın ikmal edi
lecek, sergi, 22 temmuz cuma günü saat 
on altıda İktısad Vekilimiz Şakir Kese
birin eli ve açılış nutkile açılacaktır. 

Her sene bir evvelki seneye nazaran 
büyük tekamül hamleleri gösteren sana
yümizin terakki ve tekamülünün aynası 

olan sergimiz, bu sene en mütekami! çeh
resile karşımıza ve karşınıza çıkacaktır. 
Genç cumhuriyetimizin terakki ve teka-

mülünden ilham alan, himayesile ilerle
me imkanlarını elde eden sanayiimiz, bu 
son Yerli Mallar sergisile, Türk işcisinin, 

Türk teknik adamlarının, Türk zekasının 
ve Türk bileğinin nelere kadir olduğunu 
göz önüne koymuş olacaktır. 

Bu seneki sergimizde, her senekinden 
fazla olarak, Türk işçilerinin emeğıle 

meydana getirilen Türk tayyaresi de ilk 
defa olarak teşhir edilecektir. 

Devlet ziraat işletmesi kurumu da vasi 
mikyasta sergiye iştirak edecektir. 
Yarın (bugün) Ankaradan şehrimize 

gelecek olan İktısad Vekilimiz Şakir Ke· 
sebir, yarın akşam (bu akşam) sergimize 
gelecek, yapılan hazırlıkları gözden ge • 
çirecektir. 

Önümüzdeki yıllarda da, lstanbulda 
beynelmilel büyük bir sergi açılması mu
tasa vverdir ki, bu serginin hazırlıklarına 
çok evvelden başlamak icab edecektır. 

Şehir bandosunun 50 kişilJ!":: muazzam 
bir kadro ile her gün saat on yedi bu • 
çuktan yirmi buçuğa kadar sergide çal • 
ması da temin edilmiştir. Bandonun ça • 
lacağı havaları İstanbul radyosu da ser
giden naklen neşredecektir. 

lngiliz demiryolları Tz;T;Tu;.;;;-ıkTŞ;k;,bir likör, bir şarad 
iştirak edenlere tenzi:At yapıyor fabrikası kuruluyor 

İngiltere hariciye nezareti Büyük Bri- Memleketimizde yeniden l.ki şeker fao -
tanyanın Ankara büyük elçiliği yolile rikası, bir de likör fabrikası kurulması te -
memleketimize gönderdiği bir mektubda, knrrür etmiştir. Likör fabrikası, meyva mın
İngiltere müttchid krallığı dahilındeki takası olan Malatya hı:ı.vallslnde kurulacak· 

tır. Muazzam teşkiHl.tı ihtiva edecek olan bu 
demiryollarında İzmir fuarı mimasebetıle fabrika bütün Türkiyenin likör ihtiyacını 
tenzilat yapıldığını bildirmiştir. İngilte- zlyadesile karşılayabllecektir. İnhisarlar i -
re hükumeti, İngiltere krallığı dahilin - daresi, memleketimizde likör lstihlAklni vt
den İzmir fuarına gönderilecek eşya He, tırmak üzere propaganda yapacaktır. 
İzmir fuarını ziyaret maksadile İzmirc Şeker fabrikalarının pancar mmtakala -
gelecek olanlara yüzde elli nisbetınde ten- rında kurulması ve birinin Trakya, diğeri -
.
1

A t kt T .1A tt . t·~ d i . nfn de Anadolu mm takasında tesisi mukar-
zı a yapaca ır. enzı a an ıs IJ.a e çın, 

reıdir. Bu fabrikalar kurulurken su vesaire 
İzmir fuar komitesinin tasdikli vesikasını vaztyetıerl de gözönilnde bulundurulacaktır. 
hlmil bulunmak ve İngiliz demiryollan Biri Meriç 7alanlannda, c:lllerl de Tosyada 
idarelerine ibraz etmek tartttr. Diğer ta- kurulacak olan teker fabrikalarının yerle -
raftan İngiliz ticaret nezaretinin haftalık rint tesblt etmek üzere komlsyonlar teşkil 

edllmlttir. Bu komisyonlar yatında tedklt -
lere baf}ayacaklardır. bülteninde ve Lomirada çıkan cYakın -

prk ve İngiltere) mecmuasında İzmir 
fuarı hakkında muntazam surette propa
ganda yazılan çıkmağa başlaJlllfbr. 

Patates zeriyatınm arttırtlması 
kan r :aştırıldı 

Patates mahsulünün memleketin her 
tarafında fazla istihlak edilen gıda mad
delerinden olduğunu nazarı itibara alan 
Ziraat Vekaleti, yeniden yaptığı bir ta -
mimle bu mahsulün ıslah ve her tarafta 
ekilmesini tavsiye etmektedir. 

Bu seneki patates mahsulünün bilhassa 
bu maddenin en çok yetiştiği Adapazarın
da çok bereketli olduğu görülmekte, bu
radaki fennt çalışmalann da iyi neticeler 
verdiği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan 
bir çok vilayetlerd~k:i ziraat memur -

ları kendi mıntakalarında patates eki -
mine müsaid sahaları araştıracak ve bu 
kabil arazide patates ziraati için icab eden 
tedbirleri alacaklardır. 

Türk - Yugoslav ticari 
mübadelesi 

Memleketimizle, Yugoslavya arasında -
ki ticari mübadeleleri takviye etmek mak 
sadile her iki hükUınet bazı yeni ka -
rarlar vermişlerdir. 

İncir ve üzüm kutuları imalindt isti -
mal olunan kerestelerin Türkiye tarafın
dan mübayaatını kC>laylaştırmak gayesi
le, Yugoslavya hükfunetı bu keresteler -

İnhisarlar tdarealnin İzmlrde kuracalı 
muazzam prap fabrikasının arsası da satın 
alınmıttır. Bu şarap fabrikasının lnfa8m& 
yatında başlanacaktır. 

Ankaradı yeni bir ziraat 
sergisi açıhyor 

Teşrinievvel ayında Ankarada toplana
cak olan ziraat ve köy kalkınma kongre
si münasebetile Ziraat Vekaletinde mem
leketin bütün zirai mahsulatı hakkında 
bir sergi açılacaktır. Bu sergide Türld -
yede yetişen bütün mahsuller bol ve ge
niş mikyasta teşhir edilecektir. Şehrimiz 
ziraat müdürlüğü de sergi için grafik • 
ler, fotoğraflar ve mahsul nümuneleri 
hazırlamaktadır. Bunlar yakında Ankara 
ya gönderilecektir. 

Dnn otuz Amerikalı profesör r eldi 
Diln Amerlkadan şehrimize otuz profes6r 

gelmiş, Galatasaray Useslnde misafir edil· 
ml§tlr. Profesörler şehrlmlzln tarihi yerleri
ni gezecek ve Üniversltemlzl göreeeklerdlr. 

Ağustosun yedisinde limanımıza gelecek 
yetmiş Amerikalı arkeolog'u gezdirmek üzere 
bir program yapılmıştır. Heyet, bir gün İs· 
tanbulda kaldıktan sonra, Çanatkaleye ıti· 
aecek, ıfl'ruva harabelerini gezecek, billhare 
izmtre gidilecek, tarih! yerler gezilecekUr. 

Seyyar eınafın Pazar ruhaatiyeai 
cameklnlanmış sandıklarda yiyecek satan 

esnafın pazar ruhsatlyealne tlbi olup olmı· 
yacalı. belediye tarafından Dahlliye Velllle-

den 30 bin metre mikabın ihracına mü - tinden sorulmuştu. Veklletten celen cevab
saade edecektir. Bu suretle mübayaa e - da, bu gibi esnafın paıar ruhaatiyestne tlbJ 

dilen keresteler bedelinin yüzde 50 si 
Türk - Yugoslav klering yolu ile ve diğer 
yüzde 50 si de hususi takas esasına ınüs -
teniden Türk menşeli pamuk, yün, kö -

mür, kuru incir ve fındık ihracı ile tes
viye edilecektir. Bu hususi takas muame
leleri iki memlekette mer'i usul ve kai
delere tabi olacaktır. .............................................................. 

olamıyacağı blldirllmittir .............................................................. 

asıt bir misal bu hakikati daha kes- <le yazılı hükümler, şimdilik buna im- Bu paraların yerine Ufl mikdarda ufaklık 
tirme bir şekilde göstermektedir: çok kan vermemektedir. para darbo1unmaktadır. M es• u d b i r doğum 
kull~nıl~n ~.ir ~~rmanın 8 lambalı bir İstanbul radyo istasyonunun kaldı- Limanın ikinci su tankı da geldi makınesı gum k iml · d h 

1 1 
Bükreş Elçiliğimiz Başkatibi Bülend 

, ru res erı a i ola- rı ması, yahud Etimes'uddaki istasyona Denizbank tarafından Liman İşletme lda-
rak acenta~a 17~ liraya mal olmakta- bağlanması keyfiyeti, şimdilik mevzu- resi için Almanyada yaptırılan su tankları- Uşaklıgilin dün, bir kız çocuğu dünyaya 
dır. Halbuki aynı radyonun peşin satış ubahs degıw "ldir İstanb 

1 
d nın iklnclsi de dUn sabah ıımanımıza gel- gelmiştir. Yavruya uzun ömürler diler, 

fiatı asgari 270 liradır. Bunu nazarı nec::riyatı devam. edecektuır· • ra yosunun miştlr. Llman IV adı verilen bu tank evvelkl ebeveyni ile dedeleri Halid Ziya Uşak-
~ ~~~~~....:....:....;;.;;.;;.;.;:;::.:.......~~~~-Lg~ü=n=--=ll=m=a:n:mı=ıza:::.~g:e:Ie:n~Ll:::m:a:n:_:V~ın~a~y~n~id:i~r.:__Llı~g~i~li~v:e_Y~un::,u~s~N:a:d:i~y~i ~t:eb:tik~·:_:ed:e:r~iz:·~.ı.~~~~~~~~~~~~~~~~-



Egenin geniş ovaları bol 
suya kavuşuyor 

Ağustos içinde geniş int• faaliyetine başlanıyor. 
Büyük bir baraj Egeyi kuraklıktan kurtaracak 

Fuarın son hazırlıkları tamamlanmak üzere 
İzmir (Hususi) -

l:ge ovalarının fe!l ... 
lli tesislerle sulan • 
rnası etrafında bir 
kaç gündenberi şe}\ 
l'imizde hararetli 
hazırlık faaliyetj 
başlamıştır. Ecnebi 
tnüşavirlerinin de 
nı.ütalealarından is -
tifade edilerek Tiirk 
mühendislerinin ha .. 
zırladıkları sulama 
projeleri eksiltme -
}'e konulmuştur. A
ğustosun onuna doğ 
tu inşa faaliyetine 
geçecektir. 

Gediz ve Mendres 
hehirlerile Bakırçay 
suyu, Marmara gö-
lü, Çal suyundan is
tifade edilerek De-

' Yurddan güzel köşeler ==1 
Manisada4 
Delika•lı 4 genç 
Kızı kaçırdı 
Manisa (Hususi) - Şehrimizin iki 

kazasına bağlı 4 köyde bugünılerde 4 
kız kaçırma vak'ası olmuştur. Akhisa
rm Evkaf Tekke köyünden Cemal, uzun 
müddettenberi sevdiği ı 8 yaşında ki 
Emineyi zorla kaçırmıştır. 

Gene A'khisara bağlı Durasılı kö -
yünden Hasan, arkadaşı Mahmud ile 
Marmara nahiyesine gitmiş, orada So
fular mahallesinde oturan Salih ismin-
de birinin 16 yaşınooki kızı Ayşeyi kol
lamı.şlar, kızcağız, tarladan evine dö
nerken at sırtına vurup kaçırmışlardır. 
Alaşehir kazasının Sarıgül nahiye -

sinden Hüseyin, ayni nahiyeden Ah • 
med isminde birinin 15 yaşındaki kızını 

zorıa kaçırmışlardır. . Konyada Mevlana türbesi 

1 

Gene Alaşehirin Yağmurlu köyün -

!:~:;~:!;~:~d~y~~:~;::r:~s.lz~= r- Yurdda kültür hareketlerı· ---, nı tıkamış ve başka bir köye kaçırmış- L_ ___J 
tır. 

4 suçlu da ayrı ayrı yerlerde yakala
narak adliyeye verilmişlerdir. 

Kazaen patlıgan bir 
Tabanca bir k6ylüyü 
Öldürdü 

Antalya (Hususi) - Şehrimiz Gazi ğenilm.iştir. 25 bin nüfuslu bir şehrin 
ilkmektebi ders bitimi münasebetile yarısı bu suretle sergiyi görmüş oluyor. 
çok güzel bir sergi açmıştır. Mektebin Serginin küşadı günil başt._ va.lı o~a'r 
bütün salonlarını dolduran güzel ve üzere bütün vilayet erkanı ı...·>~t.~ n 
muvaffak eserler bir hafta müddetle sergi takdir görmüştür. Yukarah.:::· re
t 1,81 S kişi tarafından' gezilmiş ve be- sim sergiden iki güzel köşeyi iösterıyor. 

Manisa dikit ve biçki yurdunun sergisi 
Manisa ( Husu - r 

si) - Şehrimiz di .. 
kiş ve biçki yurdu ., 

nun yeni yıl sergi· ' 
si aç.ıD.mıştır. Yurd 
müdürü Zahide Su-

tunanın yetiştirdi • 
ği genç kızlarımızın 
eserleri çok güzel -

dir. Sergiyi valimiz 
Dr. L'Utfi Kırdar 

bizzat açmıştır. Da .. 
vetliler sergiyi baş• 

tan sona kadar gez· 
mişler, vücude ge - .__ 

tirile_n eserleri çok takdir ~~i.şler.dir. ,~ektedir. Yuka~ı~aki rac;iı;ıde vali Lut
Sergı halk tarafından hergun gezıl - f: Kırdarm ser81:tı ~ı~~ Jtd!lııı~ktedir. 

Burnova biçki - dikit yurdunun ycui mezunları 

Pazar Ola Hasan Bey Dıyor kı : 

~ · 

Hasan Bey - Geçen gün 
cl'oktora gittim a~izim. 

••. Tam on liradan oldum. 
- Doktorun vizitesi on lira 

mı? 

Hasan Bey - O'ç lira ama 
doktor bir kere ıientz banyo
su yapmamı tavsiye etti. 

.... 
İzmir (Hususi) - Burnova biçki miştir. Bu sene yurddan mezun olan en 

dikiş ve nakış yurdunun yıllık talebe yedi genç kızın ekserisi, Anadolunun 
eserleri sergi.si Burnova nahiye kaza merkezlerinde ,·urd açmak arzu
ınüdürü ve belediye reisinin huzw·un- sundadırlar. 

da açılmış, yüzlerce kişi sergiyi gez - Yurd müdürü Bn. Seniye Rüştü Ak
miştir. diş, bu müessesenin muvaffak olması 

Burnova muhitinde senelerdenberi için büyük bir gayret sarfetmekledir. 
faaliyet gösteren bu müessese, .şim- Resmimiz bu sene mezun olan genç kız. 
diye kadar yüzlerce talebe yetiştir - !arımızı gösteriyor. 



Hıdiaeler K........-

BU NE PERHİZ 
Bu bir hastalıktı: 
Musevi vatanda§ türkçe ıtonupnuyor-

du. 
- Nesin? 
Dedik. 
- Türküm! 
Dedi 
- Madem ki Türksün niçin türkçe ko-

nuşmuyorsun! 

Dedik. 
- Türk kültürü almadım. 
Dedi. 
- Fakat, sen Türk.iyeye geleli pek u

zun zaman oldu. Bu kadar uzun zaman
da Türk kültürü alabilirdin. 

Dedik, sustu: 
- Haydi Türk kültürü almadığını ka

bul edelim, sen ne kültürü aldm? 
Bu bir perhizdi: 

- İspanyolca da konuşsan gene ses 
çıkarmıyacağız, fakat sen on beş, yirmi 
senedir; ispanyokayı da bıraktın, fran
sızca konuşuyorsun! 

Dedik, gene sustu. 
- Hele söyle bakalım şu Fransız kül

türünü nereden aldın? 
Dedik sustu, sustu, cevab vermedi. Da-

' ha doğrusu susmadı da, lafımıza kulak 
asmadı. Kendine benzeyenle fransızca 

konuşmasına devam etti. 
İşte bu hastalık böyle bir hastalıktı. 

* Bu bir pehrizdi: 
Musevi vatanda§lar namına söz söyle

mek, yazı yazmak salahiyetine sahih o
lanlar beyanatlar verdiler, gazetelere 
yazdılar, dediler ki: 

- Biz Türküz, Türkiyede yaşarız, T-:ir
ldyede kazanırız. Bu vaziyette türkçe 

konupnamamız için bir 1ebeb yoktur. Ve 
li.kin ..• 

Gene kendi dediklerine geldiler: 
- Lisan meselesi kültür meselesidir, 

fakat bu da halledilecektir. Çünkü bun
dan sonra biz Türk kültürile yetişeceğiz. 

Hastalığın tedavisini geciktirmekten l 
başka bir şeye yaramıyan bu tarzda per
hizi de, gene iyi karşıladık. 

- Bakalım dedik, ne olacak? • 

* Ya bu lahana turşusuna ne dersiniz? 
Tokatlıyan otelinin sahibi Avusturya 

tebaasından .Medoviçti. Oteline resmi 
günlerde Türk bayrağı ile birlikte Avus
turya bayrağını da çekerdi. Avusturya
nın Almanyaya ilhakından sonra .Medo
viç te, otomatikman Almanya tabiiyeti
ne geçti ve Avusturya bayrağının yerine 
Alınan bayrağını çekti. O gündcnberi de 
eski Musevi müşterileri oteline uğramaz 
oldular. 

Almanya Türkiycnin dostudur. Türk
ler Almanyanın ve başka memleketlerin 
dahili siyasetine karışmazlar. 

Türk olduklarını söyliyen Musevi va
tandaşların da bunlan bilmeleri ve Türk 
gibi hareket etmeleri icab ederken aykı
rı bir cebhe alarak manasız bir hareket
te bulunmalarının manası şudur: 

- Biz her şeyden evvel Yahudiyiz, 
Türklük sonra gelir! 

* - Ne bu perhiz, ne bu lahana turşusu! 
Demekte herhalde yerden göğe hakkı

mız vardır. Şimdi §UilU düşünüyorum .. 
acaba bu saman altından su yürütenler 
gene bize kültür faslından bir maval o
kuyup zeytinyağı gibi suyun üstüne çı

kabilecekler mi? 
1ım.et HulUsi 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
Jan Subyeski ve 17 haziran 
On seki1Jnci a -

sırda Avrupaya 
yaptığımız akın · 
Jara karşı durım -
ya çalışan A vru -
pa hükümdarla -
rından biri de Leh 
kralı Subyeskidir. 
Leh kralı üçüncü 
Jan adile maruf o
lan bu hükümda

l Havaya para atmak usulü 
Havay;ı para a-

tarak bir karar (j(i) 

rın doğumu, tahta cülusu, evlenmesi ve 

ölümü hep haziranın on yedincı günü ol-

muştur 

* Kırmızı derililer çoğalmıya 
başladı 

Bundan on sene kadar evvel yer yü -

zündeki kırmızı derililerin azald1ğına çok 

esef ediliyordu. Amerika hükfunetinin al-

1 vermek usulü. ilk 
defa 1704 de İn • 
gilterede tatbik e .. 
dilmiştir. Şimdi 

ekseriya futbol 
Beyzbol ve kriket 
maçlarında kale -
lerin yerlerim seç
mek içın hep bu 
usule ınüracaat e
dilir. 

* Ounyamn en büyük elması 
Dünyanın en büyük elmasının adı 

(Junker) dir. İngiltere hükfuneti bu el -
ması 1927 senesinde satışa çıkarmış -
tır. Fiatı 109 milyon İngiliz lirası olarak 
tesbit edilmiştir. Bu fiata alıcı bulama -
dığından bundan bir kaç ay evvel dört 
parçaya taksim edilmiştir. 

dığı çok ciddi tedbirler sayesinde iyi ne- Başka elmaslar gibi Junker dahi sahi-
ticeler elde edilmiştir. On sene kadar ev- bine uğur getirmemiştir. 

vel (266,000) mikdannda bulunan kırmı- dır. On sene içinde (71,000) kişi artmış· 
ı.ı derililer şimdi (337,000) i bulmuşlar - }ardır. •............................................................................................................................. 

Okagucularıma 

Ce11ablarım •• 
Bandınnada Bay M. D. D. ye: 
Bir genç erkek ltendisıne sık sık: 
- Hen:iz evlenmediniz mi? sualini 

soran bir genç kıza karşı alakadarlık 
nissediyorsa yolun yarısını çoktan geç
miş demektir. Ben suale: 

- Sizi bekliyorum, cevabını ver
mekte hiçbir güçlük görmüyorum. Ma. 
amafih ben size bu harekete ,geçmeden 
önce meşguliyetinizin şeklini değiştir
menizi tavsiye ederim: Birleşmeİi, te
essüs etmelisiniz. 

* TH-ede Bay (A. N.) e: 
Yaşınız henüz evlenmiye müsaid de

ğildir. Bırakınız, yolu evvela ağabey
leriniz açsınlar, arkalarından yüni
mekte zarar değil, fayda vardır. Şim
di alakanızı celbeden genç kıza gelin-

sele de bir gençlik romantizminden 
ibarettir 

* Şöyle bir mektuo aldım: 
15 temmuz tarihli nüshanızda cMa

tevazı> imzasile mektubu çıkan baya
nın aradığı şartlan okudum. 

Evveli kimsesizim .. Memurum. Tah
silim ortadan fazladır. Kazancım oı:ta 
derecededir. Yaşım 36 dır. 

Namusluluğum ve doğruluğum hak
kında benim söyliyeceğim sözün kıy
metinin olmıyacağı tabiidir. Bunu bi
lahare tahkik edebilirler. 

Şimdilik adresimin neşrinı arzu et
miyorum. Adresimi siz biliniz. Arzu 

ederlerse sizden alabilirler ve benim
le muhabereye girişebilirler. 

* Bu mektubu aynen neşretmclcle ik-
tüa ediyorum.. 

Kadın Köşesi 

Hasır şapka 
Eniştesini öldüren 

Vehhab mahkUm oldu 
Kıskançhk yüzünden metresini ağır surette yarahyan 

Şevket de 8 sene hapis yatacak 
Dün Ağırceza mahkemesinde iki cina-ı rülmüştür. 

yet davası neticelendirilmiştir. Bu sebeble cezası 18 yıl ağır hapisten, 6 
Kız kardeşi ile görüşmesine mani olan yıl hapse tahvil olunmuştur. 

eniştesi Hüseyini Edirnekapı civarında * GalaUıda, kendisinden ayrılan met;. 
.bir kahvede bıçak:lıyarak öldüren Ab - resi Nimeti kıskançlık yüzünden bıçakla 
dülvehhab 18 sene müddetle hapse mah- ağır yaralıyan Şevketin muhakemesi de, 
ı.um edilmi§tlr. Ağırceuıda, sona ermiştir. 

Ancak, eniştesinin suçlunun kız kardeşi Muhakeme sonunda, Şevketin fiili ol .. 
ile görüşmesine şiddetle mani olması ve dürmeğe tam teşebbüs mahiyetinde gö "4 

vak'a gecesi Abdülvchhabı tokatlaması rülınüştür. Bu madde hükmünce 8 sene 
keyfiyetleri, ağır tahrik mahiyetinde gö- müddetle ağır hapsine karar vcrilmiştil'. 

~ .... ----"---lahkeme1erde yaz tatm Yanhşhkla tahliye edilen 
·Keneli seyrek siyah hasudan, önünü başladı SUÇIU yakalandı 

süsleyen be!~ . yap~ar ~ik~endir. Adli · tatili dün 1.. .... 1................. Bir yanlışlık neticesi tabliye edilen ve 
Hasırın rengmı gıyecegınız elbısenın ren- . ~ yaz . '~uıı~ 

. .. d y ıetı .... bilirs' . . F k t Daıma istiabından fazla bır kalabalıkla 1,5 ay şehirde serbest dolaşan ırza geç .. 
gme gore eg~--~ ıruz. :a a yap-, . . - l Eb b ki ka 
akla d 

. be '-almal d k' h dolu bulunan adliye korıdorlarında dun mekten suç u u e ·r ya lanmıştır. 
r r aıma yaz • ı ır ı em alı 1 bir --:.'-A _...:ı. S 1 h kk d k' tahkikat l k h .. .. .. .. l'ğ: . _ şunam1ş :ı.u.a.unet va.11.u.. uç u, a m a ı netice e .. 

tşap anın, em yuzunuzun taze ı .nı a.- Bu sene Ağırceza :mahkemesi ile asliye nerek, Ağırcezaya sevkedilmiştir. 
ırsın 3 .. - • ün - 5 • . mahk ================ uncu, "S cu ve mcı ceza eme-

Yaz sonu tuvaletleri ::~:e~dir~ddetince mesaiye devam e -

Eylfil başına hat- Diğer nöbetçi bu11.1nan mahkemeler, 

ta ortasına kadar şunlardır: 
giyilebilecek olan Asliye 4 üncü hukuk, asliye 1 inci tica-

bu yeni tuvaletle
rin biçimleri çok 

sadedir. Umumi 

Pollate: 
Otomobil ve kamyon kazalannda 

ret, Sultanahmed 2 nci ve 3 üncü ceza 
Fatih, Eyüb, Bakırköy, Beyoğlu, Beşik -
taş, Yeniköy, Beykoz, Üsküdar, Kadıköy, 
Kartal, Adalar, sulh hukuk ve sulh ceza 
mahkemeleri. 

Toplantılar: 

Bu akşam Halkevinde terbiyevi 
film gösterilecek çizgileri hemen he- yaralananlar 

men düzdür. Buna Şofor Cevad tarafından idare edilen 2754 BeJ~tta Balknin~en: Sıhhiye ve Muavc
muksbil renkleri numaralı otomobil, Kadıköyünde AltJJol aı- neti lçtimalye VetaleUnln getirdlğl <Sıhh1 
ve garnitürleri çok zından geçerken Dolmabahçe :sarayı telgraf terbiye filmler}) 2l/ 7/ 938 perşembe günü sa-

müdürü 54 yaşında Şevket.e çarparak ba- at 18.30 da Evimlzln, Beyoğlunda İstiklal 
göz alıcıdır. §llldan ağırca yarala~tır. Yaralı Nilmune caddesinde Nurziya sokağında Parti kura-

Temmuzdan iti- hastanoolne kaldırılmış suçlu ya.ulanmış- ğındakl temsil salonunda gösterilecektir. 
baren hakim ol- tır. ' Herkesi alakadar eden bu :filmleri gormcğo 
mıya başlıyan * Galatada Kapılçlnde oturan Receb oğ- balkınllzı davet ederiz. 
renk: Be azdır. ıu Dursun JfeC&tlbeJ caddesinden geçerken 

y şofor Şefi~ idaresindeki 172'7 numaralı o-
Her türlü giyeceğe tomobllin sademesine maruz kal.ı:nış, sağ ba
uyduğu için her- cağından yaralanı:nlff,ır. 
kesin işine el veren * Şilllde OSmanlM!7de oturan 18 yqında 

iki yangın baflangıcı 
Üsküdarda İcadiye mahallesinde Hamur

suz aokalında balıkcı Aliye ald evde yangın 
çıkmış, kaplama tahtaları yanmıya başla· 

. İsmail, Omıanbey polis no~ önünden 
bır renk, kısa, u- geçerken 2738 numaralı otomobilin gademe- mıştır. Yangın bir aralık bltlşlğlndekl Prok· 
zwı ceket, bolero, si.ne maruz kalarak Tücudünün muhtellf sanın evine de sirayet etmiş, her iki evin de 
manto üstten giyi- yerlerinden yaralaIUJU,ftır. Yaralı Şlfll Ço- tavan tahtaları kısmen yandıktan sonra sön-

--~~lı!..-- len tfu.Iü §eyinizi cuk hastanesine kaldırılmıştır. dürülmiiftur. 

be bili
. . . H . d 

1
A * Şofor Tevfik tarafından kullanılan * Galatada Necatlbey caddesinde Vasil v• 

yaz yapa . rsınız.. eps~. ~ ac: - 2116 numaralı tamyon, suıtançepne cadde- Yorgl isminde iki ortağa aid francala fırını-
verd veya sıyah bır rop ustune çok sinden geçerken, Hamamı Muhiddin mahal- nın üst katında yangın çıkmış, vaktinde ye
yaraşır. Pikeden başbyarak, keten, bro- lesinde bekcl Hliseyine çarparak vücudünün tlşen it!alyenln gayreti sayesinde yalnız O• 

deri anglez, grogren, organdi, saten, muh- muhtelif yerlerinden yaraiaDll§tır. Yaralı te- d~l~rda_? birisi losmen yandıktan sonra sön·· 
telif lrumaşlann beyazı bu maksada ya- davı altına alınmış, şoför yakalanmllJtır, durulmuştür. 
rar. Dnn &ç tramvay kazası oldu Alh kumarbaz yakalandı 

Beyaz roplar da çok moda. Yalnız pek Şo!or lles'udun idareslndeld 297 numaralı Zabıta memurları Tahtakalede Papacı 50., 

çabuk kfrleneceğini hatırdan çıkarma- otomobil ile Birkecl - Edlrnekapı arasında knğında Dursunun kahvesinde kumar oy .. 
.. 

1
• işleyen bir tramvay arasında Ankara c:ıd· nandığından şübhe etmişler -ve tertibat al-

malı. Kumaşı buna gore seçme ı. Bunla- desinde bir ~ışma olmuş her lk1ıd de ha- mışlardır. 
rın yakasına beyaz veya renkli, hafif ve sara uğramJ§tır. ' 
brode yaptınlabilir. Çoğunda brodelerin * Sürücü Rasimin idaresindeki bir su ara
renkl.ri değişik değişik. Mesela: Ket!ın bası ne Şltll - Sirkeci arasında ifleyen 106 
bir roba beyaz çiçekler yapılıyor, üstiln- numaralı tramva~ arabası arasında Taksim.
deki ~ol mantoya turuncu - yeşil brode de Da~cılık Klübu önünde bir çarpqma ol-

muş ,her :lklal de Jıaaara uğramıft,ır. 
konuluyor. * Vatman Bamdlnln idareslndeJcl 83 nu-

Beyaz, diğer renklere hakim olmakla maralı tramvay arabası ile şoför Mehmed 
beraber renklilerin de modası yok değil. tarafmdaıl tuııanılan 3087 numamlı otomo
Var, hem de çok beğeniliyor. Beyatla te- bil arasında İatali.l cadde.sinde çarplfDla oı
uıd yapmak için hepte canlı renkler blı'- muş, her ik1s1 de haaara uğramıştır. 
leştiriliyor. Mesela: Belden yukarısı açık Duvardan atlıyan bir çocuk 
mavi bir robun eteği pembe krepten ya- yaralandı 
pılıyor, plilerinin arasına mavi bandlar Kumkaplda oturan İhsan oğlu 16 yaşında 
geçiriliyor. 

0

Yahud mavi bir roba porta- Aydın, Clncl meydanında tren yolunun par
kal rengi süsü .konuluyor. maklığından atlamak isterken düfmiiftür. 

Bilhassa organdiden ne güzel modeller Demirlerden biri.al eoı mıtuğuna saplanarak 
çocuk atırca ~ ye Cerrahpafa bas-

var. Bunlar, unutulmaya yüz tu~ eski taneslne kaJdırılmıftır .. 
biçimlere pek benziyor. Korsajları bol, 
belleri sımsıkı, etekleri büzgülü ve or- Seyyahlann cebini kanfhran Abıkalı 
gandiden opliltasionlarla süslü. Bellerin- Dün Karataş Mehmed adında blr ııabıkah 

Ayasofya mlzesln1 gemıete gelen MyJabla
de de ucu yandan sarkıtılmış geniş, uzun rm cebJeriııl tarıştınrken cürmü meşhud 
bir sentür var. halinde yatalarıııuftır. 

iki ahbab çavuşlar: 

Dün kahveye A.nl olarak giren polisler, 
Avni, Rıfat. Hüseyin, Bürhan ve Ahmed a
dmdaki müşteriler: ile ka)bveal Dursunun 
kumar oynadıklarını görerek ~aknlamışla!ı' 

ve suçluları müddelumumillğe sevketmlşler· 
dlr. 

Denizde bulunan ce•edin hüviyeti 
anlaşıldı 

Sus vapuru tarafından Kaba~ açıkların
da bir insan cesedi bulunduğunu dün yaz· 
mJştık. Zabıta tarafından yapılan tahkikat 
sonunda, bu cesedin bir hafta evvel Trat 
vapurlle çarpışma neticesinde batan yelken
li kayık tayfalanndan Satılın]fa aid olduğu 
anlaşılmış ve defnine ruhsat ver11mlştlr. 

Dün alb kiti zehirlendi, kurtarıldılar 
Üsküdarda Ke.mıedede mahallesinde otu .. 

ran Devlet Demlryollarında memur Hayrul
lah ile kansı Hayriye ve ayni evde oturan 
Fehamet, Raşid, Zek.lye ve hlzmetci Ay§a 
zehirlenme aıaımı göstermişler ve tedavi aı ... 
tına alınnuşlardır. Zehirlenmenin, yedikleri 
kıymalı biber dolmasından husule geldllJ 
anla.ş~tır. 

Geç kalan garışcı 



B n, 

atnlerim. 
_ Affedersiniz bir ~ soraca~m. 
- Sorun. 
_ Siz havlıyabilir misiniz? 

* Poker 
- Poker oynar mısınız? 

,r ~ . _Oynardım, ıa-
, ~ kat artık oynamı

y:onım. 

-Neye! 
_ Bir seferde 

bin kuruş birden ~ cı::- bibettim. 
- Yazık, bi7.im gibi yapın, fasulya ~ 

oynuyoruz. Oyun bittikten sonra da pı
(lirip yiyoruz. 

sun. 
_ Tehlikeli de-

ğil mi! 
- Neye, hiç t-e 

tehlikeli ~eğil. 
gökyüzünde kadın eşyası satan mağazalar 
yok ki! 

Kadın 

Şikayetçi 
Bir saatçi dükkl • 

:rnna girip on tane 
saat çalan hırsızı ya· 

kaladılar, kara~ola 
götürdüler. Komıscr 

bticvab ediyordu: 

- Saatçiye girip 
on saat ~.aldığıru ıiti

öyle raf ediyorsun 
rni? 

- E\'c+. 
_ Ba ka bir diye-

ceğin! 

_ saatçiden. şika-

yetciyim bay komi-' •-..;;;..-. 
hi b. . ıııııı ıa mı l>inı.ı waltınaz. ser, saatlerin ·ç !II'J _ SICfiJdlı jazliı geli31or., fU Mı& n 

ilolru gıtmıyor. 

80N POSTA 

lan zaman erkek nı
şaııhsmın yüz.üne 
baktı: 

canız olncağun. 

- Evet. 

- 4te o 2.aillaD 

yeceğim .. 

-Ne garibsiniz, 

~lene~ ol

~nmiyor-

herkese 

malctan 

SEYAHAT MEKTUBLARl:I 
9-f • 

~Af aruf ıarı'atkdruı s.Jınede alır..mıı 
bir resmi 

snbkları bu Wl'<?tle adam -çalı§masına tuımnı 
bl.rıııı.da.n JlkamU: mümkiin o1acaktv. He
laıld.ıW .§.lr.ke.Un hu ail~ tııe '*118 ._._ 
'kik edilmektedir. 
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Avrupanın altındaki ateş 

Hitler, birkaç sene içinde, Bismarkın yapamadıklarını 
yaparak nasıl Hitler oldu? 

Yazan : Emrys Jones Çeviren: lbrahim Hoyi 
Stresemannın maliye nazırlığını yapaıı, 

ISchacht (Şaht) markı, Alman halkına 
pek pahalıya oturacak bir iekilde, dü
r;eltti. 

Almanya yeni üınidlere kapılmıştı. 
1924 de bir Dawes planı hazırlandı. Bu 
plan hükümlerine göre Almanya altın ve 
emtia varidatının bir kısmını borclarına 
karşılık olarak ödiyecek, itilaf devletle
ri de, Almanyaya, bozulmuş sanayiini 
düzeltebilsin, bu suretle borçlarını vere
bilsin diye istikrazlarda bulunacaklardı. 

Almanya işe koyuldu. Büyük sanayile
ri işlemeğe başladı. Fakat Alman halkı 
bir kere daha bu yeni cihadın kefaretini 
ödemek mecburiyetinde kalacaklardı. 

Tekaüd olmuş ihtiyarlar, fil:iller yeni 
baştan madenlere, fabrikalara döndüler. 
Kadmlar, paydos zamanlarında çocukla
rına bakabildiler. Mekteb talebesi, ders
lerinden vakit ayırarak, amele gibi çalış
mak mecburiyetinde kaldı. 

. Ayni zamanda, harbe iştirak etmemiş, 
ve olmuş, bitmiş olan bir harbden dolayı 
en küçük bir mes'uliyet hissi bile duy
mıyan bir nesil yetişmekte idi ve bu ne
sil, Almanyanın bu mağlubiyet boyundu
ruğunu daha ne zamana kadar taşıyaca
ğını hayretle birbirlerine sormakta idiler. 

Her ne kadar Almanya 1926 da Millet
ler Cemiyetine kabul edilmiş ise de ülke
nin alnından daha hala mağlClbiyet dam
gası silinmem~şti. Genç Almanlar, bu 
damganın şereflerine, haysiyetlerine do
kunduğunu seziyorlardı. Fakir oldukları 
yetişmiyormuş gibi, üstelik bir de haka
rete, küçüklüğe maruz kalıyorlardı. 

Almanya 1930 yılına kadar, itilaf de\•
letlerinin verdiği borç paralarla zfilıirde 
müreffeh gibi göründüyse de, hakikatte, 
içinden müdhiş bir ıztırab ve yoksulluk 
ile kıvrandı. Sanayi yeni baştar. kuru
lunca iki milyon kişi açıkta kalmıştı. Ka
zanılan karlar, ecnebilerin verdiği borç
lara gidiyordu. On binlerce genç, en ufak 
bir işin bile bulunamıyacağmı geregi gi
bi görüyorlardı ve derin bir yeise, karar
sızlığa düşen gençlerden on binlercesi 
komünist oldu ve milyonlarca insanın 

kalbi de, kendilerine milli şereflerini, 

haysiyetlerini iade edeceğini vadeden 
yeni nasyonal sosyalist fırkası ile bera
berdi. Ortada bu vadi tutabilecek bir 
insan görünüyordu. Bu da Adolf Hitler 
idi. 

* 1920 yılında altı adam Münich'te bir 
birahanede bk cemiyet kurmuşlardı. 

Hitler bu birliğin yedinci azasıydı ve 
baştanbaşa Yahudiler, komünistler, muh
tekirler, cumhuriyet ve nihayet Versay 
aleyhinde olan bir program hazırladı. 

Tam bir afsunlayıcı hassalarına malik 
olan Hitler yalnız efkiırı ı:aptetmekle 

kalmadı. Onu dinliyenlerin ekserisini 
kendisine taptırdı. Hareket genişledi. 

Derken, fırkaya talih kuşu kondu. Harb 
zamanı kumandanlarından meşhur Lu.L 
dendorff, Hitlerin gayelerine ortak çık
tığını, onları benimsediğini ilan etti. 

1923 de, Berlin üzerine bir yürüyüş ha
zırlıyan Naziler daha yollarına henüz 
koyulmuşlardı ki, polisler silaha davran-
mış, birçok Nazileri (ildürmüşlerw. Gö
ring yaralanmış, Hitler, müdhiş bir yay
lım ateş karşısında kendisini yere at
maktan başka bir çare bulamamış, bu sı
rada da omuzu çıkmıştı. Onu tevkif et

mişler, beş sene hapse mahkfun etmişler
di. Hitler bu cezasının ancak bir senesini 
çekmiştir. 

Hitler, hapishanede, bütün fikirlerini, 
akidelerini perçinlediği meşhur Otobyog
rafisini, Kavgamı (Mein Kampf) ı yazdı. 

Nazi partisi, birçok iyi ve fena günler 
geçirdi. 1924 mayısında, bir milyon do
kuz yüz bin kişi nasyonal sosyalistlere 

rey verdi. Hitler 1930 iktısadi buhranına 
kadar pek öyle kendisini gösteremedi. 
Gemisini yürütemedi. O yıl, altı milyon
dan fazla Alman Hitlere rey verdi ve 
Rayhştagda 107 sandalya teminine mu
vaffak oldu. 

Alman Cumhuriyeti gözden düşmüş g~
bi idi. Kimse bu rejimi o kadar beğen
miyordu. Zira Bruning, Alman halkını, 
ecnebi borçlarının faizini ödemek için, 

haddine kadar ıkı or a r ver ilere 

Hitler 1920 yılın.da 

boğuyordu. Politikada pek öyle atik. çe
vik olmıyan ihtiyar Hindenburg bile, 
Bruning'in halkın gözünden d~tüğünü 
anlamıştı. 

Bundan ötürü de, şöhretce Bruningden 
aşağıya kalmıyan, halkça o kadar hoş gö
rülmiyen Franz von Papeni başvekil ya~ 
mı~tı. Eski kumandanın nazarında, Pa
penin bir asker ayni zamanda kibar -bir 
adam olmak gibi meziyetleri vardı. Pa
pen, 1932 de bir baronlar kabinesi kurdu. 
Fakat iki ay sonra da yeni baştan seçim 
yaptırmak mecburiyetinde kaldı. Bu se
çimde müdhiş surette mağh1b oldu ve 
Hitler 13,700,000 rey alarak muvaffaki-

' yet burcuna çıktı. 

Hitler maksadına yaklaşıyor, emeline 
ulaşıyordu. Hindenburg onu, Almanya
nın en büyük fırkasının lideri olarak ka
bul etmek mecburiyetinde kaldı. Fakat 
hükt1.met mekanizmasmın bagına getir-

medi. Bundan fena halde hid • 
detlenen müstakbel Alınan Cum • 
hurreiai, kızdı ve Papenı, Rayhştag4 

da devirıneği kurdu. Papen mukabil ha
rekete geçti ve Rayhştağı toplandığı sün 
feshetti. 

• Von Papen, beş ay sonra yenı bir se
çim yaptırdı ve Nazi reyleri iki milyon 
kadar azalmış olmakla beraber, gene 
mağlub oldu. 

Bunun üzerine Hindenburgun dığer 

yenilmemiş kumandanlarından biri baş· 
vekilliğe getirildi. Bu, uzun entrika se
nelerinde, Hindenburga müdhiş surette 
nüfuz eden General Schleicher (Şlayher) 
idL 

Şlayher de ilti aydan fazla başvekilli
ğin safasını sürmedi. Alman halkı baş-

' vekil değişmelerinden, seçimlerden bık-
mıştı artık. Papen, yeni dolablar çevirdi. 
Hitlere giderek General Şlay'herir.. Nazi
lerin ve kendi taraftarlarının üstüne as-

ker sevket.meğe hazırlandığını söyledi. 
Hitler de Papen ile birlikte yürüm.eği 
kabul etti; içinde 8 Papen taraftarı nazır 
bulunan bir kabineye 3 Nazi nazırı vere
bileceğini bildirdi. İhtiyar Hindenburg 
bu plAna muvafakat etti ve Hitler yeni 
kabinede başvekilliğe geldi Von Papen 
de muavini olmuştu. 

Hitlerin başvekilliğini kabul ve tasdik 
ettirmek için, beş mart 1933 de seçim ya
pılması kararlaştırıldı. Fakat şubat ayın
da Berlinin bütün vechesini değiştirecek 
olan esrarengiz bir yangın oldu. Rayhştag 

alevler içinde kalmıştı. Bunu kim yap
mıştı ?.. Naziler, komünistleri, onlar da 
Nazileri itham ediyorlardı. Her ne hal 
ise, bu yangmm. neticesi N azilerih se
çimde kahkari muzafferiyetleri oldu. 

O yılın haziranına kadar, Almanya 
baştanbaşa Nazileştirilmişti. Son darbe 
de 30 haziran 1934 de indirildi. Hitler fır
kada bir tarama yaptı. Tensikatta bulun-

du ve içinde en yakın dostu Röhm de bu
lunan Nazi erklnından on on iki kişi 
öldürüldü. Onlarla birlikte eski düş
manı, Şlayher ile karısı da ~demi boyla
dılar. 

• Röhmün ölümü aşağıda kaydedeceği-

Bahçedeki cinayet 

1 - Con Ben doğum günü katledilmişti. Birkaç aydır, 
kalb hastalığı çekiyordu. Bu yüzden de tedavi görüyoı du. 
Bu zamsnlarda onunla birlikte f akrabası bulunuyordu. 
Bunlar da Smart, Falk, dul madam Eiles ve madam Stoker 
idi. O J(.in yemekten sonra Con bahçenin tenha bir köşesin· 
de bir iskemleye çöktü. Yanında da Fallr vardı. Falk, amoa
ıından borç para istiyordu Con: 

c- Bir metelik bile vermem. Bekle öleyim de ondan &on• 
ra hisseni alırsın. Şimdi ötekilerine de söyle, yalnız kalmak 
istiyorum. Beni rahatsız etmesinler!t dedi, Falk kızgın, kız. 
gın amcasınm yanından ayrıldı. 

4 - Saf.it 4,30 da uşak gelerek, efendisine çayın hazır ol· 

duğunu haber vermek istedi. Fak.at waıkınlıktan kala 
kaldı. Con Ben, yüzü koyun yere yığtlmıf, yatıyordu. Öl· 
müıtü. U§ak acı bir feryad kopard.L İçerd'ekiler, heyecanla 
dışarıya koşuitular ve Conun yerde cansız yattıtını görünce 

hepsi de hayretle ve dehşetle olduklan yerde taı kesildiler. 

Nihayet kendiletiııe gelince maktulün cesedini eve ta;ı:ıdılar. 

I 
6 - Fakat, evi terketmecıen evvel, ölüyü son bir defa da· 

ha muayc.ne etmekten kendisini alamadı ve önceden farket· 
mediği bir şeyi gördü. Conun vücudüne biraz daha dikkatle 
baktı gömleğinin üzerinde, tam kalbinin hizasında pek kü • 
çük bir kan lekesi vardı. Gömleği açtı ve cildin üzerinde 
minimini bir delik görünce cVay canınab diye söylendi. 

1 - Faik eve dojru i\derken, 

madam Eiles ile Bmartı gördti. 

Onlar da. sHzbJ.rliji etmiıler gi· 
bi, tıpkı kendi aklından geçen· 

leri konUfUYorlardı. 

3 ,_Kadın: c- BunalC 

çok yaşamaz ~anırım. Bak.. 

sana bitkin bir hale gel· 

m.i§b diyordu. 

Uıak efendisin.in bir şe• 
ye ihtiyacı olup olmadığı• 

m anlamak için bahçeden 

ge~rken madam Stoker'in 

~içek koparmakta olduğu .. 

nu gördii. Efendisi saldn , 
bir uykuya dalmıştı. Saatı 

a vardı. Efendisi, umumi· 

yetle bu saatlerde yatardı. 

5 - Aile doktoru çağırıldL Senelerdir doktor Benin na• • 
turasını iyi bildiği için, ölüyü muayene eder etmez çok yo-
rulan kalbin artık vazifesini ifa edemediğini. bu yüzden 
Conun öldüiü.nü aöyledi 
İçlerinden biriılln sorduğu bir suale kar§ı da~ 
- Tahkikata lüzum yok, dedi. 

7 - BJr saat sonra da müfettiş ile birlikte bir odaya çekt.

len doktor: 

- Con Ben katledilmiştir. Kalbine gayet ince bir alet 

batırılmıştı. Gömleğinde rastgeldiğim çok küçUk bir damla 
kana dair rapor verebilirim.. Bundan ötesi de size aid! dedt. 

Müfettiş dalgın dalgın bir müddet düşündü: .Evet, dedi, 

§imdi vazife bize düşüyor? Katili bulmak lazım! :t 

~····················· .. ···················--····················--··············································· .................................................................... . : ~ 

i Mii.lettiı doğTU ölü.nün evine gitti. Bütün aile hal- malettif ymım saat zarlında katili buldu. Yaka- s 
i 9 kını ıorguya çekti. Falktan baıka hepsi, öğleden· ladı. Con Ben'in katili kimdir?. Arayınız, düıü- 1 
5 beri Con ile temaı etmediklerini ıöylediler. Fakat niinü. Balamauanız (13) üncü ıaylaya bakınız. : . ; 
\ ...............................................•.................................................................................................................................• -.. 

miz sebeblerden ileri gelmiştir: 
Hitler iki ateş arasında kalmıştı. Kah

verenkli gömlekliler ile, Rayhsver, yani 
muntazam ordu arasında bir karar ve
rememişti. Hücum taburlarının işi, vazi
feleri sona ermişti. Bunların şefi bulu
nan Röhm, taburlarını muntazam ordu
ya ilhak etmek istiyordu. Fakat general
ler böyle bir teşebbüse asla yanaşmıyor, 
tahammül etmek istemiyorlardı. Hitler, 
asıl kuvvetin, nüfuz, kudret kaynağın 

bulunduğu tarafa geçti ve generallel'i 
tuttu. 

söylenilemiyen en yüksek şahsiyeti, e
fendisi oldu. 

Lüzumsuz, boş vadlcrde bulunanlar
dan olmıyaın, olmıyacak dualara amin 
dedirtmesini sevm.iyen Hitler Almanla
rın istediklerini temin etmekle işe baş
ladı. Onlara haysiyet ve şereflerini iade 
etti. Versay muahedesini sayf sayfa yırt
tı. Almanyayı yeni baştan silahlandırdı, 
asker alma sistemini yeniden kurdu. 
1936 da askerlerini Ren köprüsünden ge
çirerek muahede ile askerlikten tecrid e
dilmiş mıntakaya sevketti. 

ülkesinin etrafında yaşıyanları, Rayhın 
bayrağı altında toplıyacağını ilan etti va 
bu kararını yerine getirmek için de, son 
zamanlarda Avusturyaya bir nota verd~ 
arkasından da ordularını, ta İtalyan hu· 
dudunda Brennere kadar ilerletti. Avus~ 
turyayı aldı. 

2 ağustosta, Alman Cumhuriyetinin son 
başı olan Hindenburg da öldü. Bunun ü
zerine Hitler başvekillik ile cumhurreis· 
liği vazifelerini birleştirdi ve böylelikle 
Almanyanm, hakkında tek bir kelime 

Milletler Cemiyetinden çekildi ve hal
kını bir daha, Versayın aleti olan, kuk -
lası olan ·bu cemiyete yollamıyacağına 

yemin etti. 
Muahede hükümlerine aykırı olarak 

Hitler birkaç sene içinde, Bismark ve 
diğer büyük Alman devlet adamlarıI11J\ 
başaramadıkları işleri yaptı. Almanya 
tek ve müttehid bir ülke olarak yükseltti, 

(Arkası var) 
• 

Açıkta kalan darülaceze memurlan 
Sinema, tiyatro ve eğlence yerlerinde 

Darülaceze 'vergi.sinin JgaJ~ırılınası üzerine 
açığa çıkarılan Darülaceze müdürü ile kırk 
kadar memura yeni iş bulunacak ve bunl 
rın açıkta kalmalarına meydan verilmlye 
cektir. 
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Eski diplomat ve nazır!:ıra göre 
bugünkü siyaset dunyası 

Eski Maliye Nazırı Faik Nüzhet 
fikrini ve hatıralarını /!:.~g~~!~JL?~ eserin-

Eski maliye nazırı Bay Faik N:izhet de, bu tez izah edilmiştir. Siyaseti, her 

• 

Terem'e: zaman, gördüğünü görmemiş gibi olmak 
- Bugünkü diplomasi hakkında ne zannetmeyin. Diplomasi, bazı noktalarda, 

düşünüyorsunuz, derneğe vakit kalmadı. müsbet ilimleri andıran vasıfları, bazı 
Hafif bir tebessümle: noktalarda da bu veçhenin tamamen ak-

- Ben, kendimi siyaset dünyasında 
söz söyliyecek kadar kompetan telakki et
miyorum, cevabını verdi. Tefahürü sev
mem. Yalan söylemek Adetim değildir. 
Bu suali, dünya siyasetinin başında bulu
nanlara sormalı. 

- Mevzuumuza umumi bir şekilde te
mas etmenizi rica edeceğim. Yahud, gü
nün diplomatik cereyanlan ile dünün si
yasi karakteri arasında bir mukayese 
yapmanızı ... 

- Diploma.side muhitin ve zamanın te
lir leri her zaman variddir. Yaşanmış ve 
yaşanan devirlerin tarihi, zamanın hü
kümlerile mukayyeddir. MeslA, bugün Me 
temihi tahlil edecek olursak, alacağıriı.ız 
netice, gene meselA, Briyanın siyasetinin 
tahlili ile bir olmıyacaktır. Bu, ne kadar 
imkansız ise, neticede cayniyeb l zan ve 
tahmin etmek te o nisbette hatalıdır. 

- Verdiğiniz isimlerin tedai.sile zihni
mi tırmalıyan bir sual sormaklığı -
ma müsaadenizi diliyeceğim: Bazıları, 

bugün büyük devlet adamı yokluğundan 
bahsediyorlar. Siz, bunu varid görüyor 
musunuz? 

- Muhtelif devirlerin diplomatik or
ganizasyonları, cereyanları arasında bazı 
müteferrid adamlar çıkar, Bikonsvild 
gibi, fakat bunlar nadirattandır. 

' 
Bugün, ayni kıratta bulunan bir diplo-

mat görmüyorum. Maamafih, bu nedret, 
bence gayet tabiidir. Çünkü bu gib;, şah-

b · · ı 1 alar siyetler, ufak para kadar me zu o s • 
ne kıymetleri kalırdı? 

Y . k' diplomasinin farklarını em ve es ı d 
tebarüz ettirirken, memleketimi~~en e 
bahsetmek isterim. Mazinin polıtıkasın
da Osmanlı imparatorluğuna karşı p~~ 
Adi pek menfaatperest bir karakter go-

·· ı~· du- 0 zaman karşmllza çıkan adamru ur . h 1' 
Jarda diplomattan ziyade bezirgAn a ı 

d Çün. kü' bütün maksııdları, bizden 
var ı. ' .. 

ara koparınağa matuftu. Tarıhı okuyan-
P1 akın maziyi garmüş bulunanlar ar, y 
bunları gayet iyi bilirler. 

bu .. n Türkiye Cumhuriyetinin 
Fakat gu , . 'ki üsavi 

dünya siyasetindeki ınevkii, 1 m 
insanın karşı karşıya konuşması §eklın-
dedir. 

_ Dün ile bugünün siyasi farklarını 
tebarüz ettirirken, muhit ve zamanın te
sirleri üzerinde durmuştunuz. A:~~a bu 
tesirlerin dünyayı harbe mi goturmek 

, --11.. ? 
ihtimali vardır, yoksa au..uıa mı· 

- Harbin olacağına kani değilim. Mu
ül rtlarla 

Faik Nüzhet Terem 

de magylı1bu da te18fisi pek uzun zamanı -
• b" "k zararlara 

lara muhtaç bul~an fi~rni daha kat'i 
karşılaşacaktır. Sız.e, . ımak maksadi-
bir lisanla anlatabılıniş o .. 
le diyeceğim: Harbetınek için, dunyanın 
delirmesi lazım! 

b da memleketimizin siya-
Gene ura ' d' . 

. temas etmekten ken uru a-
si veçhesıne ı 'ftiharl::ı 

~ Tuttuğumuz yo - ı 
lamıyacagım. b yoludur: vekarım, 

.. lüyorum - arış 
soy . . ..dr.k ve muhafavı. edici bir 
haysiyetını mu ı d 

.. "nülen barış yolu ur. 
karakterle yuru . 

İ b barış yolunun beynelmtlel 
- şte, u . ll: . se 

. ah" t alabilmesi, yanı su cı sıya -
bır m ıye di 1 

hk. . ·çin ınilletlerarası p oma-
tinin ta ımı ı . . lA 

.. sebetlerin ne suretle tanzımı atik muna 
zım geldiğine kanisiniz? 

_ Ben maliyeciyim. Sorgunuz me~l~-

h . . de Başvekil yahud harıcı-O-imin arıcın . ' . . . 
;e nazırı olsaydım, b~ hus~sta .b~r fıkrım 

1 d Onun için sıze, şımdılık, bunu o ur u. J , Y• 

a anların ellerini öperim, dıyecegım, o 
yp .... d de 
kadar! Yalnız gene şu sozum e ısrar e -
ceğim: Sulhü idame ettirmek neye va-

beste bulunursa bulunsun, sulhü muha· 
faza vasıtaları ne olursa olsun, bunlar el
de edilmeli, sulh kurtarılmalı. Harbin 
doğurduğu faciaları romantik bir dille 
anlatmağa lüzum yok. İspanya, gözleri

mizin önünde .. · 
- Sulhün yeşil defne dalı başlarımızın 

üstünde kalırsa, bu gene siyasi imkan
larla olacak. Halbuki, dünya politikası, 
bugün, gizli diplomasi ile, Makyavelizm 
ile organize ediliyor. Bu idare tarzını, 
beşeriyet için, zararlı görmüyor musu-

nuz? 
_ Vakıa, bazı diplomatlar Makyave-

lizme giderler. Fakat bence, hepsini, bu 
siyasi çerçeve içinde görmek, doğru ola
maz. cHer alim insandır. Fakat her insan 
alim değildir• diye bir söz vardır. İşte 
Diplomatların da yinsan olanları Makya-

sini haizdir. 
Bu sözlerimle sizi tatmin edebildiğimi 

sanıyorum. 

- Çok teşekkür ederim, yalnız, küçük 
bir ricam daha olacak. Memuriyet haya
tınızdaki en heyecanlı hatıranızı anlatır-

sanız ..• 
Eski maliye nazırı, sabırlı bir insan 

tavrile: 
_ Ona da peki, dedi. Pek parcısız kal-
tık. Bir gün Mösyö Blok (Düyunu U

:~ye meclisi ile damad Ferici hüku
metinin ınel'aneti eseri olan mürakabei 
maliye komisyonu reisi) !:>ana gelerek 

ara bulduğundan bahsetti. Harbden ev
!eı ısmarlanan Reşadiye zrrhlısm~n öl. 
denmiş bir taksiti vardı ki, geminin Jngil
tere hükllıneti tarafından müsaderesin
den dolayı, bu paranın tedi.yesi lazım 
gelmezdi. Mösyö Blok, bu taksitin iadesi 
hakkında Londradan emir aldığın. söy
ledi. Paranın mikdarı 87.000 küsur Ingi
liz altını idi, o zamanki kamb!yo farkı ne 

altı, yedi yüz bin lira tutuyordu. Yaptı
ğım hesaba göre, mevzuu bahis para ile, 
iki maaş tediyesini temin edebilecektim. 
Artık ne kadar heyecanlandlğımı anlar
sınız zannederim! 

Fakat, heyecanı.mı ayni kuvvette bir 
sukutu hayal berbad etti. Çünkü, taksit 
bedelinin mevdu bulunduğu Türkiye 
Milli Bankası, iade edilecek paranın İn
giliz lirası değil, Türk kağıd parası oldu
ğunu söylüyordu. Güya, 1914 yılı kanu
nuevvelinin 31 inci günü, bankadaki 
mevduatımız, o zamanki kanuna göre 
kağıd paraya çevrilmiş imiş! Halbuki 
taksit bedeli, bankaya, ancak yeddiemin 
olarak veı<.Umiştli.. Binaenaleyh, tahvHe 
bankanın hakkı yoktu. Nitekim şubat a
yı içinde cereyan eden bir muhaberede, 
banka, paranın aynen mahfuz bulundu
ğunu bildirmişti. Anlaşılıyordu ki mak
sad, bize bir kemik parçası verip paranın 
üstüne oturmaktı! 

- Bunun üzerine ne yaptınız? 
- Teklifi reddettim, parayı almadım! 
- Tabii, iki maa~ nisbetindeki tediyat 

hayali de .•• 
- Suya düştü! 
Fakat Bay Faik Nüzhet Terem, o za

manki mali buhrana rağmen - kendi ta
birile • cparanın nerede saklı bulundu
ğunu> bildiğinden 20 günde yarım maaş 
vermek suretile, mevcud sıkıntının önü-
ne geçmeğe muvaffak olmuştu! 

Sabih :Alaçam 

Hayab hakkında 
en aı malumat 
olan muharrir, 
e•erleri bütün 
dünyaca tanılaıı 

Şekıtpirdir 

Takma yakayı icad eden bir köylü 
kadındır. Kocasının gömleklerinın 

yakasının gömleklerden evvel kirlen
diğini görünce böyle bir şey bulmağa 
muvaffak olmuştur. 

Tarihi Tedkikler: 

Bayanların 
üzerlerine sur -

dükleri, etrafa yaydıkları ko
kuların,- terkiblerinde dUn
yanın dayanılmıyacak kadar 
pis bir rayihası vardır. Bun-

lar da Vale1. r.iıın, Asa. fetlda, 
Skaol ve · 
İdol'dUr 

Bir 1cu tek ayatı Ü· 

urinde durdufu za. 
ınan çok dah iyi 

i~\\ir 

Türklerde At 
.. * * 

E•ki TÜTkler ölülerin mezarlarrntı hayatta iken kullandıkları ve sev· 
dikleri eıyayı koydukları gibi eğerlenmif olan bir veya birkag atı da 
diri diri. gömerlerdi. Onu öteki dünyada kullanacağına inanırlardı. 
Cengiz.in mezaTma da bütün takımları tamam bir beyaz kısrak tayı 

ile birlikte gömülmüıtü. 

Yazan: Kadircan Katlı 

1938 senesi Türk binicileri için daima 
zaferle anılacaktır. Bu yılda Türk süva
rileri Avrupanrn en meşhur koşularında 
en büyük mükafatları kazanarak dön
düler. Tarihin kuruluşundanberi daima 
beraber anılmasına alışılmış olan (~Jrk -
At) kelimeleri her zamandan daha sık 
ve daha büyük alaka ile gerek bizim ve 
gerek bütün dünyanın dilinde dolaştı. 

Bu zaferler Türkün hakkıdır ve Türk 
için hem mühimdir, hem de değildir. Mü
himdir, çünkü ezeldenberi bırakmadığı 

at sevgisini ve binicilikteki ustalığı bir 
defa daha gösterdiler, bu işde ustalık id
diasında bulunan Avrupa milletlerinin 
en ileride olanlarını geride bıraktılar. 

Mühim değildir, çünkü Türk esasen, ke
limenin bütün manasile eşsiz bir binici
dir. O zaten bu sahada zafere alışkıncbr, 
adeta atının üstünde zafere koşmak onun 
için alelAde bir şeydir. 

Türk tarihinde atın oynadığı rol çok 
büyüktür. Bu mevzua temas eden bazı 
sayfaları kısaca buraya alalım. 

* At Türkün arkadaşı, kardeşidir. Tü.rk 
ülkesinin geniş ülkelerinde sürü sürü at
lar otlardı, Onun sütünden Türkün en gü
zel içkisi olan kımız yapılır, bu itibarla, 
aşağı yukarı, atın kanı da Türkün kanı
na karışmış olurdu. Kan kardeşi olmak 
istiyenler birbirlerinin kanlarını kımıza 
karıştırarak içerlerdi. 

Türklerde toprak, cTekin> denilen en 
küçük çocuğa kalırdı. Sürüleri büyük 
kardeşler alırlardı. Ordu, baba tarafın
dan dilediğine verilir veya taksim edi
lirdi. Ortanca oğul bir yay, bir kılıç bir 
de at alırdı. Bu üç şeyin en mühimmi 
şü~hesiz attı. Bundan atın bütün diğer 
mıraslara muadil sayıldığı manasım çı
karamaz mıyız? 

Türklerin at üstünde yaptıkları akı!l
lar meşhurdur. Bu akınlarda düşmandan 
daha hızlı hareket edebilmek için basit 
bir usul kullanırlardı: Her asker bindiği 
attan başka yanında bir yedek at daha 
bulundururdu. Birisi yorulunca diğerine 
binerdi. 

Türkler arasında en güzel hediye attır. 
Cengiz Hanın oğlu Cuci garba doğru ya
pılan sefer esnasında Aral gölünün şima
linde yirmi bin at yakalamış, bunları ba
basına hediye etmişti. 

Cebe ile Timuçin ilk zamanlarda bir
leşmiş değillerdi. Aralarında düşmanlık 
vardı. Timuçin bir gün avda ansızın Ce
be ile karşılaştı. Onu tanıdı ve ardından 
koşmak istedi. Fakat kumandanlarından 
Burguçi; 

- Bırak, ben gideyim. 
Dedi. Timuçin ona en çok güvendiği ve 

sevdiği atlardan birini verdi. Bu atın ağ
zı beyazdı. Burguçi hemen ona bindi ve 
sürdü. Cebeye bir ok attı, tutturamadı. 
Bu sefer Cebe Burguçiye attı ve atını öl
dürdü, kaçtı. Cengiz atın ölümüne çok 

acıdı. Cebe daha sonra Cengizle berabt>r 
olunca onun ağzı ak atı unutamadığını 
anladı. Garbda yaptığı bir akın esnasında 
bin tane ağzı ak at topladı. Oniarı Cen
gize: 

- Vaktile senin bir atını öldürm:iş-

tüm. Unut! 
Diyerek hediye etti. 
Celaleddin Harzemşah bir defa Sind 

nehri kenarında yanında ancak yedi yüz 
kişi olduğu halde Moğollar tarafından 
sarılmıştı. Cengiz ona ok atılmıyarak di· 
ri yakalanmasını emretmişti. Öğleye ka· 
dar harbetti. Çemberi yarıp çıkamadı. 
Son~a yorgun olınıyan bir at üstüne at
layıp Moğolların üzerine bir daha yürü· 
dü. Moğollar biraz açıldılar. Bu sırada a· 
tının başını birdenbire çevirip arkasın· 
daki zırhları attı, atını nehre sürdü. Bay
rağı elinde olduğu halde nehri böylece 
yüzerek geçtl 

Celfileddin bu atı daima muhafaza etti. 
Ona çok iyi bakar ve üstüne binmezdi: 

- Bu, Sindden geçerek benim hayatı· 
mı kurtardı. 

Derdi, 
Eski Türkler öldükleri zaman mezar• 

!arına hayatlarında kullandıkları eşyayı 
koydukları gibi eğerlenmiş olan bi.r atı 

da diri diri gömerlerdi. 0nu ötek: dün• 
yada kullanacağına inanırlardı. Cengizin 
mezarına tayı ile beraber her şeyi tamam 
olan ak bir kısrak konulmuştu. 

Yavuz, babasile harbedip te kaçtığı za
man kurtuluşunu cKarabuluh isminde· 
ki atına borçludur. 

İhtiyar ve bunak beşinci Mehmedin bi• 
le bir beyaz atı vardı ki onun :·esrni kart• 
postal olarak senelerce satıldı. Fakat bu 
atın bir süs olmaktan başka iş gördüği1 
yoktu sanırım. 

Dördüncü Muradın atları hakkında 
Peçevi tarihinde şu satırları okuduk: 

cPadişah merhumun ciridcilikte üsta
dı ve Bağdad seferinde emir ahırı olup, 
ben Tı.mışvar defterdarı iken \'(•zaretle 
Tımışvar muhafızı bulunan Hali! Paşa: 
nakleder ki: Sultan Muradın hademeı:ıi, 
hayvanları hesabsızdı. Hademesinin de 
hademe ve hayvanları bulunurdu. Adeti 
mukarrerei Osmani mucibince mevkibl 
hümayunda çekilmesi mutad olan altın 
ve murassa takımlı dokuz yedektcrı baş• 
ka cirid atı namile ana ve baba tarafın• 
dan ıecereli kırk atı var idi. Üç dört yüa 
de qelkendest = koşu hayvanı> denilen 
müntahab atları tadad olunurdu ki ciritl 
oynadıkları vakit onlara binerlerdi. Bun. 
lar güneşten, rüzg§rdan, yağmurdan mu• 
hafaza olunmak için konak yerlerind~ ü9 
ahır. Önden giden tuğu hümayunun ine .. 
ceği yerde dahi Uç ahır tertfo edilırdt. 

Her ahırda yedişer, sekizer (tavile = tav .. 
la) atı dururdu. En has atların yemlik.le. 
ri gümüştendi. Padişah atlarını o kadaı 
severdi ki otağı hümayunun sayebanı ö-

'Devamı 10 ncu sayfada). 



Filistinde ölüm saçan Arab çetelerini ~i!.W&m 
kim silAhlandmyor ? 

(Bq taTafı J mci aayfadaJ ni elde ettikleri dakikaya karlar onu mü-
saldırmak, kafileleri vurmak, bomba at - zaheretçi bulacağız. Mısırda da onunla 
mak her günkü işlerindendir. Hücum - Vefd fırkasına İngiltere aleyhinde yar -
ları yalnız Yahudi halkına dPğildir, ken- dım vadederken karşılaşacağız 
dilcrıne yardım etmiyen Arab köylerine Filistinde 1929, 1932 ihtilallPrinin mas-
daha büyük bir şiddetle atılıyorlar. raflarını ödiyen de gene odu1:. 
Hükiımcte gösterdikleri sadakati gö - Sadece Arab milletine karşı bcsledıği 

ğüslerıne yedikleri bir hançer üe ödemiş muğlak ve filicenab aşktır ki onu Suri -
olan hürmete değer kazanmış şeyhlerin yede Fransız, Filistinde İngil12: düşmanı 
sayısı kaç tanedir bilinemez! yapmıştır. Yann başka bir dPvle~ buı;ün-

Bu çeteler vakitlerinin geri kalan kıs- killerin yerine geçsin, Kran düşmanlığı
mını dağda geçiriyorlar. Öyle bir dağ - nı bu yeni devlete çevirecektir. 
da ki en büyük bir tabiye üstadı kendi - Kran bir idealisttir. Çünkü Arablann 
Jerini oradan söküp atamaz. kültürel seviyelerini yükseltmek için lliç 

Bir rüya aleminde gibi, daima silah - bir şey ihmal etmemiş.tir. TalPbclcre mah
lıdırlar Halbuki bu Yakınşarkta sililıın sus aylıklar açmış, mekteb heyetlerine 
ne kadar pahalı olduğunu Allah bilir. yardım etmiş, Amerikaya yerleşen Su-

İkı yıldanberi silah ve mühirr.mat için, riyelileri himayesi altına almıştır. 
ayni zamanda da tedhişçilere gönüllü bul- Kran için ayni ".amanda bir hastadır, 
mak ıç·n aklın almıyacağı mikdarda pa- denilebilir. Çünkü tedhıf ile hi~ bir me -
ralar sarfedilmiştir. Yalnız bu mu yn, selenin hallcdilemiyeceğl belli olmasına 
her grevciye de aç kalmıyacak kadar pa- rnğmen etrafına ölüm saçmaktadır. 
ra dagıtılmaktadır. Diğer taraftan Arab davası kazanıldığı 
Lazım olan parayı veren ise bır Ameri- takdirde iktısadi menfaatler için yüksek 

kalıdır. komiteden vadler aldığı rivayeti doğru 
Bu Amerikalının adı banyo levazımı sa- ise mükemmel bir iş adamı olduğu da söy

tarak zengin olduğu için banyo kralı de- lenebllir. 
nilen zatın oğlu Çarls Kranclır. Ne olursa olsun bütün servetini bu me-

c Yüksek komite:. nin hiç bir rica mek- seleye hasretmiye karar vermiş ve biri
tubu yoktur ki ona gittikten sonra ceva- cik çocuğunu da mirasından mahrum bı
bı bir çekle gelmiş olmasın. Çarls Kr:m rakmıştır. 

~~~]f~~~gfg~~ -~~~----§.-.-.-..~~~-
mana kadar o yardım etmişti. Habeşis - Bugu·· nku·· program 
tanda da imparatora herkes tarc:imdan 
terkedildiği bir zamanda el uzatan o, ol- 1 S T A N B U L 
du. Fakat sempatisi bilhassa Arab milli-

t 1 · d' Ar b d af ıı Temmn 1931 Pe,..embe ye sever erme ır. a ittiha ı tar - OOL& NEŞKİYATI: 
tarlığı ne şekilde olursa olsun onun mü- 14.30: PlA.lda Türk muslld&L 14.50: 113.va
zaherctine mazhardır. .!Is. 15.05: PlAkla Türk musikisi. 15.30: Muh-

Kran ailesini Arab istiklal•ne paraca telif pllt neşriyatı. 
yardım etmiye sevkeden hiç bir şey yok Aitilf 'NEŞRiYATI: 
gibiydı. Bütün meşgaleleri nrnıalıırının lB.30: Hartt mtlzlt: Tepebqı Belediye bsh-

çeslnden naklen. 19.15: Spor müsababelerl· 
yük elmcsi uğruna sarfediliyordu. Fakat Eşref Şefik tarafından 19.55: Borsa haberle~ 
bir gun zir salonda Kran aılP~:ni.n şefin- rf. 20: Saat ayarı or~nvlç rasadhaneslnden 
den Yakınşarktaki Amerika mcktebleri- nntlen Sadi Hoş.ses ve arkadaşları tara -
ne yardım etmesi istenildi. Kran bir ma- fından Türk muslldst (Şahnaz tahlr busellk>. 

t k ·ık kin. d - h k 20 40: Bava raporu. 20 f3. Ömer Rıza Doğ-
saya o urara ı çe ı yaz •- şup e yo ru! tarafından arabca ~ylev 21 • s t " _ 
k . b'' ı- . · b w d . . aa nya 

ı o zaman u un servetının u uguı a rı. Orkestra. 21.30: SemahaL Özdenses ve a.r-
gidecegini bilmiyordu. kRdaşlan tarafından Türk musl.klsi csuzlnat, 
Kranın oğlu, Çar Is Kran büyük muha- Rast, Mahur>. 22.10: Konser: Novotnlden 

rebe bittiği zaman 30 yaşlanndaydı naklen. Ylyolon.IR M. Kemal idaresinde or-
d' 1 · 1 w. • k • B ' ke3\ra. 22.50: Son haberler ve ertesi günün 
ıp oması mes egıne gırece tL u sıfatla, programı. 23: Saat '7an. 

J>iraz da hayırsever olduğu içm. müta - e 
reke yıllarında Yakınşarka yollanan muh AN KARA 
telif Amerikan heyetlerinın ıçinde bu -
lundu. Z1 ~- 1931 Perşembe 

ÖÖU.: NEŞRİYATI: 
1917 yılında Türkiyedeydi. Ame!ikaya 14.30: Karlflk plik neşriyatı. 14.5o: PlAkla 

Türk meselesinin halline iştirak etmesi Türk musikisi ve halk §artıları. 15.15: Ajans 
teklıf edildiği zaman en şiddetı: muarız- ?ı:ıberlerI. 
Iar ara51nda yer aldı. Bir komisyon üye_ AKŞAM ~ŞRİYA'n: .. 
sinin alahiyetlcrini tecavüz edecek <le _ 18.30: Plak neşriyatı, 19.15: Turk musikisi 

d .1 · ıtı· h-'-A·- CSalAhattln), 20.00: saat lyan ve Arabca 
rece c ı erı g ı, ve u.ıu.uııetinden bir ııeşrlyat, 20.l5: Radyofonllı: temsil (Gençler 
takbih aldı. grupu tarafından), 21.00: Konferans (Şakir 

Canı sıkılmıştı. Komisyonun işini bıra- HAzıml, 21.15: Stüdyo salon orkestrası, 22.00: 

~;:.~ı:;·;·.~::;;nd~~;.ıı:.~~~~~ ~ı~.'.1!..,.~!~6f ie···d···~ı··k···ı··a··r· .......... . 
pılabılecegını tedkike gıttı. Kalmuk hal-
·1cının arasında bıraktığı hatıra bir binbir (Baş tarafı 9 uncu sayfada) 
gece zengininin hatırasıdır. nünde gümüş zincirli yirmi, otuz hayvan 

Faysa1'ın bankeri.. · bulundurmak mutad idi. B11ndan maada 
Az sonra btitiln aşkını Arab alemine iç halkı tabir olunan haremi hilmayun 

bagladı, muhakemelerinde göstereceği hademe ve ağalarının yirmişer, otuzar 
az bitaraflığa rağmen Suriye pilebisitir.e atı, ona göre maiyetleri var idi.> 
memur komisyonda yer aldı. Bu atlardan üçü hakkında Naimida 

Bu münasebetle bugün dahı iğtişaşları it? satırlar vardır: 
temsil eden butün simalarla tamştı. cSultan Murad rabiin binip te gazaya 

Kendisini Suriye kralı ilan etmiş olan gittiği üç at, cenaze alayında tersin.? e
Faysalın ekipine paraca yardım etti. Dok- ğerlenerek, tabutu önünce götürülmiış
tor Şehbender ile FeVZi el Kavakadgi tür.> 
tanışması bu sıralara tesadüf eder. Bu .,-···-·-.. -.. -·--··-.. -·---····· -···· ... ·-•••••••••• F.ge Tiyatn&a Temsilleri 
zartardan birincisi Faysal hukumetin;n Nureddin Genç ve arbdaflan 
hariciye nazırıdır, öteki de erkanıharh 
reisidır. Bu akşam 

BOytıkdere aile 
Sergüzeşt bir yıl sürdü, VP. Faysalın babçesırıde 

mağliıbiyeti Çarls Kranın milliyet ateş _ Fermanlı Oelı" 
lerini söndürmedi. 

Onu bir kaç yıl sonra Fransızlara kar
fl isyan etmiş olan Dürziler•! yardım e -
der vaziyette göreceğiz. Irekta da bu 
memleketin milliyctseverleri istikltlleri-

Hazretleri 
kome :ii 3 perde 

Zengin programla mnsamereler 
tenhhnd edilir. 

TAKSiM BELEDiVE BAHÇESi 
ALATURKA KISMINDA 

Bu akşam 

YAVRUNUN GECESi 

Hayale fazla ehemmiyet veren 
bir tip 

lıtan.buldan Ce-
l4Z da karakterini 
soruyor: 

Hayale daha çok 
yer vermiştir. Sev
gi ve ma.:era ar
zulan bazı lcd .. 
karlıklara sevke
debilir. Menfaatle
rine karşı pek sıkı 
ve hesabcı değil-

dir. Kafasını fazla yormak istemez. 

• 
Saadet içten gelir 

1 zmirden Sadık 
imzasile soruluyor: 

- Mes'ud ola
cak mıyım? 

Saadeti içten 
yaratrnağa gayret 
etmek lazımdı 

Hariçten geleceı< 

ve saadet temin e
decek gibi eörü
nen faydalara bağ 
!anmak ekseriya zararlı olur. 

• 
Cam tath bir genç 

1 zmirden. Biilend 
karakterini IOTU• 

yor: 
Alaycıdır. Zeka

sını her sahada iş
letmek ister. Çalı
şırsa güzel konu
şabiiir, bir mevzu 
üzerinde tahlil ve 
münakap. yapabi
lir. Canı tatlıdır. 

Tehlike gelecek işlere yanaşmaz. 

• 
Sevgi ve yumuşaklİk 

Kastamonudan 
Halil imzasi;c so
TUluyOT: 

- Sevilecek mi· 
'Jfam? ı 

Sevgiliye yumu
şak davranmak 
suretile her sevgi 

bir mukabeleye 
mazhardır. 

• Neş'eli bir genç 
Vandan. Emin 

Ali En1'ttsel ka· 
nıkteTinin tahlili· 
ni ıistiyOT: 

Neş'eli ve idare4 

1i bir tiptir. Kırıcı 
ve kendisini gös
terici bır davrısı 

yoktur. İşlerim da· 
ha ziyade anlaş

makla halletmek 
ister. Menfaatlerini temin etmekte girgin 
ve becerikli davranır. 

• Muvaffakiyet tesadüflere 
bağlanmaz 

AnkaTadan. H. S. (fotografının. dercini 
istemiyeTek) sanıyor: 

- Muuaffak olacak mıyım.? 
Muvaffak olmak için evveli mevzu 

semçeli, sonra ona hazırlanmalı, tesadüf
lere bağlanmak ekseriya beyhude bir 
bekleyiş olur. 

• iyi bir yuva kurabilecek bir tip 
Ankaradan H. A. da (fotografınm der

cini istemiyerek) soruyoT: 
- Sevilecek miyim? 
Çok sevmek arzusunu ayni tipte bir 

muhataba karşı ölçmekle bir fikir elde 
etmek mümkün olabilir. Eş intihabında 
müşkülpcsend davranmak kuvvetli bir 
yuva kurmak isteğine delfilet eder. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

isim • • • • • 
Adres • • • • • • 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekale
tinden: 

Bu yıl, Leyll Tıb Talebe Yurduna alınacak talebP.nin kabul şartları şunlardır: 
1 - a) F. K. B. sınıfı için: Tam devreli liselerden veya Lise derecesinde olduğu 

Kültür Bakanlığınca tasdik edilırjş mekteblcrden pek iyi ve iyi derecede mezun 
olmuş, olgunluk imtihanlanıu vermiş olmak, 

b) Diğer sınıflar için: Bulunduğu sınıfı iyi derece ile geçmiş, yabancı dil ve as
kerlik imtihanlarını vermiş olmak, 

2 - İsteklilerin 30 EylUI 1938 tarihine kadar doğrudan doğruya Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Vekaletine müracaat eylemeleri ve dilekçelerile birlikte aŞağıdald 
evrakı tamamen göndermeleri lazımdır: 

A - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olduğunu bildiren nüfus hüviyet cüz
danı aslı, 

B - Mekteb şahadetnamesinin aslı (ımtihanlarını tamamen bitirdikleri halde p· 
hadetnamelerinin tasdik muamelesi gecikmiş olanlar Mekteb Müdürlüğünün - ay
ni zamanda mezuniyet derecesini de gösteren - fotoğraflı ve resm! nıühürlll bir 
vesikasını göndereceklerdir.) 

C - Okudukları mekteblerden alınmış hüsnühal varakası. 
D - Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, basılmış örneğine uygun ve 

üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu. (Bu raporu Hastane Başta
biblikleri zarflıyarak üstünü m:.ihürliyecek veistekli tarafından mühürlü zarf ha· 
linde olarak gönderilecektir.) 
İşbu muayeneler: Ankara, Sitıas, Erzurum, Diyarbakır, Haydarpaşa Nümune 

hastaneleri; lstan.bul Çocuk 1ıastanesi; İzmir, Bursa, Konya, Adana, Samsun 
memleket hastanelerinde yap:lacak ve buralarda muayene olunmak için bu has
tanelerin bulunduğu Vilayetlerin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müd:.irlüklerine 
istekliler bizzat müracaat edeceklerdir. 

E - Örneği aşağıda gösterilen, Noterlikçe tasdikli bir taahhüd senedi. (Bu se
ned istekli tarafından aynen tanzim ve imza edilecek ve altı, örneğinde görül· 
düğü veçhile kefili tarafından keza eynen ve tamamen Ylzılarak imzalanaeakbr.) 

F - 4.5 X 6 boyunda altı tane fotoğraf. 
3 - Yaşları 22 yi geçkin bulunanlar, yurdda okumaya ve ileride mecburi 

hizmetlerini yapmıya engel olacak bır hastalığı veya arızası olanlar kabul edil· 
mezler. 

4 - İsteklilerin gönderdiği dilekçe ve vesikaların Vekaletçe alındıj:ı adreslefi
ne bildirileceği gibi bunlara göre kabul edilip edilmedikleri de gene adreslerine 
ayrıca bildirilecektir. 

T~ahhud senedi örneği 
Leyli Tıb Talebe Yurduna kabul edilerek her hangi bir Tıb Fakültesinden ta

bib olarak çıktığında, 2,000 sayılı kanun mucibince, yurdda geçirdiğim zamanın 
(tatiller de dahil) üçte ikisi kada;: bir müddetle Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kiletinin lüzum göreceği mahallerde hizmet ifasını kabul etmediğim veya muay
yen müddeti bitirmeden hizıncti terkeylediğim takdirde yurdda benim için sado
lunan paranın iki katını öderneği ve tıb tahsilini terkettiğim veya sıhht sebebler 
dışında Fakült~en daim! olarak çıkarıU1ğım veyahud yurdda bir seneden az bir 
müddet kalarak terkeylediğim takdirde benim için sarfedilmiş olan parayı ta • 
mamen öciemeği ve bu taahhhüd senedi mucibince benden istenilecek paralar 
için ödemek mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faiz yürütülmesini 
ve 2,000 sayılı kanunun diğer ceötat h:1kümlerinin de hakkımda tatbikini kabul 
ve taahhüd eylerim. 

Sarih ikametga1ı adresi 
Yukanda adres ve hüviyeti yuılı olan .....• ın bu taahhüdname muc.i.b;nce 

ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı için üç yüz lira olmak üzere 
bütün tahsil mü?deti için ceman 1,800 liraya ve iki katını ödemek mecburiyeti 
basıl olduğu takdirde 3,600 liraya kadar parayı, faizile beraber, borçlu .. .. .. ile 
birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatile öciiyeceğim. 

Yalı uz 

EViNiZDE 
deitil 

CEBiNiZDE 
blle 

Bir şişe 

bulunmalı 

NERViN 
ASABI ÖKSÜRÜKLER 
BAŞ DÖNMESİ 
BAYGINIJK 
ÇAllPINTI 
UYKUSUZLUK ve 

SİNiRDEN 
ileri gelen bntnn 

Rahatsızlıkları 

iYİ EDER 

Kefilm culttd 
(4145) 

On binlerce kişi 
memnuniyetle 

MAZON kullanıyor 
ve tavsiye ediyorlar. 

KABIZLIGI 
defeder, HAZMI d&
zeltir. MiDE ve BAR
SAKLARı boşaltır. 

Vücude ferahlık ve
rir HAZIMSIZLIK ve 
EKŞILICI giderir. 
Ahnma11 gayet lltif 
teairi tabii kolay, za-
rarau ve kat'ldir. 

Or. HAF iZ CEM AL 



. _) 
\ 

21 ~.iW" • 

İngiliz Kralmm Paris seyahati mühim • 
sız kalan stad (Şeref) Garib haberler 

• s" muuzakere1ere yo1 aç" (Ba.§tarafı 1 inci sayfcula) CŞereO siz kaJan at.adııt iizer.iııdeki malüm hallerini yazdırarak, hatıralarını bir aran sıya 1 il adındaki üç kadın mahkUm ~abı- ve meşhur levha hiJA ıerlnde duruyor. Bu toplıyarat onlar için birer gün yaparak ma-
ta tarafından yakalammştır. Ka- levhayı asan Betlktq kliibii idare heyeti i- lan anmak ve onları unutmamak lstıyo~ 

·{Baş nmı1l ı mei say f ırdc} 
Öğle yemeğini müteakib devam eden 

hu müz.a'kerelere Fransız ve İngiliz: ha -
riciye erltanile eski başvek.iı Bluı:ı. mec
lis reisi Herio ve Fransanm Londra bii -
yük el.Çisi Korben de iştir-ik etmişlerdir. 
Bu görüşme saai 16 ya kad-ır devam et -
miştir. 

Resmi tebliğ 
Fransız baıvekili ile Frannz ve İngiliz 

hariciye nazırları arasmd~ yapılan mü -
zaka-elere dair bu akşam ne~rc.lunc;n ~
mi tebliğde deniliyor ki: 

cİngiliz bükümdarlannm Parisi ziya
reti, Daladye. Bone ve Lord Halifak::.a 
enternasyonal vaziyetin heyeti umumi -
yesini ve iki mcm1eK.eti bili'ass::ı. arnka -
dar eden meseleleri tedkik fllsatmı ver
miştir. 

Fransız - İngiliz mü nas< batma hakim 
olan karşılıklı itimad zihniyeti içinde 
cereyan eden gayretlerim~ d(. vam husu
sundaki müşterek azi.mler 'ni bir kere 
daha teyid ederek geçen r..i.sımda Fran -
sız nazırlarının Londr:ıya yaptıkları zi
yaret esnasında tahakJmk ettirilen kat'i 
noktai nazar mütabakatırun tamamilo de
vam etmekte bu1unduğ-..mu müliahede ey
lemişlerdir.> 

Totaliter de•letiere bir ihtar 
Bu tebliğ hakkında tefsırfordt• bulunan 

Siyasi mah!eller', bilha~ İngiltcTc 'ile 
Fransa arasında dah.:ı gece"1 nisarufo. ya
pılması kararlaştırılmış olan askeri iş -
birliği üz.erinde durarak, bunun totaliter 
devletlere bir ihtar olduğu ve bund~n 
sonra umumi sulhu ihlal edecek mmi
yette hareketlere cevaı verilmiyeceği 

manasını istihrac etmektedirler. 

Göriitülen meseleler 
Faris 20 (AA.) - Akş-.m gazetdcri 

Fransız ve İngiliz nazır~:>nnm mtizake -
.relerile meşgul olmakt.:ı ve müttefikan 
şmıu kaydetmektedir ki. f[lgilız ve Fran
sız nazırları bilhassa merl;_z~ Avrupada 
sulhun idamesi ve İspanvol meselesinin 
halli için icab eden tedbirbr;, tedklk et
mişlerdir. Bu tarzı hareke: Ber1iıı VC' Ro
ma ile bir an evvel tekrar müzakerelere 
başlanmasını temin edece~<. bir mahiyette 
olacaktır. 

Havasın tebliği 

Dal d' n dınların mu·· teaddiıl fursızlık su- za.ları, ne gazetelerin ne§riyatına aldırıyor, Bu arkadaşlar içinde tabii Şeref de vardır. 
mannla yaptığı mülakatı 3 ı.~ 71 

- .oe etkirı ummnQenln teessür ye tııeyecanı- - Şerefin bu klübe çok büyük hlzmetlll!r 
!attığı haber almmıştrr. çundan dolayı mahkfun oldukla- na kulak asıyor, ne de sporcuların hlddet ve yapmış olduğu söyleniliyor. stadı klübe ka-

İyi malUm.at alan mehafılC:en öğrenildi- n anlaşılmıştır. F"rrari mahkfun- tee.ssüilerine ehemmlyet veriyorlar. O kadar znndıran odur, bu futbol tıakımı onun e.se-
ğinE göre, Veidırum f.eSi-;t edilm~ tek - far Çatalcaya gönderilmek üzere sessiz duruJOT ve blr.i lfitme ~ ma- ıidlr, klübün bugünkü mevkie yükselmesi i-
liflercie bulunmamıştır V€ bu b3pfaki te- adliyeye teslim edilmişlerdir. lik olduklarından o derece fiibheye diiş'.ı:ü- ç.ln çok çalışmıştır, deniliyor. 

• 
~dardı ti .nihayet cGldlp bir bak.alım• de- - Beşiktaş klübü otuz iki sene evvel açıı-

_şebbüsü de bazı İngili7- gazetelerinin dik. mış, Şeref uzun yıllardan sonra klübe inti-
akdetmek istedikleri heyf'c1nü bir nıa Balıkesir, (Hususi) - Dün bu- Duyuyor ve konuşuyorlarmış. .:ıab etmiş, bir müddet idare heyetinde 'bu-

hiyeti haiz olmamıştrr. r.ada çok garib bir hadise olmuş- i:tte !kendilerini arayan ve bulan cSOn Pos- lunmnş, umumi .kaptanlığı da yapmıştır. Ta-
1talyada tur. Taksi yerinde boş olarak dur- ta. muharrtrlnln anıa.ttıkla.rı: bli bu vazifeleri alınca çalışma borcunu da 

· 1 mal-i- olan .ı0-rt numaralı bir 1e- Beşiktaş tıübü Jdare he-~-.. -n Bay nı ... _ ecliı. etmiştir. Ve eğer etmişse ne mutlu onaL 
Roma 20 (A.A.) - H:ı .,c:s: Bütün lta - !\.'""'- u ... ~>oU.\UC :ı:ııA B · ı bl k ... tın bi t ı dığ nezzüh otomobili birdenbire ken- met Balkanı it odasında bir takım llinlara oy e rço ıı.~yme er r araya op an 1 

yan matbuatı, İngiliz h'ık':!mdarlarmın pul yapl§tınp iizerlnl damgalarken buldum için cemiyet kıymetli olmuştur. Ve o da za-
Parisi ziyareti tafsilatını Stdaııı aj::ınsı- di kendine hareket etmiştir. Bir w kendisine gazet.emizin Şeref stadı hakkın- manında bu cemiyete lntisab etmiş olma..-:-
nın verdiği üç beş satırl·~ bir tebliğe in- müddet dosdoğru giden otomobil dati neşriyatını okuyup okmnadığmı sor- truı iftihar doymu.ştur. 

Yolunu deg~iştirmiş ve caddenin dum.. Okuduğunu söyledi. Bu h··-· .... - :ı:ıı ........ _ Esasen biz bu ~ik.3.yetıerl gazetede okoycı-
hisar ettirmektedir. .......,,. ~..... lml ı ik'""al d b meyilli cihetinde bulunan urgan- t~ klübü idare heyetinden bulunması mii- ıuz. Kend z b r tek Beş ~ ı an ve aric-* ,. · · nase_betile söy!iyecek bir sözü olup olmadığı den her hangi bir 1nsandan bir muahaze 

Paris, 20 (Hususi) - İngiliz hükümdarla- cı Abdullahm dükkanına ~r;n~- .snalime de: ddare heyeUnln bütün bu ne§- mektubu almadık, ademi memnuniyet gÖ"..-
nnın Parlııte ikametlerinin ikinci günö de tir. Başı boş· otomobil ~ük an a rlyata toptan bir cevab ıverlp vermemek ü- teren blr söz işitmedik. Hülasa bu stadyomun 
j_Jck parlak ve mutantan bir surette geçmiş- alış verişle meşgul Omer ve 'Zere ~enüz bir karar vermemiş .bulunduğu- ismi ti başlangıcdanberl Beşiktaş jimnastik 
tir. Mehmed adında iki kardeşi ez- nu • .soyledl ve kendisinin idare heyeti namı- ltlübü stadı idi. Değişen hiçbir şey yoktur. 
Hazırlanan xesmi program mucibince '63- mis ve ayaklarından yaralamış- na değil, .şahsan cevab vereblleceğinl ilave Değişen bir tabeladan ibarettir, o kadar. 

at 9,30 dan itibaren ziyaretlerine başlamış • etti. Sonra pulların üstüne bastığı mühtiı·ü Orada bulunan Beşiktaş klübü idare beye-
o!an kral ve kraliçe, gece de operada şeref- tır. Dükkan sahibi de belinden bana doğru uzat.arak: 'inden Bay Balahaddln de şunları söyledi: 
ıerine tertib edllmlş olan g-ala mU.Sameres!n- yaralanmış, yaralılar hastaneye -:"'."'"Şunu görüyor musunuz? ... dedl - Tabelayı oradan kaldırmak Şerefin ba-
de hazır bulunmuşlardır. ka1dtn.lmış1ardrr. UStünü okudum: tırasını yıkmak filan gibi bir hareket de-

1\lechul asker abidesine çelenk ğildir... dedi. Şeref herkesten evvel bizim 
Kral Altıncı Jorj, saat 9.45 de takızafere (Beşiktaş jimnastik klübü, sta.dyom mü- kendi arkadaşımızdı. Böyle blr şey mevzuu-

.,.ü:Inek üzere bal"ici:Ye nezareti binasından ............................................. d... b• diirlyeti) dJye yazılı ldl, bir de §U tarih var- bahs bile olmaz ... Kimse ölü bir arkadaflll 

;y_·ıımıştır. Cumhuriyet muhafız kıtaatındaıı Adalar açıkların a ır dı: 1934
· hatırasına hakaret etmeli düşünmez ..... 

bir mufreze selam resmini ifa etmiştir_ - Okudum ... dedim. pek yanlış ve haksız bir düşüncedir. 
Saat 9 55 de kral, beraberinde Sir .Erik t. t 5 k• • ·ıe battı - Gördünüz ya .. bu mübiir eski bir mü- • 

Fips ile ~aiyeti erkanı bulunduğu halde E- 1\0 ra ışı 1 hürdür. Stadyooı alındığı zamandanberl is- SON POSTA _ Beşiktaş klübü idare he-
tuval meydanına vaSll olmuştur. mı budur. Stadın ismi deği§tlrllmemiştir. yeti balarının cevablarını tedkik ettik - e-

-- fiil (B,...+,..rafı 1 inci sayfada) Ya kapısına asıl d "'' Kral .Meçhul asker ma.anna a.&L .. n er- '"'11""" - an ve sonra an çıkarı- setle söyliyeyim ki, pek gayri makul, pek 
den yapılmış bir çelenk koymqtur. Kral, vermiştir. Derhal harekete geçen Ada - lan eski levha? dedim. mantıksız bulduk. Şeref hakkında lrnllanı-
hususi defteri imzaladıktan sonra eski mu- lar :zabıtası bir taraftan kendi m1r.taka - - Onu birkaç arkadaş oraya asmışlar ... lan lisanı, verilen hükmü de hiç" beğenme
hariblerle uzun uzadıya gorüşmüştur. !arı dahilinde tahkikata ba~'cırl;::cn diğer Kendiliklerinden. O l~ba oraya asıldığı dik. Acemice mantık oyunlarını bir tarata. 

.Etuval meydanının etrafında ve güzergfı,11 taraftan hadiseden emniyet d!rektörlü - ~m.an stadyoma bu ~ınin konulması için bır~kalım da vaziyeti açıkca muhakeme e-
boyunca toplanmış olan halk, kral ve tralı- -·· _ . _ bir ıdare heyet! veya bır kongre karan alın- delım: 

, h ., aıı.. .• 1 .. ,.,, ... ır gunu haberdar etmış1erdir. mamıctır 1 B "kt id 
ı;eyı a.rare .. e __......... . . .,, . - eşı aş are heyeti azaları bu me-

Belediye dairesinde . Gece geç vakte kadar de11am eden t3.h- - O halde niçin dört sene bu ismin bu seleyi yalnız gazetelerde görüyorlarmış. Yok-
Reisicınnhur ve Madam Löbrön Ingiltere kikat neticesinde AdalardaP.i bütün kot- stada verilmesine itiraz edilmeınifür? sa ne bir Beşiktaşlıdan, ne de haricden blç-

i.:ral ve kraliçesini muşla beledlye dalreslne ralar sayılmış ve bunlarda biç bir nok - - Çünkıi bi.l'ÇOk arkad&.flar kapının ür.e- bir mektub almamışlar. Bu da ne demek? 
go-tur·· mek ;;~,..,.., ~00t 10 wı da .buiciye ne'!:a- ri •·~ ulm b Ş t t~- 1-• Bir m .... ""l nin ta ..-..- -- - sanlık görülemeyince kaza~edeh·rin baş- ne ...,n uş u ere ~n merhum Şe- .. .._, e or ya konulup münatqa le 

reti binasına gitmiflerdir. is- ka yerden '*>)diklerine hükmedilerek sı- nı.feddlnln_ ha~as:na ~are edlldiğini farket- n1uzakere edilmesi için bir Beşiktaşlının, ya-
Saat 10.55 de .alay, 0elediye daires.Lni.n . ı:.- .. . memişlerdi. Çunkü ismınin 'kapıdan çlkarJ- h11d harlcden her hangi bir ferdin göndere-

kelesine ve ıı dıe belediye dairesine muvasa- rı:sı_ ıle Ka~ı~oy: Mod~, Ff'nerbahçe ; e dığı iddia edilen arkadaşın .ismi Şeref değil, .:eği bir mektub, blr gazetenin, blr değil mii
lat etmiŞtir. Belediye sarayının bütün pence- bütün sevahı1ı mutecavıre zabıtası '\'":ık a- Şerafeddind.ir. Nüfustaki kaydı da bu idi, teaddid gazetelerin günlerce yazdıkları n
rt>leri ilci milletin amıaıarı ve bayraklarile dan haberdar edilmiş ve her tarafta tah- klübdeki kaydı da bu idi .. çağınldığı ısım de ~lardan daha mı elzem? ... Bıı ne saçma di
söslerunlşti. Krahn .&eberriiü kikata başlanmıştır. Geee geç valtte ka- bu ldl. Birçok kişi bu ismi kelimenin lügat- ~unce! Muhterem idare heyeti azalan st~ 

Bele .. 'ye meclisi reisl, İngilt.ere kral ve kra- dar devam eden tahkikat n~t=cf:sinde ~ taki manasile telakki ediYorlardı. Şeref ~ey- ~Şeref) inin iadesi için neden pullu istida 
uı . danı, Şeref kupası gibi Şeret stadı denUdi- istemiyorlar? 

liçesini belediye dairesinde karşılamı~tır. Aı- netıceye varılmıştır: . ğlni zannediyorlar ve bunun için itiraz et- Beşiktaş kaptanının, eski Beşiktaş mües-
tmcı Jorj, belediyeye teşekkür etmlş ve şöy- . Fenerbahçede oturan 1l01.l isimli bir miyorlardı. Yalnız Şerefi bilen birkaç kişi sislerinin, :amnmış sporeulann cSon Posta» 
le demiştir: ltalyan dün refakatinde 3 gem; kadın \'e bu lsmln Şerefin şahsına izafe edildrgi ka- da çıkan söalerini okumadılar mı? 

Gerek kraliçe, gerek ben, dostane mahiyeti 2 ş f t d 
bizi bilhassa mütehassıs etmiş olan res'ni 5-6 yaşlarında bir de çocuk olouğu halde naatini taşıyorlard.L :-- ere s a ının ismi konulurken el~ 

Şerefin Be..ık'"'"' kf"b "" .. .. te bır karar verilmiştir Bir karar verilme-
kabulümüzün güzelliğini ve zarafetini sol! saat 11 de Fenerbahçe iskeic.;~r.den ay - - . i' ._ . u une ÇOk buyuk den evvel hiçbir kimse. bi tab ı.a dır 
_, t kd" ediyoruz Hepı·nı· ha • ı şt v .:1·· • • ,., hlzmetlerı vardır. Bu hizmetlerin hatırasıııı r e yaz ıp uerece a ır · ze rare. ve rı mı ır. € uun gece ı; •;; vaı.k :il:al:::ır aJlmak üzere bu !sim 

0 
t d il 

1 
ti kapının üstüne asmağa cesaret edemez 

minnettarlıkla teşekkür ederim. fzoniden ve kotrasından biç bir haber al- dl)'Ol'.lar . s a a ver m ş r... Fatat bir tarar nıilmlş olsa da, olınasa 
Bundan sonra alay belediye salonuna geç- mak mümkün olmamıştır. ZE<bıta pek ta- _ Bir arkadapn hat . da Ank:ı.rada Şeref stadınu1 Beşlktaşa verıı-

miş ve orada kral ve kraliçeye hediyeler tak- .• k M. _ . . __ ırasuu anmak lçın mesinl §ahsan temin d b ka 
. f 1ti 1 rl .. b" bu olara ıçonun battıf{ını ıddıa ettıgı bir stadın kapısına onun ismini takmak ıµrt . k _ e en ve u dar HDe 

Par.is 20 - Havas ajansı teb!iğ e':}iyor: <ihn edilmiştlr. Kral, ParlS a re ne yuz ın kotranın bu kotra oldu~rıa kuvvetle değlldlr. Bir ölünün hatırası nihayet klübün ~::n ~pı~ı~ uze~Indeı:ulunan ölmii§ bir in-
1nglli.z hükümdarlarıruu seyahati 'ikıt frank teberrü etmiştir. hüküm vermekt€di.r. İzoninı:: halü a - ~?inde bin tiirlii vesllelerle anılır. Eğer her ıs,r:: ül~ bolrla an dlrmek hiçbj: vechlle 

Parls, 20 (ı\.A.l - İngiliz kral ve kraliçesi ölen arkadaşın lsminl kapı k • m1zur gor e ecek blr hareket değıldlr 
memleket arasındaki sıkı antantı res - öğle yemeğini İngiliz elçiliğinde yemişler ve çıklarda dolaşmakta devam ctm~i v<>ya gelseydi böyl b" h ya asma lazım Uzağa gitmeye ne hacet zannedlyo~z 'ti 
men teyl·a ed k D ı • B L'"b · · • 1. 1 • e ır şey er yerde idet olsay- Ba F ha ' er en a '.laı)"t. one, ve yemekten sonra reisicumhur ile Bayan o - her hangı bır ısAe eye yanaşmış olması dı çok garib olurdu çünk·· h t .. Y er dm yazdığı Beşiktaş klübü tarih-
Bal.fak ~--'- ı · ·· - ı 1 · 1 k ı fi le · -•-ışl"r ve .rn .. ı._ • •· · u er eşekkulde ÇMinde b"l b t d ıs i ı s ml.lLd.Aere eTJ gur:urı mt?se.e erı rön elçiliğe ge ere m sa r rı iLLU• " ihtimali de nazarı LU.IULdte aıır.zr.ış ve bu- ,eni bir adam Öldü mü esk1 levhayı çık -~ ı e u s a ın m (Şeref Stadı) o-
Olan Çekoslovakya, İsp·mya. İtaly.a ıle l;uvr müzesindeki İngiliz resim sergisini gez- tün sahillerde ve açıklarda araştırma - yerine bir diğerini asmak icab edecekti.~ larak geçmi§tlr. ~imdiye kadar kongrelerde 
münasebat işlerinin tedkiJ<i s11-::c:tile ro:?z- ıiirmişierdir. ılmı ise de kotrayı bulmak müm- nerbahçenin de bir .'>tadı var. Ba stadı almak ve toplantılarda da stadın ls~~i da_ıma <Şeref 

Hükümdarların biltün gldiş ve gellşlerince lar yap ş için elbette Fenerbabçeden de birçok . Stadı) olarak anılmıştır. Boyle ıken şimd1 
kUr antantı takviye eylemiştir. bütün yollarda iki sıra dizilmiş duran asker kün olmamıştır. ~ah~ışhr. Niçin onların 1sml F ınsan bu garib inkarlara ne mana vermeli? 

Lord H ı·f ks H"tl · v ·a · ı --..... -dır ·a· · gaA h'di ' M" ·· enerbahçe 3 Me h cŞe f · a ı a ın, ı erın yaverı cı - taraflndan selam anm......... · Ha ısenın ye ne şa ı Oıan ıço gor- stadının kapısına asılrnıt değildi. T k - r um re ) ı herkes (Şeren o-
======~====~==================~== ~k~W~~e~~t~b~; ~&~~~~ilmi?E~~~~~~~~~K~~~~(Ş~hd~)~ ''On beş sene ı·çı·nde yaptıkların•zı c- Saat ikiye doğru kottı:ı ile dolaşı - etmek için de birçok kişi ~alışmıştır v~ ! ~şıdığmın farkında değildir. Bin:ı.cn~eyh 1 yorduro. Tam Büyükadayı dolaşıp Ka _ klüblerin hangi biri bunların :l&ın1n1 tabelA- ır;anmak istenen mantık oyunu yersizdır. 

.. . ·~· . mn üstüne koynıaştur. Çünkü bir klübc . - -Muhterem heyeti idare azası «Bir ar-
şık adası onlenne geldigım sırada bır - en b"' ük" • k dl •~-'-' u ıçin ka~m hatırasını anmak için bir st~.a.-uy sevınç en ~n değil klübıi k ........ 

il k h d yuyorum denbire denizden istimdad avazelcri gel- nün 1smlnl stad kapısında görmek ~e n - a.pısına onun lsmlnl takmak şart değildir. gorere eyecan U f f diğini işittim. Başımı çevu;p b:ıktığım altından ~ken lfU.har duymaktır. ~~~ ~u~u;uyorlar. Bunun şart olmadığını blz 
zaman benden takriben 150 metre bir bümüz otuz lkl yıldır mevcuddur. Tabit bu h~ heddelim, fakat bu ısım takılmışken onu 

müddet 1 i d LSiml e 0 oradan indlnnenln de münasebet-
( nn,.ta .. a:jı. 1 , ... ,.. 4Mn1fada) • 1 Tu··rk milletinin_ cesar_etle meşbu olan mesafede bi.kyük bir .kotranııı haşaşağı h'"ç n tel erini, hatııalııjrıru her siz bir hareket olduğunu lütfen kendile 1 
~ ,. • ..... --;,J batmakta ld ~ .. ,.. V - 7.aman urme e anacağımız birçok arkadaş tesllın b n1a r 

1 t k kt bu .ınanılmaz şeyle- o ugunu gc ·ıır.. e mum - .l.arırn - 1 .. t·· . - uyursu r. dum. Aktedilen anlaşma mucibince, In- rea is ara €1'4_ . . A ız 0 muş ur ... Bız onların hepsinin ıı~ Hür 1 
giltereden mübayaa edilmesi icab eden rin tahakkuk ettırilınesınde başlıca a- .kün olan sür'atı: k~zazedeJ:r.!!'I imdadına t!rasını unutmuş değH!z ve onların lsminl ı~= ti azı:~ı:c~:~a~~taşv klübü id~re heye-

t koştum. Fakat nı..zgann aksı ıstıkamettcn kalimlz, stadımızın kapısına asarak dc~il b" . _ _ragmen Turk sponı 
maddeleri Türk hükfuneti, ibizzat tes- mil olmuş ur. . . . , kl ·b- ·· 5 namına ızlerı ve buyuklerlmlzi d .... dü • b l ıçınde, 1-olay ,.,_ esmesi benim sür'atime mJrı: oluvordu u umuz ve kalblerimlzln 1,.inde anaca~ız cek b. uşun fe-
b't · tihab d k · Uzun bar sene en ~ lı.!1..- • • im Y s · ır mesele olarak kalmakta d "di 

ı ce ın e ece tır. k ı ı b" Bu esnada kotra, içindek;:erin a<:ı fcryad- Res !erini, büstlerini yaptırtarak tercümei yor. Bnı.-•·- daha ne kadar kalacaevka,:rı e -
Ş bilh b .. ttirmek la tedavi edilemiyeoe yara ara an ır ~11 , 

urasını assa ıte aruz e d ·· t lan arasında, batıp gözden kayboldu. · 
. t . k" ın· ·ıı h""k" ti diaer milletin, bu kadar az zaman a gos er- At• d •dd ı· • ıs erım ı, gı ere u ume , o Biraz sonra oraya yetiştigi·n zaman ölü ına a ŞI el J l • S 
devletlerle yaptığı kredi anlaşmalar~- diği hayatiyet m~rası, a~ıllara dur- veya diri hiç kimseyi bulafl'\aôm.> zmır J uarı 
da da dalına, kredi verdiği devleti, mu- gunluk vererek bır h_aldedır: Diğer taraftan kotra ile genr.eğe çıkan bı·r zelzele oldu r..Iazırlıkları 
bayaa edeceği maddeleri intiliabda., ta- Türkiyede h~1m:'ıl.ugum muddet_ za;r- k fl~ 
mamen b t b akroağı itiyad edin- fında Türk mılletının tasarrufa rıayet kadmlann geç va te kadar hiç bir arayı-
m· bul ser ~t ~r eder tutumlu bir millet olduğunu mü- cıları çıkmam.ıştır. Bu itibarla kazazede- birçok köyler yıkıldı İzmir, 20 (AA.) - Belediye, Faar 

ış. . ~a . a dr. tın alınagıv ter- sa hede etmek fırsatını buldum. lerin Fenerbah~ veya ci varmda otur _ sezonu için pek hararetli bir surette 
ilizim Turkiye en sa · . . _ _ . mayıp İstanbuldan İzonjye misafir gt'l _ hazırlıklarına devam etmektedir. Ayni 

cih ettiğimiz mahsullere gelince: Bunk- Bu t~~kiyn_ı gıt.gıhde ~z:tarak,dıgunun hbı- dikleri ve bu sebeble ailelerı;.ıin daha he- . (Baştarafı 1 inci sayfada) zamanda gelecek ziyaretcilerin iyi .kar-
lar, en başta maden istih.salıitı gelıne rinde Tür eyı, arıcın. ya_r _mına a- nüz haberdar olmadıklann;ı ihtimal ve- bır _çok evı_eı: yıkılmıştır. Oropu kasabası şılanmaları, noksanlarının temin edll
iizere; buğday, arpa ve diğer ıhu~ub3t cet bıra~adan, • kend_ı ıhtıJ:clarını rilmektedir. Hadisenin bugC.n tamamen ~apı~ha~es:ın yı~~~- d~varı altında ~a- mcsi ve kolaylıklar· gösterilmesi içhı 
ile yaş meyva ve sebzeden irakbaret~. t k~rştlıy~bılecek bır sevıyeye yukselte- aydınlanacağı kuvvetle üınıd edilmekte- an uç Jan arma o uştur. Maraton cı - belediye ve zabıta memurları vazife al-

Türkiyeyi, ikinci defa ola .zıy.a!"e bılecektır. dir. varında Malakasa,. K~ka, Kakosalcsi, mışlardır. Lokantalar gazin<t Ye otel-
ediyorum. Memleketinizde gerek ıktı- Ankaradan dön~ümde, bir müddet Dunapr~, ~up~ndrıdi ~~ylerind_l' pek çok ler ve kahvelerin de F'uarın devam etti-
sadi ve gerek ticari bakımdan, on beş İzmirde kaldım. lzmi şehrini, çok in- tamamen müdrik oldukları gibi, kendi- .evler goçm_:ıştor. Bu koy~erd.! ınsa~ te - ği müddet halkın istirahat ve memnu
~in çerçevesine nasıl sığ~~~ ko- kişaf etmiş bir vaziyette bulduğumu sile miliakereye giriştikleri mem1eke- Iefa:ı old~~u anla.Ş1lmış ıse dr mıkdarı niyetleri için pek sıkı bir kontrole tAbl 
'.laylıkla inanılamıyacak degışiklikler söylemekle derin bir zevk duyuyorum. ün vaziye~ ~gözü.nünde tutarak ha- .henuz kat 1 surette anlaşılmamıştır. tutulmaları tekarrür etmiştir. Fuarın r.-
görrlüın. Şehir, tanınmıyacak surette değiş- rek~t etmışlerdir.v .. HükU.met açıkta kalanlara yardım için çılma töreni 20 ağustos saat on yedi bu-

Gerek demiryolu, ~k bankac~lk miştir. Birçok esaslı umran hareket ve ~~ ba~ılıgı b~yle mümtaz ida- tedbirler almıştır. Zelzele sahasına ça _ çukta yapılacak ve 20 eylUlde kapana-

n gettk ziraat sahaJarmda başa~ı~- faaliyetleri var. Tic.aret, suayi gün I~':111 elin~e oldııgu içindir ki, bu- dırlar ve yiyecek göndecilnıiştil'. =ca:=k=:=tı=r;=. ===::==:=====:::=:==:;=======:====== 
nız muvaff.akiyetler ve elde etti~ıız günden ilerlemektedir. günkü terakki merhalesine vannış bu- yiat olmadığı gibi, hasar da ehemmh·ct _ 
neticeler, hakikat.en takdirlere, tebr:k- Türkiyenin bankacılıkta gösterdiği lun~or. .. Yıkılan k&yler ve ölenler sizdir. v 

lere layıktır. yüksek kudret e~afında si2.e bazı şey- B~ gune kadar 1::°1:cı:aY~ avdet Atina 20 (A.A) - Bu ge\!e Attikiada Rasathanenin tebliği 
B n1 görerek kendimde, ~deta ler söylemek isterım: Londra~a tanımış edecegım. Fc:1tat bu donuşuınun mu- §iddetli bir relrele hissedilmiştir. Skalu, Rasadhaneden bildirilmiştir: 

. u an du 'onım. Memleketini- olduğum Muammer Eriş ve flhami Pa- vakkat olacagını kuvvetle ümid ediyo- Oropos, Mal.akasa, T.ı .. .ıi, Tanag:·a ve Bu sabah {dün) saat 2 y°i 24 d:ıkika 64 
b~ ~n e s~yi sahalarında bir mir, gerçekten iyi yetişmiş ve müzake- r~. Bund~n so~rası için de kredi iti- diğer bir kaç yerde yirmi Jc4i ölmüş ve saniye geçe şiddetli bir zelzele kayde • 

kzın ldahısa ·~fını temı·n -ı-....k için recilikte r-ok temayüz e""''"' kıymetli lafının tatbıkatı ile m~I olmak üze- yüz k.i§i yaralanmıştır. dilm· ı· B İ at a ıı=ı-ıu c~J.m;; ~ ~ 1ar ışır. unun merkez üstii s~anbulun 
bütün imkanların mevcud olduğunu, ~siyetıe:ıiir. Bu iki ~iy~t, mem- r~ ~as nnı muhafaza edeceiim ta- Atmada. on beş saniye siır~n zelzeleniı• 5'10 kilometre mesafede tahnıi:'ı edllmek-
ııize söyleye bilirim. leket1erinın menfaat ve ihtıyaclanm bildir.• ~ok fiddetli olmasına rağmen insar.ca za- tedir. 



tKayes 

OTOMOBiL DUR 
1/8/938 Pazartesi günü saat 11 de Ankarada Nafıa Vekaleti Malzeme Eksilt

me Komisyonunca cem'an 7036.- lira muhammen bedelli 50 .ton telgraf teli 
ile 200 kilo bağ telinin kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 527.70 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve tefel'.rüatı Ankarada Nafıa Vekaleti Malzeme Müdür

lüğünden parasız olarak alınabilir. llllllllllU .. lllUllllll .. 18. Çeviren : ismet Hulusi 
Marilav gözlerimin içine blktı: 
- Koca aşık, dedi, bu hafta seninl~ gü

ıel bir gezinti yapalım. Şehrin pis hava
nndan çıkalım .. kırlara, dağlara gidelim. 

Ben, Marilavın gözlerinin içine baka
!ak oldum, fakat birdenbire şaşırdım. 
;ağ gözü sol gözünden küçüktü. 

- Marilav, dedim, senin sağ gözün sol 
(özünden daha mı küçük? 

- Sen benim dediğime cevab ver! 
- Çok rica ederim. Evvela bu mese-

leyi halledelim, sen bana cevab ver. 
Marilav iki elini biroen gözlerine gö-

turdü. Gözlerini uğuşturdu. 
-Bak! 
Her iki gözü de ayni büyüklükte idi. 
- Bu nasıl işdir Marilav? 
- Sabahleyin sağ gözümün kirpikled-

\li boyamış, sol gözümün kirpiklerini 
boyamayı unutmuştum. Bu yüzden göz
lerimden birini ötekinden küçük gördün. 
Şimdi de sen bana cevab ver. 

- Sen emret Marilavctğım, dünyanın 
öbür tarafına desen gene giderim. Yalnız 
kesemize göre. 

- Kesemizle ne alakası var? 
- Şımendifer para ister, vapur para 

ister. 
- Şimenpıfcrle ml gideceğiz.. demode _ Havva ile Adem zamanında kadınla 

olmuş bir şey. . erkeğin kol kola gezmeleri adet m1ydi? 
- Peki nasıl gideceğiz? 
- Yaya! 
- Yaya mı? 
- Tabii yaya, sen hiç sokaklarda saç-

ları karışık, yüzleri yanık seyyahlara 
rastlamadm mı? Bir erkek, bir kadını 

koluna alıyor.. yürüyorlar, dünyayı ge
ziyorlar. Bu ne kadar güzel bir şey. Me
deniyet dedikleri manasızlığın kravatla
rını, elbiselerini biz niye atmıyalım? 

- Yani ben Adem olacağım, sen Hav
va ve kol kola yola çıkacağız öyle mi? .. 
Yalnız şu noktayı tedkik etmek icab e
der. Havva ile Adem zamanında kadınla 
erkeğin kol kola gezmeleri adet miydi? 

- Onu da bilmiyorum ama. öğrenebi
lıriz. Hem biz pek Ademle Havva gibt o
lacak değiliz .. hani seyyahlar \'ar ya, iş

te onlar gıbi giyineceğiz. Çantalarımız 

da olacak. 
- Çantaya ne lüzum var .. sen istersen 

el çantanı alırsın .. ben cüzdanımı cebime 
koyarım. 

Marılav yüzünü buruşturdtt: 
- Ne kadar geri adamsın, h!ç te mon

den olamıyacaksın! 
Mondenlik bu senin söylediklerin 

mi? 

* 
O gün fazla konuşmadık. Pazar oldu. 

Marilav beni erkenden uyandırdı: 
- Uvkucu, dedi, kalk giyin! 
- Giyınip te ne olacak, h~c pijamaya 

biraz oturayım. Kahve içip traş olduk
tan sonra giyinirım. 

- Hayır, hayır .. olmaz, olmaz .. hemen 
giyinmelısin.. ben, elbiselerinuzi de ha
zırladım. 

1 Son Pcıta'oıo edebi tefrikuı : 27 1 

- Traş olacağım. 
- Lüzum yok. Seyyahlara baksana 

çoğunun çenelerinde sivri sakallar var. 
- Peki ama, ben makyaj yapmayı bil

mem. Bir aktör arkadaşı telefonla çağı
rayım da bana bir takma sakal taksın. 

Marilav düşündü, hem de çok düşündü: 
- Gerçi bu fena bir fikir değil ama, 

takma sakalın yolda düşmek ihtimali de 
var. Bu sefer sakalsız olsun, gelecek se
fere bir şey yaparız. 

Bana bir pantalon verdi. Pantalon be
nim pantalonumdu ama diz kapağından 
aşağısı kesilmiştL 

- Bu ne hal, dedim, terzi pantalonun 
yarı parasını henüz ödemediğim için pan
talonun yarısını kesip aldı m1? 

- Hayır canım, bunu ben yaptım, tam 
bir seyyah pantalonu oldu, hele bir de 
benimkine bak. 

Bir başka pantalonumu daha kesmişti. 
Onu da kendisi giyecekti. Bütün bunlar 
hoşuma gitmemişti ama Marilavcığımın 
yeşil gözlerinin hatırı için ses çıkarma
dım. Giyindik, daha doğrusu maskara 
kılığına girdik, arkamıza da mekteb ço
cukları gibi çantalar taktık, yola çıktık. 

* Şehir dışında asfalt bir yolda yanyana 
yürüyorduk. Marilavın keyfi yerinde idi. 
Durmak, dinlenmek istemiyordu, fakat 
bir saat yürüdükten sonra topallamaya 
başladı. Ayakkabısı ayağını sıkmıştı. 

- Şimdi ne olacak? 
- Otomobil dur. 

v 

BAB A -OGUL 
YAZAN: SUAD DERViŞ 

Evet, içmişti. Eğer fazla içmeseydi ı aklı.mdasınız... Yalnız sizi düşünüyo
_,asıl bu cesareti kendinde bulur da Fe- rum. 
rihaya kendisini sevdığini söylemeğe Ona rnüdhiş sokuluyordu. Feriha o-
kalkardı: nun yakınlığından kurtulmak için ye-

- Birkaç gündı.ir, birkaç haftadtr; rinden doğruldu: 
-açık ve kısacası- sizi tanıdığımdanberi - Şu gitarı yakından dinlemek isti-
ıztırab ve azab çekiyorum. Ne gündii.z- yorum! 
lerimın huzuru, ne gecelerimin sükO.- Dedi. Çok içmiş olacaktı; ne saçma
nu kaldı. ıliçbir şey beni alakadar et- lar söylüyordu. Sevmek, hem de kimi? 
miyor. Hiçbir gece beni işgal etmiyor... Ferihayı... Onun oğlu Ferihayı sevi
Arkadaşlarımdan nefret etmeğe, soğu- yÖrdu. Öyle mi?. 
mıya başladım. Kimselerle konuşamı- Feriha ayağa ka1karken o da beraber 
yorum. Kimselerden zevk alamıyorum. ayağa kalkmıştı: 
Hele kadınlardan tamamile soğudum. - Sözlerime darıldığınızı hissediyo-

Ferıha sözü şakaya çevirmek için: rurn ... 
- Üzerinizde fena tesir yapmışım! Dedi. Feriha onun sözlerini hiç duy-

dedi. muyormuş gibi tekrarladı: 
- Tekinalp bu gitarı kimden öğren

miş?. 

Öteki asabileşmeğe başlamıştı: 

- Bu yolda bo~ taksi bulamayız ki, o
tomobil dur deyince dursun, binip gicıe

lirn. 
- Taksi mi, ne münasebet, cotomobil 

dur> tabiri alamerikan bir tabirdir. Ge
çen herhangi bir hususi otomobilin, ya
hud bir kamyonun önüne geçip durdu
ruru~. Bir müddet onunla gideriz, ondan 
iner başka bir otomobile cOtomobii dur> 
yaparız ve böylece istediğimiz yere gide
biliriz Amerikalılar, yaşamasını ne gü-

' zel biliyorlar. 
Yolun kenarına oturduk. Biı·kaç daki

ka geçti. Kaplumbağa biçimli bir otomo
bil göründü. Marilav yolun ortasına çık
tı, kollarını havaya kaldırdı. 

- Haydi sen -de benim yaptığımı yap. 
Ben de onun yaptığını yaptım. Man

lav bağırdı: 
- Helo, stop. 
Otomobil durmuştu. İçinde temiz gi

yinmiş bir erkek vardı. Marilav erkeğe 
gülümsedi: 

- Bizi biraz götürür müsünüz? 
Erkek Marilavı alıcı gözile yukarıdan 

aşağı süzdü. Bana da şöyle isteksiz istek-
siz baktı: 

- Otomobilim iki kişiliktir. Yalnız 

birinizi alacağım. 
Beni alacak değildi ya .. Marilavı aldı 

ve gitti. 

İsteklilerin teklif mektublannı talimatnamesine göre Vekaletten alınmış mal· 
zeme müteahhidliği vesikası ile birlikte ayni gün saat 10 a kadar komisyon reis-
liğine vermeleri lazımdır. c2370> c4488> 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığ? 

Eşyanın cinsi 

Gü. kolcuları için: 
Elbise: 
Manto 
Gü. kolcuları ıçın: 

Fotin: 
İskarpin 

Sahnalma Komisyonundan: 
Mikdarı 

335 takım 

15 tane 

3.15 çift 
15 > 

Tasmlanan İlk teminat Eksiltmen!n 
tutarı Nevi Günü Saati 

Lira K. Lira K. 

6480 75 487 00 Kapalı 6/8/938 10 da 

zarf 

1465 50 110 00 Açık ek- • 11 de 
siltme 

1. - Yukarıda yazılı eşyanın günü, sa ati ve nevilerine göre eksiltmeleri ya-
pılacaktır. 

2. - Şartname ve evsafları komisyrın dadır. Görülebilir. 

3. - İsteklilerden kapalı zarfa iştirak edecekler eksiltme saatinden bir saat 
evveline kadar 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi hükümlerine göre hazırla
yacakları teklif mektublarını Galata es ki İthalat Gümrüğündeki komisyona ver

meleri ve açık eksiltmeye iştirak edecek lerin de gün ve saatinde ilk teminat 
makbuzları ve kanuni vesikalarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelıne. 
leri. c4666. 

Otomobil hareket ettiği zaman dikkat 

ettim. İçerisi pek dardı. Bu yüzden Ma- s o D p o s ta N EVROzı·N 
rilav erkeğe çok yakın oturmak mecbu-
riyetinde idi. Bana gelince yol üstünde l==Y=ev=m=i=.=S=iy=as=i.=H=a=v=a=dl.s==ve=H=a=lk=g=a=ze=t=es=l:::l I b 
tek başıma kalmıştım. -· .. ·- Bulunan eve ~c 

Marilav seslendi: Yerebatnn, Çataıçeşme sob.k, 25 -y 
İSTANBUL d• v - Sen başka bir otomobile, cOtomobil Ve JŞ agflSJ 

dur> yaparsın! Gazetemizde çıkan yazı ve • Gözden kayboldular. Ben de cOtorl}i; resimlerin bütün hakları gırmez 
bil dur> yapmak istedim ama hiç kimse mahfuz ve gazetemize aiddir. 
oralı olmadı. Çarnaçar evime yaya dön
düm. 

* Marilav henüz eve dönmemişti. Biz bu 
gezintiyi yapalı bir ay olduğu halde ha
la da dönmüş değildir. Eğer hislerimde 
yanılmıyorsam Marilavcığım; benim Ma
rilavcığım olmaktan çıkmış, otomohilli
nin Marilavcığı olmuştur. 

Hiddetlenmiyorum, pek f azl:ı üzülmü
yorum. Otomobilliyi bir yerde gÖl"Sem 
boğazına sarılmam. Yalnız temennim, 
Marilavın günün birinde ona da bir: cO
tomobil dur> oyunu oynamasıcır. 

YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

Karanhk bir gecede 
Yazan: Mauriçe Renard 

Çeviren: Ilat 'ce H11tib 

.............................................................. 
Yelken açan bir sandal devrildi 
Diın Kasımpaşadan Safir ve Mehmed a

dında iki muşterl alarak Fenere gitmekte o
lan sandalcı, yelken açmış ve sandal rüzga
rın şiddetinden devrilmiştir. Gerek yolcu
lar ve gerekse sandalcı denize dökülmüşlerse 
de etraftan yetişilerek kurtarılmışlardır. 

sizi ömrümün sonuna kadar bıkmadan 
seveceğim ... Beni dinleyiniz ... Küstah
lık da, terbiyesizlik de telakki etsenız 
acıyıp da beni dinleyiniz ... Gelecek se
r.e doktor çıkacağım. Ne ben göründü
ğüm kadar gencim, ne de siz görünmek 
ıstediğiniz kadar yaşlısınız. Bunu bili
yorum. Bana acıyınız... Bir deli gibi
yim ... Bir hasta gibiyim ... Sizin hasta
nızım Feriha. 

Ve kendisini hiç dinlememiş gibi u
zaklaşacak olan kadını birdenbire ku
cakladı. Bu, o kadar ani oldu ki Feri
ha böyle bir şey beklemediği için mü
dafaasız bir şekilde onun kolları ara
sında kaldı. Halidin çılgın dudakları 
güzel kadının ağzını arıyordu. 

- Sizi seviyorum. 
Bu kucaklayış ne kadar çok bir baş

ka kucaklayışa benziyordu. O da böyle 
ani bir şekilde, hiç beklemediği blr za
manda kendini kolları arasına almamış 
mı idi? Ve şimdi dudakları zedeliyen 
bu hırçın iştiyakı, haşin özleyişi Neca
tinin dudaklarında da bulmamış mı idi? 

Feriha debeleniyordu. 
Çıldırmıştı bu çocuk, çıldıımıştı 

muhakkak ... 

ABONE FIA TLARI 
' 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 750 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştu!:'. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
80 ) 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan me•'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

4••·············································-~ 
: Posta kutusu : 741 İstanbw -:. 
i Telgraf : Son Posta 
t Telefon : 20203 : 
~ ...............................................• ~ 

. ............................................................ . 
Cemal Sahir Opereti 

Pendik Maltepe Yakacık bahçele
rinde D A K T 1 L O O P BRE T 1 
Bir iki güne kadar AŞK RESMi 
GEÇİDİ Gala wQsamere ile baş-

lıyor. llk temsil Beşlktaşta 

vagonun en son koltuğunda horul
horul uyuyordu. Tekinalp Cahideye 
kur yapmıya başlamıştı. Sarhoşluktan 
olacak ona devam ediyordu. Leyla ar
kadaşlarına Mukadder beyle gelecek a
yın on beşinde yapacakları nişandan 

bahsediyordu. Hüsameddin almnı 

camın kenarına dayamış, somurtuyor
du. 

Bütün gece Leylaya bakmıştı. Bütün 
gece ... 

Leyla bir parça da Gülere içerliyor
du. Doğrusu kendi nişanlısının oturdu
ğu apartımanın kapıcısını her dakika 
meclislerine davet etmek pek tatsızdı. 
Iı'akat Güler böyle şeylere ehemmıyet 
vermiyor. 

«Benim mekteb arkadaşlarım• diyor; 
babalarının kim olduğunu aramıyor bi
le ... 

Nimet de pek yorgun, pek yorgun a
ma .. belki iki yüzüncü defa olarak Ma
sumeye yeni Paristen getirdiği tuva
letlerin 'Biçimini anlatıyor... Masume, 
uyukluyor: 

- Nefis ... Nefis ... Pek güzel... 
Diyor uyku arasınd8 .. 

• 

Onun gibi yapmayın, hwpmz 
ve dişiniz ağnmağa batladı mı 

hemen bir kqe 

NEVROZiN 
ahnız bir şeyiniz kalmaz 
İcabında giinde 3 kate alın.
bilir. ismine dikkat. Taklidle-

rinden sakınınız. 

Nasıl yaptı. Nasıl cesaret etti. Nasıl 
ona sokuldu. Nasıl onun vücudünü 
kolları arasına aldı. Ve o kızıl, kan gibi 
kızıl, o taze bir meyva gibi sert dudc
ları öptü?. 

Daha fena bir muamele göreceğin
den, belki de onun kendisini kovaca -
ğından korkuyordu. Fakat hiç bir şey 
yapmamıştı. Yalnız geriye ççkilmiş, 
ona hıyret dolu bebek gözlerile bak -
mış ve sonra oradan kaçmış, uzaklaş· 
mıştı. 

Bütün gece beyhude yere onunla tek
rar başbaşa kalrnıya bir fırsat aramış
tı. Bütün gece ... Fakat o kısa bir 7Jllllan 
sonra itiyad edindiği gibi ortadan kay
ooluvermişti. 

• Halid yaptığı şeyden dolayı pişman 
değildi. Bu cesareti gösterdiği için öy .. 
le memnundu ki nihayet içini ya
kan derdi öğrenmişti. O da şimdi Hali
din kendisine karşı nasıl bir hisle mü
tehassis olduğunu biliyordu. 

Ne güzel bir lavanta kokuyordu. Ne 
güzel bir kokusu vardı... Ne sert du -
dakları vardı?. - Bilakis, diye itiraz ediyordu. Ü

zerimde en müdhiş, ve kahredici tesiri 
yaptınız . .. Bu kadar sene aşk nedir bil
miyen genç... Sevgiyle istihza eden 
ben .. deli gibiyim ... Deli gibiyim Feri
ha hanım ... Sizi düşünüyorum, sizi dü· 
tünüyorum her dakika .. gece gündüz 

- Beni dinleyiniz Feriha hanım, de
di. Halime biraz acıyınız da bent din
leyiniz. O kadar da değersiz, kıymet
siz bir insan değilim. Bir sene sonra 
mektebden çıkıyorum. Sizi seviyorum, 

Oğlu ... Onun oğlu ... 
Olacak iş miydi bu? 

-7-
Sabah ilk trene bindikleri zaman 

hepsi yorgundular. Cemil ikinci mevki 

Halid onların hepsinden ayrıldı. Hep-
sinden uzaklaştı. 

Kendi kendine kalmak, doya doya, 
hiç rahatsız olmadan onu düşünmek is
tiyor ..• 

Kollarının arasından kurtulmak için 
çırpınan ince vücudünün harareti ha
ıa göğsünü yakıyordu. Belki bir dakika 
onu şu pazulu kolların arasından bı -
ralanamıştL 

(Arkası var) 
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Devlet kapısında elli yll L • 
1 AZRA 

Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir HAzım 
'J'uan: Ved&d Om 

Prensin kraliçesi 
Abdürrahman papnın ikinci meırutiyetten birkaç 
sene önce sadaret mevkiini işgal ederken padişaha 
yazdıfı mektub, medeni cesaret bakımından 

Güvertenin loş kırmızı ampulleri 
yanmış, portatif bir koktey 1 masası or· 
taya konmuştu bile. Küçük. bir kadehi 1 

nadir bir büyüklük sayılır 

doldururken: 
- Korkmayınız, azizem! diye devam 

etti, ben, ne tarihlerin tüyle_r ürpertid 
esir pazarlarını ihyaya '.,;alışan bir çıl
gınım, ne de Sultanların harem siy<ıse
tini idameye hevesli bir cahil. Beyaz 
kadın ticareti yapmıya ise ne mevkiim, 
ne de fikrim müsaid! ... 

- Ya bugün ansızın karşıma çıkan' 
bir kadının bana bahsettiği harem d3i
resine ne diyebilirsiniz? .• 

- Bu bir hakikattir, prenses. Fakat 
bu daire ... 

Sustu. Bana tam bir kanaat vermek 
istiyormuş gibi gözlerini gözlerime di
kerek, sesini alçaltmakla beraber dal}a 
ciddi bir tavır alarak: 

- Bu daire ... dedi ... Prens Nazım 

Haftada iki gece muntazaman mes
Levi okunur ve binnisbe işin az olduğu 
gecelerde de şatranç oynanırdı. Şatranç 
oynamak benim için memuriyet ilavesi 
gibi idi. Bunu bilip bilmediğimi sordu
ğu zaman menfi cevab verdiğime piş· 
man olmuştum. 

Resmi, hususi evrakın pek ziyade ol
duğu bir posta günü ben, meclisi idare 
kitibleri ve Ahmed Rıfat bey, sabahtan 
akşama kadar çalışarak bunlan çıkar
mıştık. Paşa sofrada: 

- Bugün çok yoruldunuz. Geceyi 
müsahabe ile geçiririz, dedi. 

Paşanın, işsiz duramadığı gibi, ya
nında bulunanları da işsiz bırakamıya· 
cağından, hepimiz, taaccüble birbiri
mize bakmıştık. 

Sofradan kalkınca: 

Abadın nefretle andığı bir an'ane tab- Şehrtizad bir hükümdara tahakküm etti, ben l\i1' ülkeye Jıakimim! - Aziz, dedi, sigarayı içeride içer-
losudur. İçindekileri bir defa bile gör- !arın derı·nın-.1erı"nde son şübhem de, u- eminim, büsbütün bocalar, ne görd. ügti- s!n! 

'şf dedi .uu d d Paşa, bana (aziz) diye hitab ederdi. 
memı ır, · fukta batan bir güneş gibi soluverdi. mü, gördüklerimin yanında ken ım e Bir sigara içecek müddet kadar da u-

Yüzüne şaşkın şaşkın bakıyordum. unuturdum. 
ş f k h ·· t tt' - · · zaklaşmamı tecviz etmediği için, fev-

- ere ıme ço urme e ıgıme ı- _ 24 _ Bu, 0 kadar ilihi, o kadar baş dön1iü- kalide bir imtiyaz olmak üzere yanın-
nanırsanız size onun üzerine yemin e- ı·ücü bir manzara. 
d b·ı· · s·· ı w-· d - d N da sigara içmeme müsaade etmişti. 

e ı mm. oy e gım ogru ur. e Çılgın Ayrupanın hatıraları Hindin Meydanlarda pırıldayan inciler, bu 
k. b · anla k'l · Paşa, odasına girince, arkadaşlara: 

yaparsınız ı azı ıns r, mev 1 erı- göz kamaştırıcı milyonları arasında ülkelerin zengı"nlig-ini anlatmağa me-
nin azametine ve bütün bir millete ta- - Bu geceyi müsahabe ile geçirece-
b kk.. -..J-bilecek kudr tl . - kayboldu. .. . nıur birer sembol gibi. ğinize inandınız mı? dedim. İkisi güle-

a um CUC' e erme rag- Hı"nd, yu··ce Hind, milyonlar ulkesı 8 ..J-- zah'" t k h 
men an'ane adı verilen manasız b~ araya uvgru te ura yapma e- rek: 

Hind, merasim kasırgaları arasında vesile uzanan kollardaki mücevherle- - Mümkün mü? cevabını verdiler! 
pranga altında yaşaınıya mahkumdur- dündenberi çalkalanıyor. . . rin pırıltıları, o sarayın duvarları üze- Ahmed Rıfat bey: 
lar. Bunu istemezler, bununla beraber Yeryüzü hududların. ı aş. tı ve Hındıs- rinde dantelalar örüyordu. Ö 
buna boyun eğmeğe mecburdurlar. ina- d b 1 memleke - yle. fakat ne iş bulacak? Posta 

k b k d tan toprakların a ır perı er - Dündenberi Hindistan ülkelermde- gı"tti. Okutacak, yazdıracak kalmadı, nır mısınız i u ai eye isyan ·ettiğim t• k d 
·· b k k . ı ur u. yiz ve dündenberi yeryüzile alakamı dedi. 

gu~ en, ~. ~e parasına muhtac bır Sekiz milyonluk bir kütle, prensle- kestim ve bir cCenneh in ufuklarına p t zd k k k 
fakir olabılirim. rlnin dönüşünü çılgın bir ihtişamla daldım. - aşa, is erse ya ıraca , o utaca. 
B~ ~özleri söylerken Naz~. ~ba? kutluluyor. " .. .. da bulur, bulamazsa, icad eder, muka-

endişelı olduğu kadar da sı$lıydı. Yerylizünde değil, beşerden ustun İçine girdiğim sarayın azametini, ye- belesinde bulundum. 
Kalb~ .a~ ~eminki gi~ p;mıy~r- bir alemdeyiz sanki!... min ed~rim, Bin~ir Gece masallarının Müşarünileyhin yazıhanesi etrafına 
du. Sam~yet~den şübhe edeme~~~m: Bu topraklara bir insan gelmedi... efsanevı cŞehrazad• !arı bile tamma- dizildik. 
Sadece şıddeUi bir merak, benlıgımı Gökler yarıldı ve en mukaddes bir ilA· mıştı. Bir iki havai sözden sonra, pqa, sa-
sarmıştı. h nk" . l gıv n yaşadıgıv küreye cŞehrazld•!... kalının arasından çenesini kqımıya 

Anl t 1 di _...., d mı sa ı ınsan ı O b" h"·k·· dar t h ,_,__ . b 1 dı. ş ,_ __ ı..-..ı-d hep'-'-- b" - a ınız ... ye ,, ...... ar ını. t .. 
1 

v ladı , ır u uın a a aAAum ettı. aşa u ~•oıı:"wo en, ı.uauıc ır 

Ayni acı gülümseme ile omuzlarını en
5
ezzu en armagaln 'nd.en gördügvüm Ben, bir ülkeye hikimim. iş bulmak için düşündüğünü anlamış· 

. . . arayın pencere erı , . . tık N"ha t ... _ · 
sılktı. .., - bu bayramın bir damlacığı!... Böyle ol- M}ly~~larca ı~~ ~rayımm. bal~on- . ı ye 'yazı masasının ç~ecesı-

- Anlatılacak daha ne var kı. ... Be • v h ld b d" .. or' Memle- ları dibınde, bır ıltifatımı dilenıyor. ni çekti, bir mektub çıkardı. 
· h k"kl saad tim, biricik · augu a e aşım on uy ·· · · (A '·-- ) S (S K~·-' nım a ı e prensesım k f 1 Ik 1 dı v görseydim rl\Mfi var - ırrı paşanın ım ıl.U" an) na· 

unutmamalıdır ki her medeniyetin el· e ın nası ça a an gını ' mındaki kitabından nüsha ibda ettiği-
bet bir iptidailik devri vardır. Bedevi· J • A M t V k "J ne dair göndermiş olduğu mektubdur, 
yet söner, medeniyet doğar. En mes'ud- Sıhhat ve çtımaı uavene e a e- diyerek bana verdi. Buna güzel birce-
ları, gülünç itikadlan, manasız an'a· vah tesvid ediniz. 
neleri parçalamağa, edd devirle ala- tinden : Aldım. Gülmemek için cebri nefsede-
kalarını kesmeğe muvaffak olabilenle· Çorum Leyli, ve İstanbul nehari Küçük Sıhhat Memurlar Mekteblerine alın- rek yazmıya başladım. Çünkü, evvelce, 
ridir. Ne yazık ki memleketim, bu mes- gene böyle nezdinde olduğumuz bir ge-
udlar arasında degıv "ldır" . Paranın bollu- ma §8rtları §Ulllardır: 8 d ğ 26 d ce güldügum· " üz irin, dördümüzü de: 1-Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak ve yaşı kll ~.;~aka\ ve lan ~ 
ğu, ihtişamın kudreti, bedeviyetin mi- mak (-ı..-iden yukarı olanların askerli e ~·a• nıamış o a- - Haydi, d.ışan gidin. İstediğiniz 

yukarı bulunma ;, .... ~ 
ras bıraktığı an'aneleri daha yıkama· kadar güldükten sonra gelin de itimi-

t Y km k ı caktır), ced olmak (Lise ıınıflarmda d d ı· ·· ·1 te bih +n>;.,ü mış ır. ı a isteyen er de, büyök 2 _Orta mektebden pek iyi ve iyi dere e m~zun ze evam e e ım, sozı e v e .... ~ . 
bir kısmı henüz cehil i .. 'nde yaşıyan . fazla kumucı olanlar tercih edilecektir. Bunlarla kadro dol- Paşa, meclis kitiblerine de, sabaha 

~ bir veya iki sene 0 • 
milleti düşünerek kat'I bir harekete madığı takdirde Orta dereceliler de alınır.), kadar bitirilemiyecek kadar uzun yazı· 
geçememe4dedirler. Misal mi?... En 

3 
_İstekliler dilekçelerini apğıdaki vesikalan ile 'birlikte lk:fl~l 1938

1 
tarihi· lar buldu. Fakat, Ahmed beyin angar-

başta ben! ... Tahsilimi Avrupanın en kt b" için Sıhhat ve İçtima! Muavenet Ve etine. stanbcıl yasız kaldığına canı sıkılmakta olduğu· 
büyük Üniversitelerinde yaptım, ha· ne ka~r. ~orutmtanmbe ı ~~t v• İçtimai .Muavenet Müdürlüğü vasıtasile mekteb nu anlıyorduk. Nihayet, ona da: 

mektebı ıçm s u 
yatım her vakit en medeni sosyete1er· müdürlüğüne göndereceklerdir: - Ahmed bey, teneffüs odasındaki 
de geçti, bununla beraber milletimin A) Nüfus hüviyet cüzdanı aslı, masanın üstünde, Abidin paşanın gön-
gözünden düşmemek, bana karşı mem- B) Orta mekteb ,ehadetnamesi ash, (~aha fazla okumu~ olanların fehadetname derdiği altı c'ild mesnevi şerhleri var. 
leketimin insanlarının saygı ve sevgi· ile birlikte tahsil müddetlerinı t::.sdık eden resml vesika), Alıp buraya getiriniz, dedi, fil dişi kA· 
sini söndürmemek için mecbur oldum, C) Mütehassısları tam bir hutane heyetinden, basıl.mı§ örneğine uygun ve üs- ğıd bıçağını eline alarak evirip çevir-
en saçma itikadlar taşır gibi görün- tunde tasdikli fotoğrafı bulunan bır sıhhat raporu. (B~ raporu hastane bat- meğe başladı. 
düm, gülünç bulduğum an'anelere is- tabiblikleri zarflıyarak üstünü mühürliyecek ve istekli tarafından mühürlü Ahmed bey, kitablan ketirip yazıha· 
yan edemedim, isyan edebilmek iç~ zarf halinde olarak gönderilecektir), nenin üstüne yığdı. O zaman da: 
de fırsat bUlamadım. c.Abld• ülkelerı- İşbu muayeneler: AnkaM, Sit>aı, Erzurum, Diyarbakır, Haydarpaşa N ümune - Bunların yapraklarını açınız, de-
nin sultanının, varissiz taimaması için ha8taneleri; lstanbul Çocuk ha8taneıi; lzmir, Bursa, KOfllJla, Adana, Samsun y'ip kağıd bıçağını uzattı. Benim ifinı 
an'ane, iki yüz elli kişilik bir h~rem memleket hastanelerinde yapılacak ve istekliler bu hastanelerin bulunduğu bitmişti, paşa ile konuşuyorduk. Niha-
dairesinin varlığım kat'iyen emredıyor. vilayetlerin Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlüklerine bizzat müracaat yet Ahmed bey de, sayfalan açmayı ta· 
Diyor ki Sultan resmen evlenebilir. edeceklerdir. mamladı, bıçağı paşanın önüne koydu. 

sız, saygısız adamlarsınız. Böyle zahi
re ihracı memnuiyetine istizan ve ira
desini (Padişah emri) istihsal etmedık
ce vilayet de mezun değildir. Öyle had 
ve salahiyetiniz haricinde bir harekete 
nasıl cesaret ettiniz? 
Eğerçi liva mutasarrıf:1e muhabere 

ettiniz de, o da tecviz etti ise ceha ıette 
o da sizden geri kalmıyormuş demek
tir. Serian iptali ilan ediniz ve halka 
teli~ vermeyiniz. Bunu düşüneceğinize 
emaneti aşardan ve bakayadan natah
sil kalmış varsa betaet ve rahaveti terk 
ile tahsilatını ikmal ve mevcudunu 
muhafaza ediniz.> 

Zaman ve şartlardaki büyük farkla
ra .. nazaran bu telgraf az çok, vaktile 
Aga Hüseyin paşanın Silivri kadısma 
gönderdiği meşhur mektubu hatırlatı
yor. (1) 

Abdurrahman paşanın ikinci meşru
tiyetten birkaç sene önce adliye neza
retinde bulunduğu ve Halil Rıfat paşa· 
nın vefatından dolayı sadaret vekfıleti 
ettiği esnada padişaha yazdığı bir mek
iu bun şahadet ettiği medeni cesaret 
hakikaten emsali nadir bir derece:ie 
büyüktür. 

Meşrutiyetin ilanından sonra çıkan 
(Sadayı Millet) adındaki bir gazetede 
dieykeli istibdad> namile Abdurrah· 
man paşanın resmi dercedilmişti. Ga· 
zeteye bir mektub yazarak cİstibdad 
zamanında sizin kulaktan kulağa fısıl· 
damaktan bile korktuğunuz sözleri o 
bizzat padişaha yazmıştı. Böyle körükö
rüne tecavüzlerde bulunmak ayıbdU".» 
demiştim. Fak.at mektubu gazeteye yaz· 
ınadılar. 

(Arkan var) 

(1) Ala ll'-1ln pepnm ....... mekt9-
'ba tl11eüt: •SDlft'I DalbJ, '8rlaa IWnl, Dl· 
IDllU ıönfiJD. kabhha De sihlilD, maa1I be· 
UJ&n, •ümi hllifı km'andır. Mihri mi· 
enedlml basar, seni mahkeme kapısma •· 

-··-·· .. ·---······--·--······· .. ············· .. ··-
Resimli zabıta 
hikayemizin 

hal şekli 
B1r numaralı realmdetl bot lttemlenl!ı 

oturulacak 7erine dikkat ed1n1s. Faik bu 
lüemleden daba henüs k:altnnttır. Bu 
kapanır, açılır tatemledlr. Tıunamlle a
Çılmlf dettldlr. P'atat ıörWdtiltl Techlle 
de l'alk'ın mtabllecetı tadar bir ıent1-
lltte •oılmıftu'. Otna79t teıfedlldlli za. 
man, qat 4 numaralı realmde farkettı
ltnlz gtbt, latemlenln tamamııe açıklıtı
m görıntlftür. Bu da, bu iskemleye Falt 
ten daha tlfman blrlnJn oturdutunu Ja
pat eder. Bmart Ut madam Blleı 6Jle 
fitman detlldlrler. (1 n 2 nutnarah re
alm) Ortada tala tala madam Stoter ka· 
lıyordu ti, o da haklkaten fifDlandı. Vı 
latemleJl açmaaı 1llım gelen de o oıa
cattı. Pil.ati, Con'u öldüren madam 
Stoter 1d1. Peki ne Be 6ldt1rmtlfttl? 

'I numaralı resimde doktor, COnun ıa
Jet Jnoe bir lletle 61dilrilldtllünl söyte
mlftl. Madam Stoter 1 numaralı realmde 
pircltllünil ıtbl, ppta llneal ne Conu 61-
dtırmtlf, ctırlm, lletlnl de toprala ltinı
mtıtttl. Bu ıtne bulundu n tatll uıldı. 

Fakat bu dairenin varhğı gene şarttır. D) Çıktıkları mektebden veya mahalli polisinden alıJlJJll§ hüsnühal kağıdı, Paşa, derhal saatine bakarak: .......................... ._ .................. __ . __ 
Prensesin çocuk dünyaya getirmemek E) 4.5 X 6 boyunda üç tane fotoğraf. - Dört, demek ki daha bir saatimiz 
ihtimali önünde bu harem dairesı her 4 _ Çorumdaki Leyli mektebe girmek istiyenler bu vesikalardan başka bir de var. Kuzum Ahmed bey, arada açılma- IBTANJRJL 
türlü tehlikeye karşı en emin bir vası· aşajıc:la örneği yazılı, Noterlikten tasdikli taahhüd senedi vereceklerdir. mış yapraklar kalmışsa, ben onlan o- Ticani VI Zahire 8orlul 
tadır. Taahhüd senedi 6meği kurken sabredemiyerek parmakla yırt· 

Bir !radeh daha uzattı. Çorumdaki Leyli Küçük Sıhhat Memurlan mektebin~ alınarak talısil edip mağa mecbur olur, kitabı bozarım. Baş- 90/7 /9Sa 
Hareketsiz, dinliyordum. . mezun olduğumda, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekiletinın tayin edeceği vazife- tan başlıyarak bir yoklama yapınız, de- l'IATLAJt 
Gözleri deniz üzerinde Akdenız in- de beş yıl hizmet etmeği ve Lu hızmeti kabul etmediğim veya kabul edJp te mesin mi! Zavallı Ahmed bey, altı cil- C 

1 
N 

8 1 Atalı Yutan 
cisinin k~ynaşan kırmızı gölgelerine muayyen müddeti bitirmeden bıraktığ~m ve sıhhi sebeb~er dı§Ulda m<'ktebden din bütün yapraklarını birer birer yok- •--------;--------~ 
cfaldı. . daimi olarak çıkarıldığım takdırde benım için sarfedilmı§ olan parayı tama • lamıya mahkfun olmuştu. L P. K. P. 
Dudakları arasından ancak işitilebı- en ödemeli ve bu taahhild senedi mucibince benden istenecek para için, öde • Abdurrahman paşanın kendine mah- Bulda7 aert & 20 

lecek kadar hafif bir ses süzüldü: m k mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faiz yürütülmesini kabul sus olan yazı tarzı için nümune olmak =~=ca s 28, 

- Aii'ane mecburiyeti!... Bu böyle :e taabhüd eylerim. Sarih ikametgd.h adresi üzere, Çankırı livasından harice zahire Arpa Jemllk ! ~:: 
kalacaktır. Ama Prens Nazım, şimdiye Yukarıda adres ve hüviyeti yazılı olan •.•..• m bu !8ah~~dn~me muci~ince çıkarılmasını mahalli idare meclisinin Batla • 22 
kadar olduğu gibi, bu dairedekilerin .. d mek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı için iki yuz lıra olmak uzere kararile menettiklerine dair mutasarrıf Mısır sarı 4 ıo 
111u··zu'"nu·· hır" defa bile ...xrmeg-e hev.eslen. -. o e lira k d f izil birik af b" k d" Yulaf 4 J ,, e;u b .. f" tahsil müddeti için ceman dört yüz · ya a ar parayı a e ı te borç- vekilinden gelen telgr a ızzat en ı- Nohud 
miyecektir. Gözleri, yalnız kralıçesını 

1 
u un ile birlikte müteselsil lefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatile ödi- sinin yazdığı cevabı göstereceğim. Har- PeJDlr beJu ,: !: 

00recektir. u ···:·· Kefiffn adt'eli fiyen şöyie idi: z. 1al J91Detllk 38 52 ' 
39 

(ü48 cHeye'li meclisle zatınız ne malUınat· ____________ _. 
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~ y" 
Vard Ad sındaki Hayalet 

Eski spor teşkilatmm lig maçlanm 
tertibe hakkı var mıdır? Yazan: Sap~ 

Müdhiş teşkiliİ...-, Yeni spor teşkilatı kanunu çıktı, teşkilat kurulmak 
üzeredir. Fakat buna rağmen futbol maçlannın 

fikstürleri için eski idareciler murahhas davet ediyorlar 

Göz altında bulunduklarını ve 
buradan takib edilmeden çekilemiyc
ceklcrını biliyorlardı . 

• N hayet saat b~e doğru Gaston gö-
ründu. Canı sık.kına benziyordu. İki ar
kadaşın yanına oturunca hafif sesle: 

- M dam Polen emin bir yerdedir 
ve aşağı yukarı kaniim ki takib de e
'dilrned ık. Fakat Madam Polen ben da
ha yan ndayken otele telefon etmişti. 
~ösyö Lidet polisin otele geldiğini, iki 
lngiliz aradığını haber verdi. Telefo
nun reseptörlerinden biri bende oldu
ğu içın alçak sesle Madam (Polen) e 
akşam yemeği için ağlebi ihtimal otele 
Clönece • ınizi, fakat bu dakikada neı·ede 
bulundu· unuzu bilmediğini söylemesi
ni tembıh ettim. Öyle yaptı. Bu hadise 
isbat eder ki artık Kan şehrine dön
memeniz Iazım. Aksi halde orada alı
konulabilırsiniz. Her halde daha başka 
tafsilat da olacaktır. 
Standiş: 

c- Patlamasını arzu ettiğiniz lastiğe 

verdL Bir aralık adeta laf edemiyecek 
hale gelmiştik. - Tabii, dedi. Bir defa şunu okuyu-

nuz. Barın holünde rastgeldikleri adam 
Gaston okuduktan sonra gazeteyi kaybolmuştu. Karanlık da çöküyordu. 

masanın üzerine bırakırken: Gaston sabırsızlandı: 
- Allahım diyordu. - Şimdi bagaj yerini tamir etme-
S tand iş: , ~in sırası mı? Her saniyenin bir kıyme-

- Gerisi de var, diyerek kadınla ya- tı var. . .. A 

nmdaki erkeğin hikayesini anlattı. Stand~ş _sukunetle: . . 
Gaston dinledikten sonra: • - Azızım Gaston, dıye cevab verdı. 

- Bu adam muhakkak Menalin 0 _ Drumroond'un yaptığı her şeyin birse
lacaktır, hükmünü verdi. Bu adam po· bebi vardır. Bunu belki tahmininizden 
Usi ikna edebilir. Sizi büsbütün orta- evvel siz de göreceksiniz. Bagaj yerinin 
dan kaldırmak imkanını buluncaya ka- hiçbir gürültü çıkardığı yoktu. 
dar burada alıkoydurtması mümkün- Gaston'un dudaklarına bir tebessüm 
dür. geldi: 

Drummond müdahale etti: - Her ikiniz de bana sempatik geli-

- Zannımca yapılacak en iyi şey üç 
kişi birlikte buradan çıkarak Kan seh
rinin } olunu tutmuş görünmektir. Yük
sek sesle konuşalım, haldekiler işıtsın
ler. Bu takdirde düşmanlarımızın bizi 
Kan'a dönecek farzile takib etmemele
ri de mümkündür. 

Gaston başını sallıyarak: 
- İhtimal vermem, dedi. Fakat ya

pılacak tek şey budur. Ve hemen, eğer 
Menalin sizi görmüş ise, bana tarif et
tiğinız eşk.Ale nazaran mevzuubahs o
lan adam odur, evet eğer sizi görmüş 
ise polise burada bulunduğunuzu ih
bar edecektir. Bu takdirde işiniz ta
mamdır. Haydi kalkalım, planımızı yol
ca tanzim ederiz. 

Kalktılar. Holü geçerlerken seyahat 
broşürlerini okumakla meşgul görü
rıen bir adam yanlarına yaklaştı. O da
kikada Drumrnond yüksek sesle: 

- Şimdi otele dönerek akşam yeme
ğinde bulunacağımızı haber verelim, 
dedi. Maamafih kendi hesabıma ben 
yemeği Boliö'de yemeği tercih ederim. 

Gaston: 
- Evet ama sonra gazinoya gitmek 

güç olur. Boliö gazinoya uzak, otel ise 
iki adımdır, dedi. 

Drummond: - ~ 
- Ala, cevabını verdi. 
Zahıren muhite liıkayd, endişeden u-

7.ak üç İngiliz edasile otelden çıktılar. 
Holde broşürleri tedkikle ~şgul olan 
adam da arkalanndan fırladı ve sokakta 
duran iki kişiye belli belirsiz bir baş 
işareti yaptı. Bu iki adam hemen İngi
lizlerin otomobilinin arkasında duran 
kuvvetli bir otomobile atladılar. 

Drummond yavaş sesle: 
- TeşkUBtın mensubları işlerinin 

ehli değil, diye ımınldandı. Bu baş işa
reti tamamen yersizdi. Her ne ise sim
di muhafaza altında seyahat ed~ği
miz muhakkaktır. 

Otomobilin \olanının yanında küçük 
bir ~kmecenin içini araştırıyordu, bir 
taraftan da yüksek sesle: 

- Ronald, diyordu, hazan ihmalcili
ğim tutuyor. Otomobilin arkasındaki 
bagaj yerini bir türlü sıkıştırmıyorum. 
Gelirken boyuna gıcırdayıp durdu. fstt-
tiniz mi? • 

Standiş göz ucile otomobilde."l tek
rar çıkmış olan arkadaşını gözetlemek-

SOLDAN SAÖA: 
ı - Dort cins iskambll kA.lıdlarından btrl. 
2 - l"lkir - ramazandan enelki ay. 
ı - Arada &rada - çıbana yapıştırılan. 
4 - Bal yapan böcek - valite - be7p. 
5 - İUll düime.al olan. 
6 - Çalgı çalınan, içki içllen yer - ceb. 
7 - Kasabın işine gelen hayvan. 
8 - Belli - yed - blr .nota. 
t - Tann - sakal kesmek.. 

10 - Birdenbire - ~ine para konulan tü
çilk torbL 

YUKARDAN AŞAÖI: 
1 - &U - siyah. 
2 - TetdJr - lcaduı lldınlerlnin enell11e 

cet irilen. 
1 - B.ıza iOSteı'eD - alnlrll. 
4 - Valide - dost ve komşu blr devlet. 
5 - Mısırdaki nehir. 
8 - Yemek - bir nm am. 
'I - Sabahlan lçtıen - as 11eaıc. 
ı - Bir nevi kalın pelerin - ııill - b1.r nota. 
9 - Akideler - bir Fransız müstemlekesi. 

10 - Abide - hntfunet.lerin blrblrleri nez
dinde bulundurdutıan askeı1 mtı -
measlllere ftr1len :lalın. 

bu nesneleri tesbit ederseniz ... • 

yorsunuz, dedL Beni içine gömüldüğüm 
tembdlli.'kten çı'kanyOTsunuz. Şişman.
lamıya 'başlamıştım. 

Drummond otomobile bindiği zaman: 
- Arabalarını bizim.kinin yanıbaşı

na yanaştırmış olmaları bir talih eseri
dir ... diye söylendi. Hayi çocuklar şim
di yola! 

Drummond marşa basarak otomobili 
işletmişti. Arkadaşı sordu: 

- Şimdi söyleyiniz, ne şeytan işi 
yaptınız bakalım? 

Öteki: 
- Otomobile ufacık bir nesne takı-

verdim, diye cevab verdi. Benim ica
dım eseri olan bu küçük nesne vazifesi-
ni daima yapmıştır. ( Arkaıı var) 

Deniz banyolarından 
Sonra 
Deniz banyolanndan sonra suya giren
lerin çıktıklan nkit umumi hallerinde 
bir boŞluk hissetmeleri llzımdır. Buna 
fransızca Bien - etre derler. Türkcesi 
CH<>o hal) diye tercüme edilebllir. İştıha 
fazlalaşmalıdır. Kırıklık, gevşeklik, i.ışü

me, iftihaaızlık gibi eeyler denlzln pek 
iyi gelmiyeceğlne delAlet eder. 
Denizden çıktıktan sonra kuru blr hav
lu Ue vücudü iyice friksiyon yapmalıdır. 
Deri pembe bir hal almalıdır. Bundan 
sonra derhal hafif yiırüyuı yapmalı ve 
eve gelip kahvaltı etmelidir. Ondan son
ra istirahat edilebilir. Birdenbire deriyi 
kabartırcasına yakmak doğru delUdir. 
Birçok defa bundan denize sirenlerin 
hastalandıklannı gordüt. Derece! hara
ret yükselir. Haklk1 bir lnza meydana 
gelir. Tedricl bir surette bef dakitadan 
l>aşlıyarak yarım saate kadar çıkmak su
retlle güneş banyosundan istifade et
melidir. 
Bu menlmde müzmln romatızmalılann 

denize glrmelerinde tayda vardır. Kum 
ve deniz onlar üzerinde çok müsald te
sir yapar. 
Cenb tsteyea ok11,11U1ularımwa posa. 
pml• yoliamala.rını rica ec1erbı. A.bl talı 
dlrd• lıteldwl m.Ubel•bı kaf.ablllr. 

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

Beden terbiyesi teşkilatı hakkında maçları için klüb murahhaslarını davet 
hazırlanan ckanun layihası• tasdikten edecek kadar işi ileri götürmüş olrna
çıktı. Bu gün yarın yepyeni ve verim- sına hayret ediyoruz. 
li bir teşkilatla karşı karşıya kalacagız, Fi.aki bugün İstanbul mıntakası iş
demektir. Beden terbiyesı amum mü- leri tamamile kesmiş ve tatili faaliyet 
dürlüğüne gelmesi kuvvetle söylenen etmiş değildir, ama, yarın ne olacağı 
namzedler arasında eski .... S. K.. As- belli olınıyan bir vaziyet karşısında bu
başkanı Aydın mebusu Adnan Mende- lunduğumuz da mutlak ve muhakkak 
res, eski idman cemiyetleri ittifakı re- ki bir hakikattir. 
isi Ali Sami, idman cemiyetleri ittifakı Önümüzdeki pazartesi fikstürü tan
atletizm federasyonu eski reisi Burhan zım ettik, tabettirip klüblere tevzi et
iFelek'ten herbiri hakkında bin türlü tik ve eylCılde lig maçlarına başlamış 
rivayetler çalkanıp duruyor. olduk, diyelim. Beden terbiyesi umum 

Rivayetler ne kadar dal budak sa- müdürlüğünün henüz mechulürnüz olan 
!arsa salsın bugün, yarın bu meselenin teşkilatı işe el koyduktan sonra bu ka
'.halledilrniş olmasına intUıar edebili- dar zahmetler, hatta masraflar ne ola-
riz. caktır?. 

Spor işlerim.izin '\(aziyeti bu kadar c- Eh; sırtımızda yumurta küfesl 
nazile bir manzara arzederken İstanbul yok ya!• derneğe alıştık diye mutlaka 
bölgesi yeni mevsim faaliyeti için ha- yangından mal kaçırır gibi iki ayağım1zı 
rıl harıl kararlar verip durmaktadır. bir pabuca solanıya da ne lüzum var-

Daha iki üç gün evvel bu sütunlar- dır?. 
da futbol ajanı Abdullahın kendi ağ· Spor işlerimizin selameti için çalışan, 
zından yeni teşkilAt hakkınçlaki düşün- uğraşanlar elbette bir gün bu işi bir 
celerini yazdık. Eski futol ajanı bir ta- yoluna koymanın çaresini arayıp bu1a
raf tan yeni teşkilatıta her ne suretle caklardır. Dereyi görmeden paça lan 
olursa olsun vazife ala.mıyacağını söy- sıvamağa benzi yen bu iş, biraz fazla 
lerken, diğer taraftan İstanbul mınta- gayretkeşlik olmuyor mu dersiniz? .. 
kasında eylCU başında başlatacağı 1ig Ömer Besim 

"''"t----Dinarh Mehmed, 1940 olimpiyadlarının 
T ekirdağh ile pazara FinlAndiyada yapllması 

karşılaşıyor muhtemel 

Tekinlağl& ile Dinarlı 1"Gf1114n& 

ı Japon hükılmeti, Çin ile harb halinde 
oldu.tunu ileri sürerek beynelmilel olim
plyad komitesine müracaat ederek cl940 
Tokyo> oyunlarını yapamıyacağmı bil -
dircliği malfımdur. 

Japon hükfuneti olimpiyad komitesine 
yeniden bir müracaat yapmış ve Çin ile 
yapmakta olduğu harbin ileride biteceA! 
ümiclile 1944 oyunlarında eski hakkını 
kullanmak istediğini bildirmistl:. Bu hu
susta henüz bir karar verilmemiştir. 
Diğer taraftan yakJapnakta olan 1940 

olimpiyadı için bir takım da müracaatlar 
var<hr. 

Beynelmilel olimpiyad komitesi top -
lantısmda 1940 oyunlannın Finllndiyaya 
verilmesi üzerinde kuvvetli bir fikir ce -
reyanı vardır. 

lzmirda bir futbol turnuvaSI 
yap1hyor 

. İzmir dokuz eylfil sergisi dolayısile lz
mJrde bfiyük bir futbol turnuvası yapıl • 
lacaktır. 

Bu hafta pazar günü Taksim stadyo • 
munda bugüne kadar seyrettiğimiz ser
best güre, müsabaka.lannm en heye .- Seçme ıeklinde yapılacak bu müsabı-
canlısı yapılacaktır. Bu müsabaka Di - kalara İstanbul Altılar muhteliti, Trakya 
narlı Mehmedle Tekirdallı Hüseyin ara- muhtelit!, İzmir ve Ankara muhtelitlerl 
11nda olacaktır. , ijtirak edeceklerdir. Milsabakalar bir ey

Dinarlı Mehmed iki senedir lstanbula lfilde başlıyacaktır. 
gelip güreş yapmıyordu. Hattl Kara Ali 
ile ve Cim Londosla yaptılı müsabaka -
lardan sonra başpehlivanlık güreşlerine 

de girmemişti. Bunun sebeblerini, gaze
telerimiz türlü türlü tef.sır etmişlerdi. 

Arsenal futbol mevsimi 
programını hazırladı 

1937-38 senesi İngiltere birinci lig pm
pfyonu olan Arsenal iltlübti yeni mevsim 
hazırlık proğrammı tesbit et.miftlr. Fakat; bugün, Dinarlı Mehmed peh -

livan, iki sene sonra, başpehlivanlık gü
reşlerine de ve cliğer güreşlere de aıre -

B• rece nibeid~neler f1ID ceğinl bildirmiştir. 
larclır: 

2 ajustosta ilk idmana çıkacak olan 
Arsenallı oyunlacı, 3 ajustosta High --bury stadında birinci seçme maçını ya • 

Waııb.ı cibe&iadekiler: Dinarlı Mehmed kendisile görüşen bir 
Aksarayda: (Ziya Nuri}, Beyazıdda: arkadaşımıza demiştir ki: 

<Haydar), Samatyada: (Erotuos>. Emin- c- Ben, başpehlivanlık müsabakala -
önünde: (Sallh Necatı>, Eyübde: <Arlf nna Tilrkiyede olmadığım için gireme -
Beşir), Fenerde: <Hlisameddln), Şehre- miştim. Cim Londos ve Kara Ali ile yap
mlninde: < Nı\zım > • Şehzadebaşında: tığım müsabak~ar ortadadır. Bu sene 
Ü. Hakkı), Karagümrükte: <Kemal), 
Küçfikpazarda: (Hikmet Cemil), Bakır- hem ba§Pehlivanlık müsabakalarına gi -
köyünde: <HilAl). receğim ve hem de bu pazar Taksim stad-
Beyotıa cibetindekiler: yornunda yapılacak olan müsabakalara iş-

pacaklardır. 

Velief endi at yarışları 
Yüksek ıslah ve Yanf encümeni tara

fından tertib edilen İstanbul yaz at ko • 

şuları önümüzdeki pazar gününden it1 -

beren VeJiefendi koşu yerinde başlıya -
caktır. Bu koşular altı pazar devam ede
cektir. İatiklll caddesinde: <Kanzuk), Galata- tirak edeceğim. Evvela; Tekirdağlı Hü -

da: <imıet), Taksimde: (Nizahıeddln), seyinle tutuşmak isterim; Kara Ali ile =============== 
Kurtulll§ta: ( Necdet ), Ylınişehirde: da a cak? H be ald ğ ·· tutuşmuştum. Kara Ali ile birbiriınizln ne Y pa · a r ı muza gore, 
CParunakyan), Bostanbaşında: <İtlmad), Kar Al" D Beştktaşta: (Ali Rıza). ayannı biliyoruz. Tekirdağlı ile de ko - a ı inarlının evvela kendisile tu-

Bolulçi, Kadıköy Te Adalarilaldler: zumu pay etmek istiyorum.• tU§Illasını istiyormuş .. Dinarlı gilrejind• 
fialdldarda: (Abmedlye), Sarıyerde: İşte; Dinarlı Mehmed pehlivan tekrar kolu sakatlanarak sahayı terkeden Ali· 

(Asaf). Kadı.köyünde: <Sıhhat - Rıfat). ortaya çıkmıştır. Anlaşılan kendini iyi nin bu talebi haklıdır. 
_B_~_k_a_~_d_a_:_<_H_a_ık_>_, ~H_e~~-e_u_~_=_<H_a_I~k)~·AhGa~zaırgl~~~ı~b~~~u~n~u~y~o~~-------~-F~akd~~~~~Hü~~t~ 
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TDrkiye CDmhuriyet Merkez Bankası 
16 - Temmuz -1988 Vazlgeti 

AKTiF 

Kasa: . 

Altın: Safi tnogram ıuıı.• 
BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki • 1 17 .. : 

Türk JlrUI 
H~ M• t zN-Jer: 
Altın: Safi tDogram l.ll&Ul' 
Altına tah"rill ubll aerbe.st 
döv~ 
Diğer dö'lizler ft Borçlu tllrinC 
bakfJ'dtti 

Hazİlle TahviJleıi : 
Derahte ecn. eTrakı natdl}e 
karşablı 
KanllDan 6 - 1 lncl maddele
rine teTfibn buine UrafmdaD 
vaki ttdl1al 

Senedat Ciizdızm: 
HAZİNE BOllm..ARI 
TİC&Jll W&DAT 

F..sı.. '"Talt'lilit Cimlam: 
CDenlbde edDm nrab nak

A - CdlJenin kaqıblı Dbam ... 
CTah"Yilit ıuııut kJJmetle) 

B - 8blbeı4 abam w taımıi& 
Av h•: 
Altm - Diwls a.dDe 
Tabdil iılerine 

Bissdı •lzır: 

__ tll,,D 

5.082.,38 

158.'1~.-

15.05'1.!M9,-

ooo.ooo.
~.110.93'1.85 

39.518.448.41 
U05.t39.'1S 

Y.W.. 

PA Si I' 

Lira 
Sermaye: 

Adi ft teTbllde 
ihtiyat üçe.&: 

41.993.711.''I Hmmf 

469.4lo,12 
Tedaviildeld 'Blln'botlar : -
Deruhde edilen nTakı nakdiye 
Kanunun ı ft 8 inci maddeleri
ne tevfltan hazine tarafından 

'rild tediyat 
Deruhde edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 

21.924.917,3'1 Karşılığı tama.men altın olarak 
llliveten teda ville nı:edllen 
Reeatonı mukablll ilaveten ted, 
vazd, 

Türk Lirası Mevduatı : 
143.690.614,- Döviz taahhüdatı : 

Altına tahvill kabil dövlzler 
J)ller dovizler ve alacaklı kllrlng 

51.310.93'1.. bat1yeleri 
Muhtelif: 

........ .--.
ı.ı. .. .511.'12 

Lira 
11.000.000,-

ı. '112.234,ll 

e.000.000,,- 8.'llUH,11 

158.'748.583,,- .. 

15.057.949,-

143.690.614.,-

'19.000.000,-

13.000.000,- 175.690.614,-

20.933.808,40 

853,22 

35.253.991,59 35.JM.814,81 
82.516.014,02 

-.117.-.• Yekta 338.107.285,40 

J Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 
Iskonto haddi % 4 Altın üzerine avanı % 3 

K . yonu Başkanlığından: 
Mübayaat omıs 

Mubaınmen Cinsi Mikdan 
Orman Fakültesi Muhammen 

Fiatı K. 

Cinsi. Mikdarı 

Benzin 10,000 Lit. 
Muvakkat teminatı 

ihaıe : 2en/l938 

Süt 700 Lil 
Yoğurt 

Tereyağ 

Kaymak 
Ekmek kadaifl 

1000 Kg. 
50 , 

15 , 
50 Ad. 

Tel , 30 Kg. 
Muvakkat teminatı 

İhale : 26/7 /1938 

. Fialı K. 
-ıs,sO Sadeyağ Urfa 1000 Kg. 

Muvakkat teminatı 
117 Li. 1hale : 26n /1938 

sut: a 
15 
20 

J30 
140 
ı!J 
23 

31 Li 
Saat : 10 

Zeytinyağ 
Zeytin (Gemlik) 
Sabun 
Beyaz peynir 
Kaşar > 

250 Kg. 
150 • 
400 , 
300 , 
200 , 

Muvakkat teminatı 
İhale : 26/7 /1938 

4500 Kg. 

105 
64 Li. 

Saat: 9,30 

62 
40 
40 
50 
80 

50 Li. 
Saat : 10,30 

50 

JUanelı 
Be)ediye narhı 

82,5 lira 
Saat : 11 

(Beher kiloya 3 kuru§ nakliye) 
Birinci nevi 11,000 Kg. Muvakk&t teminatı 169 Lira. 

J!uvakkal teminatı 
İhale : 26/7 /1938 

İhale : 26/7 /1938 Saat : 11,30 ... 

Pirinç 
Şeker 
Kuru Fasulya 
Un 
Nohut 
Makarna 
Siyah Mercimeli 
Kırmızı , 
Kuru tizür 
Tuz 
Sarımsak 

İrmik 

Çay 
Şehriye 
Bulgw· 
Çilek re~eli 
Vişne • 
Konserve Tür. 
Kon. Ayşe kadm 
Kuru kayısı 
Çam fıstığı 
Kuş üzt1mü 
Buğday ·""" 
Soda 

ı•xa. 
ı•. -. 120 • -. 250 • 
150 • 
5i • 

100 • 
300 • 
JI • -. J5 • • • • • 

lOI • 
100 • 
300 • -. 
ıoo • 
15 • 
15 • 
30 • 

300 • 

Muvakkat teminatı 

• • JI 
n 
ıs 

25 
17 
15 
25 
6 

IO 
25 -25 
15 
50 
50 
21 
28 
IO 

110 
30 
15 
9 

ıu Lira 

Yumurta 
K!ıru soğan 

Patates 
Elma 
Ayva 
Portakal eo lik 
Taze Bakla 
Salamura yapra; 
Taze fasulya 
Sakız kabağı 

Taze bezE>lya 
Dolmalık biber 
Domates 
Semiz otu 
Patlıcan 

Dere otu 
~aydanoz 

Taze ıoğan 
Yeşil balata 
Havuç 
Kerevız 

Karnabahar 
Ispanak 
Lahana 
Pırasa 

Enginar 
Limon 
Salça 

Muvakkat teminatı 
İhale : 26/7 /1938 

10,000 Ad. 2 

1000 Kg. 6 
900 , • 
200 , 20 
100 , IO 

1000 Ad. 3~ 
400 Kg. 1& 
50 , 30 

500 • 15 

'°° , 10 
100 • 15 
75 • l4 

150 . • a 
60 • 10 

600 Ad 3 
eo • 1 

!50 • 1 
200 • 1,50 

600 • 1 
250 Kg. ıo 

800 , 11 

200 Ad. 15 
700 Kg. 8 
S50 , 6 

lOOO • 5 
500 Ad. 10 

1500 • 3 
100 Kg. 30 

• 78 Lira. 
Saat: 13 de. 

· '-.. - de bulunan Orman Fakülteli için yukarıda yazılı err.ak vesaıre şa name e eskiltmeye 
1 _ Büytıkdere Bahçe.oyun 

loııuJmuştur. İ t b 1 Vilayet Muhasebe Direktörlüğil dairesnide 26rt /1938 gününde yukarıdaki her kısmm altlarm-
2 _ :Ebiıtmeler s an u 

da yazılı saatlerde ~~~tıkr: . yukanda her kısmın altında yazılı muvakkat teminatların Maliye veznesine yatırıldıt-
3 Ek<=iltmeye gıre e ıçın . A----ı 

- - - t k ve 2490 sayılı kanunda yazılı evsaflara haız olmak hıu.uNır . 
)arma dair makbuz_ g~s e~~e. t' nl tatil günleri hariç Büyükdere Bahçeköy Orman Fakültesi Muhasebesine müracaat-

4 _ Şartnamelerı gorIDt:A ıs ıye er 

Jarı. (4317) 

ADEMİ iKTiDAR ~~ 
Ve BEL GEVŞEKLIGINE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri. Her ecanecfe araynm. 

( Poetll .... _ 12S5 HorlllObln) Galal8, 

BALK OPB•ITI 
Bu akşam 

ve 
,,..~~Yarın akşam 

Beykoz iskele 
tiyatrosunda 

Cumaıteal 
Anadoluhlsan nda 

8 GON ZARFINDA 
GOZELLEŞMiŞ 
Buruşukluklar gaib oldu. 

Yu111u9ak Clld • Cazlb Ten 

Sen ciuaruula otaran Bayan Droaet; bu •sal, 6eni «B gün sarlua'd4 
laaltilıala caib 6ir tanda pzelleflirJi» diyor H 6una IWUll _,.. 
oallalc olJairmrı anlatan aııl meka6ana olnm1mtm rica ed~:. 

c8 - 10 gün kadar evvel çektir- cevheri vardır • 
dlğim bu iki fotografımı görünce, Gece, yatmazdan evvel pem?J. 
kendim bile tanımakta güçlük çek- renkteki Tokalon kremini süründ. 
tim. Alnımda, gözlerim ve ağzım Siz uyurken cildinizi !>esleyip yu. 
etrafında, çizgiler ve buruşuklukla- muşatır ve güzelleştirir ve buruşuk
run vardı. Tenim esme: ve sertti. lulclan giderir. Gündüz için de be. 
Bugün ise bütün dostlanmın gıpta yaz renkteki Tokalan kremini kul· 
ve takdirini çeken beyaz, yumuşak !anınız. CilQ.inizle siyah benlerini 
ve buruşuksuz bir cildim varciu. Bu- eritir ve açık mesamel~ri sıkıaştııır. 
nu temin eden ve hakiki bir cild Paranın iadesinde garanti 
unsuru olan gece için pembe ve Bu usulü bilen ve tatbik ede..11 Jıer 
gündüz için beyaz renkteki Tok:ı- kadın cgünde 30 dakika, bir genç 
lon kremini herkese hararetle tav.. kızın yumuşak cild ve sevimli, taze 
siye ederim. İçlerinden birçokları bir ten elde edilir. Binlerce defa te
tecrübelerini yapıncıya kadar adeta min edilen şayanı hayret semereler 
benimle alay ederlerdL Fakat tecrü- size parayı iade etmek garantisini 
be edip şayanı hayret neticeler E'l- vermeğe sevkediyor. Hemen bugün
de edince, onlar da benim gibi şaşa- den her iki Tokalon kreminden bi .. 
}adılar ve son derece memnun kal- rer vazo alınız. Tarif edilen tarzda 
dılar.> Cild unsuru olan pembe on gün kadar tatbik ve tccrüb~ edi
renkteki Tokalon kreminin ter~'- niz. Elde edeceğiniz şayanı hayret 
binde Viyana Üniversitesinin m~· semeresinden menun kalmamışsa
hur bir profesörü tara[mdan keşfe- mz, vazoyu iade ediniz. Paranız 
dilen ve Biocel tabir edilen gençlik derhal geri verilecektir. 

Nafıa Vekiletinden: 
YÜKSEK MÜHENDiS VE FEN MEMURLARINA 

Yüksek Mühendia ve Fen mekteblerindeıı mezun olup ta kanunen rnükellel 
bulunduldan mecburi htımetlerlnl bitirmeden -evvel her ne suretle olursa oJ. 
1UJ1 vazifelerini terketml.f olanlarla bu hizmetlerini yapmak için ıimdıyc U. 
dar müracaat etmemiı veya bu husustaki davete icabet etmemiş yahut Vekile .. 
çe istenilen tazminatı vermemi' veya ikametgihları meçhul kalmış olar. Yülisel 
Mühendis ve Fen ınemurlan 3467 sayılı kanunun muvakkat maddesi hükmilM 
tevf'ıkan l/ Ağustos/938 den itibaren üç ay içinde yani Teşrinievvel 938 gaye ... 
ne lı:adar Nafıa Vekaletine müracaatla kanuni mükellefiyetlerini ifa etmeled 
lilzumu aksi takdirde mez~I' 3467 sayıh kanun hükümleri haklarında tatbik e9. 
leeeğinden alüadarlarm bilhassa 4 üncü, 5 inci ve 6 mcı maddeierdeki müenJ. 
deler üzerine nazarı dikkatleri celbolunur. •2452> c4509> 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından: 

1. - Bankamıza müsabaka ile clOıo müfettiş namzedi alınacakbr. 
2. - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yüksek İktisa<I 'iti 

Ticaret okullarından veyahud Hukuk Fakültesinden veya bunların yabancı melll4 
leketlerindeki muadillerinden diplom~lı olmak Iazımdır. 

3. - Müsabaka 7, 8 ve 9 Eyl(il/938 günlerinde Ankara ve İstanbul T. C. Ziraat 
Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar Teşrinievvel içinde sözlü ·bir fın,. 
tihana tabi tutulacaktır. 

4. - Müfettiş namzedlerine cl40a lira aylık verilir. Askerliklerini yapınd '1• 
aere ayrılan müfettiş namzedleri askerlikten avdetlerine kadar maaşsız me~ 
aayılırlar. 

Müfetti§ namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik imtihanına tıt~ 
tutulacaklar ve kazanırlarsa cl75> lira aylıkla müfettişliğe terfi ettirileceklerCfit', 
cYeni kanunumuz mucibince benk~mı:ı ~murlar:İ da tekaüdlük hakkını halı< 
dirler.> 

5. - İmtihan programı ile sair prtları gösteren matbualar Ankara. İaianM 
ve İzmir T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6. - İstekliler, aranılan vesikalann asıllarını veya noterden tasdikli aureUe< 
rini bir mektubla Ankarada Türkiye Cn mhuriyeti Ziraat Bankası Teftiş He~tf. 
Reisliğine vermek veya göndermek suretiyle müracaat etmelidirler. Bu mltra· 
caat meldubiyle vesikaların en geç 24/8/ 938 tarihinde Tefti§ Heyeti Reis1f1İıf 
gelmiş olması meşruttur. c2397> •4.402> 

Beyoğlu Vaklflar Direktnrruğo ilAnları 

Mikdan (kilo) İlk P!ı 

CinSi Lira ~ 
Birinci nevi burma dajlıç et 1800-2000 --.,o-....,.lô._ .. , 

Sürp Agop hastahaneaine alınacak yukarıda yazılı etin mübayaası açık ei8'lı:.. 
meye konulmuştur. # 

İhalesi 2B/7/938 günii mt 12.30 da yaıılarağmd.an illMlilerm mildürlüiüJll 
ze müracaatları. (4396) 
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AmPLIFİHATbR 
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• ERLERiNDE 
MEYDANLARDA 
KULUPLERDE 

ıl 5TADYOMDA 
• FABRiKADA • DEVAIRDE 

1 MEKTEPLERDl 

YURDDA_Ş, DİKKAT! 
Senede vectı rUz mllron lneanı haeta eden ve bunlardan Hklz mllronunu 

öldUre11 •• mUdhlt lfet eıtmadır. 
VATANDAŞ 1 Hiç ehemmiyet vermediğimiz sivri aineklerin bu aHa hayret verici cinayetle

rinden korunmak ve kurtulmak için hepimizin bildiği bir tek deva vardır ki bu da ( Kinin) dir 
Kinin sıtmanın emsalsiz illcıdır. 

Beynelmilel tıb ve sıtma cemiyetleri da sıtmada yalmz kinini kabul etmiştir. 

Bugünün tababeti kininin bu harikullde kuvvetini artbrmak, halaizliği, kuvvetsizliği, kansızlığı 
önlemek ve utma parazitlerini derhal öldürmek için kinini Arsenik, Çelik ve bir çok acı 
nebatat hülüalarile birlettirerek BIOGENINE müatahzannı hazırlamıştır. 

Sıtmadan lıorunmalı ve lıurtulmalı için en birinci devadır. 
Kanı temizleyip çoğalbr. Kırmızı klrecilderi arttırır, adale ve mirleri kuvvetlendirir, iftihayı 

dermaımzhğı ıiderir. Sıtma parazitlerini 61d6rtlr, ııtmanın bt.tfln ıekillerinde tifa temin 

eden bu ylikaek teıirli illç ber eczanede bulunur 

MEYVA TUZU 
l!n hof ve taze m•rv•l•rın uearelerlnden letlhaal 

eclllmlt tabii bir m•rva tuzudur. 

Emialaiz bir fen barikuı olduğundan tamamen taklid edilemez 

lNGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoj'lu - latanbul 

DENiZBANK 
~ 

lstanbul Şubesi MüdürlUllünden : 
Karaköy Acentalılında tamirat 

ı - Denizbank, Denizyollan işletmesinin Karaköy acentalığı bina
sında yapılacak tamir ve tadil işleri eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Eksiltme, 2217/938 cuma gDnn saat on buçukta şubemiz Materyal 
dairesi binalar kısmında yapılacaktır. 

S - Şartname, resim ve keşifier bu serviRte gOrtllebllir. 
' - Ekslltmiye tturak edeceklerin temlnatlartıe yazılı gQn ve 1&atte 

mnraeaatlırı. 

FARUKi 
KO~ONYASI 

lık ve en iy! TDrk 
kolonyasıdır. 

····································-·········· .. ··· .. ······· 
ilan Tarifemiz 

Tek sütun santlml 

Birinci Nhile 
llıinci Nhile 
V~cii Nhil• 
Dörtliincü sahil• 
Is .aleileler 
Son Nlaile 

400 hnıı 
250 )) 
100 » 
100 )) 

tJO )) 
40 » 

Muayyen bir müddeı zarfmda 
fazlaca mikdarda illn yaptıracak· 
lar ayrıca tenzillth tarifemizden 

· istifade edeceklerdir. Tam, yanın 
ve çeyrek sayfa illnlar lç!n ayn 
bir tarife derpiş edilmiJtir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına 
aid Jıler için fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

llineıhk KolleldU flrketl 
Kabramamacle llaa 

Ankara caddeü 

Son Posta MatbUu . .............................. . 
Netriyat Müdürü: Selma Ragıp Emet 

....._ .. ,..._, S. Ragıp EMIÇ 
&Anar~: A. Bkrem llŞAKLICJlL 

Öm •• u uzatan erd·r 
Yaşll fakat sağlam ve şen ... 

Çlnklı 
haya

bnca her gün 
muntazaman 

ve günde üç 
defa dişlerini 
fırçalamağı 
ihmal etme-. . . 

mıştir • 

------

Diş Doktoru diyor ki 
Nasıl insan vücudünün daimi temizliğil günün dörtte üçünde tahıi,bklr ecnebi 

için ayda bir defa yıkanmak kifl değilse, maddelerle ha§ir ve neşir olan dişlerin d4 
çok nazik, çok hassas; ve ayni zamanda günde bir defa fırcalanması kili detil~~ 

lallall • Otıe • .. A•ıı• ller re .. ldea .... 

@nıinenıaı 
Kamyon OtobU• ve Otomobil llstlklerl 

Blslkl•t ve Motosiklet llstlklerl 
Lletlk k•yn•k malzem••I • •r•b• llstlil 

Vantllltör k•Y•tları vesaire ... 

Mttracaatlan: lstanbul posta 
kutusu 671 

Doktor ~--.. ~·-•• Diş T ABIBl ~-~ 
/brahim Zati iJget RATIP TÜRKOfJ~V 
Belediye taqısmda, Plyerlotf Sirkeci : Viyana oteli maa 
caddulnde il numarada beqQa No. 26, Kat 1 de beflOn Olledea 
utled• aonra bastalanm kabl.Ü aonra uat 1' den lll J• klld• 

baltalan kabul eder. 
~---ı. leler. 

41111---r ._ ______ _ 


