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TaYY&re·-kaçaa<çııı@-ı--ış-f 
Muhakeme --aleni olacak 
~ Başvekilin Parti Grupundaki beyanatının metni 

''Hepimiz temiz ·kalmak ve temiz kalanların 
şeref ini korumak mecburiyetindeyiz,, 

t.f~r:ı 11 (A.A) - C. H. Parfüıi beyanatlann tam metinlerini aynen bahse~tL Bugün ayni mevzua av .. 
ıo11139Gru~u .He}•eti umumiyesinin neşrediyoruz: det etmek mecburiyetini duyuyoruz. 
l'llc d.. tarihlı toplantısına aid ola • Başvekil CelAI Bayar (İzmir) -Ar Müsaade buyurursanız bunun konuş· 
ltu ~~: verdiğimiz haberde Başve .. kadaşlar, geçen eene Haziran ayı zar. malannın ve müzakeresinin diğer iş
ltarrı....ı ,! ~ayar'ın ifadeleri hülasaten fmda Hariciye Vekilimiz size bey • lere tercıhan ruznameye alınmasını 
~ı~ bulunuyordu. Bugün bu nelmilel bir tayyare kaçakçılıiından (Devamı 13 üncü 1ayfada) 
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1 Ekrem König 
nerede? 

Fransa, Ekrem Köniğin 
hududlan dahilinde 
olmadığını bildirdi 

Ankara 11 (HUSUi!) - Ekrem KöniC 
hldıseai hakkındaki tahkikat normal MJ• 
rınt takib etmektedir. 

(Devamı 3 inci HJ/fad4) 

Ekmek fiatlarını 
j ucuzlatmak için 
Neşriyabmız nazarı itibara 

alındı, nark esası 
değiştiriliyor 

Baharda A 

umumı 

harb mi çıkacak? 
A -

Amerika Ayan, Meb'usan 
askeri encümenleri gizli 

bir toplantı yaptılar 
T oplanbda Amerikanın Londra ve Paris sefirleri izal~ at 

verdiler ve bir harb ihtimalinden bahsettiler 

Amerikcınm Parla nfiri Buıtı Amerı"Jcanı" Londra rejri Kmed11 

Londra 11 (Hususi) - V~gton -ımüşterek gizlt bir toplantı yapmlflar • 
dan bildiriliyor: Ayan ve meb'usan dır. 
mecllslerlnın askftt encilmenleri. dün (Dnamı 11 md •vfo.44) 

Paylaşılamıyan çocuk 
Zaruret yüzünden senelerce evvel yavrusunu bırakbğı 

Belediye tarafından ucuzluk etrafında yerden geri alamıyan ana mahkemeye müracaat etti 
yıpılmakta olan tetkikler ilerlemektedir. 
Valinin riyaseti altında teşkil edilen e • Asliye 1 incl ceza mahkemesinde. da -ı olarak, memlekete geldim. Kocam ölmüş
.konoml iatipre heyeti bugün de toplana- vacısı müddeium.umillkle, evlidına b • tü. tanımadığım bir muhitte, kucağım -
cak. tetkikler yapacaktır. vuşmak istiyen bir ana olan. bir davanın daki çocukla yalnız kalniıştım. Param da 

(Devcımı ıı inci ıayfada) duruşmasına başlanılnuftır. yoktu. Mecbur kalarak. yavrum Nadi -

# 
Abdülazi:z naııl intihar etti, ~tinci 
Murad nasıl delirdi, Abdülhamid 
birader:zcıdeıini aç ve ateısi:z bıra • 

lıarak naıl ölJürdii? 

Bu kısa yazı silsilesine bugün 
7 inci sayfamızda başladık 

Bu davanın tawlAtım davacı •nanın deyi Ki.zım isminde birinin yanma bı • 
ağzından dinliyelim: raktım. Şimdi kızım 13 yapnda.. Amma. 

- Ben bundan yıllarca evvel muhacir (Devamı 13 üncü aayfada) 

Is tan bul esnafı dün 

L1ltfi Kırdar ematı dinlerken 

İstanbul valisi üç adamdır. Validir, be-1 ağır işi nasıl görür; bu arada halkı din • 
lediye reisidir, Parti başkanıdır. iemeğe, tetkikat yapmağa nasıl vakit bu-

Bu Qç kere bir adam bu üç büyük ve (Devamı lJ inci ıavfada.) 



1 Sa1fa 

Hergün 
Suriye w Filistin 
Meselelerinde Türkiye 

Yum: Muhittin Blrpn 

K ıdlinnin büyük bir gazetesinde, 

Al Mukattamda bir makale o • 

kudum. Bu makale. Suriye ve Filistin il
lerinden veba arada Türkiyenin uziye
tinden bahsediyor. Hülasası §Udur. 

• Demokrasi devletlerile otoriter dev· 
letler arasında §U fark vardır ki bunlar
dan birinc:lıeri itlerini yavaş yavq gö -
rürler, dığerleri ile meseleleri bir ham
lede halle taraftar olurlar. Otoriterler bu 
işte kuvvetlerine güvenirh!rr ötekiler de 
l'!yasetlerine. Ba ikiııciler. yani İngil -
tere ile Fnma, pllmlannı tahakkuk et -
tirmclı:: için beklerler. ltasımlannı bir • 
birlerine düşürürler. bozarlar. Sonra da 
kendiled harekete geçerler. 

.Meseli. §imali Suriyede Fransa. ce
nubi Suriyede, yani Filistinde İngiltere 
ayni şeyi yapıyorlar. Şimalde Fransa Su
riye ile bır muahede akdetti; bu muahe
de üzerine iki defa da hususi anla~alar 
yaptı; fakat, ara yerde Suriyelileri bir • 
birlerine düşürüp §:mdi bu memleketi 
müttefiklikten tekrar esirlik :mevkilne 
indirmek. istiyor. Bunun gibi İngiltere de 
Fılistin i§inin hallini uzattıkça uzatb. 
Filistin içindeki bütün Arab kuvvetlerini 
yordu. Bugün Filistin Büyük Harb za -
manında görmediği bir harablık içinde- 1 

dir. Şimdi İngihere Filistin Araıblannı 1 

ayırmıya çalışıyor.• 

Mısır gazetesi. bunlan yazarken, Daily 
Herald gazetesinde c'l'üridyenin şimali 
Sur yenin mandasını istemekte. olduğu
na dair kaydedilen bir rivayetten bahse- j 
dıyor. Al M~ttam inanmıyor, cTür -
kiye böyle bir teY istemi§ dahi olsa. fU 
iki memleketin bugünkü vaziyetleri için
de. bunu ıstiğrabe mahal yoktur. Fakat. 
Türkiye devleti, Cihan Harbinin sonun
dan ıtibaren. nktile Osmanlı imparator
luğunun parçalarmdan ibaret olan bu 
memleketlerden tamamen feragat etmif 
ve kendisinin labii hududları içine çe -
kilmiştir. diyer@lt Türlı:iyenin, kimse -
den ne manda. ne de öküz istemediğini 
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Resim il Makale: 

• .tfir ınsanı 1f ve atle hayatında mahveden en büyük hata 
yaptıklarının bqbaı tarafından hissedilmiyeceği, dü
§Ünülmi~lini anması ona &öre hareket ederek 
gafil ialmasıdır. 

Görünmiyen gözcüler = Sözün Kısas1 

Neden böyleyiz? 

E Tabı 

(E' cdadımız. yaptırdıklan k_.., 

o;;;;. yükaek duvarlarla ~virirJd • 
miş. Halkın gözünden ve dilinden kD ' 
rumak için... . _.... 

Ninelerimizin battal çarşafları. _... 
tirden .ziyade, üzerlerindeti zarif es91: 

lan, az çok kıymetli mücevheratı yar 
ağyardan gizlemek için asırlarca taşıdı• 
ıar_ . _ _. 

Kafes. evlerin içini, üç beş parça P

dökük eşyayı dedikodu mevzuu olJP~ 
tan ve cisabeti ayn> den muhafazaya yr 
t:ardL •• 

Hatırlanın: Vaktü hali müsaid o~~~ 
Çinin büyük hlldmt Konfiiçytıa hayatında niçin ha- lar, kışlık mahrukatını, erzakıru tecıaı-

ia bulunmadığını sormuşlardı: ettiler mi, hırsız.lama mal kaçırıyorlaf ' 
- Yalnızken de on çift ıgözılD mQrabWtıl altında lmiJim mi§ gibi. geceleyin boşalttınrlardı .. 

gibi hareket ederim de ondan1.. cevabını verdi... Bu göz ve dil korkusu, memJekedll 
======:::::ıı::-==-=-===-======-==:::::ıı::=============::::::ıı:===========---====-===---=== imarına dahi engel oldu. Zira, her k.tı* 

g:~E~:~;~~~I;g4 
Vindaor dBşeslnin 
Yeni saç 
Taoalell 

( -----"'- Bebekler için icad o günahı işliyenler bazan, hattı cet:d' . HergDn b·ır 'ıkra çarpılırlar, mallan müsadere oıunurcW-: ı Edilen pralllı bir Osmanlı tarihini a"'"' ve ba·lra tarill" 
i S .. , I I lerle mukayese edintosmanlı 7..rlhi 'jft' 

il: işte ben çaldım U f şn mi sayfada bir böyle müsadere!~ 
;-'-_,_,,_ JI mal hasedile vuku bulan hı8ıcliseletd'Ô 

Jleflatrr trıusik;.,.ı-. - azat' , bahsettiği halde, Fransa. İsveç, A vvsf.1' 
her paıoçmam ç~na•ıyacağı• iddia ya, Yunan, Japonya tarihlerinde b~ 
dmif, hocaaı B4YdA ile: • bula ' 

_ Hayır, demif, hllf' 1Mmgi bir par- ; benzer tek bir vak'a ya bulur, ya 

ça olurıa oln" ben piyuo da ça.14 - 1 m:::· kazanç bile her nedense gıöıfl ' 
nm. müze batar. Yaşayış tarzını medeni ica1" 

Mozar biı- sayfa nota Yazmı§· Hay- lara uyduran her birimizden takdir g&' 
dn çalmıya bavtiamış, fakat bir yerine 1 ' rccek yerde, nazarımızda alçalır, itiba 
gelince dunnuı: rından kaybeder. Düşenin dostu olın"' 

- fmkcinsız, dem.it, öyle bir nota deriz ya? Yanlıştır. Bizde en u daP 
koynıupınt ki iki elim piymıomı" iki bil 
ucunda tknı ortadaki tl&fa da bumam ofan, kaJkınanlardır. B.lakaydü ıart _. 
• b d" · Uf k L..a.._._,__._ h _ _.__ .. __ '-- kes mi? Hayır! Salt bizden olanlar .. Y 
ıca e ıyor. . a ~ .• 1 ~_:-a""';::;'....-nıl Türkler. Onlann zengin olmak hakW" 

Mozar- gülmif: temın etme ... ve SUl.LCl.u.. vak:LıWUe vere- m tanımayız. 
- Sen her parçayı çalacağını iddia bilm ,_ i · t-9'&-1-~ -lr~ 1...l..: - _ _.. e& çın.~~~ a~~ ııuı. Mösyö Pol namındaki tatlısu f.reN' 

etmiıthı, bu71U bile ç~ HCJJ - ._ft.,,_ 1..:1- -~ • ad_.,_;. "'-'-- ctı O"--'uııı.ıA ~ ~ ıc ,..~ .nuıu;,.ya ve- milyon kazansın. kale bile almayız. •· 
Vindsor d~ yeni .ene münasebetile buki ben buftU çcılanm.. ya kar,olaya tutturulan bu aletin orta- likin Bay Ahmed dört katlı bir apartl' 

1- tuvaletini değiştimıişt.ir. ESkisi gibi Piyanonmı b<l§ına geçmi§, iki eme' sma Sit §ipil iliıftirilmilti. Ç.0Curlmı ha- man yavrusu dilmıey.i.görsün .. diller si• 
açıkça ~öylüyor. ._ piyanOtLUa iki ucundaM tıı§Zcma do- ....,.. 

* çl ~-.:ı- ·-ı.1 - beraber: bu reketleı-ine .ııınre ayar edilen bu alet sa~- zü!ür. Adamcağız yaptığına, yapacaı--
H arını OrWNdn ay~ • kunurken bnırtna e.ı:....u "' bt&nıüe ~ J -

~· ~"·~ sinde -·ı. ilıtediği zaman aütüııil rahat pışman olur. • 
Makale beni hayli düşu-ndürdü. Haki· &(>fer saçlarını bukle yaptırmıştır. Re. ortadaki tıt§a dokunmU§: 'JrU'-""""' +~ 

rahat içmektedir. Beyoğlu. işte bunun içindir ki, ıs•d 
katen, Sunye ve Filistin üzerinde her mimiz dü~ dük ile beraber gösteriyor. - l,te, demi§, çaldım. buldan çok evvel ve çok ziyade iıııaı' 
hangi bir hak. hatta canlara yardımda '- azh ı ç·· kü Lo d 'f'I' 

h bir itimad g&termiş olan Kahireli '----··---·-·---.. ··•" Çok garib b:r dolandırıcı/ık m ar 0 muştur. un -. ran °• 
bulunmak hak•kı gibi bir şey iddia et- /J ._Ö /Ü "Jf · biniler, Olyonlar, Köçeoğullan, zarifil-' 
met. için en müsaid mevkide bulunan meslekdaşımıza burada te~kkür ederken, ir ıf il gumrug e usulü vesaire mermer saraylar, kagir, ~ 
memleket Türkiyedir. Böyle olduğu hal- bu vesileden istifade ile Suriyelilere hl- Ölen kurd M d '----bir tad yen .kaşaneler yaptıkları halde, ötede 111' 
de. ,,. mılM hududlarınıı:ı 0-te •ft-ı...-dald taben bir ı. ..... SÖI söylemek istedim. • o em ft ~ _..,. ın ti1"' -

"' u ... a.uu ~ •1 kim h bere etmek .ıs;AY r! zim vüzeralar, vükelalar, hayriye .. 
Aleme karşı siyaset bakımından lfıkayd • Smiyeliler emin olsunlar. Türkiye, Yugoslavyada. 1 eB mu a eşhurlS b~ ·Fra• carları, falan filan, bir kaç tane -ped~ 
dır. Şu mana ı"le IaAkayd 'L.:, -~ .. ,..ı·ye ten- l...!msenı"n _;ne, kiımeııİD. malına göz di- rernyevats'ta 41 u 8Ta .sıra m ır n- _1r9 

ıu ıu.A AL ..... • h d kan . tahtasından sözüm ona birer ckon~ 
di hududları har.cindeki milletler ve kcn bir memleket değildir. Suriyelilere yaşlarında Vladl- sız mıza mecmuasm a çı 1 • . . . ur 

disav Llbeviç is 1 ~ d B 'lan ıvw.ı b" çatmakla ıktifa etmışler, paraların~ _ _. 
memleketlerden evvela kendisine bir fe- karşı en halıs dostluk duyarız ve onların • an ırkm. ştu 1..,.. uvbast:Jece 2~r se • tarafım herkesten gizli toprağa g&v-
nalık ıaelrnemesı"ne dı'kkat eder, •onra da mu·· stakı' l, hu·· r ve m-'ud olmalarını iste- miruie bir köylü, ne ,., ı ır .uam ıran , yac:ıın-

'C ., ,.;., ~ · ·- ~ • t "' . milli serveti zarara sokmuşlardır. 
bu ı:art da-bilinde herkesin refah ve saa- 1 riz. Suriye, Filistin ve Hicaz Arablan a- resmini gördüğü- da ~ene ve guzel bır kadındır. smı: B - :t..- : t hA1~ b. d kl .,,,,Ji 

ır 1 ,. . . u ~ı..ıye aıca ız en uza aş:rnı.Y ..... 
detin! ister. rasında, bize karp vaktile fenalık etmi§ "llÜZ kurdu, boğa- Arlette Rabert tır. Bır sene çıkan bu G b" kl _ d lik h tıııll' 

İş böyle olduitu halde, Türkiyenin is- olanlar, bulanık mda balık avlamak is- zına yumruğunu ilan savesinc!e bu kadın tam 50.000 en~ ır ço ~· gun e b ay~ sa' 
d '-- l ·....ı · O l b" k '- -ıa·· - f---nk kazanmıstır. Tam manası·ı .... ar - zın oş zaman arım, şunun unun 8 ~ mt cenub hududlamruzın ötesinde bir tiyen bir takım ereucy en, ... ı. n ar, ı- so araA o urmuş- . .. ... cını hesablamak. kıskanmakla geçiri,O" 

nevi tedh""' vasıtası olarak kullanılır. Son rer birer cezalanm buldular ve daha bir tür. Bu cesur adamın eli sadece bir par- tist olan bu güzel kadın bu ilana kapı- K nf k ~ ..., . . . ruz. o or arama • refaha, rahata 
r:amanlarda Parls ve Berut meha:fili bu yandan buluyorlar. Bizler, onların ha - ça sıyrılmıştır. lan erkeklen kıskıvrak bir vazıyete so- la~ağ 1 k 1 F .1 ti fi' - -------- . " . . . r·· a ça ışına suç o uyar. azı e 
usule tekrar mebzulen müracaat ediyor- reketlerinden dolayı ne bütün Arablan. B. .. . .1 b. h ... 1_. kardı. Ilam üzerıne kendısıne muhabe- faletle ölçüyoruz. Bir ad~ en nezill J:ll 
ıar ·, Surı·yelı"le- ı·tı·de bı"r·. ne ..ıe Surı·yeıı· ıerı mes'ul tutmıyacak de- lT cıı fncı ı e :r aKr.m 1 k - - tt b 1 ...,. .. .. ~ re ey eme uze:rc muracaa a u un an eğlence yerinde göründü, bir haftada "" 

- Ses çıkarmayın, (1k demeyiJJ, Tür • recede tecrübeli ve filozof bir milletiz. arasında geçen tat:c erkeklere dııima basma kalıp şu kısa defa lbise değişürdi. kal~ferli. , 
kiye gelir, ha! .. diyorlar. Bunlara göre, Ne Suriyeye, ne d& Suriyeh1ere karşı içi- bir konuşma mektubu gönderirdi. sulu. uanaörlü bir apartımanda 0~ 
ldh Türkiye yalnız başına gidiyor, k8.h mızde hiç bir kin yoktur. Dile--:ı:,_.en m-'-1..--e "'··-·-·-a rı.. -. d dü - kims d ~ _JI J.UallA~ a.ıı.ıu:.w ~w.l ~ cBen .rrenç bir kızım. Annemle yaş~ ... u, nazar an şuyor, e eıı .eT-
Almanlan ve Ub İtalyanlan beraber gö- Şunu da ilive ede1im: 'l'lirkiye. hiç bir kanlan bir İngiHze tıAkiın: vorum. Çok dardayım. Sizin ile yapa .. cüh ve himaye görmez oluyor. ~·-" 
türüyor! Bu saçma sapan sözleri söyli - mihverin, hiç bir merkezin, hiç bir dün- _ Hapse girmek herhalde iyi bir fi- ;ak olan muhaberemi temin edecek pul Ona yet~şeceğimiz. ona .bcnziyece8' 
yenlerin başlarına Tfirkiye kadar~ cfii~ ya kuvvetinin adamı, müttefiki veya bir kir .. hele bu zamanda, bulunacak nlınet- ları gönderirseniz arzunuzu isaf ede • yerde, o bıze alçalsın. <> b!ze beıızesbt-_. 
.On mü diyeyim, ne söyliyeyim, ben de başka şeyi değildir. Türkiye, Türkün dev- lerden değildir. z;ra yerin sıcak, yeme- rim.• tiyoruz. Aczin hodgAmlJiı bu tadar oı-.-
hayret ~diyQl'um. J'akat, görüyorum ki. lett, Türkün milttef~ki ve Türkün dostu - ğin ayağına gelecek. bu suretle sen de Erkekler maıı bulmu., mığı.ihi ~bi Akşam üzeri, işini bitirince mahalle~ 
biz ne desek., onlar gene bildiklerini o - dur. Suriyeyc turist olarak. ticaret ada- keııd:ııi toplamıı olacaksın_ demi§;. m~bzul mi~darda pul yahut 50 ile vesinde tavla seyretmekle vaktiııi ---~ 
kuyorlarf nu olaral gitmeji isteriz. Fakat, siyaset. Jlamull : 1000 frank arasında posta havaleleri ren adam, ,gecesini .gündüzüne ka~ * bahsinde, biz Şama ancak sefir gönder • _ Ben de ayni fikirdeyim. diye cevab _ d . l rdi daha ziyade refah, daha ziyade )OIP~ 

m.J.a. taraftanz. gon enr e . jr!n çabalıy..... zeı.~--- '--bill-....:-L P" Bereket 'WftD ti T&rkiJenfn ne oJd1I- ""&"" vermiş. ._. -- ~ •• ,r:w- , 
funu ve ne )•I w• fstedilini Arab aıe- Kakalen:izi bir de temenni ile bitin - Bunun üzerine likim: Niha:yft foyası meydana çıkar ve J>O" gislni ~leten insanla nasıl müsavat ~ 
mi peUlA anh]ıar. Onan en 'biyik deli. lim: Şam Smiyesi yeniden mii§kiil gün- - O haJ~ haydi saııa bir ay hapis ceza- lisçe tevkif edilir. Bu yihxlen bir sene diaAnda bulunabilir? 
lial Al Mwttamda ba dela töriyorum. lere dolru &icliyor. Allah cmun yardım • sı verelim! karfllıtında buh:nırnuş, maz- iç!nde çalışmadan, yorulmadan 5o.ooo «Devamı 13 üncü sayf~ 
ötedenberi. '.nlıki,.. )aa'kbnda hususi cısı olsun! nı.m dilenci de teşekkürler ederek hapis- franklık bir ir.Hi temin eylemiş oldu - ............. ·-·-... • .. -··-·---
bir muhabbet .bnl~kle hiçte maruf ol- •~ Birgen haneyi boylamıştır. ğu anlaşılır. T A K V 1 M 
mayan bu mühim Kahire organı. Türki -
yenin. kendi tabit hududlan içine çekil
mifi n kendi fflttile meşgul bir mem -
leht olduğunu söylemekte tereddüd et
miyor ve bu babmdm en küçük bir §iip
he bile izhar etmiyor. Acaba, ayni ka -
nu Surlyedr de bu kadar kuvvetle yer

leşmiş mid~? Zannetmiy nım. Çünkü o
rada bir sürü safdJ insan vardır ki Tür
kiyeyi hakika en korkunç bir mahlut zan 

nederler. Bilhassa yeni nesiller. genç Su
riyeliler. daima eTürk geliyor!> sözünn 
1ş!de işıde, Tii rkiyc): bir hamlede Surl
xeyi yutacak bir cana:var olarak tasa.v -
'\-Ur edebifüler. 

Bunun ~ Türmye bakkmda en hak-

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
Farzediniz ki. bir maarif. ziraat. nafia, yahud maliye 

müfetti§i teftiş vazifesini yapmak üzere İstanbula gelmi~ 
tir. Geli§inin ertesi günü gazetelerde şöyle bir fıkra okur-
ıunuz; 

- Müfettiş dün ıabah daireye gitmiı, bir müddet mü
dürün odasında istirahat etmi§. sonra daireleri gezmiştir. 

Halbuki peklli tahmin edebilirsiniz ki. bu zat gideceği 
yere otomobili ile. yahud tramvayla gitti, yorgun değildi, 
fstirahıte ihtiyacı da yoktu. Müdürün odasına girdiyse din
lenmek için değil, malUınat almak için, öğreneceğini öğren-

iSTER iNAN, 

mek için. teftişine ne cihetten bqlıyacalma :tarar vermek 

için ginnıştir, vazifesini yapml§hr. Vazifesini yapan bir 
adam için buna istirahatle bqladı demenin manası yoktur . 

Türkiye öemokrasi idaretine bnph 15 yılı ıeçtl Dili-
mizi temızleme, basitJeftirme tepbbOalerl ise eUn denın 

etmektedir. Fant buna rağmen biz arasın pzetelerimbde 

kullanılan böyle tAbirlere bakarak, biraz da bııdi kendi
mizi tenkid ederek eski prkm tabirlerinden tamamen kur
tulmU§ olduğ'lll?luza in•nmıyana, fakat 91 cııka;JiM:ii mı: 

iSTER lNANMA 1 
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SON POSTA 

Mecliste kabul 
edilen kanunlar 

Hitler yardım şartlarını Maco.rlarla Slovaklar 
M r . b·ıd· . arasındabirhadisedaha 

Dünkü toplantıda Fethi 
Okyar ve Reşad Mimaro2lu 

and içtiler 
e Mister Çemberlagn 

Roma da 

E 

USSO IDiye l ırmış Bir Macar gazetesi idare-

ltatya, Fransa ile olan ihtilafında in hizama uğramak hanesi tahrib edildi 
Ankara 11 (A.A.) - B. M. Meclisi bu Yazan.: Setim Ra~l) F.m'1 

nııştır. 
ister Çem:berlayn ile Lord Hali-

tehlikesine maruz kalırsa yardım görecek Budapeşte t t (A.A.) - Macar tel_ 

gün Faik Öztrak.ın riyasetinde toplan - M 
Cel.:ienin açılmasını müteakib Bolu :faka bugün İtalyan devletinin 

aıeb'usluğuna seçilen Fethi Okyar ile 1z- misafiri bulunuyorlar. Bu seyahat mü -
mır meb'usluğuna seçilen Reşad Mimar- nasebetile şımdıye kadar yapılan neşri • 
oğlunun ınt :hab mazbataları okunmuş ve yattan Romt- mülakatının ameli bir ne -
her ikisi de and içmişlerdir. Bundan son· tice vermiyeceği kanaatini elde edenler 
ra ruznameye geçilerek devlete aid va- yanılıyorlar. l<'ransız - İtalyan münase • 
zifelerin birleştirilmesi hakkındaki ka _ batının .. müstakbel vechesi. her halde bu 
~unun ik'nci müzakeresi yapılarak ka- toplantı neticesinde taayyün edecektir. 
bul edilmiş, ordudan çıkarılacak 12 ya _ Bu veçhe b'r harbe mi müteveccih ola -
şından yukarı hayvanların köylü ve ye- c.aktır Yoksa, gayet gen.iş bir matalibat 
tiştiriciye satılması hakkındaki kanunun l•stesi ortaya atan İtalya, kendisine has 
birinci müzakeresi yapılmıştır. etastiki bazı formüllerle dileklerinin is-

ga~n~a l 1 (A.A.) - Deyli Ekspres tine kat'iyet]• itiınad edebileceğini bil- f!:af a~ansının. Pozsoen'den bildirildi -
etesı yazıyor: dirm. tir. gıne gore takriben 30 kişilik bir Slovak 

tis~berlnyn ile Lord Halifaks, Pa - Hi~er, bu halin ancak İtalyanın Fran ~pu Salı akş~ ~st.i Ujsag ~i~~e -
b·ıı ransız nazırl&ri!e çay içerken il l iht·ı~ç da inhız· ama .. <rra • kt Macar gazetesının ıdarehanesını ıs _ 
cu erin M . . sa e o an 1 dJ.ın uo t'l" tm" ı· M.. . . 
l ussolmıye İtalya ile Fransa ak t hlik . k lm harn- ı a e ış ır. utecavızler kapıda hır 
~tnda bir ihtilaf zuhuru takdirinde : ~ 1 esı~e ~~:UZ :n;~~ Hit~e- nöbetçi bırakarak tahrir odalarına gir
ı 11 anyanın ha,·ırhahane ve fakat mü .e vak o adcagıNm ~lave e h ... y~f .Ameri mişler ve muharrirleri tabanca ile teh-
e ah b· b' • rın ar asın a azı ere mu a ı · d.d ttikt b'l 1 . 

ni bil . ır. ıtaraflık muhafaza edeceği- ka bulunmakta olan garb demokrasile- ı : ~n. sonra mo ı ye e~, . yazı 
d·ı . d~ olduğu Romada istihbar e- . kar k k . . de üttefigıw ·nı makınelerını ve telefon aletlennı kır -

1 rnıştır. nne şı oyma. 1~ •. ~ ekt mtşlardır. Ayni zamanda Pozsoni'de 
}{itler Musoı:ol' . b k eli- diry~lnız bırakamıyacagını soy em e • bir Macar gazetegjnin çıkmasına mü • Meclisin gene bugünkü toplantısında tikametinı müzakere masası üzerine mi 

birinci müzakereleri yapılan maddeler nakledecektir? Bütün bunlar, bu toplan
arasında Türkiye • Almanya arasındaki tı esnasında ve onu takiben tebellür ede
ticarl mübadelelere aid anlaşma ile tica- cektir. Muhtemel İtalyan - Fransız mü
ri mübadele ve tediyata müteallik proto- zakerelerıne takaddüm eden İtalyan • 
kolun Türkiye - Finlandiya ticaret anlaş- İngiliz teması esnasında Roma - Berlin 
masına bağlı listedeki pozisyonlarda tadi- mihverinin faaliyetini ve müesseriyetinJ 
l~t yapılması hakkındaki kanun 18.yiha _ muhafaza edeceği de Berlinden akseden 
ları da bulunmakta idi. haberlerden anlaşılıyor. Gene Bertin 

~rha • ~ ınıye u arann ger .1 . . . .. 

b 
ngi bir d'-'vletin İtal a a k 

1 
• • saade edı mıyeceğinı soylemişlerdir. 

8.rb etıne . :... . Y .Y arş Ayni zamanda Hitler, M.u~?lı~.1!: Zarar ve ziyan mikdan 30 bin kron 
lakd· . k ıç:n Fransa ıle btrleşmeai Framaya rı,..,,..,.. delAilini ilen sürdugu t h · d.lm kt~~· Est· u· ırınde makb 

1 1 
- b"l~; ......... ;... ...........i'" • a mm e ı e çUır. ı 3sag gaze -

tir. u 0 acagını 1 ~ .. ·-ı sırada mutedilAne .davranmasını tavsı- tesinin Çarşamba günkü nüshasında 

liitıe İn ye etmiştir. bu ~arruza aid neşretmek istediği ha-
d.un~ r, gilterenin Fransaya yar -lerıe a b~Iunması veyahud demokrasi· Hitlerin şimdiki. hattı hareketi , Ey - herler sansür tarafından tamamile çı • 
bir . f~~ıst denilen devletler arasında lt11 buhranında Mussolini ta.rafından it- karılmıştır. 
ltaı ihtıl§.f zuhur etmesi takdirinde tihaz edilmiş olan hattı harekete mü - Dumdum kurşunu 

• Yan ordusunun Alman müzahere • masildir. Budapeşte 11 (A.A.) - Çeklerin hü-

lspa n yada günlerdenberi devam eden ~;:~~!;~~]:~:-·:=:'. 
B. M. Meclisi Cuma günü toplanacak· kaynaklarından gelen mal\ı.mat g&teri • 

tır. yor ki, mihverin faaliyeti, işleri alt üst 

muharebelerden bir netice allnamadı 
Cihnhuriyetçiler de F rankistler de ilerlediklerini, birçok 

kasabalar işgal ettiklerini iddia ediyorlar 
~tr · 

l'a; .atnadure cephesi 11 (A.A.) - Ha- kavemet sebebilı, tevakkuf etmiş gibidir. 
13u%ansı. ınuhabirinden: Katalonya • cephesinde: Frankistler 

teya n cephde şiddetli muharebeler ce- Segre mıntakasında Pazartesi günü bü-
1.lndaı:ı etnıektedir. Pennaroya mıntaka- yük zayiata uğramı,lardır. Salı günü 
\>arın CÜn:ılıuriyetçiler, bu isimdeki dağa yapmıı olduklan bütün taarruzlar püs -
.\vej~~ardır. Cümhuriyetçilerin Fuenta küttülmüştür. Düpıanm beş tankı tah -
Cranja c;nın 18 kilometre garbında kAin nb edilmiştir. 
lan b· e Torrehermosa'yı zaptetmıı o- c~nub mıntakaınnda İtalyanların Litto
olnıu .rt kolu. dün Bembezar nehrine vAnl rio fırkası, Figuera ve Cabaces mıntaka-

ş ur. sında ufak tefek bazı mu.vaff alıfiyetler 
Cü.nıh ~IuknhiJ taamı:dar elde ~miştir. 

ların.ı urıyetçilerin taarruza başlama • Frankistlerin muvaffakiyetlerl 
rrank~~ıncı gün~nde bütün cephelerde Burgos 11 (A.A.) - Frankistler, Ka -
~lars r mukabıl taarruzlarını arttır- talonya cephesinde Montblanch bölgesi -
lerket a da bilhassa Pennacoya'da anı.zi ni, Maset kasabasını ve ayni cephenin ce-

nu Ilı.ek mecbur yetinde kalmışlardır. nubunda diğer bir çok kasabaları işgal 
tllatıd:Y~n be~inde cümhuriyetçilerin ku· etmiş olduklarını bildirmektedirler. 
lan ha ~:etı tarafından icra edilmiş o- Frankist kuvvetlerin hali hazırda Tar
Jı:u\>\>et~= .at. hali hazırda cümhuriyetçi ragone'ye 28 kilometrede bulundukları 

rın mnı:ız kaldıkları azamf mu- söylenmektedir. 

Kont Ciano e gradda 
neler görüşece ? 

i3eıgrad 
~ç ta 11 (A.A.) - B. Stoyadino -
tıano r~ından davet ed:Imiş olan Kont 
la"l'a~ u ayın on dokuzunda Yuga. • 
~t ~ge.lecek ve üç gün kalacaktır. 
dtıdu1 ; k' ıki gün zarfında Macar hu -
da a\lı a 1ninde Belje Miri ormanların· 
tıu an~cakt1r. 

Recai zade Ekreınin 
ölümünün yıldönümü 
Ankara 1 t (Husus!} -Ayın otuz bi

rinde Recai :ıade Ekremin ölümünün 
yıldöntimüdür. Muallim mekteblerinin 
ve liselerin edebiyat derslerinde o gün 
hatırasının anılmuı vekA.letce karar • 
lnşt.ınldı. 

Yeni barem 
kanunları 

~da tnaıleyh 22 İkincikanunda Bel • 
aiııin ~lerek • f tal yan kitabı> sergi -
ltont b Şad resmini icra edecektir. 
~l'ı~ p Undan sonra naibi hükfunet 
lit. I<on~l brafınd:m kabul edilecek -
~Panın ~1:- h~l ziyareti esnasında Av • Ankara 11 (Hususi) - Mahsus bir 
'!Cl'1za 0 Yn~ı ufku ve bilhassa Tuna kanunla devletten bir hak temin eden 
l.. ... · sındak · · d f l ~ilt edi ı vaziyet geniş mikyasda veya sermayesının yansın an az ası 

lecektir. devlete aid olan banka ve müesseseler 

in ·ı ----le;-1 tereden ne suretle 
memurlannın baremi ile devlet me -
rnurları hakkındaki barem layihaları 
Bütce Encümen.inde müzakere edil • 

Romanyadaki A'man 
ve Mac ar ekalliyetleri 

Filistinde tethiş 
h<.reketi yeniden 
şiddetle başladı 

yeni partiye grrdiler Kudüs ı~B~~~tı~ ~~::ıy~~~eme 
Bükreş 11 (Husus!) - Romanya hükQ- 6 .asiyi ıdam c:zasın: ~ahk\ı.m etmiştir. 

metile Romanyadaki Alman ekalliyeti 'B.ır +boı:ı~a ınfıl~ yuzunden Samariede 
mümessilleri arasında cereyan eden mü-1 bı·r· ...ı:gılız askerı telef olmuştur. Lübnan· 
zakereler neticesinde, bu ekalliyetin ye- Fılıstın hududunda bir çok çarpışmalar 
ni mılli rönesans partisine idhali karar- ol~u! ve 3 İngiliz askeri maktul düş -

muştur . 
bştırılmıştır. 

Alman ekalliyetinin, yeni partinin 24 K d" 11 ( *Ü 
kiş!den mürekkeb merkezi icra komite - u us A.A.) - ç Arab hakkında 
· d b. ·· .1. ı· . 125 k' .1.k gf'çenlerde verılen bir idam ve iki mü • 

sın e ır mumessı ı, par ının ışı ı bb d . 
umumi konseyinde ise altı mümessili bu- e . . e hapıs :ezası tasdik edilmiştir. İn -
lunacaktır. ?1lız harb dıvanı dün diğer bir Arabı 

Buna mukabil, Alınan elç.alliyeti her ıdam cezasıı:~. m~kum etmiştir. 
türlü siyasi faaliyetten vazgeçmektedir. Hayfada aun ~ır :1'~~.udi .. ominbüsüne 
Bükreş 11 (A.A.) - Rador ajansı bil • ateş açılmışlır. Bır kişi olm~ ve iki kişi 

d
. . yaralanmıştır. 
ırıyor: -------
Romanyp. hükUm~ti ile Romanyadaki Ekrem König 

nerede? 

edeb lecek bir müdahale şeklinde tecel
li edecek değildir. İtalyaya teveccühkar 

ve bir uçüncü devletin müdahalesini ön
Hyecek ~ekilde müsellfilı bir bıtaraflık 

suretinde kendini gösterecektir. Maamn· 
~ih bu tarzı hareketi bir nevi tazyik te
lakki edebilecek olan karşı tarafın da 
buna karşı alabileceği bazı tedbirler bu
lunabilir ~i bu takd'rde işlerin çığırın • 
dan çıkması hiçten bile değildir. Mister 
Çcmberlaynln şimdiye kadar karşısında-

kin• onlamıyn çalışmakta ne derece sa
hur olduğunu müteaddid misallerlle gör
dük. Binaenaleyh, bu defa da, bu gibi 
tezahürata ehemmiyet vcrmiyerek ken
di bildiği gibi hareket etmesi mümkün -

dür. Bu takclırde, vaziyetin seri bir va • 
hamet arzetmesi beklenemez. Kaldı ki 
Almanya 1le İtalyanın, bugün için, bil' 
harbi icab ettirebilecek vaziyetler ihd~ 

etmekte menfaatleri olmadığını daha l'V• 

' 'el 118.n etmiş bulunmalan, her halde 
huzur ve sükun bozucu ihtima18.tın akla 
gelmesine yer vermemek lhırn gelir. Ka
naatimce taraflann cümlesi ortada mev
cud meselelerin müzakere yolile halledil
mesi lüzumuna kalldirler. Arasıra tempo 
bozan seslerin çıkması, bu gibi büyük or-

Macar ekalliyetinin mümessili arasındaki 
m:.izakereler bu ekalliyetin millt röne -
sans cephesi ~erçevesine idhali hakkın
da bir prensip anlaşmasile neticelenmiş • 
tir. Müzakerelere devam edilmektedir. 

(Baştarafı 1 inci :rayfada) kestralarda tam ibir ahenk temin edile • 
Bugün !çin hadisenin karanlık kalınıJ ~emesinden ileri geliyor. Belki bu falc;o-

hiç bir tarafı yoktur. arın bir II1anası da vaziyeti iskandildlr. 

H 
• 

1 
k ~ğr d İcab eden mevziler alını:p s&ılen·n en 

ususı o ara o en iğime göre Fran-
sa hükfuneti Ekrem Koniğin halen Fran- .sonuncusu da söylendikten sonra ortada 
sız hududları dahilinde olmadığını bil • endişeyi mucrb olabilecek bir nokta .knl
dirmiştir. mış olduğunu sanmıyoruz. Roma. kanaa· 

Ankara 11 (Hususi) - Riyaseticüm- Bugünlerde Vaşington elçiliğimizden timce münhasıran sakin konuşulacak bir 
hur teşkilatı hakkmdaki kanunların ba mütemmim tafsi1Atın gelmesi de bekle • toplantıya sahne olaccktır. Bu defalık ol
zı maddelerinin değiştirilmesine mü - nılmektedır. Bu tafsilat arasında Kana • sun, üreğimiz hoplamadan görüşmelerin 

R. yaseticümh ur 
teşkilatı kanunu 

1 k 
neticesini bekllyebiliriz. 

tedair o aıı anun teklifi meclis ruzna- dadaki tayyare fabrikasının Hariciye Ve 
mesine alındı. i kaletine sipariJı teyid için göndermiş ol· Stlim Ragıp E'f'MÇ 

Teklif edilen yeni kanunda doksan duğu telgrafı ve verilen cevabın sureti =al:=:a=:=k=as=ı=§=e=:=k=:==li=ta=y=in=e=d=i~==0=1a~c=a=ktır=.~ 
lira maaşlı bir baştabiblik ve ayni mik de bulunacaktır. Bu evrak arasında ve- Gene hususi surette aldığım· malOmata 
dar maaşlı yazı işleri müdürlüğü ile ka rilen cevabdak.i imza tetkik edilecek ve göre Ruhi, bu hAdiseyi sırf bir dostluk 
tibler iJave edilmektedir. Baştabibe ay 1 halen mevkuf bulunan harich·e memu- · l k 

400 
" ·- eserı o ara yaptığını . .kat'iyyen para al· 

nca ayda lira ihtisas tahsisatı ve - lanndan Ruhinın vaziyetinin hAdise ile madığını söylemektdir. 

~:~;:::~::::ı::m,: ~::. =;f~==v===e=n~i =.F=r=an=s=ız~s=e~f~ir=,. =A=n~k~ar=a~d=a~ imfhanlarına girecekler 1 
hakkmdaki karar 

mektedir. Ankara 11 (Hususi) - D~ardan or-
~kaazını satın alınacak? 

)ta" ra 11 (H • t b ı:-tlınış olan u~sı) - ngiltere ile 
ince ınüba kredı anlaşması: muci • 
~arıt y;ıP.sı İcab eden eşya ve le
ı~Crin· ırmn ve eksiltme kanunu hü· 
~~e afd ın ~t~iki kabil olrnıyan hal -
;ı-ıne nı .. ~:duf,U vekaletlerin teklifi ü-
~killer Jı1Yenın rnütaleası alınarak 
~ara gör eye~~nce tesbit edilecek e -
~ '1 ltl.Vihae ;:uh~yaa edilmesi hakkın-
~ı.r. · eclıs ruznamesine alın • 

1110111 ____ _ 
411h eren;n ııeni 
l\ıı ara er . • 

l'll~ . kara ı 1 çou. 
~tl tarafınd ( A.A.} - InP,ilte:re hükfr· 
lı-q e tayini is a? An l{ara büyük elçili -
~es ghe Mont tirnzaç edilmiş olan Sir 
~in,. l<. c.g~;ıeı;, ~natchbull - Hu -

llllııce a ~ · G. nın tayinine hükCl· 
gt'Eınan Verilıniıltir. 

Zabitan ve askeri memurlar için de ta mekteb ve lise imtihanlanna giren- • 
hükılmet bir barem projesi hazııla - lerin yeni ve eski terimlerden hangisi
maktadır. Her üç lAyihanın müzakere- ni tercih ederlersE> o terimlere göre im 
sinin şimdilik tehiri i1e Meclisin Mart l tihan yapılması Vkfiletce kararlaştı • 
ictimamda devam olunması etrafında rılmı~tır. 
kuvvetli bir ce..-..eyan başgöstermiştir. • .... ..... :.:,:·· ·· ................ ....................... . 

Tiitün dolu bir 
Motör battı 
Giresun 11 (A.A.) - Şehrimiz inhisar 

müdürlüğüne aid 53 sandık. tahminen on 

bin lira kıymetinde mamul tütün, mü • 
teabhidi tarafından bir motörle Kesaba 

18 inci asırda ecnebi gözü ile 
lstanbul ve Türkler 

BARON DE TOTUN 
HATIRALARI 

--- Terclime eden ---.. 

1 Hüseyin Cahid Yalçın ] götünilürken Keçiburnu açıklarında be -
nüz &nlaşılamıyan bir sebebden motör 
alabura olmu§tur. Batan motörle beraber 

tütünler ve evraklar da denize dolcülerek 
Cumartesiye "Son Posta,, da Fransanm yeni Ankara bfiyilk elçisi Masigll ve retıkasınm Ank dıklanm yazmıştık. Resimler yeni büyük elçinin Ank da a.ı:aya var " 

göstermekttdir. ara istikballerini kaybolmuştur. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 



Kaza bel diyeleri yol 
tamiratına başladılar 

\terilen tahsisatla kazalarda yapılacak, tamir edilecek 
yollar, kanalizasyonlar Mayısa kadar ikmal edilecek 

ltazalan birbirine bağlıyan yollann \parkeye tahvil olunmuştur. Mayısa kadar 
mahalll belediyeler tarafından yaptırıl- tamamlanacak mecralar §Unlardır: 
ması kararlaşmış. her belediye tubesine Beyoğlu kazasında KumbaracıyokuJU, 

muayyen mıkdarda tahsisat verilmişti. Yüksekkaldırımın mühim bir kısmı. Ha
Belediye JUbeleri bu paralarla yaptıra - malbaşının alt kısmı. Ağahamamı, Turan 
caklan ve tamir edecekleri yollarla, ka- caddesi. Aynalıçeşıne, Sakızağacı, Va -
nalizasyonlann listesini belediye reisli- lideçeşrne, Yenişehrin bir kısmı. İcadiye. 
fine bildirm;§ler<lir. Bu listelere gö~ Kazancıyokuşu. 
kazalar yollarının mühim bir kısmı Ma- Bostanlara akan mecralara künk tefriı 
yısa kadar tamir edilmiş. kanalizasyon • edilecektir. 
lan tamamlanmış olacaklardır. A1alarda rıhtım kolanları. Lilahatun 
Beyoğlu kazasında Şiıli Pazar mahal- sokağı. Aliyaver, Çakırlının sokaklarile, 

ini ve Kumbaracıyokuşunun tamiri iha- diğer caddelerin mühim bir kısmı tamir 
le ~lmiftir. Galatada Tulumba sokağı olunacaktır. 

Poliste: Kl.ltiir işleri: 

SON POSTA 

Çırçırda bir talebeyi 
öldüren katil yak af andı 

Bu mallann Hatay menşeli mallara yapılan gümrP 
tenzilibndan istifade için bir takım açıkgözler tarafıır 

dan Suriyeden sevkedildikleri şuphesi hasıl oldu 

GUmıilkler idaresi mühim bi!r mese· ki, oradan d:ı vapurla 1n,ııtereye o"; 
le hakkında tahkikat yapmaktadır. ledilmeleri daha masraflı olmakla bt 

Son zamanlarda Hataydan memle • raber, en münasib nakil yolu ol~ 
ketimize gel~n Hatay menşeli malların leri sürülmektedir. 
amballjlannda başka memleketler i - Diğer taraftan İtalya, YunanistaJl , 
.rimleri görülmüş ve derhal ehemmi • Almanyaya dı. yumurta ihracına ~ 
yetle tahkikata başlanmıştır. vam olunmaktadır. 

Malfun olduğn üzere, hükfunet, Ha • Son zamanlarda piyasada yuın 
tay devletinin teşekkülünden sonra Ha ihracının azaldığı söylenmekte idi. il. 
taydan TürkiyeyP gelecek ve Hatay Iakadarlar tarafından yapılan te~ 
resrnt makamları tarafından verilmiş ler sonunda yumurta ihracatının 8Jlll",,. 

menşe f8.hadetnamesi bulunan mallar - mayıp yalnız eskiden en iyi müşted 
dan yüzde bir gibi pek az bir gümrük miz olan İspanyaya harb dolayısile 
alınmasını kararlaştırmıştı. racat yapılamadığı anlaşılmıştır. JIJ 
Hüldlınetimizin bu karanndan sonra zırlanan istatistiklere göre meml 

Hataydan Türkiyeye mühim mikdar • mizden Yalnız Afmanyaya yuırı 

Bir klHtecl hastaneden taburcu Onıveraite ArkeoloJI EnstltDeD Katil Rifat da mal ve bu anda yaş meyva akım ihracatı 1938 yılının ilk en bir ayı 
edilirken 61d0 ı .. tklk gezisi tertib etti Bir müddet evvel bir gece yarın Fa· başlamıştır. de 8 milyon 485 bini bulmuş ve ....... rırıc.• 

Şiıli Etfal hastanesinde tedavide bulu· Üniversite arkeoloji enstitüsü ıömestr tthte Haydar caddesinden yanında bir Son ı:amanlarda gelen malların am - 887 bin tanesi Sonteşrin 938 ayı içllt 
nan köfteci Said. evvelki gün hastaneden tatilinde cenubi Anadoluya bir tetkik ,__ kadınla. ıeçmekte olan tst. an.bul San'at bal~jı üzerinde bilhassa Suriye damga· de yapılmışbr. 937 yılının ilk 11 

e- kt b tal b 1 rind 1 lan görülmüş ve hüJdimetimizin yal • içı'nde Almanyaya yumurta tıracttl 
taburcu edildiği sırada bahçede dolaş - zisi tertib etmiştir. me e 1

• e e e en yı~ yaş~ -
makta iken birdenbire yere dü,erek öl- Tarihi ve arkeolojik bir araştırmayı is- da Manı.salı Hasan adında bır genç, dört nız Hataya aid olan fevkallde gümrük mız 6,058,000 adedi bulmuştur. .,,. 
m~. Yapılan muayenellnde ölümün tihdaf eden bu geziye bir profesör. iki a- ı~hsın taarruzuna uğnyarak ~okuz ye- tenzilltından Suriyelilerin de istifa - senenin Sonteşrin ayı içinde edil~ 
blb 1ektesinden ileri Pldlii •nlıpl _ sistan ve bir kaç talebe iıtirak edecektir. nnden bıçakla vurulmak suretile öldü - deye kalkıştıklan ve mallannı evveli 1,035,000 a'ied yumurta ihraç 
-·-+•• K f'l .. ü - d ,_, - _ f _ rülmüştü. Hataya sokarak bir müddet sonra Ha· mişti . 
....,... . a ı e on muz e.ıu pazar gunu pro esor h de esil - -11.k - B k J d ı ı ~ " B t 'f b k ı.~ .... d h k d k Vak'ayı müteaki.b kaçan Niyaz.i, Ham- tay menşe şa a tnam e gumıu suz u ra am ar an ana~ aca5 • u 

Bir kamyon 5 ya•ında bir osserahnt .Haştan~:~da are ~1t ede ece za, İhsan pek kısa bir zaman sonra yı • denebilecek bir şeki1de Türkiyeye gön• 938 yılının ilk 11 ayı icfmtie Alın 
9ocuC1a çarptı ve sey a a aya ... ar teımı ile - d d'kl - h . h ıl 1m rta '"' 937 ı kt' kalanllll§. cinayetin asıl faili olduğu an _ er 1 eri şup esı as o uştur. ya yumu i:uracatımıı yı ınıtı 

Galatada oturan Aram Çoban adında ce Hır. t Eti h' ,.
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. . laşılan ve evvelce de bir cinayet iıleyip Ancak bu ~bi malların Hatay dev - ni aylarına nazaran 2,427,000 aded 
biri, zabıtaya mllracaat ederek, toför Sa· eye ıyero5 yazısını orıjınal k 1 r · t kk"l'' d ı S rl H rt " t kt d' 
lihaddinin idaresindeki 3'783 numaralı kitabelerden tetkik edecek ve tetkikat açmafa. mu.vaffak olduju tesbit edilmif le ının fıeşed u Hun en e'f'!ed ~ldi:e , • a ıs •gos ernlE" e ır. • • 
kamyonun Necailbe caddatııden r- netayici hakkında 'V'lsıl olacağı ilmt esa- olan katıl Rifat bulunamamıştı. O gün • er tara n "'~ . ataya ~?~. en 

51 
\e Tıcaret Odası ıdare heyeti 

y geçe sat t sb't ed kt' denberi her tarafta aıkı bir surette aran- Hatay devletmın tesekkulunden sonra 
bn bet Yllfln.da bulunan çocuğu Dariniye ~ e 1 ve ~eşr ece ır. makta olan Rifatın izi üurinde yürüyen bu malların tabiatile Hatay malı ola • S8Çİldİ 
flrpara~ hafifçe yaralamlf olduJunu id- niversitelıler Balkan· turnesin• zabıta, nihayet onun Aksaray ve Beya- rak Türkiyeve ihrac edı1di~ de muh • Ticaret ve Sanavi Odası Meclisi 
cila •tmiftir. çıkıyorlar zıd semtlerinde gözünde siyah bir göz • temel ,eörülmektedir. Bu takdirde ev • öğleden sonra Odada bir teplantı y•f 

Suçlu toför yakalanarak tahkikata baı- Sömestr tatilinden iatifade ederek dost lük olduğu' halde ve başkasına aid bir velce Hatava gönderilmiş olan bu gibi mıştır. 
laıumftır. Balkan devletlerinin büyük şehirlerini nüfus kAğıdile dolqtığını tesbit etmiş ve mallar hakkında hükfunetimizin bir Bu toplantıda yeni yıl ltütçesi Jllı 

f'ablolkadan tahan çalan bir ziyaret edecek olan kırk kadar Univer • katil evvelki ~ 18at yirmi ilç sırala _ ka·~!' verme~ beklenmektedir. zakere edilmiş ve idare meclisi ~ 
amele yaka landı site talebesı başlarında profeslSr ve do- rında Beyandda ikinci şu11e cinayet ma- Di~er tar~ftnn alftkadarlar bu varl - bı yapılmıştır. 

Uatadarda Bülbüldere caddesindeki çentleri olduğu halde Cuma günü yola sası memurlan tarafından yakalanmış • vet karşlSlnda, Hataya gelen malların Toplantıda Ticaret Borsasının 1 
taban fabrikannda çalıpn Kadri fahri· çıkacaklardır. . tır. Hatayın ihrn<" kabilivetine uy~n olup yılının varidatı 17 bin lira fazla ~ 
bdan iki teneke taban çahnıftır. Rifat. dün yapılan istfcvabında maktul olma<lıihn1 da tetkike başlamışlardır. min edildiğinden dolayı borsanın ~ 
Yapılan arqtınnada tabanlar buluna· MDlt!f ~rrllı : Hasanın bizzat kendisi tarafında~ öldü _ Gümrükl~r tamından bu hususlar • lifi üzerine borsaya kayıdlı elan JPP 

rak sahibine iade edilmif.,. suçlu bak • rülmüş olduğunu itiraf etmi§tir. Zabıta da vamlma;n~ olan tahkikat ve tet • bayaacı ve abonelerle sim.sarlanJl,. 
tında takibata blflaıı.Dllfbr. Havagazl Şirketi iki aylık kok ve adliyece suçlunun gerek evvelce lraç- kikat bil'kaç gü:n_. 'kadar ikmal edilecek nelik aidatının yüzde elli ni.sbe 
Bir •ndaloı bir ameleyi ba•ından atoku bulunduracak tığı müddet zarfında ve gerekse on beı ve hAdisPrıi"1 mahive~ belli olacaktır. tenzil edilm~~ keyfiyeti giril 

yaraladı Karadenizde wkua gelen fırtınalar gür.denberi nerelerde gizlendiği etrafın- Londraya yumurta ihracı ve kabul ediJmiştir. 
yüzünden İıtanbula kok kömürü nakli • da tahkikat yapılmaktadır. Diğer taraf- k 1 Bundan St>nra 939 yılı için rl 

Kamnpapda undalcılak yapan Meh - yatı ıekteye uğraml§tır. Belediye ıehir- tan haber aldığımıza göre Rifatın suç or- mum Un görD Dyor divanı ve idare heyeti seçimi yap 
med. Stıreyyapqa fa.brikumda amele de havagazi buhranı bqlarnaması için tağı olmak üzere evvelce tevkif edilmiş Londra Tiirkofis şubesi, Londra yu - ve birinci reisliğe Mitat Nemli, b~~ 
9nkettn kafuma toka ile vurmak sure- havagazi prketi ile temu etmiı ve fir • ;ıanl~:c1an ~an, tevkifhanede asabi l- murta piyasasının, İstanbul buzhane • ci reis vekilliğine Ahmed Kara, ~ 
aı. yaralamııtır. Yaralınm mQdavatı ya- ketten daima iki aylık kok stoku bulun_ az goatermıı ve milphede altına alın • lerinde mevcud yumurtalarımızın SÜ • reisliğe Zfya Taner, mincl reis _-1ı"11'!'1:• 
plm:q. IUÇlu yakalanarak takibata bq - durmuını iltemiftir. masına lüzum hbıl olmuştur. rümü ve Türle yumurtalannın tanıbl - ğine Yusuf Ziya öniş, aza1ıklanl 
Janımp. Belediye Fen Heyeti MOme . 1 Beynehn·ııeı avcılar ması için çok müsaid bir vaziyet ar • Kınacı, Sabri Tüner, kengre m~ 
lkı 9ocuk '8k•laf1rken biri yaralandı hastaneye kaldır ld yyız zetmekte oMuğu bildirilmi.ştir. haslığına Hasan Vafi, Said ömer, 

• • 1 1 • • Şehrimizdf'!ki yumurta tadrleri bu re heyeti azalıklanna Murad 
Sirkecide klifeci HAmtnm a~lyeainde Belediye fen heyeti mfuneyyizi Sürey- cemıyetı reisi geliyor haber üzerinf' Londraya yumurta ih • Şerefeddin Alf-mdar, Muhlis Ko 

phpıı on altı yapnda Ali ile cıa bir ya· ya vazife bqmda hutıl•nm11, hastalıb raç etmek üzere hazırlıklara balam 1 Ahmed B' S el Ka smd ~ Hayal!, dtln a161,..ıe pbiqırlar- tehl!kell &örllldDltlnclen lıutaneye kal - Beynelmılel AV<tlar cemiyeti reisi M. lordır. 1 
'I" ç':imlşlerdlr. ıcon, ua rao 

Hayatinin elinde bulunan k1if8 bı- dırılmlftır. Maksim Dü Krok önümüzdeki Cuma günü B . .ıı- Tü-'- 1 &!çimden sonnıı Zahire hmdllP"" 
-• Alinin k b y • ..ı."-ıze _1--»ı bilif·.&:ıme1rt-.ıı•- ... u mevsım~ ı-A yumurta annm --~·' 
~ anıma atDllfbr. arah ço- Atpazarı Topçulara kaldırıldı ~.-.w.&M .,.. .~& 1"fl ıı:uu-. aio cesamet ve ağırlığında; başka memle • 939 yılı bütef"si müzakere ve ka~ 
eak berıJi tedaYi Cerrahpqa hutnetine Atpuarmın yeri mdnuib görülmedi - Maksim, Teofil Gotye vapurile ~~ altı- ketler tarafından Londra piyasasına dilmiş, varltiat 95,222 ve ~ 
-~ıa ı...J auçlu ~tt yakılanvat ğinden d(lnden itibaren yeni Atpazarı and~ ~arıılradanFrharekdet etmiştır. Bu mal gönderilmediği için yumurtalan • 95,222 lira o1arak tesbtt o•lmınl1!Jl'Y. 
_,™ ..,..anJ!Qfhr. Topçularda kurulmala bqllDllfbr cemıye ın yanız ansa a 200 bin azası 1 iltered k 'fbe ga Odanın bu yılki umum! geHr ve 
~--~-----------~-----~~~~~·--~~~.oo~~*~~~Wwm~ln~ e~n t ~ri181,702~h 

O 
ayni zamanda cemiyet reisi hakkında bir an ıışı ma ır. 

nl•versı•tede du"n akşamkı• çay fikir vermeğe klfidir. M. Makıim Dtı İngiltereye gönderilecek 1440 yu -
Krom, memleketimizi ziyareti esnasında murtalık sa~dıkJarm 84 şiline kadar 
Ankarayı da gidecek ve yollamış olduğu sııhlabileceği alAkadarlar tarafından 
mektubdaki ifadeıi veçhile Atatü kü kuvvetle tahmin edilmekte, ancak ma• 

Mecburi bir izah 
OOstermekte oldotumuı Sine ........ 
dış kapı camlannın ~ 
smın ıebebl, mahşeri lzdihaJDd,_ 
her saatte kınJmakta olmall,_ 

~ fl&trat -. O mverıUeKler nkt8Tı. btrlate 
t11alwnite ,eııçliJi tanıpıa çaylannm de temayüz etmif ve derece almıf aen9 -

119 birinci toplantm dibı Universite 1a- leri w aon mnıf talebesini tanı,tırmak, 
lonunda yapılınıftlr. Toplantılardan mak· ayni zamanda gençlerin rektörle t.emu. 
•• O'niveraiteniıı muhtelif fakültelerin- larına imiln vermekti'. 

katafalkı önünde tazimle eğilecektir~ n hn sevkindt!n evvel Türldyede yem -
Türkiye avcıları kendisine iyi bir ka- den bil' Ilmba muayenesine tAbi tu • 

bul resmi hazırlamaktadırlar tutması ehemmiyetle tavsiye edilmek· Sayı• 111erak1ılara •yrıJarımıda biJcUtlll'" 

------· tedir. İngilterede alıcılar yumurtalann Şehzade FERAH Sine 
batı Haber refikimiz sekiz tazeliği ft sağlamlığı ne çok yakından 

d alAkadar olmakta<hrlar. PA•UK PBl•ll' 
yaşın a Yumurtalanmızm fngtltereye ~n -

Haber refikimiz sekiz yaşına baSlill§· derilirken evveJA trenle Bel~aya sev 
~~ve 7 COCI! 

tır. Kendiıini tebrik. muvaf.fakiyetini te
menni ederiz. 

Yenlcamlnln etrafına duvftr yapılacak 
Yenicaminin duvarlannı nakil vasıta

larının tahribinden kurtarmak ~in etra
fına duvar çekileceğini yazmıştık. Bu 
duvar caminin mimar! tarzına uygun o
larak ket.ki denilen taşlardan yapıla -
caktır. 
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Trakyada 
tecrübeleri 

gül yetiştirme 
iyi netice veriyor B ............................................................. . 

u yıl eğitmenler kursu fidanlığından Taşköprüden bir ~ 
lk h 1 ld d l ··ı türlü çıkamıyan · nıa su alındı ve e e e i en gu bir ilam 

tağları ispartaya tahlile gönderildi 
• ı- ı.tne - G''l "'i ~ltnı • u ye-
Baid ~ge Çok mü • 
lsııa~an Trakyaya 
tlin 19 35belediyesi . 
1937 , 1936 ve 

sene'- . llosta.d n;:rınde üç 
bediy a Edırneye 
l,ıo0 ek· ettikleri 
~ .~10 tutann 
bilta~uı fidanlan 
~tala K.ızanlıkl 
btr h rla ve büyük 
"'" evesıe · '<ılY<>r 

13 
yetışti • 

ğiltne~ı u sene e • 
lüsta er kursu ··. 

nuıd gu 
suı aıı an ilk mah 
de ectıı~ .. ve el . 
~n 

11
.. gulyağla • 

~1 Qi Urnunesi tah
gönd·~~ ... }~Partaya 

Ziraat' u.ştır. 
\Utıtınu Vekaleti 
ğ~ tnuv lnüfettışli : 
n1 taitdi nffakiyeti -
de ~l r ederek, el· 
tı... en "l ''4ttn tah gu Yağla • 
tıu ~te ~il raporu • 
ttenı tnıştir. E· it 
b-u ~r kursungd k: Trak11a4a t1eti§tirilen taze bir çift gül 

Rtilü a ·ı 
l'ayun 0~1~11• Pillcüli ğün Trakyaya bir ı talebeleri arasında ağaç birliği yapıl • 

tsasen agı olıı.ccıkt .r. mıştır. . 
~d~n gi~~a:tay~ ilk gül fidanı Edir- Trakya bölgesinde köy kollektif, be-
hı S.dında\t'ıştır. K 1anlıklı Ahmed da· lediye, hususi idare müesseselerinin, 
l ,_td~. b 1 do:'ks~rl'ık çalışkan bir Ziraat Vekaletinin, nümune ve damız· 
•~ c· ' Unda 60 ·· K tr:- ll\3i h • n sene once ızan· lık fidanlıkfarının adedi (70) olup tu· 
'Q', au . ~uı fıdanını oraya götürmüş· . 
~i· ıtıbarla .. 

1 
• 

1 
• f 'tan ( 3,000 J dekardır. Bu fidanlıScf.ar 

t>Yeij 'r gu vagcı ıgının muva • ed • .. .. 
•\ıl-1. rakyada lıiç c:üphe götürmez sen en seneye çogalmakta ve koylu-

f}>· ·~Yıl .. " · .. 1 gijlils 0nce Edirneye cKaraağaçta> ye parasız meyvalı ve meyvasız yuz 
tanlar ve imbikler işliyordu. binlerce fidanlar dağıtllarak rneyva 

-:u ll'ıahsu·h Kozacılık bahçeleri.. orman ve koruluklar tesis 
g tırnıak turı kn met ve randımanını edilmektedir. Bu sene bölgede açılan 
Leç<!n "<> hn1kı teşvik maksadile .. .. . 
«utu ı..S..ene (27r.o) b d (600) aşıcılık ve kucuk zıraat sanatları k ur· 
k~ uöc"k · ve u sene e • • 
~!etini " toh11mu vüksek Ziraat Ve· sundan bilgili ( 45) genç mezun olarak 
dıı?tlişt: Yardırnlariİe parasız teni e- bu köy kollP.ktif fidanlıklarının başına 1 

· geçmişlerdir. 

Çı]~t~derıtıe . Surapçılık Zeytincilik 
il ~ırı tek ~ TrakYada rnevcud şarap· Çanakkale bölgesinde mev~d zey-
erıerrı"si ~ı~ ve ekono.mik bir şekilde tin fidanılıkları çalışmalarına devam 
~~kse 13 ıçın, J!€rek Teldrdağında ve .ederken, diğer taraftan da Edimede 
ı-.. latda 0

:beaad<'da !ki ci?vre aC' i"ln "<l\tv n ( 35) açılan aşıcılık ~-ursu talebeleri gurup· 
~.. arrak r?enç d ioloma almağa 

'4f'!i1 oırnu t lar halinde bn bölgeye gönderilerek 
tıq :ıra d ~ u r. Ge1er-ek sene bu 

ca~tır. ah<\ geniş bir şekilde başla· 

\' Ş~htt Kavaklıklar 
~ k \Pe k 

<:ıJar 0~ evleri a.snbalan ~şillendirmek 
&!ta.Ak kuıı ,ınc;aatında kereste a~acı 
seı-..:. au keanı~mak üzere Trakyanın 
'\ı ı. naı·•arı ·ı ~i "av0 ;; . ı e nı:•mli yerlerinde 

ae~ nıuh~li;eı ı~t:Trn€k için vilayet· 
tecıı 330 b· fıaanlıklannda geçen 
~ \ı'lı lt ın. bu sene de 1 milyonu mü-
1\tsa~derı. s~:nk f.idanl. yetiştiriı1miştir. 
htır sel'\'et evle coğalmakta olan bu u-

11f.leıez. t :aY'1a <=tından pek büyük 
l.t e?nın <>dilece-ktir. 

\o~ ltılekett Fid,?ncılık 
lıer ~ du .. e avaçsevgistni ve ağaç 

VıJ:ı ·' P'lı .. un «Yet 11 uyandırmak için, 
tııerl·e;• · . ının ılk ve orta okul 

dağlarda mcvcurl yabani zeytin, ahlat 
gibi kendi:1if{inden biten ağaçlara aşı 

tatbik edilmiş ve bunlar ehli bir şekle 
sokulm~1ardıT. Burada açr1anı zeytin 
budama kursundan ( l 400) genç dip· 

!oma almağa muvaffak olmuştur. 

Çorfuda odun, kömür pahalı rgı 
Çorlu (Hu~usi) - Bir çok yerlerde 

olduğu gibi Çorluda da odun ve kö -
mür buhranı yerine odun ve kömür 
pahalılı~ı vardır. Burada kömürün ki· 
losu 5-6 kuruştarı ve odunun arabası 

8-1 O Hradan aşağı değildir. Alınacak 

mahalli ve beledi tedbirlerin faydalan 

herhalde çok büyük olsa gerektir. 

f zm!rc clvnr Karaburun öğretmen -
lerlndcn Sabri Tümkor yazıyor: 
•- 933 yılında Ankara Hu.susl Mu

hasebesinden alacağım olan ve bir 
tlirlü elde edemediğim harcırah ve 
techizat bec':ell için Şürayl Devlete da
va açmtı.?tım. Davamı 935 de tekrar -
ladıın ve neticede kazandım. İlam ba
na tcbll~ <>dilmek üzere Taşköprüye 

gönderilmiş. Fakat nedense bana bir 
t.ür!U blldlrllmedl. Ben de 938 de yeni
den bir dava daha açarak hakkımı is
tedim. Rfırcyi Devlet 26 - 6 - 938 tarih 
ve S3/24El - 24879 numaralı bir tez • 
kere 1:e 93f; de davanın benim lehime 
netfcelendl{!'lnl, llfunımın da bana 
teb!l~ cdl!.mck üzere Tnşköprüye gön
clerlldli! !nl. bllft.hnre oraya müracaat 
etmem 11\zım geldiğini blldlrdl. 

Üç yıJdanbeıi uğraşıyorum, fakat 
bir tiirlü iUımı elde ' edemiyorum. 
9 - 11 - 038 de bir 1stida lle Kastamo
nu vllf\yı:?+I vasıtasUe UAmın yollan -
masm1 diledim. Fakat gene iki aydan
berl b1r ccvab alamadım. Al!lkadarla
rın dlkka~ nazarını çekerim .• 

Urf ada at yarışları 

Urfa (Hususi) - Şiddetli yağmur • 
lardan sonra Ur fa ve mülhakatında gü· 
J'\eşli ılık bir hava hüküm sürmeğe baş· 
lamıştır. Bu ercıda büyük at yanşlan 
yapılmış, mukavemet koşusunda mek· 
teb talebelerindP.n Sami Aksoy (Alır) 
ismindeki hayvanile birinci gelmiştir. 

Resim yarı~ın birincilerini göster -
mektedir. 

Karaburunda sürekli yağmur ... 
yag ıyor 

Karaburun (Hususi) - Kasabamız
da on beş giindenberi sürekli yağmur -
lar yağmaktaciır. Hala devam eden 
yağmurların ekinlere ziyan verecegı 
tahmin ediliyor. Egede fırtınaların şid
detle hüküM sürmesi yüzünden on gün 
kasabamıza kayıklarla nakledilen gaz 
yağı gelmemiş, halk epeyce sıkıntı çek· 
miştir. Yağmurların ve soğukların bir
denbire bastırma~ı bu yıl halkı odun 
ve kömür üzerinde düşündürmektedir. 

Bilhassa yağmurlu günlerde odun 
tedariki çok güçleşmiŞtir. 

P azar O la Hasan Bey Diyor ki : 

... Şehir Tiyatrosu dram 
kısmı artistlerinin ... 

... Hepsi grf,pe tutul -
muşlar ... Bu yüzden tero -
sil verilemiyormu~ ... 

Hasan Bey - Desene, 
son oyunun soğukluğu ni • 

tıayet kendilerine de tesir 
etti. 

Bu yıl Trabzon tütünleri 
çok bereketli 

Şiddetli kuraklığa rağmen mahsul geçen yıldan 
çok fazla. Köylü İnhisarlar idaresinin verdiği para 

ile mahsulünü kurutmıya başladı 

Bir tütün tarlasında 

Trabzon (Hususi) - Bu yıl Trabzon 
mm takasınd::ı emsali görülmemiş bir 
kuraklık olm<lsma rağmen bu havali
nin tüti.in mahsulü ekiminin fazlalığı 
hasebile geçen seneki mikdan geçmek· 
tedir. 
İnhisar idaresi, teknik elemanlarının 

irşad ve yarciımlarile Trabzon tütün • 
!eri üzerind~ her sene için yapılan cins 
islfıhı çalışmalan sayesinde bünye1e
rindeki nikotin rnikdan oldukça azal • 
dığından, tütünler cihan piyasalarında 
günden güne fazla bir rağbet kazan -
maktadır. Bu senenin tamamen yaz 
kurusu olan Trabzon tütünlerine fev· 
kalade !lefasf'tlerinden dolayı yeni ye
ni müşteriler çıkmaktadır. 

Alıcılar arasınd!l bu yıl Alman Ostro· 
Türk şirketi de bulunmaktadır. 

Geçen senelere nazaran kalite itiba· 
rile emsalsiz bir nefaset a rzeden Trab· 
zon tütünlerinin bu seneki istihsalatı 
tam üç milyon kiloya baliğ olmakta -
dır. 
Kuraklık yüzünden muzlar vaziyet· 

te kalan Trabzon köylüsüne Ziraat Ban 
kası yanın milyon kilo mısır tevzi et · 
ti~ gibi İnhisarlar idares~ de aynca 
yüz vetiniş bin lira avans para vermiş· 
tir. Köylü bu para sayesinde mahsulü· 
nü sıkıntı çekmeden kurutmuş ve 
derambar etmiştir. 

Geçen senP kilosu yüz yetmiş kuru· 
şa kadar satılan Trabzon tütünleri bu 
yıl da yakında acılacak olan piyasada 
~eçen senekı fiatla hatta daha istekli 
bir şekilde satılacamna şimdiden m u· 
hakkak nazan ile bakılabilir. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Trab· 
zon mıntakasının en büyük alıcısı olan 
inhisar idare~inin, külliyetli mikdarda 

derleme vapılırkım 

tülün alacağına ve köy'lü dle al~ılar 

arasında daima hPr iki tarafın hukukq· 
nu gözetmekte nazım vazifesini göre
ceğine hiç şüphe yoktur. 

Şimdiki halde köylünün mahsulünü 
depo etmıye eltle mevcud binalar kafi 
gelmediğinden PuUlthanede inhisar 
idaresi tarafından altı yüz bin kilo tü
tün istiap edecek' hacimde yeni bir de-

po binası yapıimaktadır. Aynca burada 
modern bir idare binası yapıldığı gibi 
rrrabzonda da şimdild başmüdürlük 

binası ahşap ve içinde durulamıyacak 
kadar eski bir hale geldiğinden yeni 
bir idare binası yaptırmak için Uzun • 
sokakta metruk kilisenin arsası istim· 
liık edilerek burada modern ve kagir 
bir bina inşası takarrür etmiştir. 

Çorluda aldiye çalışmaları 
Çorlu (Hususi) - 938 yılının son 

aylan bulunan eylU!, teşrinievvel, teş· 
rinisani ve birinci kanun aylarında 
Çorlu mahkemesine 276, dava gelmiş 
ve 334 dava çıkmıştır. Adliye maka • 
nizmas•nı te~kil eden 9 kişi, başta ha · 
kim İrfan Kızanlık olmak üzere hakim 
muavini Turan. rnüddcumumi Hakkı 
Er, sorgu hakimi Sabri İmer, başka
tib Abdurrahman Türkoğlu, icra me
muru Mahmud Yücetürk. zabıt katibi 
Reşid VarkinP., Abdurrahman Erinç ve 
Salih İlğünden ibarettir. 

Trakya b?ytar mUsteşarı Bigada 
Biga (Hususi) - - Trakya umumi mü

fettişliği baytar müşaviri Şevki Üzer 
kazamıza geimiştir. 

Şevki Üzer boğa işlerile meşgul bu· 
lunmaktadır. 

Edirnede tavanı çöken sinema 

Edirne (Hususi) - Çi~ingirler çar • ve tesbit edilmek üzere bir fen heyeti
şısında eski Selanik bankası sokağınd. 1 1in teşkiline lüzum gösterilmiştir. 
sinema haline konulmak istenilen bü- Bunun üzerine vilayet müddciumu· 
yük mağazanın çatı makaslarının çö- mi başmuavir.i Hakkı, umumi müfet
kerck yıkıldığını ve ameleden İbrahi· tişlik nafıa müşaviri Hüsnü Okatan, 
min öldüğünü, 3 ağır yaralı, 6 hafif ya- müşavir muavini mimar Mazhar Al -
ralmın memleket hastanesine kaldınl· tan, su işleri mühendisi Pertev, bele • 
dıklarmı telgrnfüı bildirmiştim. diye mühendisi Nazif, 'Vilayet nafıa , 

Vali Niyazi Merken, müddeiumumi memuru Şereften mürekkeb bir heyet 
başmuavini Hakkı, nafma müdürü Ke· teşkil edile1"k kaza mahallinde icab 
mal Ölçer, polis müdürü tarafından eden incelemeler yapılmıştır. 
kaza sebebleri araştmlmış ve netice- Heyet hazırladığı raporu bugün aliı· 
de hadisenin mahiyeti hakikiyesi tayin kadarlara vermiştir. 



•• 
1 IUdi-ı. 1 

Zorlu · münekkid 
M ek~h meıkteb, kahve kahve, tarafım ntımm ediyorum. Söyleyin ba 

!inema sinema dolaşmaktan kalım bu eser yeni mıf başladı: 
baz duyan frip mikrobu, Tepebaşı ti· - Hayır bir aya yakın zaman olu • 
rntrosunun önünden geçiyordu.Antre - yor? 
de bir kalabalık gördü. Kalabalık ara - . - Herkes bunu methetti mi? 
tuna sokuldu; 90rdu: - Pek metheden olmadı. 
-Burası neresi? - Peki niye hA11 değiştirme~ 
- Şehir Tiyatrosu! - İşte onu bilmeyh! 
- Burada ne var ki, bu kadar kala· Grip mikrobu güldil: 

ıo• •••ıra 

Allığınızı nasıl 
sürmelisiniz? Kaçırmak istedikleri kızm babasını 

öldüren haydudlar tevkif edildiler 
Suçlular Borsadan kızı kaçırmak için geldiklerini 
itiraf ve bu sırada kızın babasını öldürüp kardeŞ" 

terini yaraladıklarını inkar ettiler 
hk toplaııınış! - Çdk sabırlı şeyler mişsiniZ. 

- Asmo~ oynanıyor. - Elimizden ne gelir ki? ~ .-
Grip mikrobu merak etti: - Sizin elinizden bir şey gelmezse , Eyübe tabi K~erburgu nablyesi - ta1unin edilmiş, cesedi muayene""': 
- Hele ben de blr ghip göreyim! de benım elimden her rey gelir. 1 ~ nlıı Pirinçci köyünde işlenen feci ci - adliye doktoru. Salih Haşim de öliiJll 
Diyerek, antredekı1erden birinin pal Grip mikrobu bir anda ortadan kay- nayetin faill~ri bulunan Resul, A!ı - şüpheli görerek, Morga kal~ 

tosunun b"r kenanna ilişti Kapıdaki boldu. Gözle görülemediği ıçın onun J med, Mustafa, Mehmed ve Kaya, dün karar vermiştir. 
kontrolöre göriinmeden biletsiz olarak n!ıneye do~nı ilerlediğinin farkına va .! adliyeye ı...lim ediJıniıılerdir. Niyazi Müddeiumumilik hiidise etrab .... 
salona gird1: raniadılar. ve Ethem isimlerinde diğer iki suçlu tahkikata, devam etmektedir. . 

Bet perdeltlı: temsili birinci perde - * Makyajd• esas, her zaman söylediıi- ise henüz ya.laılanmamı;lardır. Yalan yere şahidlik eden iki 
(len beşinci perdeye kadar seyrettik -· miz gibi, tabii .görünebilmektir. Bir ka- Suçlular hakkında kızını ve hayvan- • • . 
ten .oonra: Grip mikrobunun Şehir Tiyatrosun • dın boyand>tıı halde ne kadar boyanma- lannı kaçırmak istedikleri Halli! ta - icadın fevkıf edıJdı Etrofındııkilerln y!izlerine baktı: da Asmodeyl seyrettiğinden bir gün ıruş veya az boyanmış görünürse makya- banca ile öldürmek, oğullan Yaşar ve Dün, Sultanahmed 2 inci sollı 1 

- Nasıl beğendiniz mi? sonra gazetelerde ŞU yazıyı okuduk: jında o derece muvaffak olmuş sayılır. Halid ile komşus11 M~ayı da yara - hakimi ket.ıhı şahadet suçundan, 
Ço~: cŞehir Tiyatroını dram kısmının ar· o nisbettc de hoşa gider. Bunun için yü- lamak suçlarından takibata başlarul - kadırun tevkifine karar vermiştir. _.. 
- Beğenmedik! ttstleri grip hastalığına tutulmuş ol • ze herhangi bir fOY sürerken onu nasıl -tır. Hanife isminde bir kad!nla, ~ 
Dedlle< .. çok azı: duklanndan Fra~va Moryak'~n ter- tabii gibi tıösterebileceğini, hiç değilse Suçlular, müdde~likte yapı • arasında görülmekte olan ;i 
- Beğendik! cüme edilen ve bır aya yakın bır za • tab!iye en fazla yaklaştırabileceğini bil- lan sorgularında, hadıseyı şu suretle hırsızlık davasında ~ahid olan bU Cevabım verdiler, grip mikrobu: mandanberi te.'llsil edilen Asmode dün mek lizımdır. anlatmışlardır: kadın, yalan yere şahadet etmiş~ 
- Bilirsiniz, dedi, benim azlıkla ba- gece temsil edi~~tir. Bu gece tem Allık. bu söylediklerimizin başında ge- - Biz Halllln kızı Pembeyi Kaya • Neticede haklın, suçlusu serbest "'1'·1ıoş değildir. Daima çokluktan haz .ıı edilece~ de filphelidir.• lir. Çünkü: Dikkat ederseniz ne pudra- om evine bçırmak için, yedi lı:lşl Bul'- bu davanın şahidlerini tevkif ed,,ıl 

ederiı'h. Binaenaleyh şimdi de ~u1t İsmet Hulusi :::s nın, ne kozmetiğ:n, ne kaş alınanın allık sadan hareket ettik. Mudanya tarikile müddeiumwniliğe teslim etmiştir· 
' ~ kadar g6ze çarpmadığını görürsünüz. 1stanbula ge1dık:: buradan da, Pirinçci 

1 Bunları b·ı ı·ıyor mu ·ıd·ını· z ?, Hatta dudak boyası bile onun gibi değil- köyüne gittik Biz kızı almak isteyin • Toplantılar: 
dir. Allıkta en ufak acemilik derhal sm· ce, aramız<la kavga çıktı. Bu arada si-tır. Yüze bir adilik verir. lfıh sesi de i~ttık. Amma, gece vakti Emin8nü Halkevinda kon••" 

1 

Halili aramızdan kim vurdu, ötekileri ve temsiller _,. 
Onu en güzel bir tazelik. canlılık ve ıv. kim yaraladı, bunun farkında değiliz. Emlnönil Ha.lkeTlndm: Bugün _.\ ı 

Kaburga kemikleri yuzunden 
idam edilen ilim adamı 

Sabun nasıl, ne zaman 
keşfedilmiştir? 

16 'DCl asırda y~aml§ ol'an Padua ünl· 
rersitea anallOini profesörü Andreas Ve-

1 • _ _ • Eski devJrıeröe sabun tesadüfen keşfe-
u!ina msan vücudunun her iki tarafın- dilmiştir. İ1Ahlara nezredilen hayvanla· 
daki kaburga kemiklerinin adedlerinlıı _ t- rm yağlan. mihrabdak.i odunların kulle-
bir olduğunuıı iddia et'ti~i Jçin .....,anya rile birleşrnif, bu halitadan sabun mey -
kralı ikinci "Filip tarafımlan idama maho-
kQm edilmiftir. dana gelmiftir. 

* * 
OOnyanm en yDksek dağı 
Everest yOkseliyormuş 1 

En yeni icad bir saat 

genrlik vasıtası olabilecek iken bu hale d Evi lzln c "' ı-~ı ~v ~ Bu jşlerl arnmızdan firar edenler yap- a m aı:.a Vö undaki Merkez .~' 
sokmamak için nasıl sürüleceğini ince- 1 k. M f nnnda Mn<$t' profesörft J'an Bann ~~ mış o aca usta anın elini, ayagı· nı .... 
den inceye bilmek, öğrenmek icab eder. dan Macar h:ıJk mus11ds1 hakkında b\f ~· bağlıyanlar da. gene onlardır. fera.n.! "Verllecek, bunu Bayan Hönör'ftO ~ 

Her şeyden önce, kullanılacak aJJığın Müddiumumili!c beş suçluyu da .ıf ün ne profesör .Jan Bailil'ln re!ak&tlle ~ 
cinsini düşünelim: Ya kuru, ya da yağlı cü sorgu hakimi Saminin huzuruna, çı- blr şan konser! taklb edecektir. 
olacak, ya toz. ya da komprime halinde kartmıştır. * ~ 
alınacal"11r. Acaba bunlnrdan hangisi da- Hakim. yaoılan isticvablarmı müte _ Perşembe, Cumartesi aqamlart 
ha iyidir'! akıb bec;inin de tev1dflerine karar v€r (20.30) da Evimlzl:ı Cağ;.ıo?tlundakl ?Atıl'~ zinde 05stcr!t şubemiz (Vazife) plf' 

Yağlı allık şüphesiz daha iyi tutar. mic;tir. temsfl ed'eektlr. 
Sürülc"ek yere daha lrnlay yayılır. Fa- Fi.,.~ri olan diğerleri de, zabıtacn, a- s~ nB!'İ Bir"iOi nizamnamesi 
kat b r mahzuru vardır. Uzun müdd~t ""111Tl :'l 1rf::ıftır. tadi1 edilecek ~ 
kullnnılırsn cildin delıklerini açar. Okrneydam c·na"eti faili tahliye lstnnbal Milli Sanayt Blrllğl bu ayın jl • Şu halde alh({ını alrn:ıdan önce yanak- el günü: Birlik MerkeZlnde bir toplant.ı ~ 
lnrının der"ı;inin yağlı mı, ya&"Slz mı ol- talebinde bl1° UndU pacaktır. T)pl:ıntıda senelik mesai ve ' · rnporlan okunacak ve 3512 sayılı pnuıt' ~ 
duğunu tetkik etmek şarttır. Yağsıı.sa, Okmcydanı cinayeti faili Ihsan hak - :re nizamnamede yr.p1lması nrurt r 
delikler pek sıkı ise - fazla ve sık sık sür- kında açılan tahkikata, 4 üncü sorgu tadll!t görüşülceekftr. 
mcmek şartile - yağlı allık mükemmel hakimliğine~ devam edilmektedir. Kecf ıkl!y Halkevtnde konfer "~ 
durur. Yok yağlı ise o vakit toz halinde Suçlu, dün bir istida ile sorgu hA • Kadıköy Ran~ninden: Balkevt kon~ 
ve kuru bir allık almalıdır ki esasen :açık kimine mi.iraca~t ederek, tahliye iste - lan Wncllı:lnandan başlıyarak her 
olan vey2 çabıx:ak açılıverecek olan de- ğinde bulunmu~r. Haklın bu talebin alt.-,amı .ııaat 8,30 da -.erllecektir. el.. 
ı:k'eri kendı· eıı·nı"zle a 1 1 reddine karar vermı·c~. İlk konferans 13 İklnclkft.nun 939 :~ 

1 çmış o ma ısınız. 'iu.1 akşamı Bay Mcs'ud Oürey tarafından ~ 
Gene fevkalade günlerde bir defa için Ştlph~'i bir ölüm hakkında tör Ttyatr!llnn) mevmu etrafında ~ 
yağlı allık ta süriilebmr. Makyajınızı te- tir. __ ..,, 
mizlediğiniz vakit mesela alkol kamfre fahkikat yap1·ıyor Altı aylık matbu lı:onferana ııateaı lfP" 
g;bi bir sıkıştırıcı su sürülürse. bir iki Adliyece şüpheli bir ölüm hadisesi Tinden alınır. Ve isteyenlere ıöndertllf· 
g~n yağlı allık kul1anmanın hiç'b.r tesiri etrafında tahkikat yapılmaktadır. Bir gi5mlekci dDkkAnındall 
olnıaz. Sultanahmedde, Ak.bıyıkta oturan yııngwn ~ıktı 1' 

CinE.ni tayir. ettikten sonra iabii bir İshak oğl~ Eşref isminde biri, evvelki Evvelki gece, üç buçukta Çakın'~ 
de rengini tayin etmek lazımdu. Bura- akşam evınde pastmna ;ı!e peynir ye - yokuşunda küçük Yenihanda üçün&.~ 
da, hoşunuza giden rengi değil. yüzünü- ~iş, .az. sonra da civardaki bir hamama ta Reşad J..oşa aid 6 numaralı g~ 

do. yllksek tepelerden akan bazı nehir- len ve elektrikle if!iYen bir saat yerleş- ze giden reng; seçmek mecbııriyet'nde- gıtmıştir. Fakat, Eşref )°lkandıktan ya- dükkinında bulunan so adan sıçrı•"',.t siniz. nm saat kadar sonra, birdenbire bir fe· vılcımlar tahta fizerine düşerek döt"".:ı 
lerlD lf&iıYa dQiru ineceklerine, ba~a Urmi§tir. Yastığın altında bulunan düğ- 1 k · :.. d .. - -1m -~ '-# Süt gibi beyaz. düzgu· n bir cilde kan na 1 p.eC'ırere~, uşup o üc;tilr. Eşre- yi tutuşturmuştur. Ateş itfaiye taP"' 

Torontoltı bir mimar, bizzat kendisinin 

Aniyat mütehassıslan dünyanın en yaptığı ve kansına hediye ettiği bir evin, 

,.Ok.set dağı olarak sayılan Everestin git- ksnsına mahsus olan yatak odasında ye
t.it.çe yükseldl3ln' idcija etftyorlar. Bu nl bir icadla tavana kadranı a~ağıya ge-

cihetlere do,..., tıvrılmasından istidW miye basınca kadran aydınlanmakta ve fın yed;;;.· past d öım·· lm d ·· d .. ··ım- -&& .. rengi bir allık son derece yarasır. • 'bı · ırma an uş o ası an son uru uştur. 
etmektedirler. • saati göstermektedir. ".J -··-···········-···········-····· ................ _ ................................................................ g;:.,:~ık :renklere morumsu allıklar iyi tapta•e manasından çıkarıp bayatıı bir Bu, şüphesiz normal derecede lı"jı 

Olıugacolarıma 

Ce11ahlarım 
Usaktan tık .. geldt, Dlyarbakır

cla eıturan Ba1 cP. F. F.> diyor ki: 
- Bir feDÇ kızı ailesmden iste -

m1ftlm. Anra brdeşimin aıümü 
prdl, mesPle yarıda kaldı ve me • 
rtndm aylan:a uman geç.ti Derlten 
'9te<Qtm )mm kardeşini gördüm, 
gönlQm ona aktı, şimdi ailesinden o
DU 1su,ecetlm, fakat evvelce büyü· 
lihıe talih olduğum için meseleyi iz
letl nefis maelesi yapacaklardır, 
ftl'lll)yeceklerdir, ne yapayım? 

* Btrbç gün .vvel de buna yakın, 
daha doğrmu az farklı bir mektub 
almıttım. Ona yaptıiım tavsiyeyi 
burada da tekrar edeyim: 

- VazgeçJıiz. İkisinden de vaz • 
ceçiniz. Bir aileye intisab eden er • 
kek oraya ıtt.birar vesilesi, ihtilaf 
vesilesi, dargmlık vesilesi olarak 
girmez, sevi~. itilif, barış &mili ol
malıdır. 

Vakıa: 
- Meselede yanlışlık var, biz bü

yüğüne değil, küçüğüne talı"b olmuş· 
tuk, demek elinbıdedir, belki ik • 
na da edebilirsiniz amma, »üyük 
kızın duya~ğı hayal sulrutunun ö -
nilne geçmek mümkün değildir. 

Nazgeçiniz. 

* Lüleburgazda Bay •K. Y· ye: 
- 21 yaşında bir erkek mutlak 

mecburiyet yoksa evlenmek için bi· 
raz acele etmiş sayılır. Para ve ka -
ıanç kafi değildir. Evlenmek için 

kemal derecesini bulmaya yaklaş -
masmı da beklemek llzıındır. An • 
ııenizı dinleyiniz ve hiç değilse as -
terlik vuifenizin J10nuna kadar sab
rediniz. 

* Bayan (A E.) ye: 
- Size Anadolumuzun şirin bir 

köşesinden ıbi r talib daha çıktı. Ad· 
res bende saklıdır. Hüviyetinizi bil -
dirirseniz size verebilirim. 

-T-1!1-y-z-B 

Tu hale koyabilir. yüzler ıçlndir. Her yüzün husust,-d ...1 
runcuya bakan a'Hiklar hakiki es- Yanılmamak için en esaslı kaide fUdur: umumi kaide de az çok değişiklıJe ~ 

k
mer

1
1<'..rde güzel görünür. Yanık renkli Allığın hududu cildin rengi içinde olur. Meseli: Uzun bir yu··zn :ıusa fl""j 

ızı lara da yakısır. k I".. aybolmalı, boyalı bebekler gibi boya· mek için allığı daha fazla kulaklara 1 

rn~~:~u.~nnızın cins ni ve rengini seçtiniz, nın , neresinde başlayıp neresinde bitt\ği ru götürmelidir, ablak yüzlerde dsb' 
ı.uUA olduğu kadar iyisinden de ı ·dit' dınız diy r Şimdi .. a - kat' yen farkedilmernelidir. Allığın gö- yade şakaklara doğru yükse}tIJleİJ I 

e nn. sıra onu surrneye ·· - - h .M gelmiştir. ~muz:~ r~. at~z ~tmesi hep bu. yüzden- Geceleri m~mkün <>lduğu kadar F ,J 

Aman dikkat ed"ni ··rum dir. Çü;:ku . H~ır yanağın tabıl tırmı- tına doğru -çıkarmalıdır. Bu usUl. bf1!:I 
ya geldiniz demek;ir z,El~ .~u f nkok~- z~h~ ~~le muayyen bir ~rçew içinde sa otuzunu aşanlara çok şey kd''IJo 

. nızm u acı bır ~bı gorunmez. --"' yanlış hareketi yüzünüzün yalnız şekli- 0 H d d . . Göz altının. yüzü yorgun gö~er-~'., 
ni değil, .manasını da değiştirebilir On .u u u be~ı o1rnamak prtıle allığa yahlığım gizler. Esasen çocuklars0- ~ 

· u verılecek şekil ıudur- Elmacık k · M JJJ " uzatacağı, daraltacağı, yuvarlaklaştıra- -sı- d b 
1 

·. . emıı;• pe kızların göz altlan, yanakların ~ 
bileceği gibi taze, genç gösterebilir veya ~i ua~a~a 3J ıyan ve sıvn .uç~ann~an bi- kısıdır. Bunun için değil midir k,i o 
........................................ § 5 oğru uzanan bır uç kö§e. dar taze anru· nu· rler ~ 

........... ·-······ .... ·-······· :C." • _..,,,. 1 be ce k s ı z ı n m aska;~;ı-~;~;.·;·----·-··-·-···· .. ·········--···-···················ç::~-e-; 1 
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Bir Saraylının Hatıraları 
~~~~iYakın Osmanh tarihine aid ifşİat: 1 

Abdüiiziz ViliahdM-Maradı 
ölümle tehdid ediyor I 

Şair Akife yapılan 
hücumların akisleri 
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(~_E_s_ki_Ş_e_hr_em_i_ni_o_pe_ra_to_·r_C_e_m_il _T_op_u __ zlu_n_un_ha_tır_a_la_rı _) 

Damad Ferid beni divanılıarbe 
"' vermege kalkışmıştı/ 

Son derecede budala bir adam h. Evinde kendisini ziyaret edeceğimiz günlerde 
pencerede bizi bekler, arabamızı görür görmez, piyano başına oturarak gürültü 

etmeğe ba~lardı. Biz içeri girerken de "Mütalea ile meşguldüm. Çok 
yoruldum. Zevki musiki ile dinleniyorum,, derdi 

Cemil Topuzlu: 
- Nafıa nazırlığından çekildiğime 

dair kaleme eldığJm istifaname mün -
derecatı pek ağır ve hakaret dolu ma
hiyette idi, dedi. (•) Bunda, cKuvvayı 
inzıbatiye• adı veriloo serseri güruhu
na aid te~kilatın yeniden canlanması -
na, hortlamasın'\ çalışan Damad Ferid 
haininin bu hareketini, mem1e.ketl 
hala ikiye ayırrnağa çalışmasmı takbih 
ediyordum. Ayni zamanda, eğer bir 
müddet d:ıh1 iktıdar mevkiinde kalırsa 
millet ve memleket için tamiri kabil 
olmıyacak felaketlerin zuhuruna sebe
biyet vereceğini de ta9rih etmiştim. 

İstifanamemin sureti, o zaman Ana
doluda neşrolumm gazetelerde çıktı ve 
zannedersem iyi bir tesir de bıraktı. 

Lakin. Damad Ferid haini, istifana· 
memi okuyunca. küplere binmiş. Hatta 
cvaktin sadrazamına karşı, maiyetin • 
deki vükelaoan birinin bu derece it • 
ham.kar ve hakaret amiz bir istifane· 
me vermek C'Ür'etinde bulunmasının, 

tarihi Osmanide hiç bir misli ve me -
nendi olmadığını > ileri siirerek beni 
derhal Nemrn<l Mustafa divanıharbine 
vermek istemiş! 

Ayni zamanda, yerime yeni bir nafıa 
nazırı bulacağı yerde, rcfakatlerini ar
zu etm('diği dahiliye nazın bay Ahmed 
Rcş·d Rey ilP maliye nazın bay Reşad 
ve diğerlerini aradan silkip çıkarmak, 
böylece ~erhestce harekete kavuşabil
mek için Vahdeddine istifasını götür
müş! 

Tahtaravalli oynunchn farksız olan 
bu danışıklı döğüşün tabii icabı olarak, 
Vahdeddin, cMesnedi sadareti > gene 
eni!itesi Damada tevcih etmiş! Bu defa 

c•ı istıtanarr.en!n ııruretı tshnbnl ~hre
mınıertne ald olmak üzere neşredilen kita.b
da vardır. 

S. A. 

H amamcı, aralarında bu derece 
ahenJı: gösteren ana-kıza Aşık 

ve hayrandı. Karısını el üstünde tutu· 
yordu. 

Hayat böylece devam edip dururken, 
ani bir hadise bu berrak semayı bulut· 
land1rdı: 

Ülfet hanım konağa gidip geldikçe 
Rananm her dem inki~af eden güzelli
ğini medh edP ede, bunu akibet Sami 
Mollanın kulağına kadar duyurrnuc:tu 
Mollanın gönlünde deThal eski göz

desine karşı bir işt_iyak, yenilmez bir 
heves uyandı. Günlerce, herif, Rana -
mn hayali1e çıralar ı;ı;ibi tutuşup. yan
dı. Onu evlendirenlere mani olmayışı· 
nın nedameti'ni duvdu. Bin tane baha· 
ne bulup, o vakit, pekala muhalefet e
debilirdi. Rana. elden kacmlacak par 
ça mı idi? Büyütmü~. bu yac:a getirmis 
tam safasını sürerek iken, enavi ~ih" 
baskalarının kovnuna atmıst~. Amma 
gebe kalmış. çocuk dü~ürmüstü.. nr 
çıkar? Doğurmadıktan sonra bu gebe· 
lik savılmaz idi ki! Muaşaka1annın ilk 

• 1 • 
safualannı yadet1ıkce. uykusu !kaçı -
yordu. RAnayı mutlaka tekrardan ele 
geçirmeU, perde altında, eski vaziyet i 
devam ettinneli idi. Hem şimdi bu da
ha da kolay, daha da tPhlikesizdi. İş. 
araya emin, ketum ve b~cerikli bir a -
dam bulup koymakta idi. Bu, kim ola
bilirdi? Sa.mi Molla uzun uzun düşün· 
dü. Vaktile. j?encliğinde. Fetvahane 
mOsevvidlerinden iken, bazı arkadaş -
larile Kıztaşında Seniye adındaki bir 
kadının evine uzun müddet devam et· 
mişti. Seniye çok kurnaz, üzerine sal
d1rdığı avı kaçırmıyan, yezid bir mah
ltiktu. Dah:ı o tarihte, elinin altında, 

İstanbulun en seçkin kadınlarını bu · 
lunduruyordu. Kaç defa, Sami Molla -
ya: 

- Şahinim! Bize geldikçe pek dur -
gun duruyorsun, üzülüyorum. Burada· 
ki kadınları beğenmiyorsan, söyle: Ki
mi ister isen, kimi gözüne kestirdi isen, 
ayağına getirE::yim! dem~ti. 

Dam.ad. Ferid haini 

kabineye kimler girmişti, biliyor musu
nuz? Ne kadar Damad Feridin karşı -
sında elpençt> divan duracak cEvet 
efendimci!·l~r varsı:ı. onlar! 

Artık, vaziyetin bir çıkmaza girdiği
ni anlamak zor bir şey değil idi. 

Bu sırada, divanıharbe verileceğim 

hakkındaki riYayet de tahakkuk etti. 
Memleketin büyiik tehlikeler geçirdiği 
buhranlı bir sırada sadrazamı tahkir 
etmek, meşru hükumet kuvvetine kar
şı cephe almak ve asayişi temin gaye
sile teşkil olunaıı devlet kuvvetlerini 
çapulcu diye tavsif eylemek suçlarile 
tevkif edileceğimi, bir sabah erkenden 
Çiftehavuzlardaki köşk:üme gelen kar-

deşim Nebil merhum te1Aş ile anlattı 
ve: 

c- Ağabey, bana kalırsa hayatın 
tehlikededir. Dakika geçirmeden kaç-
mağa bak!> dedL 

Nebile: 
- Öyle ise, bana pasaport almak ü

zere hemen polis müdüriyetine git, ce· 
vabını verdim. Seyahat esnasında ıa -
zım olacak eşyamı toplamağa, valizimi 
hazırlamağa başladım. 

Lakin, Nebil merhum bir türlü gel
mek bilmiyordu. Öğle üzeri olmak üze
re idi. Her şeyi hazırlamış. gö7.1erim 
yolda, biraderi. hac yolundan dönecek
miş gibi, sabırsızlıkla bekliyordum. 
Böylece, bir saat kadar daha geçti. Ni
hayet bizim birader de gözüktü. Fakat 
yüzü hiç gülmüyordu. İlk sözü: 

c- Ağabey, vaziyet kötü!• 
Demek oldu. 

Gazete kiğıdl~rı meğet 
ne işlere yararmış ? 

F ransada gazete kağıdlarının ev işlerinde oynadı~ 
mühim roller ve Fransızlara göre gazete kağıdııııO 

sıhhatin korunmasındaki ehemmiyetli mevkii •.• 
Bir Fransız mecmuası cGazete kiğıd • tıkacı ile temizleyiniz. Terementi ~ 

lan deyip geçmeyiniz. Evinizdeki gaze - bu gibi hususatta kullanıhnak ~re 
teleri iyice muhafaza ediniz. Bu kağıd - tılan tozlarla da temizliyel>HirsiJliı. 
ı~an ~er ~~su_st~ bü~k istifadeler te- 6 _ Tavalar için : 
mın eyliyebilırsınız• dıyor. 

Fransız mecmuasının sayıp döktüğü 

bu istifadeleri beraberce gözden geçi -
relim: 

1 - Çöp tenekeleri için • 
Çöp tenekesinin paslanmasına, kirlen

mesine, fena kokmasına mani olmak için 
tenekenin etrafına ve dibine "kalın bir 
tabaka gazete kağıdı yayınız. Çöp attık
ça gazete kağıdlarını Üzerlerine koyu -
verirsiniz. Bu suretle çöpler muhafaza 
altında bulunmu~ olur ve koku neşret -
mezler. 

2 - Bulaş•k için : 
Bulaşık yıkamadan evvel k;rli tabak, 

ve sahanları evvelemirde bir gazete U
ğıdı ile temizleyiniz. 



Seven de abdalda, •evilen 
de, ,ünkü seven ıev:lmiyece· 
iini bümcdiği halde gene .e
ver, ıevüen de, aevildiğini bi
lemediği için ıevmez. 

* Sevene: 
- Niçin ıevdin 7 
Da· e ım •. 
- B.'lmem? 
Dedi. 
- Naııl ıevdin? 
Dedim: 
- Unuttum/ 
DeJi. 
- Ne kadar sevecekıin! 
Dedim: 
- Bümiyoram amma, .zan

nedersem ıevilinciye kadaT ! 
DeJi. 

* Seven inıanla ıevmiyen in-
'?n Ql'cuındalıi larlı fUdUT: Bi
rıncinin hiıleri lra.vvetlidiT. 1-
ltincinin aklı likri/ 

* Seven inıan, her feyi yapa-
run iddicuında olup hiçbir ıey 
>'01>Clınıyan inıanda. 

* Sevene: 
- Sevgi nedir 1 
Derıeniz hemen 6Özleri ya

forır: 

- Göz yapdır! 
Der. 

* imanlar araıında en acına-c ... 
Qgı, •even ayni zamanda da 

•evilrneyi aman inıandır. 

* .Seoen inıanın gözleri bir 
Jtt_ıkroıkopa benur. Minimini
)'ı koeaman görür. 

- . 
~·Bu takma di§lcr beni çok rahatsız 

tt1orıar. 
....... 8 
J/ en lize, hakiki cliftcn farkı olmı

CleaJc "~ -.ı~ 
...____ --ıııe ..... m miydi bayan? 

Hayvan sevgisi 
- Hayvanları ç.ok sever. 

Muhakkak 
mı? 

Muhakkak.. 
Geçen gün nişan

hs"le konusuyor ~ 

lardı duydum. Ni
şanlısı chayvanla • 

rı sever misin» diye sormuştu. O da cba
yılırım~ dedi. 

- E sonra? 
- Nişn n lıı:.ı en Ç'Ok hangisini sPversin: 

dedi. O da .mavi tilkiyi> cevabım verdi. 

* 
Yanım asın 

İki arkadaştılar. Birlikte oturuyorlar-
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lardı. Biri: 1 - Balık avından dönüşte 
- Sol kulağım 

çınladı. Tına uğrayıp bir kilo balık almayı v-

Dedi, ötekisi: nutma .. öğleye yiyeceğimiz yok. 

Aleyhinde --------------
bulunuyorlar. 
Cevabını verdi. 

Sol kulağı çınlıyan düşündü: 

- Muhakkak Necladır. 

- Nereden bildin? 

- Sen clacak değilsin ya, yanımdasın. 

Doktor, gripli hastasını muayene etti: 

- Hele bir kar 
gelsin! Bu hasta • 
lıktan eser kal " 
maz. 

Doktor g diyor. 
du. Hasta vizita .. 
yı vermemişti, ha 
tırlattı: 

- Vizitemi unuttunuz. 
Hasta yatağında doğruldu: 

- Karı gönderin viziteyi ona vereyim. 

* 
Korksanıza 

Hindli fakir, fakirizm tecrübeleri ya

pıyordu. St'yirciler 
arasından bir ka-

dını sahneye ça -

ğırdı; seyirciiere: 

- Şimdı bir söz 

söyliyeceğim, bu 

bayan tiril tiril tit 

!"'İyecek! 

Dedi. Yavaş sesle kadına söyiedi: 

- Ben dişç'yim, dişlerinizi sökerim. 
Kadın güldü: 

• - Korksanıza. titresenize. 

Kadın gene güldü: 

- Ne diye korkayım, titriyeyinı .. Be

nim kocam da dişçi! O benden korkuup 

t!trer! 

Sevilen ıevildiğini, öğrenin
ce ser.ımez. 

* 
Kadınlar ıevildikleri için 

değil, sevilmek istedikleri için 
severler. 

* Sevilen, ıevildikçe gü:zelle-
tir. 

* 
Sev'len mes'ud yafar, ta ki 

kendi de sevinciye kadar. 

* Her SP.Vimli ıevilmez, her 
$evilen sevimli değildir. 

* Se11ilmek için 'yalnız göz bo-
yamasını bilmek değil, yüz, 
saç, kirpik boyamasını bilmek 
te lazımdır. 

* 
Y :rmi yaıında iken sevil-

mek tabiidir. Otuz yaıında i
ken ı.evilmek bir tali mesele
sidir. Kırk yaıında iken sevil
mek muc:ze olar. 

* Sevilenler sevildikleri ıçın 
kib "rlenmemelidirler. Sevilmi
yecekleri zaman da gelecektir. 

* Sevilen kedi tırmalar, sevi-
len insan da hakeza! 

* Aık bir elile zehir, bir elile 
panzehir serpen bir peridir . 
Zehiri ıevenlere, panzehiri ıe
ı'ilenlerc serper. 

*** 

- Pahalı diye şikayet et
meyiniz, başkaları arttm
yor, ben eksiltiyorum. 

- Sarhoş olursam karım 
beni eve afflııyor. 

- Sen de eve aytk git! 

- Büyük bayı sakın kırmı
ya.sm. 
- Onu da bula.§ıklarla be-
7'aber mi ytkıyacağım da 
bövbı ıöı/lilyorıunu.z? •• 

- Evet, yarım kilonuz §im
di dört yüz gram geliyor. 

- Ben de o zaman karımı 
kapı dı§an atıyorum. 

Sayfa 9 

Sinema ylldızlarının 
batıl itikadları 

Pola Negri mavi taşlı bir güzügün, Ginger Rocers bir 
tavşan ayatının, Jeanette Mac Donald bir yelpazenin, 
Spencer Tracg bir at nalının, Gary Cooper bir dudak 

boyasının ugur getirditine inanırlar 

Joa:'!ı Crawford ve ~ Trocıl 

Sinema yıldız ve san'atklrlan kadar 
cuğur getiren şeylere• itik.ad edenler u 
l:Nlunur. 

Mesell: Hollywoodda tnııunan dVl1 
san'atkArlar evlilik yüzüklerini uğur tıl
sımı telAkki ederler. Film çe-virdtklerl 
sırada, rol icabı olarak bu yüzül'Q p&l"

mağından muvakkaten bile olsun çaka• 
ran san'atk~r hiç yoktur. 

M. G. M. kumpanyasının 99virtmif ol
duğu b ir filmde Maureen O'Sollivan ve 
Virginia Bruce biri bir beklr ha!ta ba
kıcısı; diğeri de bir salon kadını rolleri• 
ni yapıyorlardı. Muharrir John 1'arrow 
ile evli bulunan Maureen parmağından 
yüzüğiinü çıkaracağına rolünü feda ey
lemeğe hazırdı. Buna bir hilei şer'iye bul
mak lCab eyledi. Yıldız parmağına çok 
gmiş bir yüzük taktı. O kadar genit ki 
nişa::ı yüzüğü onun içinde kayboluyordu! 
Şimdi bu gilzel yıldız rollerinde evlen
memiş kadınları temsil eylediği vakit 
muhakkak parmağına bu yiUüğQ geçir
mPktedir. 

Virgin'a Bruce daha basit bir mule 
müracaat eylemiştir. Bu gibi roller yap
tı~ı vakit yüzüğünün üzerine çok ince 
bir eldiven derisi geçirmektedir. Fotog
raflarda bu hile farkedilmemektedir. 

Joan Cra'1.rfnrdun daha pratik bir bu
luc;u vardır. Nişan Yfizüğü o kadar garlb 
bir tarzdadır ki ona nişan yilzüğü demek 
için b;n cahid Hizımdır! 

Pola Negrlnin yüzüğü .zikre değer: 

Bunu bir panayırdan almıştır. Mavi bir 
taştır. ÜzerindE> uçusan ve ağızlarında 
bir at nalı tam·an iki güvercinin resmi 
vardır. Pola Negri bu yüzüğünden hiçbfr 
sebeble ayrılmaz. Onun uğur getirdiğine 
dehşetli itikadı vardır. Yüzüğü kendisi

ne satan ihtiyar kadın bunun mutlak bir 
saadet tılsımı olduğunu, fakat kadrini 
bilmek lbım geldiğini söylemiştir. İşte 
bunun lÇindir ki bu gilzel ve olıgun !ine
m:ı yıldızı bu yüzi\ğünfi geceleri bile par
mağından Çlkannamaktadır. 

Katrin Hepburnun hanın doğuşundan 
282 sene evveline aid altın bir böceği vat'
dır. Ptoleme ailesinden bir prenses tara
fından istimal edilmiş olan bu yüzük b"r 
uğur membaı imiş. Bu altın böceği hiç 
bir suretle elden çıkarmaması kendisine 
tavsiye edilmiştir. O da bu tavsiyeye e
hemmiyetle riayet etmektedir. 

Loretta Youngun tılsımı mukaddes 
Hind fillerinden birin.in <fişinden ya • 
pılmı~ bir heykeldir. 

Ginger Rooersin locasında blr ta~an 

GaTy Cooper Ma.rkopolo film.lnde 

ayağı vardır, film çevirmefe gitmeden 
evvel muhakkak bir defa o tavşan aya
ğını eller. 

Adolphe Menjou İtalyada seyahat et
tiği sırada yolda bulduğu çok yassı bir 
taşı yanından ayırmaz. Bu taşın üzerin• 
de örtüsüne bürünmü§ bir ccin> resmi 
vardır. 

Duvalles (Fransız san'atkarı) batıl it!ıo 

kadlara manmaz. Fakat locasında b1:r 
Fransız köylüsü minyatürü vardır. 

Fernand Gavey, otomobilinin önünde 
bir kelebek heykeli bulundurur. 

San'atkAr bundan üç sene kadar evvel 
bir otomobil knzasına uğramış, otomob11 
parçalandığı halde ne kendisine, ne de 
kelebeğine bir ~ey olmuştur. 

J eanette Mac Donald Fransız kraliç~ 
si Marie Antoinette'e aid olan çok güzel 
bir yelpazeye maliktir. Onu locasından 
ayırmaz. 

Clark Gable bir şiir kitabının cuğur~ 

cctirdiğine inanmıştır. Kitabın ayni yer
de bulunmasına dikkat eder. 

(Devamı 10 uncu sayfada.) 



to Sa,.t. SON POSTA 

Tayyare Piyangosu 
26 ıncı tertibin üçüncü keşidesi bugün bitti. Kazanan 

numaraları aşağıdaki sütunlarda bulacaksınız 

50,000 lira kazanan 

3441 

15, 000 lira kazanan 

16202 

12,000 lira kazanan 

34889 
10,000 lira kazanan 

4810 

17602 26012 31524 12286 10445 
9481 2481 14616 16194 6762 

27985 412 624 13032 16298 
17748 21219 18497 20238 22701 

2743 28405 14933 38838 25357 
15319 23109 22502 

28796 27757 

6987 5312 
8857 6013 

33823 12909 
37762 17920 

23646 

100 lira kazananlar 
34237 

5753 1121 24020 9108 11273 
24107 32516 16745 39701 14442 
26152 1983 8584 5121 16270 
36318 12384 5449 36710 14186 

399 33093 13394 16688 4450 
29624 20258 34511 37614 31987 

Bir Saraylının- Hatıraları 

31738 39418 957~ 

37659 33390 33607 
20252. 20956 19440 
23027 16762 32365 
28552 30676 4500 
19011 29178 21510 
12454 30653 36762 
11287 38468 16297 
24757 14272 3421 
13470 18075 32868 

-···--

16135 
23181 
36814 
17611 
19325 
11128 
14210 
35408 
26729 
21960 

36035 
7045 
7594 

28675 
22528 
39519 
38138 
25984 

At"ılıt· kapanıı fiatlan 11-1 .. 939 
ÇEKLER . 

AçılıJ 

Londn 6.88 
Nn-Yort ·~o 8625 
Parll S,3.25 
·~IJlnc> t t2:lS 

CeneTH ~8.46 

Aın.atard&a 68.4021) 
Berltn 60 47.l5 
Brüksel : 1,27 

At.ına l,0125 
Rotu, ı.Cı47o 

Prıır 4, ~2ö 
MadrtıS fi S.i 
Varto'Ya t 8d.iO 
B..;dıpeıte : .su 
Bökret \,Mlı5 

Belı:rad ~.812Ö 
Yotohama :..4 32 G 
fi'.>ıcholm 30 2.ı.O 
Moako'Y& u 73 

1 

n.;ı.ıJ 
1'ftrk borcu I ll•ıı:: 19 J2ö 

• • il • 19 56 
• • UI • 19 J2ö 

Kap' u ı 
S,91 

~6 Ci'.l'ıö 
3,33·6 
t,6571> 

f8.60ö 
t8 81 
so.7J 
U,37115 
1,077ö 
1. 5.,(j 

4 J4u 
5,91 
~S 9-Hü 
~5 0.& 

"· 02i) 
~ ,li27u 

S4 5025 
so 2.ı; 
2.ı,8() 

• 9 34) 

19 325 
111 325 

Eski şehremini operatör Cemil 
Topuzlunun hatıralan 

(BC§tarafı 8 inci sayfada) ca bir çok kitabJan açıp açıp koyaca~ 
hareketimin fevkindedir. Biraderi ali- tır. Sonra da,piyanonun başına geçti 
l~rinin, seyahatine, tarafı hükCımetten tanğır tongur bir şeyler çalmağa baŞ' 
mfö;aade olunmamaktadırl» lıyacaktır. Bi7.i bu vaziyette kabul eı 

İzahatını verdi dip, aklı sıra da gösteriş yapacaklıl'·' 
Ben de, alt"ificele buraya geldim. Vakta ki yahya yaklaştık. Mera~ 
Biradere: pencerelere bakmağa başladım. Hakl" 
- O halde, dedim, Avrupaya git • katen, Damad Ferid orada idi ve biziflJ 

mek yerme, Bekirağa blöğünde ihti - geldiğimizi anlar anlamaz hemen k•T 
yarı ikamet gözüküyor! bolmuştu. 

Zavallı, bu söz1erimden fevkalade İçeri girip yukan çıkınca, bay !Jı• 
müteessir olmakla beraber: med Reşidin dediği gibi, piyano da kU• 

c - Sen merak etme ağabey, ben bir laklarırrıızı tırmalamağa başlamıştı. 
çaresini bulurum!> Kendisile yüzyüze ~elir gelmez: • 

c - Affedf'rsiniz. Mutalea ile ıneŞ 
Diyerek teı-s yüzü gitti! ı F 
Ar d 

'k' t b ıı ka guldüm. YoruJdurn, biraz piyano ça 
1 

a an ı ı uzun saa . ana yı ar - zevki musiki ile dinlenmek iştediın!» 
dar gelen iki uzun saat geçti. Nihayet :R 
telefon çaldi. Merakla koştum. Birader: Deme~n mı? S<mra, bay Ahmed ~ 

şidin yoldaki :kehanetinin, evvelki ıl' 
«- Hemen gel ağabey, seni Sirkeci- yaretlerinden edindiği tecrübelerin ne 

de bekliyorum. Pasaportunu hazırla - ticesi olduITTınu anlamıştım. 
makl& meşgulüm!> Damad Feridin hamakati hakkınd• 

Diyordu. Sabahki perhiz ile şimdiki size başka bir misal daha söyliyeyirıl 
15.hna turşusunun neden ileri geldiğini Bir gün, viike1a meclisinde onu tam ild 
anhyamamakfaı beraber, çocuklara te- saat bekledik, Babıali dilsizlerile ha' 
la§la veda ettim, hemen yola çıktım. herler gönderdik, gelmedi. Artık canı~ 

Arabada, Damad Ferid haininin oy- sıkılmıştı, odasın~ ben gittim. Daha d' 
namak istediği oyunu düşünüyor, bil - zımı açmağa vakit kalmadan: 
tün ahlaksız ahmak ve cahillerden bek- c _ Ama~ paşa, iyi ki geldin. Zih 
lenen budalaca hareketlerin ondan da nim gayet mühim bir mesele ile o kt' 
sadir olmasını tabii buluyordum... U- dar meşgul ki sen de dinle!• dedi._~~ 
zun zamandanberi yakından temas et· eer bu gayet mühim mesele ~u ırn~ 
mek bedbahtlığına maruz kaldığım bu Karsısında sa~tlerdir tuttuğu 'Omid va· 
herif daima ya malayani işler ile uğ • pur~ süvarisinden; kömürün, vapurda~ 
raşrnış, yahud şerre alet olmuş idi. mavnalarla, mavnalardan vapura nasıı 
Hatta, en miihim müzakereler esnasın- döktürülüp boş:ıldacağını hıüzakerf 
da bile, dımağınm kuvveti takib fikrin· e<livormuş! 
den, muhakeme kabiliyetinden mah • Gördünüz mü zeki adamı !. 
rum bulunduğu için, bahsi değiştirir, İşte, bu herifüt ui!nına, kısa bir müd 
havaiyat ile meşgul olurdu. Kendisini, det evvel kurtnrd;ğımız bay Ebubeldt 
ilk gördüğüm gün onu kibirsiz ve nor· Hazım Tepeyranıın halefi olmam• 
mal bir adam sanmıştım. Fakat, bu ramak kalmıstı. Bereketversin ki met" 
zannımı, kıs~ bir zaman sonra bay Ah- hwn biraderim Nebile! Yukarıda d• 
med Re~id Reyin ik~zı ve şahsi görgü- söv1edrnim vechile, onun telefon milJ• 
lerim :le derhal deği5tirmiştim .. Da - desile yola çıkmL~, Sirkeciye varmış ' 
mad Ferid budalasında, her şeydC'l'l tım. Nebil merhum, beni görür aör · 
evvel alim ve sanatkar taslağı bir hü· mez 11asaportuwn elime tut.uşturd&J. 
viyet taşımak hevesi vardı. Hatt, bir Merakla: 
gün, yani daha nafıa nezaretinden isU- _Nasıl becerdin bu isi? dedim .. _,. 
fa etmeden çok evvel, dahilive nazın _ İngiliz rnüme~siTiiğindeki möc;r 
bay Ahmed Reşid Rey ile birlikte Balta Ravan'a gittim. Vukuu hali anıattıtrı
limamna gidiyorduk. DP .. ı.<ıı Damad Fende telefon etti! Bö1' 

Otomobilde, bay Ahmed Reşid Rey: lece seyahat;ne müsaarlP alabildim! 
1 

c - Darnad cenahları, bizi şimdi cevabm.ı ve!"di. fste, t 920 senesi evlÔ' 
pencerede bekler!• lünün 22 sinde. fstanbuldan, ak~af11 

Dedi. karanlıit·nda. Sark eksoresile ayrtldıt1'-
Merakla sordum: Damad Ferid mel'ununun pençesindetl 
- Niçin? kurtularak Ni~e kartım! _.,. 

ba;~ı!~~md;~~~ğ~~~~~!~örünce terli· .......................... ~·;;~ö·~~~··~~·~j··;0 
- Ne gibi tertibat? ,, TiYATROSU 
c- Ciddi eserler dkuduğunu ispat Tabimdo lıu gec• 

edecek. ilmi tetebbüler ile meşgul bu- ( HiS El ŞAYiA) 
lunduğunu anlatacak bir vaziyet takı- Vodvil 3 perde 

nacak, yazı masasmın üstü~ Fransız· Pelc yalanda insan Mablll 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstaııbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

Bay Ali Saminin 19955 hesap numarasile Sandığımızdan aldığı 1000 UraY' 
karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermed'ğinden hakkınd• 
yapılan takib üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı ınad· 
desine göre satılması icab eden Beyoğlunda eski Kamerhatun yeni Kalyoncukul· 
luğu mahallesinin Fakır sokağında eski ve yeni 22, 24 kapı 436 ada 17 parsel 
N o. lu maa dükkan bir apartımanın beş hissede iki hissesi bir buçuk ay ınüd· 
detle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır· 
Arttırmaya girmek istiyen 400 lira pey akçesi verecektir. Milli bankalanrnı,. 
dan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikm:ş bütün vergilerle bele
diye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedelı ve tellaliye rüsumu borçluya aid· 
dir. Arttırma şartnamesi 16/1/939 tarihinden itibaren tetk;k etmek istiyenlert 
Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve salt 
lüzumlu izahat ta şartnamede ve takil:> dosyasmd:ı v<ırdır. Arttırmaya girflllf 
olanlar. bunları tetkik ederek satılığa çı kanlan r nkul hakkında her şetf 
öğrenmiş ad ve ifbar olunur. Birinci arttırma 9 ' Perşembe günü Cağalo~ 
lunda kain Sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat jhalt 
yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icab eden gayrırnerı· 
kul mükellefiyeti ile Sandık alacıığını tamamen gecm·ş olması şarttır. Aksi ta!C• 
dirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak ş:ırtile 27 /3/939 tarihine rnüsadif pa· 
zartesi günü ayni mahalde ve ayni saatte son <!rttırması yapılacaktır. Bu arttıl"" 
re.ada gayr:menkul en çok arttıranın üstUnde bırakılacaktır. Haklan tapu stcil· 
lPrile sabit olmıyan alakadarlar ve irti hk hakkı sahibJer'nin bu haklannı ~e 
huı:.usilc faiz ve masatife dair iddialarını ilan tarihindrn itibaren 20 gün içiııd8 
evrakı müsbitelerile beraber dairemize b:ldirmeleri lazımdır. Bu suretle haldB' 
rını hildinnemis olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bede~İ" 
nin paylaşmnsmôan hariç kalırlar. Daha fazla rnn liımat almak ist'yenıerırı 
938/88 dosya nurnarasile Sandığımız Huktık İşleri servisine müracaat et.nıelet1 
lüzumu ilan olunur. 

*** DİKKAT 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek fstfyenlt" 

re tahmin edilen kıymetin yansına kadar ikraz yaparak usulüne göre kola)'!JJ 
göstermektedir. (222) 



.... .., ., .• 
İstanbul esnafı · dün 
Valiye derd yandılar 

Ekmek fiatlarını 
ucuzlatmak için 

,. Çemberlayni ( 50) bin kişi karşıladı, 
<Baıtarafı 1 inci sayfada) 

(Ba§tara.fı 1 ind IQyfa.da) kişi tarafından hararetle alkışlanmış ve 
Ucuzluk etrafında Cümhuriyet Hallt c Vjva, lıvazelerlle sel~anmışlardır. 

Partisi İstanbul villyet fUbesi de tetkik- Meydanda. Romadaki İngiliz kolonisine 
(Ba~ ı inci sayfada) termeli ondan sonra dükkinlarmı tapa- ler yapmaktadır. Vilayet idare. heyeti A· de hususi bir yer tahsis edilmişti. 

1-n? :Bunu müstakbel konservatuvar bl - mahdı;. MaaleseJ bn dükkanları istedi - :ıasından İbrahim Kemal. Galib BahU - İngiliz nazırları. halkın mütemadiyen 
~yed kadar merak eder, du_:urum: ğimiz şeraıtte biz fyaptıramayıı. Buna yar. Ekmek, et, süt vesair gıda madd~ - artan coşkun tezahüratı arasında otomo
b ""U.O Lütfi Kırdar. esnaf cernıyetlen içinde bulunduğumuz ieTaitte imk1m yok. leri üzerinde meşgul olacaklar ve tetkik· bile bind kten sonra. İngiliz ve İtalyan 
astanesinde tetkikat yapacak, bilahare Fakat yer gösterilebilirdi. . lerini bir rapor halinde valiye verecek - bayraklanle süsltruniş olan sokaklardan 

ts?:ıatın derdl.....n..ı dinlivı>ce"'..,,, ... ~ dediler. Lutfi Kırdar bu ııkayetl de deiterme geçerek doğruca kendilerine tahsis edi -a '-U'-U " - ....... ~ lerdir, • 
unu fır.,at bıldim. kaydediyor. . . . Ekonomi istişare heyeti ekmek fiatla- len Vılla Madama'ya gelmiş ve burada 
Sabahı yin vali evveli makamı viW. - Tel'Zilerm derdlcn rını indı.rmek içın ısrar etmektedir. Fı • bir müddet ıstirahat etmişlerdir. 

~ete geldi. Kapıd~ içeri vali olarak gir· Sıra terzilerde. ~.ldı ~zü terziler de- nncılar. he) etin bu yoldaki teklifıne iti- Çemberlııyn ve. Halifaks, bilahare kral 
ı. b raz ~onrs Parti başkanı LUtfi Kır - ı~gesi bakalım ne soyledi: . . • . raz etmişlsr, fiailar indirlldiğı takdirde sarayına g"derek hususi defteri imzala -

~ar olarak çıktı. Buradan Partiye gitti. - Efend.Jn, belediye terzıler~ mali. ı~ tablakar ve bakkallara ekmek vermi)e- mış ve daha sonra da başvekaletin bu -
a1:i h:nasındn işlerini gördü, bİnayı be- lerini bizden sorar. Bunl~n ~~ .tı:tkike ceklerini ileri wrmüşlerdir. 1unduğu Venedik sarayında Mussoliniyi 

ledaye I"eisı Lutf~ Kırdar olarak terketU. I kalkarız.. Fakat bakarız k~, hi~ ~ırı ce - Tablakar ve bakkallar ekmek satama - ziyaret etmişlerdir. 
E.5w f hnstaıı · d m!yete ::rnyıdlı değildir. Bız butun esnaf dı!da 1 tnkcl:rde halk. fınn ara hücum lık görfi~me 

niı helediyo.
3 

· · L .... :n ~dara esnaf gLb~ terzilerin de cemiyete kayıdlı olma- edecek, bu :v,üzden şehirde ekmek buhra- İngıil.z nazırlarile Mussolini arasında 
b:ı.,+A_ .. reısl \.l ıhhf . terzilere 
~'<lllesinin kapısında yetiştik. Fakat tu- sını istiyor ve s muayencnm A • • nı bnşlıyacaktır. Bu noktayı ehemmiyet- yapılan bu ilk görüşme bir saatten fazla 

hattır, hastanenin idare hevetinden bir de ıeşmılini arzu ediyoruz. :Mesel~ ışçı le gözönünde tutan İstanbul emniyet mii- sürmüştür. G'ö.rüşme samimi lbir hal\l'a 
~t, !anki belediye reisi, ~raya hususi kızlar, çocuklar içerhıinde müteverrun ve dürlüğü ekonomi istişare heyetinin na - içinde cereyan etmiş ve umumi mahi -
bir 2i~afete davetli imiş gibi, yüzümüze türlü hastalı~lara musab olanlar vard:ı~ zan dikkatini celbetrnişt~. yette olmuştur. Görüşmelere yarın de -

an bön bakarak gazetecinin burada ne Bunlardan bır kısmını pat~onlar. ucuz Ekmek fiatlannı ucuzlatmak için buğ- vam edilecektir. 
~labUeceğini sordu. Her halde Liıtfi sun diye izbelerde, han :ışeler:~d~ ~~ • dayı Ziraat Bankasından dalın ucuz fiata Gece, Venedik sarayında İngiliz na • 
d • arın gazetecilere gösterd!ği müsaa • lıştmyorlar. Burala:1 5 vazı)! e - almak kabil olamıyacaktır. Belediye bun- urları §t!refine büyük bir ziyafet veril -
tkartık b :ı... t d k"fi b' l'Q.. barile uygun değildır. Bu hasta ellerden dan on be• sene evvel meydana getiril- B af ı· esmi b' k b l t kib " b u garıu va an aşa a ır ..... - . . . 1 h ., miştfr. u ziy e ı r ır a u a 
a olınu .. tul'. çıkan çamaşırları. elbıselerı gıyen er as- miş olan nark esasını değiştirmeğe karar etmiştir. 
:esnaf hast~nesl açılalı pek kısa bir talığı çamaşır. elbise şeklinde sırtlanna vermiştir. Bu sütunlarda 1stanbulda ek- İtalyan gazeteleri ne diyorlar? 
~an oldu. Yırmi dört yataklı sekiz dok- almış oluyorlar. . ker mek fiatlarımn ne Jekilde ucuzlatılması Roma 11 (Stefani ajansı bildiriyor) -
~ d~ ınüteşekkil bir kadrosu olan bu Derken bt• teme~ıye, mukavva şe e • imkmlan mevcud olduğunu tetkik eder- Gazeteler Roma mülakatına hususi bir 

ıtırruni sıhhat yuvası İstanbulda mev- kutusu ımal edenlenn de sıhhi mua~ kcn nark esasına da temu etıni~ bele - ehemmiyet atfetmektedirler. 
~d bütün küçük esnafın ihtiyacına ce • neye tabi olmaları arzusu k~ı .• Bıraz diye fiatları ucuzlatmak istiyorsa nark Gazeteler başınakalelerinde İngiliz mi-

&b "t?ıneğe çalışmaktadır. Küçük cüs - sonra kese ~ağıdı yapanlan da sıhhi mua- esaslarını vt: çepıiyi tetkik etsi~ •. demiş-_ ıafirleri hararetli yazılarla karşılıyor -
~e başaracağı ~ değil amma, bu ufak ycneye tabı tutmalı denildi. . tik. Neşriyatımız belediye rt>fslıği tara • 
"""~bbus m+tik·r-e boy atmaktadır. 60 bin esnaf varnıış. İstanbulda .. 30 b~- fından nazarı itibara alınmıcı, tecrübe lar. 
~ ı:o•• ..,. dahil d ıı ıı M 1 bu 30 b . . . Popolo di Roma, Roma görüşmeleri • 
~ elediye reisi, llıtimal doktor olduğu ni cemiyete . .e61 

• ese e ı· mahiyetinde fırınlardan bınnde ye:ıı e - nin bilhassa müsaid bir hava içinde cere-
•· n, esnafla t a hastanesinde b~c:ıa- ni de diğer 30 hının yanına çekmekte.. saslara glSre ekmek çıkanlma.sı kabul d ğ" . bild' . r "'- }{ emas. • ~ dl . . . _ yan e ece mı ınyo . 

8Pıda kendisini esnaf teşekkülleri Bele ye re~sı. olunmuştur. Cuma gtınil _fırınlardan 'bt. - Maamafih bazı gazeteler, iln~l~erle 
~~tnessilleri, Ticaret odasından bazı ze- - Yeni talunatname yapılacak ya, bu- rlnde belediye t'konomi istişare heyeti • İtalyanlar arasında yapılacak müzakere-

ıtı "e ha~~e.nin b~ekimi doktor Hik· na 'koyanz!s~i~lerin derdleri nin huzurunda tkJnci nevi ek~ek çmı~- lerin netice vereceğinden pek o kadar Ü· 
.._:ıı Aladağ karşıladılar. Doktor belediye . ~ lacaktır. Tecrübe müsbet netıce verdıği midvar bulunmamakta ve çok agırv anese-
·~Si, h Simdi ı:ıra sütçüler cemiyeti reısi .na- 1 fın ıla d fst ne-
t .. 1 ananeyi derin bir dikkatle gözden ·~ takdirde bu esas ar ne r an e lelerin münakaşa edileceği mütaleasını 
"ç rdı midde. Bu ezelt ve ebedi deni hakkında 1 ılac ktı h, ; sonra başhekimlik odasında bir rE'k ekmek fiatlan ucuz at a r. il . ·· kt di 

tl Yal adamı gibi del'nl, bir realite adamı bakınız sütçüler cemiyeti rei.li ne diyor: - en GUrme e r. 
arak ıh. 61 

_ Süt derd; esrarengiz bir §eydir. Bir Ç ki ·d B s·ıa.h fabrika Mussolininin mesaji 
la""--· tıyaçlardan bahis açtı. Onun ta- b .. 1 b't ez. Seneler- 9 ere al ren 1 • Londra 11 (A.A.) - Financial T:-es 
-~·l.ll'laı;Je, idare heyetinin hayalleri saat, eş taat soy esem ı m 1 'I' 1 t ld 1 ~ .. 
da•ıl kapıya çıktı. Hastane uiaktır. Yirmi denberi ayni hal devam ediyor, bu hu - Sini ngı iZ er sa in a 1 ar gazetesı. Roma konferansı münasebetile 

tt y t 'k susta şimdi sizı rahat!ız etmek istemem. (Ba§ta'ra.fı 1 inci ıayfada.) 36 sayfalık hususi bir nüSha çıkarmıştır. 
li~ı=-. an ' 60 bin esnaf için azdll'. Po • 1 k d' edecegıv·z Fabr'ıkanın hı'sse •enedleri Pra..Ma bu- Bu nu''shada Çemberlayn, Mussolini. Ha-\... "'ilde nı.esa'slni de beslemek lazundır; Mesc e ço ınce ır, aynca arz . .... 6 ... 

uunlln ı Belediye reisi sordu: lunan bir İngiliz bankası tarafından sa· Hfaks. Ciano, Pert ve Grandinin hususi 
b. çln de bittabi para lazımdır. _ İstanbul gu""nde kaç kilo arüt aarfedi- mesa1"ları vardır. 

'ta ·~tanenin geniş bir bahçesi var. Bu- tın &lınmıştır. 
,_~1' Pe.kit.ıt bir pavyon yapılabilir. Be • yor?.. cBren• ınlahlan, İngiliz ordusunun Mussolini mesajında ezcümle diyor ki: 
""il ~e - Otuz, otuz beı bin arasında.. lmtlandığı silahlardır. Skoda fabrikasının Banşın ve Avrupa medeniyetinin bü • 

cak. fakat, hattl doğrudan doğruya g8 • 
rüşmclere ıştirak etmiyenler tarafından. 

da dikkatle tak!b edilmiye lAyık bir m. .. 
kişafı bazırlıyacak ve tam bir vuzuha va• 
racak bir fikir teatisini teşkil eyliyecet 
tir. Muhakkak ki meşhur Akdeniz sta.ttı
kosu bir realitedir. 

Gazete, kritik nokta olarak Suriye)'f,: 
Filisti.ni ve İspanyayı saydıktan sonra 
sözlerine şöyle devam etmektedir: 

İngiliz devlet adamlan, Romada, uzun 
seneler muallıl.kta bulundurulması hiç 
te mümkün surdi hallerini kolaylaştır • 
mamış olnn meselelerin hakiki ehemmi -
yetinı anlamak fırsatını bulacaktır. 

Mussolininin nutku 
Roma 11 (A.A.) - Bu akşam Palaz:zo 

Vcnezin'do. lngıllz devlet adamları şerefi 
ne verilen ziyafetin sonlarına doğru, MUB 
solini bir nutuk söylemiş ve gerek şalıst 
ve gerek faşist İtalyan hükflmeti adını 
İngiliz başvekilini ve hanciye nazırllll 
selümladıl::tan sonra Çeınberlaynin uzlaş.o 
ma ve anlaşma zihniyeti ile doğru bir hal 
çaresine varmak bahsindeki azim ve k.a.e 
rannın bütün İtalyan milleti tarafındaıi 
takdir edildiğ'.iııi bildirmiştir. 

Son zamanlarda mer'iyet mevkiine p 
ren İngiliz • İtalyan anlaşmaları, demff' 
tir, yalnız İngiltere ile İtalya arasındaki 
münasebetleri takviye etmek ve iki ml\. 
let arasında Akdeniz ve Afrikada mevcud 
yeni vaziyet esasına göre bir antant vl>ı 
cuda getirmek ile kalm&IDJ.Ş. fakat ayni 
zamanda yeni bir işbirliğine yol açmış ~ 
tır. Ümid ederiz ki bu. Avrupa sulhünün 
muhafazası için yeni. fakat elzem w 
unsur teşkil eyliyecektir. 

Çemberlayn'in cevabı 

Çemberlayn. verdiği cevabda, gerel 
kendisi ve gerek Lord Halifaks için kuv~ 
vetli ve istikbali açık bir İtalyanın te • 
rakkilerini ve kalkınmasını kaydeyle • 
menin büyük bir zevk teşkil ettiğini te • 
barüz ettirmiş ve demiştir ki: 

Ben buraya takibine karar vermiş ol. 
duğum politikaya devam maksadile gö 
miş bulunuyorum. Bu politıka, herkesle 
dost geçinmek ve hiç kimseye karşı mu,. 
hasim kalmamak politikası. mevcut bü .. 

4 
tün meselelere, müzakere yoluyla, sulh· 

~ reısı. eski vazifesi olıın başdoktor- Sizin anlıyacağınız 800,000 nüfuslu Fransaya aid olup evvelce satılmı§ hia • tün samimi dostları, İngiliz ba§Vekili ile 
~bll dönüyordu. Önündeki klğıdda ra- memlekette otuz bin lcilo .. Yani adam ba- selerlni gene bir İngiliz grupu satın al - haridye nazırının İtalyayı ziyaretlerin~ 
~hn lltı konuşturarak hastanenin kiiçiik şına birer yudum dü~üyor. mıştır. İngiliz ve İtalyan milletleri arasında sem 

perver ve hakkaniyetli bir hal çaresi ge. 
tirmek esasına dayanan bir politikadn\ 
Bugün şurasını kaydetmek faydadan ha" 
11 değildir ki. İngiliz • İtalyan anlaşmala· 
rının ılk neticelerinden birisi dün Lon 
drada kararlaştınldığı veçhile karşılıkh 
askeri malfrmat verme niyeti ile alınmıt 

ba~ dolayısile masrafının faydadan Belediye reisi sütlerin fena terait için- -=- pati ve .dostluk münasebetlerinin tak -
\' olduğu neticesine varıyor. de sagı-ldıg·ı ve da'"hldılh fikrindedir. Bu- '-..!- viyesi ırin yeni bir amil teı:kil etmesini "- atak ad d' · ~altınak, masrafı fay 6 ' 6 ' tamamen hallolunnundlya kadar uuoa 11 Y 

"' ile e mı ~"6 • •• - - nun için de büyük bir te§kilAta lü2um · t temenni etmektedirler. 't•t lnak\ısen mötenasıb olarak duşuN- bu suyu kullanmak münadesinl verm 
~lt:· Belediye böyle bir teşebbüste el- görmektedir. Belediye reisi - Sıhhiye VekAletl mii- Almanlara göre rimiz, gerek sizin ve gerek biz.im için 
)t ~linden gelen yardımı da esir~i- Sucuların derdleıri saade etmiyor! Berlin 11 (A.A.) - D. N. B. bildiriyor: hayat! bir ehemmiyeti haizdir, fakat bun 

bulunmaktadır. Akdenizdeki menf aatlıe-

~ ~ır. Binaya kira veriliyor. burası - Söz sucular cemiyeti reisi İzzette. Bay Elli dereceye .su kaynıyor amma ,mü - Almanya hariciye nezareti ile sıkı ra- }arın muhakkak surette · ihtilaf halinde 
l'tf· Bahibi olmak esnaf cemiyetlerinin şe- İzzet hakikaten enteresan Jeyler söylü • barek sudaki ınikroblar seksen dereceye bıtaları bulunan cİnformation Diploma- bulunmalan icab etmez. Ben eminim kit; 
bı .. ' lktiıasındandır. Binaenaleyh süratle yor. Taşdelen suyu diye içtiğimiz sula - kadar yaşıyorlarmış. Onları öldüreceğiz tique:. gazetesi. İngiliz devlet adamlan- Roma ile I..ondra arasında mün'akid an • 
"ıtn- nn, kat'iyyen Tan~elen olmadılJ.nı, Ha- 80 d ık u-.+ .. ,... Rom ah il · d bah ..ıı-'- ı ı A Ih • ''""' - :mülkiyeti esnaf cemiyetlerine ~ diye suyu ereceye ç arıp m 'l-0 

• nın a ~y a erın en se~ aşma ar, vrupa su ünün en yüksel: 
KCek. ml'diye suyu yerine terkos dolduruldu - leri haşlıyamazlar ya!.. diyor ki: menfaatine olarak en güzel semerel~ 

Ltiu 
Esnaf cemiyetinde ğunu iddia ediyor. belediyenin memba Belediye reisi diyOY ki: Bu gö~meler. yalnız İngiliz - İtalyan verecek olan yeni bir dostluk ve itim.ad 

i tr_ başlarında daha sıkı bir kontrol ameli - k bol --~ ..._ ı t · t k1 "'" lını d · · kt bıtl} . ~rdar, hastanedeki tetkiklerini - Her ese ve ucuz su ve.uuea o- an aşmasmı ars1n e me e 11.a ya - evresını açaca ır. 

~"dikten sonra yanında gene esnaf ce • yesi yapılması lüzumunu ileri sürüyor. yemdir. Bir çok yerlerde su yoktur, te -
.ıttJerın h ld Sonra membadan çıkan IU mikdarile min edece,ğiz; ıuyun evsafı iyi değildir. 

""-- - in mümessilleri olduğu a e sa·.folunan mikdar aruında çıkan aley- . 
-"ll ~eını ı b' ..,... B d düzelteceğiz. Yalnız au 4ini düzeltmek ~ Baharda umumi harb mi çıkacak? 
'taiı yet eri ınasına g~~·1• ura 8 h'ıne bir failalık: var. Şu halde bu fazla • .ı_ 
.. l'lılca h · h 'd f t milyon lira !atiyor. Yalnız ucuzlula ws • (BCL§tara.fı 1 inci aayfada.) 1 Encümenlerin diğer azası da sefir • ~~l n şe nn er çeşı esna e - lık ;yi sulara terkos karıştırmak suretile İki 
ili da er·ne mensub delegeler derdleri· ğil, iyiliğe doğru da gidelim. · saat süren bu toplantıda, Aıneri- lerin, Almanyarun halihazırda bin a • 
ı.. ~ek ·M bel d. re' ·nı belde meydana geliyor. .Manavlardan kimse yok mu?-• kanın Londra sefiri Kenedy ile Paris ded ilk hat tayyaresine malik old .. ~ 
"'~i..•- ı~.n e ıye ısı • Gene wculaı- cemiyeti reisine göre iyi l.&6'-S" 

.. idiler, L\ıtfi Kırdar ltllJlSllldakl kalabelık sefir} Villiam Bulit, Avrupanın siyasi nu ve Alrnanyada ayda vasati 200 tay· 
G su fiatlan ihük.lr derecesinde pahalıdır. ı'çinde birini anyor: ve askeri vaziyeti hakkında izahat ve.r- yare inşa edildigınv· i bildirdiklerini lll• tı... ııanonlann derdleri 

' "g(Szü garsonlar cemiyeti delegesi al- Belediye Teisi soruyor: - Manavlardan kimae yok mu? .. Ma - mişlerdir. ve etmişlerdir . 
...._ ~ ~nlan söyledi: - Ne yapalım ki, llamidiy• tuyunu, nav dükkiıılarında satılan teYlerin fiat- İki sefir Hitler ile Mussolininin hat- Lindberg'in raporu 'b ·ıtnı ınektebimiz var, buradan çı - terkoslaşmadan içebilelim. . . larını çok faila buluyorum. Acaba bunlar tı hareketİen dolayısile Avrupada bir Kenedy, söylendiğine göre, encümen 

tiShı._llgiu garsonlarla. mekteb, medrese Buna verilen cevablar mulau. d~ğil! için b\r manavlar ça?'§W kurmak mW.m - buhranlı vaziyetin zuhur ettiğini söy • lere Alman hava kuvvetleri hakkında 
~ır -~iı .. alaylı garsonlar arasında hiç -:- ~uları saka taşıyor. Saka ıki tene - kün değil midir? lem~lerdir. Lindberg tarafından tanzim edilen bil 
~k gozetilmiyor. kesının a~amıdır. Çeşme başlarında e - Derken sö:ı dönüp dolaşıp klasik tiki- Siyasi mahfellerde tebarüz ettirildi - raporu da tevdi etmiştir. 
~1 ... ~an sonra mektebden ~an gar • saslı tedbır almak llzımdır. yetimiz. yold• karar kıbyor, l.lıtfi Kır - ğine göre, diplomatlann parl§mento Japonyaya karşı zecrt tedbirler 

~ili LuUi Kırdar: ı ri · h 1 "l :t..... . - tercih edilmesini istiyoruz. Son- dar: eııcümen erin e ıza at verme eni na - Vaşington 11 (A.A.) - Japonyaytı 
~~ l>alronlar garsonlann yüzde hak- - tçm: 6~~1 "inzibat. altın•. almac~, - Yol mu. diye gülümsüyor. En bOyük dirattandır ve bn toplantıda, iki encü • karşı iktisadi ve malt sahada zecri tedo 
~~ayet etmiyorlar. Sıhhat mudurluğüne emır verdım. Bu ış- derd. Üzerinde durduğumuz ye-gane me- menin de bütün azalan hazır bulun • birler alınma~ lehindeki hareket cüm• 

~b.ıı ltırdar mektebin ne fekilde ça • le daha ciddi meşgul olunacakt~. diyor .. sele .. kaymakamlara emir verdim. Ga - muşlaroır. huriyetci Ayan azasından Borah'ın mü• 
°"ll~~ E<l?Uyor, muhtelif Avrupa seya _ Hamarneılann denl1eri . . zete sütunlarında yol için çıkan bfi.tiln :i1kb9hard1t Jıarb mi var! dahalesile ilk defa olarak itirazla kar • 
fiııdill· de garson yetiştirilmesine ıid e- Su ::neselesi hamamcılar cemlyetı reı~- şikayetleri okuyacaklar, tetkik edecekler, Vaşingtmı 1 t ( A.A.) - Havas ajan - ş:lanmıştır. B<ırah demiştir ki: 
~u "1 lnalfunatı söylüyor. nin de derdlerim kabarttı. Heyecanlı bır mümkün mertebe yapılmasına çalıp - sının muhabiri bfklirlyor. •İktıisadi sahada zecri tedbirler alın· 

~t~~ada bir çok mesleklerin, mesıell sesle: caklnr, zira gelir ~lmez bulduğum '6z Dün Amerikamn Paris ve Londra se- makla harbe doğru ilk adım ablmış o-
G1ı~ rin 1ilAn da mektebleri bulun • - Bayım. dedi, lıtanbul hamamcıları bin lirayı. yol tamirine tahsis etilin. firleri Bufü. ve Kenedy tarafından ve- Jur. Ben harbe haZlrlanmadan evvel 
ııı... t>ll llnla su meselesinden dehşetli sıkıntıdadırlar. ll · lahı. uzı tıl b b-k~~: :B b.lıyor . .Belediye reisinin fikri Ote enn ıs uc a ması .son a rilen izahatı dinlemiş- olan Ayan ve meb bu tedbirlerin tatbik edilmesi tarafta· 
~e ü Ütün mektebleri bir çatı n bir Lutfi Kırdar ceyab verdi: si teşkil ediyor. Belediye reisi defteri al- usan meclislerinin askeri encümenle " rı değilim. Bu tedbirler hiç bir vechUe 

tında toplamak. - Hamam sularının ucuzlatılması için dığı notlarla dolu ema.f cemiyetleri bl - rinin bazı aVlsı tarafından verilen ma- sulhcuvane bir hareket addedilemez., 
emir verdim: d 1 Ka dan km d Q11.._ l>öknıecil...;... ~--'" .. n' · nasın an 'llycı ıyor. pı .çı a an liimata göre Kenedy ilkbaharda umu - Avan meclisi h:ıriciye encümeni r~ 

-~ --~"'- ........ ~k -Evet turuna belediye (kırk çepne hu- k d dl · h lli, .... 1-..... temenni ·~ ·u;,ardan 90lll'a IÖZÜ dökmeciler baş a er erın • ya~ mt bir barb patlaması muhtemel oldu- Pittman bunun aksi bir tezi müdafaa 
kukundan feraRat) prtile bi2e bu uruz. edilen :illerin rican için,.bekliyenlerle kar ğunu söylemiştir. ederek demiştir ki: 

) '8-l'l'll luğu veriyor. Mevcud kırk hamamın an- şılaşıyor. O belediyeye dofru ylirilrkeıı Amerikanın J.ondra sefiri böyle bir •Bir adamı aç brrakaTak haklarınıza 
~ beıecı· 'Valimiz, nhhate muzırdır di- ca:t beşi sahibi tarafından idare edilir. düşünüyorum: Şu dakikada onda da kim ihtnAfın Almanyanın Ukranyayı isti • riayet ettirm'?k imkAnı varken onu km 
« t ~ 1Ye dftkkAnlamnızı kapadı. Fa - Geri kalanları kiracıdırlar. Müstecirler bilir kaç vatandq beklemektedir w kim llsı veya İtalyanın Tunusa taarruzu ne- şuna djzdirmekte ne mana var?> 11~t. b8fka bir yer göstermedi, de • bu haktan ferağat edemezler ki Sonra bilir kaç kişiyi daha dinliyecektir. ttcesinde çıkabileceğini ilAve etmiştir. Mebusan meclisi ·hariciye encümeni 
~'· malfunu ihsanınız yirmi aydır ıu kesil- Dünkü g3rdfikleriınden ıonra ben ta - Söylendiğine göre Bulit arkadaşının yeni azaları yarın tayin edilecektir. 
t'd~a~ ~la:i Littfi Kırdan, vali Lfüfi di. Terkosun metre mikibı 15 'kuruşa sasız k{lçilk bir guetecl ofmayı. 1.tanbul beyanatını teyid etm~ ve iki sefir de Her iki meclisin hariciye encümenleri 
~~i §tkftyet ... Enteresan bir vaziyet. malolmaktadır. Ba,;zı yerlerde brkçeşme vali ve belediye olmağa tercllı ettim. netice olarak şl5yle demi.!Jlerdir: her şeyden evvel jktisadi sahada zecrl 
' 'te .l'eisi konuşuyor: suyu kesı~ defildir. Biz bu myu 40-50 Bilmem ıh de ayni fikirde mialnizt_ cBundnn alacağlmız ders hazır ol - tedbi.Tler ve b\taTaflık meselelerini mü-

~ıyc evvela bu esnafa :nr ırı&- dereceye kadar kaynat\Yoruz. Terko.s fai Nu.n-d So./tı Cotbta maımz lüzumunu gösteriyor.• zakere edeceklerdir. 
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gırm1u111,· "Son Posta,, nın Hikayesi -. .. mmı .. 1111111- 111111- 1111111 .. 1111~ Gayrımenkul satış ilanı 

S GECES
... fstanbul Emniyet Sandığı I~üdürlüğünden: 

81 • R y 1 L B 1 1 = Alı Rmmın 19972 hesap No sile Sandığımızdan 3ldığı 450 liraya karşı birine& 
-ı...;;;; derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemediğinden hakkında yapılan ıaki.b 

üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre sı-

.. 111111111111
-...WJl .. JllL. Yazaıı : Muazzez Tahsin B erhand .. 4dııı .. unli tı1ması icab eden Fenerde Tevk!ficafer mahalles:niıı Muratmolla caddesinde d 
.....-__,. • •111 ki ve yeni 4. 6 No. lu ahşap iki evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık art-

Ben. blr seneyi ötekine bağlıyan, ya-ı ne ıgülmeğe. lüzumundan fazla bağırma- den fakat başka bir sual sord~':: tımıaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. ArttırmaY1 

hud geçen bir yılla gelecek bir yılı bir ğa ve aykırı bir neş'e ile .. dan~~t:.11eğe baş- - Burada. ne arıyorsunuz sız· • girmek istiyen 96 lira pey akçesi verece kt>r. Milli bankalarımızdan birinin te-
arada ı.·n.şatan geceyi hiç sevmem ve o\ ladık. Yanımız.da ikisi Türk, uçu Rum ol- Bu s.~a.~. bı.~m:;orum nasıl, d~da~~:ın' minat mektubt.: da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri 
gece gUlüp e"lenenlere. içip kumar oynı- mak üzere beş kadın vardı; erkek olarak dan dokulmuş~u · Beş on dakıka ıçınde vakıf icaresi tellaliye rüsumu ve taviz tutan borçluya aidd:r. Arttırma şartn•· 

l 
0 

Yeni senenin ilk saat- j altı k'şi idik. İşte bu dinlediğim feci ma· onun bu muhıtin kızı olmadığını ve kı- mesi 16/1/939 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandık Hukuk l.şleri yan ara şaşarım. . · b.l k. ·imi b. .kı f t 
leri beni daima korkutur. Geçen aylann, cerayı bir eksik kadın yüzünden dinl~- yafe~inın 1 e zora L seçı ş ır ya e servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta 
iyi veya kötü, nasıl geçtiklerini. hayatım dim: eğer beraberimizde altı hanım go- -0ld~~~?u anla~ıştıın. ; ~artnanıedE' ve takib dosyasında vardır. Arttırmaya g'rmiş olanlar, bunlan tet-
- · d l b" · bıraktıklannı bili- türseydik ben bir ara masada yalnız ba- Yuzume emnıyetle baktı. Bana n.çin kik ederek satılığa çıkanlan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmi• ad ~ uzerın e nası ır ız • . trğ· . 1 - k't kalma v 
rim, fakat gelecek aylar? İşte bu istif· şınıa kalmaz ve zavallı kızı görmez - emnıyet e ı ını an amag~ va .ı _ _ - itibar olunur. Birinci arttırma 10/3/939 Cuma ~nü Cağaloğlunda kain Sandığı• 
h '" ı· b · k kutur ve neş'eml u- dim. dan, mahzun ve meyus bır sesın, buyuk mızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için am &.ılare ı enı or b" d likl b ·· ı · ld d r. 

Evet, bir ara beş arkadaşım beş damla ır sa e e u soz el'l mırı an 16ını teklif eailecek bedel:n tercihan alınması icab eden fayrimenkul mükellefiyet! çurur. 
Maamafih. hal böyle iken gene her yıl

başı gecesi arkadaşlanmla beraber Be· 
ycığlunun bütün eğlence yerlerini dolaş
maktan da ger· kalmam. İçimdeki korku
yu ve ürkekliği de beraber taşıyarak bar
dc;.n bara lokantadan lokantaya dolaşır, 

' herkes gibi yer. i~er, güler ve eğleniyK>r 
gibi keyiflenirim. O kadar keyiflenir ve 
tuhaflnşınm ki, arkadaşlar benim neş'em 
le ncş'elenir ve o gecenin hatırasını on 
iki ay lezzetle anarak ertesi yı\başı ge
cesi gene benim yakamı .bırakmazlar. 

Bu defa da öyle oldu; akşamdan bile 
bir bahane bularak atlatmağa çalıştığım 
arkadaşlarım beni zorla evden çekip ge
ne Beyoğluna attılar. 
Keşki gitmeseyd!m; keşki bu acı ma

cerayı işitmeme \•esile olan bu geceyi sa
kin evimde, sob2mın başında kitab oku
yarak geç=rseydim! 

Bu gece hava. kartpostallarda görülen 
)rılbaşı .gecelerini andırıyordu. Sakin, 
rüzgarsız yağan kar, insanın yüzünü tat
lı tatlı okşuyor. nefesıne tatlı bir serinlik, 
başına tatlı bir haf'flik veriyordu. 

Evvela zengin halkın eğlendiği tanın
mış lokanta ve barlara gittik. Buralarda 
dekolte esvabh k ~ınlarla s:yah esvabh 
erk('kler, beyaz örtülü ve çiçeklerle süs
lenmiş masalarda yemek yiyorlar, şarap 
ve şampanya içivorlardı; buralarda eğle
nen halkın yüzünde bir iç sıkıntısı, zora
ki bir neş'c vardı; buralarda gülen insan· 
lann seslerinde bir acılık, bakışlarında 

bir gözyaşı gizliydi ... Biz de b'r iki saat 
onlarla .beraber yaşadıktan sonra ken
dimizin de onlara benzediğimizi anladık 
~·e o yerlerden uzaklaştık, daha müteva
zı halkın. daha basit bir şekilde eğlendi· 
ği yerleri dolaşmağa !başladık. 

Sabah saat ikiye doğru, başımız olduk
ça dumanlı ve gözlerimiz bulutlu bir hal
de. Beyo~lunun sokak aralarındaki bar. 
larından birine gittlk. Burada cidden eğ
leniliyordu. Halk. kıyafet ve gösteriş me
rasimini tamamile bir tarafa bırakmış. 
candnn gelen b!r neş'e i~inde içiyor, gü
lüyor, hoplayıp zıplıyordu. Kenarda na
sı1c;a boş kalmıc; bir masa bulup yerleş
tik ve biz ele ahaliye katıalrak kahkaha 
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Bir taraftan mendilimle gözlerini ku· 
ruluyor, saçlanr.ı öpüyordum. 

- Evet anlatacağım. merak etmeyin. 
diye tekrar söz,. başladı. Bu kadar açıl· 
dıktan sonra her şeyi anlatmak ihtiyacı
nı itPJldimde duyuyorum. S;z yalnız din• 
leyin beni!.. Sonra, mümkünse teselli 
verirsiniz! 

Bu son sözü, kendinin de inanmadığı, 
bir g<lnül ncısı ile sesi titriyerek söyle
mişti. 

- PC'ki, yavrum. hiç sözünü kesmiye
ccğim. Anlat, seni dinliyorum .. 

Bunu diyer<'k güzel basını göğsüme 

doğru ~ekmiştim. Alaca karanlığın ren· 
gine boyanan yumuşak ipek saçları yü
züme serpilm;sti. Bir müddet böyle kal· 
dık. Sonr:ı, vı.z;yelini bozmadan, hazin 
\'e yavaş bir sesle. hazan durup bazan 
ıztırabla coşarak anlatmağa başladı: 

- Bab:ımın b lmediği iğrenç hakikati, 
dal a annemle G!iztep .. yc gitmeden ev· 
vel hır şüphe hcıl:nde sezer gibi olmuş
tum Annem yalnız· - Haydi kalk. bu 
:ıkşam Göztep ... de Ülker hanıma davet-
1ıy·1. demişti. Ben de, çı.>kinerek: - cBa
b:ım hastanedc• :ken doğru mu? .... diye
cek olmuştum. Fskat o kızdı, söylendi: 
vözde babam kendi münasebet.ııl'l.11/tinin 

beraber dansediyorlardı. Ben masamızda duydum. ile Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aks! takdirde son arttır•· 
yalnız başıma viski içiyordum. Lüzu- - Onu arıyorum. nın taahhüdü baki kalmak şartile 28/3/ 939 Salı günü ayni mahalde ve ayni sa• 
rnundan fazla açık bir elb:se giyinmiş. O kimdir? atta son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttırantO 
sarışın bir kadın yaklaştı, benden izin - Yeşil . gözlü, solgun yuzıo, Kumral üstünde bırakıla<'aktır. Hakları tapu sicillcr·le sabit olmıyan alakadarlar ve ir-
istemeden yanımdaki boş sandalyalardan saçl~ sevgıh. .. . . tiiak hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarüe dair iddiala· 
b!rine oturdu ve hiçbir mukaddemeye Bıraz sarhoştu, fakat muvazcnes·nı 
lüzum görmeden, sakin ve biraz sert bir kaybetmem~ti. Yalnız biraz serbestleş- nnı ilan tarihinden iti~aren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraıber d•· 

l iremize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklannı bildirmemiş olanlarla hak.· sesle: miş, biraz cesaret a mışlı. 
_ Bana da bir viski ısmarla! dedi. - Onu burada bulacağınızı mı ümid ları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalır-

d ? Iar. Daha fazla malumat almak istiyenler:n 937 /149 dosya numarasile Sandl• Buna şaş""':'liım; böyle kadınlara bar- e iyorsunu.z. . 
larda. bahusus böyle neş'eli gecelerde - B:lmem kı ... Her yerde arıyorum. ğımız Hukuk İşleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

pek sık sık tesadüf edilir. Asıl şaştı"ım - Ne vakittenberi? * * * 
şey, bu sarışın kadının gençliği ve ı '"z- - Bir sene oluyor. D t K K A T 
lerindeki der·n hüzün ve acıydı. Yüzüne Bu sözleri söyl('diktcn sonra, gene sar- Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gavrimenkulü ipotek göstermek istiycnle-

d h hoşlu"'un bazı kı·mselerde yarattığı fazla re tahmı'n edı·ıen kıymetı·n yansına kadar ı'kraz yaparak usulüne göre kolaylık d:kkatle baktığımı görünce sesi a ~ s 
sertle!it; ve ıı::rarla tekrarladı: bır sükunet ve soğukkanlılıkla el'ni de- göster~ektedir. (215) 

_ B3 nn da bir viski ısmarla! kolte esvabının göğsüne daldırdı ve genç 
Ben bu g'b; vak'alara alışkın bir adam vücudünün atcşile ısınmış bir k.8.ğıdı ba· ~ 

sıfatile gene revab verm·yecekti~. Fa- na uzatarak: 
kat sesiln tezad teşkil eden munis yüzü - Okuyunuz! dedi. 
iç·mdekl romancıyı uyandırdığı için ya- Arkadaşlarım kendilerini tatlı bir tan-
nımızdan geçen garsona bir viski ısmar- ıgo havasına kaptırıp dansederlerken ben 
ladım. · de bu bar köşesinde gizlenen facianın se-. 
Kadın kadehi ağzına götürüp içkiyi beb·ni r.ydınlatacak olan kağıdı açarak 

-
yudum yudum ve yüzünü hiç buruştur- okudum: 
madan b'r hamlede içerken ben gene ona cSüheylii, 
bpkıyordum. Belki o da insan kalblerini Seni seviyorum zannediyordum; belki 
yüzle:'inden tahlil etmeğe alışkın bir de tıfıla sev·yorum. fakat yaşadığın mu
kimse idi, belki de benim kendi sile. bir hit bana öyle yabancı ki ... 
genç erkeğin, hayır sarhoş bir adamın İki sene evvel seni, Fatihin kenar ma-

Boş, D .. -ş, /V z!e, Grip, Romali~ma 
Nevralji, kırık'ık ve bütün ağr.Jarınızı derhal keser. 

- - lcabnda günc'e 3 kaşe alınabilir. - 91!! 
güzel ve genç b'r kadınla alakadar ol- haJlelerinde yaşamış, temiz kalmış ve ~arak bac:ka bir gençle, kendi muhitinden 
ması lazım geldiği gibi alakadar olmadı- masum bir kız diye sevmiş, beğenmiş ve ı ohn biri~ile evlen. 
ğımı ve yi.izüne hayret ve biraz rnerha- seninle bunun için nişanlanmıştım. Fa- Sann saadetler dilerim .• 
metle baktığımı gördüğü için olacak, ka- kat bu :k; sene zarfında kendi hayatım- ı Ben bu saçma ve manasız satırları 0 • 

dehi masaya bırakırken .gözlerinin iki u- da büyük bir değişi.klik oldu, Kurtuluşa 1 kurken, isminin Süheyl3. olduğunu anla
cundan iki damla yaşın yavaş yavaş sıy- taşındık ve ben Istanbul hayatından dığım Fat hli kızcağız. durmadan içiyor 
rılıp :ı.ktığını gördüm. Bey~ğlu ha~atına .geçtim.. . . ve gözlerinden akan yaşlan silmeğe bile 

Bu. sarhoş veya isterik b:r kadının göz İk senedıı akşamları, ışımden çıkıp lüzum görmeden yüzüme bakıyordu. 
yaşlan değildi. Bunlarda içli bir derdin Beyoğlu caddesinde dolaşıyor, oradaki - Bu kötü muhitte Ahmedi bulacağım 
dı~rıya dökülmesini gösteren temzi ve kadınarı. onların modern giyiniş ve ya- diyerek dolaşırken binbir tehlikeye ma-
çekingen bir titreyiş vardı. şayış tarzarını görüyorum. Bu sebebden ruz kalmaktan korkmuyor musun Sü..f 

_ Niçin ağlıyorsunuz? senin temiz hayalin bana çok uzak ve heyHi? 
Sual·m onu üşütmüş olacak ki omuz· yabancı bir gölge gibi görünmeğe baş- - Hayır, bir senedir herkes bana alış-

larının ürperdiğini gördüm. Cevab ver- Ia?ı. Se~in görgüsüz. yaşamak .nedir bil- tı; erkekler benden bir şey beklemiye
medi. Garsona arka arkaya üç viski da- mıyen bır kız olduğunu anlıyorum. Bu ceklerini öğrendiler. Yalnız siz:n gibi ya. 
ha ısmarladlktan ve her defasında kar- şımlit dahilinde sızinle evlenmeme imkan bancılar benimle alakadar oluyorlar. 
şımdaki genç kadının bu içkiyi sonsuz yoktur. - Onu başka yerlerde arasan, daha 
bir zevkle dudaklarına götürdüğünü ve Sen modern bir kız olamazsın yavrum, doğrusu unutmağa çalışsan dah~ iyi ol
ilk dakikalardaki ürkekliğinin yavaş ya- ben de artık Fafhli Ahmed değilim. Bu- maz mı? Bak. veiasızın biri im~ o ... 
vaş geçt'ğinı anladıktan sonra, ona yeni- nun için şimdiden ayrılalım ve beni unu- Genç kız. gözlerinde sertleşen bir öf-

Yazan: Halid Fahri Ozanıroy 

cezasını çekiyormuş! .. Anneme bir daha 
dil uzatmasını öğrensinmiş!.. Kendisin
den şüphesi varın!.§ ha .. ne alçak adam· 
mış doğrusu!.. O gece dışarıda içtikleri 
birkaç kadeh rakıyı kadıncağıza zehir et
mişmiş!.. Namuslu bir kadına hiç böyle 
hakaret olur mu imiş!.. Annem de sar
hoşmuş. ne yaptığını bilmemiş, o kafesi 
fırlatmış ... Eh! ş!mdi ise babamın başın
daki yaranın izi bile kalmamışmış .. za -
ten birkaç güne kadar hastaneden çıkıp 
eve gelecekm·ş .. o zaman kim bilir gene 
ne kıskançlıklar yapacakmış!.. İhtimal 
bizi eve kapıyacak. bir yerlere götürüp 
gezdirmiyecekmiş.. hiç olmazsa bir ak
şam biraz eğlenfriz de içimiz açılırmış. 

I:Iô.sılı babam aleyhine •bana böyle hid
detle sölcndi durdu. sonra gardrobdan 
) eni elbisemı çıkararak önüme fırlattı. 

Çrıresiz giyindim ve işte o akşam hiç bil
mediğim bir kö~ke. annemin zorile bu 

şekilde gitt'm. Maamafih gittiğimiz köş
kün sahibesi Ülker hanımı büsbütün ta • 
nımıyor da değildim. Kendisini evvelce 
birkaç kere bizim evde görmüştüm. An· 

nemi ziyarete gelmişti. Hatta bir defa· 
sında, yanında b!ri erkek, diğeri kadın, 
iki .misaiir daha getirmişti. Babamı da 
aralann.a alarak beş kişi ooker ornamıs-

lardı. Çok neş'eli ve çok güzel bir kadın· 
dı. Görünüşte terbiyeli ve kibardı da .. 
ancak dışarıdaki ve kendi evindek: ha
yatını hiç bilmiyordum. çünk:.i dediğim 
gibi onun köşkline o a~am ilk defa a
yak basacaktım. Hem annem de. zanne
derim daha evvel yalnız iki defa Gözte
pcdeki ık~'ke gitmişti. Ülker hanımla 
ekseriya 1stanbulda, beni götürmediği 
bazı salonlarda görüştüğünü de gene 
kendisinden işitmiştim.. Bana her defa 
c- Biz poker oynuyoruz, senin canın sı
kılırıt derdi. Ben de evde kalırdım. Zaten 
küçüktenberi alışmıştım, ölen küçük 
kardeş;m gibi annemin otur dediği yer· 
de oturmağa, kalk dedi~ yerde kalk
mağa.. ah, nasıl anlatayım. irademi ta 
çocukluğupıdanberi eline almıştı annem! 
Amma ne ile? Ne vasıta ile? İyiliği, şef
kati, sevgisi ile mi? .. Hayır, sadece ba
kışı ile... Bazan, hiddetli zamanlarında 
birdenbire keskinleşen ve soğuk, sivri 
bir demir ucu gibi insanın kalbine batan 
o dik dik bakışı ile .. bir de hiç durmadan 
söylenmesi ile... Bir zamanlar onun o 
sötleri beynimi bir burgu gibi delerdi, 
sonra gitgide, en saçma itirazlarile bile 
fikirlerime, hislerime ve bütün irademe 
sahib kesilmeğe başladı. Tek o ağzını aç
masın. tek söylenmesin diye susardım 
ve böyle susa susa onun her emrini göz
leri kapalı yapan bir halayığı, bir esiresi 
gibi olmuştum. Bu kafası boş ve hatta 
cahil diyebileceğim kadındaki bu meş'um 
kudret nereden geliyordu? Onu ne ba
bam halledebildi, ne ben haliedebildim. 
Yalnız kendimce bildiğim, anladığım, 
lbütün sefaleti ve dehşetile kavradığım 
bir hakikat varsa, o da, anamın bana bir 
anadan ziyade mutlak bir hikim kesilişi
dir. Kac defa onun bu cenderesinden 

kurtulmak isted:m, kaç defa cEh! artık 

yetişir!-. diye isyan arzulan duydum. fa
kat meçhul bir korku, ne bileyim, belki 
onun karşısında babamın da duyduğu bir 
korku her zaman ilk adımlarımı durdur
du, kollarımı yanıma düşürdil ve içim
den kopan feryadlarımı dudaklanmın a
rasında boğdu. Öyle ki, bir gün bana an· 
nemi: c- Yeter artık okuduğun .. bu se
ne mektebe gitm!yeceksin!> dediği gün 
bile sesimi çıkaramadım. Tahsilimi yarı
da bırakırken de yalnız içimden isyan 
ettim ve içimden ağlıyabildim. Daima 
olöuğu gibi .. hattA o köşkten döndükten 
.ı•onra bile ... 

Ah o hatıra!.. O korkunç hatıra!.. Onu 
nasıl anlatacağım bilmem ki? .. Hangi ke· 
limelerle? .. O ıztırabı, o dehşeti anlata
bilecek kelime var mıdır? .. Fakat gene 
anlatmağa çalışacağım, Tuğrul Bey, an
latabildiğim kadar ... 

Demin söylemiştim sanınm? Göztepe· 
ye tıpkı böyle bir akşam karanlığında 

varmıştık. Köşkte bizi kalabalık bir sa
lona aldılar. Ülker hanım, kadın, erkek 
davetlileri arasında, tozpembe akşam 

tuvaleti içinde göz kamaştıran güzelliği 
ile bir sülün gibi dolaşıyordu. Herhalde 
Gaztepedeki köşkün bu kadar rağ4bet bu
luşunda, çifter çifter kurduğu poker ma· 
salan ve mükemmel içki sofraları kadar 
ve belki daha ziyade bu gllzelliğinin bir 
tesiri vardı. 
Süheylanın bu son sözü üstüne kendi

mi tutamadım, adeta kulağına haykır
dım: 

- Nasıl? .. Demek o akşam poker oy· 
nandı ve içki1er içildi. 

- Evet.. poker oynandı ve içkiler içil
di. Bana da içirdiler, hem çok .. ısrarla .. 
Artık her şeyı anlamıştım. Süheyllnm 

ke ile yüzüme baktı ve ayağa kalktı: 
- Hayır; sen de beni yolumdan çevir" 

meğe kalkma; ben modern bir kız ol.I• 
cağım. Modern kız. barlara g!der. 

O, ince vücudünde, henüz - onun anl•" 
yışına göre - modernleşmemiş olan se
v!mli ve tabii bir inhina ile uzaklaşırkeO 
arkası!ldan derin bir acıma ile uzun 11"' 

zun baktım, baktım ... 
Zavallı aile kızı. vefasız nişanlısını ,. 

rarken, Bcab:ı daha ne kadar zaman i>'J 
batakhanelerde esen zehirli rüzgarlar' 
karşı gelebilecek, daha ne kadar zaınall 
modern olmıyacak .. k"m bilir! ... 

"fAIUNl[İ N°OSRAMIZDA: 

Bahçıvanm kızı 
Çeviren: ismet Hulıl.ri 

~·------------------= 
nasıl bir tuzağa düşnrüldüğünü ve an•" 
sının bunu hiç düşünemeyişinde na.SJI 
jğrenç hakikatler olduğunu bütün çıpi 
le '~ tğı ile ~örüyordum. Bu anda yukarı" 
mızdaki dar keçi yolundan ayak sesleri 
i~ittim. Dönüp baktığım zaman, alacı 
karanlıkta yüzlerini seçemediğim sevdalı 
b·r çift, daha üstümüzdeki tepeye doJt1S 
çıkıyorlardı. Süheylaya yavaşça: 

- Susalım, dedim, geçenler var! 
Evet onların. dar patikada gittikçe SS" 

ğırlaşan ayak seslerini dinledik. Onları 
bizim için iki meçhul sevdalı, ihtiınal 
yalnız kalblerin:n saadet çarpıntısını dıJ• 
yuyorlar, gözlerlle yalnız birbirlerini g&o 
rüyorlar ve sanınm arkamızdan bizi bil' 
görmeden geçip gidiyorlardı. Bizse. Sıl· 
heyli ile birbirimızin gözlerine bakaca• 
cesareti kalbimizde bulamıyorduk. sade< 
ce zavallı aşkımızın örselenmiş çamurlıJ 
bir çiçek gibi mtı.temlni tutuyorduk. r·· 
kat gene hissediyordum, hissetmek isti· 
yordum ki her matem gibi bu matem de 
geçicidir, bunu da unutacağız. hiç değil• 
se unutmağa çalı~acağız ve kim bilir bet; 
ki bu acık itirafJndan sonra da SüMY1 

ile bir gün g-elip gene mes'ud olabilece
ğiz! Ah, bunun böyle olmasını o dakit<•· 
da ne kadar özlüvordum! 

Silhcyli. s'.lki~erek o,murumdan a1' 
·ıı rıldı ve uzun uzun, karsıdaki Heybelin1 

ışıklarına baktı. Sonra, ölgün bir sesle, 
acıklı hikayesine şöyle devam etti: 

- Hasılı işte böyle bir salona girıni~ 
tik. Ülker hanım bizi önce kendisi gib 

d retpek kibar tavırlı kocasına, sonra a' 
lilerine takdim etti. Yaşlı erkeklerin )ci
mi tüccar, kimi müteahhid, kimi banic•" 
cı filAndı, hepsi de zeng;n, tesirli adaflY 
lardı. 

Arkaıı vor• 
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o z ş 
a"alh &nneci .ıH-.Ann . 5~• ... 

4e ,, enun, ıersem n perlŞan bir hal· 
t\un atura bindiğini çok iyi hatırlıyo
~ ~ e, beni o kadar s.even bu genç 

- ~el kadının, bendıen ayrılırken: 
~ni u:1 de baban gfbt olma.. sakın 

l:>i Utnıa ... 

~~e,bihıçklıl'a ~ afjladığını da 
Çok le- duyar ıfbi oluyorum. 

ttrafunzeki btr ~k olmakla beraber, 
"ılahi da dönen hAd1selerm mana w 
'det~etJerini. tamamile idrak ve tahlil 
>'e.l.nız ~d~«t mal değildim. Fakat 
ta \'e 

1 

1 san oğlu} denilen milyonlar
(\enne: 1Y<>nlarca aktörün, ( dünya } 
~k bı şu büyüt.. sahnede, karma ka· 
tıa da r (facialı komedi) oynadıkları· 
\lir ze~k birbirlerini aldatmaktan derin 
t~J'e k \'e lezzet duyduklarına bir de-
~~dar akıl mlirmiştim. 

., 
agını 

Yar.an: ZİYA ŞAKİR 

• es 

~ açık ın t'Öz yaşlan w hıçkırıkları:, 
bu za,, ı bir !Urette ifade ediyordu ki; Saraydan henüz gelmiş olan eni§te min göğnı.nae cıltın nnnalar vardı. 
tan da alı ~f kadın, aldamn~. alda· 

l3ab .. ~&bancı değil, bizzat (babam)dı. ler gibi şahane bir ömür geçirerek bü· Ben bura'.ia, küçük bir odada abla· 
lltnı -ıı k~n. yüyordwn. mı bekliyorum. O gelinceye kadar, ö· 

~. \reu, ancak aldanan annem biliyor· Çocukluk bu ya?. Bu muhteşem ha- nüme koydukları pastalan, bonbonla· 
\aıatak: ob da, mtihtelif tesirler altında yat içinde, anneciğimi de unutmuştum. n, çikolataları, yemişleri yiyordum. 

unu bMden ıtzHyordu. Onu, endercn hatırlıyordum. Ortadan kaybolan ablamın avdeti, 
A Konakta, herkesle iyi geçiniyordum. hazan bir saatten fazla uzuyor. Rengi 

11n i1~den ayn!amın acısı ile de· Göze batacak yaramazlıklar yapmadı- solgun ve yorulmuş bir halde geldiği 
L. eıın ~-· k ~ e- b ' ğım için, gün geçtıkçe ablamla enişte· 
'Uşunrl.L. ,,unt ÇQ ereA ~rence ey yo· zaman; 
ttJt ka;,:ınla kon .. ağa avdet ttiğim zaman, min bir kat dah~ gözüne giriyordum. _ Hadi gidelim, Hayreddin .. hınzır 
~ ·y~ .,.. Ablam, ihtiyar kocasına hakim bir 
~ara y•tgun kiınse, eniştem oldu. terzi, elbisemin provasını hazırlama • 

11.ı Ydan h u 1 · vaziyette bulunuyor .. koca konakta, sa· 
''l l'l gır~ en z gıelıniş o an enışte- mış. Onu bek1edim. Seni de beklettim. 
L_ u5ısund lı yısı belli olmıyan insanlar arasında, "Ol'd0 .... , e sıra ll1"ll -alim sırına Diyordu. 
~ •ı..ıar "~ • kl d da dilediği gibi saltanat sürüyordu. 
eş,eli ~ nışanlar, duda arm a - Bu terzi hikayesine ilk zamanlar al· 
b uır teb zı_ ~- d Eniştemin sarayda nöbetçi oldugu 
~nı ~SSwn paruyor lL danmışhm. Fakat artık yao::ım on ikiyi gôrQ ıı · günler, arabasına biniyor. Mütemadi - ~ 
'"tt. r gurmez; buldug-u için. sonralan o apartırnanın, l:>i (;,tado, ço b ~ yen Beyoğlunda geziyordu. _ 

)arı.~~ Yanın: ~~~. Yansı Rumca, Bu gezintiJf~r esnasında, hazan beni içime verdiği mechul ve şüpheli hisler-
.4. 'l'Qı.k de yanma alıyordu . ATabamız (Bon - le. bu işde dP bir (sır) oldui!umı anla· ~ ce ola-rak kıonuşmıya başla· 

marşe) ( 1) nin alt kapısında duruyor, m1ştım. Ve nihayet bir gün kendi ken· 
:::: ~ıt,ra, gitti mi?. bizi bekliyordu. Ablam, elimden tuta- dime: 
......_ 'f:o\_,...,,., gitti... rak bu büyü1<: mağazanın kapısından - Yarabbi!. Bu dünyada, ne kadar 

"-- ""'n zara k ~ da b giriyor .. vitrinler arasından süratle ge- cok sır varmıs .. . Her şey, gizli kapaklı ~, 8~•- r yo .. . oura , en var.. • A 

-~ ~t- çiyor.. ilstkapıdan Tünel caddesine çı· geçiyor. ....... , ı- "'ra ... 
······ kıyor .. sağ taraf:ı dönüyor .. ikinci so- Dive sövlenmive mecbur kalmıştım. 

....... Abı k · . . 

....... a Va.r. O da tenin mltera... ka.ğın içindeki ilk binanın birinci · atın- Bir arahk ablama. bir sinir hastalığı 
ı ····· da bir terziyP. devam ediyordu. · · d 

1 Siııı ,:_ gelmisti. Pa~a emştemın sarav an ge-

T yyare 
(BCl§taraf\ 1 inci sayfada.) 

rica e<ttyoruın. (Hay hay sesleri). 
Hariciye Vekilimiz ve Adliye Veki -

limiz şimdiye kadar bu iş hakkında te
beyyün eden ciddi ve hakild safhayı 
size resm! bir şekilde anedeceklerdir. 
Gene sizin vasıtanızla vasıl olunan ha
kik! ve resmi safhayı millete bildirmek 
niyetindeyiz. Yakında muhakemeye 
başlanacak ve tabiatile muhakeme ale
nt olarak cereyan edecektir. Maksadı· 
rn1z milleti tenvirdir. Onun herhangi 
bir şekli bence makbuldür. 

Bundan sonra Adliye ve Hariciye Ve
kıilleri dün hülasasını yapbğımız beya· 
natta bulunmuşlardır. Bu beyanatı mü 
teakib Başvekil tekrar kürsüye gelerek 
aşağıdaki sözlerile izahatına devam et
miştir: 

cArkadaşlar, vak,anın hakikt şekli i
le sureti resmiye ve hakikiyede bu{{Ün 
dellllere istin~d ederek ·vasıl olduğu 
neticeyi Adliye Vf' Hariciye Vekili ar • 
kadaşlanm izah ettiler. Bunlan tekrar 
ediyorum, bugün elimize geçen delil • 
ler üzerinde vas:l olunmuş neticeler • 
dir. Yarm eğer elimize kat'i bir neti -
ceye varabilecek bir delil geçerse, o • 
nun üzerinde bi1i yürümekten mene • 
decek hiç öir kuvvet yoktur. 

Beynelmilel ~beke 

Memlekette bunun kök budak salmadı 
ğı, ancak bir kaç kimsenin hariçten ge 
len cereyana, rner.faat saikasile t~bi o
larak bu fezahati işledikleri anlaşıl -
maktadır. Bunun yuvas1, beynelmilel 
bir büyük şebekP olmak üzere hariç -
tedir. 

Adlive Vekilinin izahatını ve Cüm-
hurivet müddeiumumisini dinledim. 
Verilen malfunattan anladığıma göre, 
adliyenin kanaati burada saklı olarak 
kullanlıan mi.ihül'lerin hariçte imal e -
dilerek memleketimize getiril<l.!ği mer
kezindedir. 

Bizim, hükiimet cephesinden bu ve 
bıına benzer büyiik veya küçük bir iş 
teessürümüzii mucib olur. Yalnız vazi
fe noktasından mücrimi yakalamak ve 
cezasını vermek en esaslı işimizdir. 
Bunun ilzerinde yürüyoruz. Bunun Ü -
zı>.rinde yürürken takdir .. buyurursu -
nuz ki, şu sahıs veya bu şahıs gibi bir 
tefrik yapmadan mücrimi cezalandır -
mak azmimiz, gayet samimt ve kat't • 
dir . ...., .JGl\l"W> d Bu d "- (Terzi) diyorom. Çünkü bana ablam, 

·Ja~k h .,vr u... ra a, oueni oya· tirdiği doktorların hiç biri, bu garib 

tçbı. ""· lr ~k -ı"" tıfl'Vl•n'n btılun • böyle söylüyordu. E2'er heyeti umumiye şimdiye kadar 
_-'<lg ... 14 'S"" "'° •0 '!f-,, '" hastalığı ted:ıvi edemernisti. 

!ıı ~. l'!~en, annemle <ri'tmedigım" · (Arkası var) hükiırnetin fakih ettiği tarzı hareketi 
'S" a d ,,,. en Şimdiki Karıman mağazı. h h t " · 1 · 

~-O nabTh~~~~rn~am~ -~=~--~====~==-=~===============~ tavri e mu taç~~ ~pı~~z~en 
l3ıı ~ Sttlıy-ordu s k 1 1 ikmal edebilecek bir tavsiyede bulun -

~ı_za acı o kadat' ~k idi ki, yanı - ÖZ Un ısası : yeni neşriyat mak imkanını ve arzusunu gösterirse 
~l t:!.:n ablanım tatlı sözleri bile N .J b ı • ? Deni?. - Ttlrk Ticaret kaptan ve maktnlst- onları da tabiatile dinlemeğe ve icra e-t 

Ç\>k 1~1ıı ~~fştt. 8u8TI öy eyız , ter cemlyettnJrı bu me.!lek mecmuasının meğe hazırız. (Bravo sesleri) . 
trıı... Yi kalblt bir d 43 üncf\ sayısı ı.engtn bir :müw:Ierecatla 'i~el'll, a &m olan paşa (Bastara.fı 2 inci ro.yfa.da) çıkmıştır. Hepimiz uznn senelerdir millt haya-
~lrnhğa illthayet elimden tutmuş, beni Bunun imkansızlığı -değil midir ki, iş- Belediyf'Jer mf'cmuası - İldncıteşrln sa- tm içindeyiz ve hayatımmn son ~vre 
t\ı el'rıti gl5ti1nnOş. Omdaki çavuşlara t irakiyonun nazarlarında en büyük zafı yı.~ı lntısar etmiştir. sine yaklaşmış buJunuyonız. En çok şe 

....._ ,.. '1etıniştt· Çocuk - Çocuk Esirgeme Kurumunun çı- refı'mı'zı' k'-11·,yacak bir andayız. Eg· er 
A-. 'rabıt~ . teşkil etmekted'r? Benim azmim var - -.., 0 

-

tll ht .!\., al'8bayı h·-rlayın c~· kardığı bu nefte; çocuk mecmua.-;ının 120 lncl herlıanm bı'r gafletle -bunun ~-asdt o· S tldirfn. .,.,... · ~ .... - dır .. hevesim vardır .. ve iktıdarım var • sayısı çok dolgun munderecatıa çıkını,ı,ır. F> ' n. 

ıltılznaauı. akşama kadar dolaştırın... dır. Günde on altı saat çalışır ve bir kaç Oluş - Ankarada bu ~lmde yenı bir ede- labilrnesi ihtimalini düşünmüyorum ve 
biyat mecmuası 1ntışara başlamıştır. hatıra getirmiyorum. Böyle bir ihtimal 

~~ * iş birden ;başarırım. Bay Mehrned buna Poliklinik - İ1dncikfınun sayısı intl§ar et- tamamile gayrivariddir- fakat her -
d~il·, 0:nıd • kalbinin ~li~nl ya1nız o muktedir olamıyor diye, o işleri benim ml$tlr h · b. fl t 'k ·1 fi · teb l>...._~l u ~.r • 5' •••••••• ;..................................................... angı ır ga e saı ası e şere nı • 

"rt ..ı an ~nr& d:ı glS!termio::t, i. elı'mden almak, benı' de onun gı'bı' atale- t A ' ..,. ~ ı. N likeve düşürebilmek bilhassa birim i · 
t! ~11l'tını"4 bantJ kiıçük bir (midilli) te. yoksulluğa mahkfun etmek doğru mu- Kocaeli Asliye Hn~u~ Mahkeme-flnden: . çiıı ~ hamakatil'\ en büyüğüdür. Biz ell-
e.~ .. - . ·N. Ancak kQ..nk b1 be k b tzmttln Suadlyt koyunden kahvecı Eyüb • • , , 

l'tı ~ethıd~ ol 'b ':ru r r e dur .. hak mıdır? evinde mlsatireten oturan İstanbullu Mus _ mıze gelen vak ayı kanunlarımızın bi· 
•k Yi ~~tın an u mini mini ata bin· t.ata kızı Hamd1yf' tarafından o köyden B:ıy- ze çizdiği hudud dairesinde halletme -
11 

$ıı~- \. d e'k, her..nn lS"'leden sonr:a Varsın, çalışan vatandaş refaha kavuş- 1 hl k 11 kt d' görü Ad 
~ ~·ıa .!\ 15u F ram o. Ahmed • ev ne ocas e evl<?nerek ğe kendimizi mu e ır yoruz. • 
'"ltş ~~ar b~ gezdirmek için bir sun, :zengin olsun! Onun refahı memle- iki sene kan koca olarak y~mış ise de Sa- U cihazımız emniyetle ve normal şekil· 
"•Şilt e.t •"'-ı"trnl I~ . ketin refahı, onun zenginliği yur<iun zen- llha adındaki çocuklannı altı aylık bıraka - d ·~r Üm;d ediyoruz ki Fransa 
,,,, "'" ra'!t bir ııemtt meçhule gtt.mtş ve on yaşın - : 1~ ıyo~. . . . . ' bi l>t~ ~ ert ~küçücük çi?..meler glnliğidir. Meşru kazanç ne kadar yük- dnkl çocuftlle kendisini arayıp sormamı., ve hukurnetı bu mdcnm1 biz:e t~lim et -

l' Ctıa a~1 Bent ~renler, hakikaten sek olursa olsun, göze batmamalıdır. Yu- on sencdenberı de nerede olduğu belll olmı- rnckte daha çok gecikrniyecektir. 
l'i l\ı taına e) saınyıorlardı. nanistandan ibret alalım. Orasını imar yan ve kendilerini aramıyan kocası müddel-
~lldf1.1_ 

1
nda, çarçabuk Tilracevi ög"' _ aleyhten iboşanmast hakkında a~ılan dava -

'tltb &un çtn ., eden devletin bütçesi değil, sivrilen, zen- <la: n 3 vn olunan Ahm~dln 11Anen · davetiye 
~ latt. k • artık paşa eniştemle dUd1111 "'-Id hk ...,,., ......... i 
"\! t.. ı.ı nnn.._. gin ol.:uı Yunanlılann teberrularıdır. tebll~ e o; '"' e ma emeye ""'"""""" -
~ {'\<>tıu '"'l"uya başlamıştım. Ve ğinden UAncn gıyap taran tebllğtnc karar 

l)ti e.::Oı olar neticesinde, onunla da· verilmiş olmaklıı 13/1/939 Cuma gtınii saat 
~ lŞ?nıştnn 14 t.e mahkemeye gelmesi Te gelmediği tak-

() ll ~ . · . dlrde muhakeme.sine gıyaben bakılacağı Ah-
t~~n h~~sıt bır saray adamı idi. m,.de gty:ıp kararı makamına kaim olmak 
~Ull s bebl 1~ akıl ~emediğim bir ------ tirere llı\n olunur. ı5/12/~38/456 
.-\~bbettni k ~Padişahın emniyet ve 

ah._hti ta?nano ~. 
~~Ya ştdd a, !af ve ~hlldi. Fakat, 
~ ı:ı ~il d ~ tarafdar görünüyor, 
ttı.:,_ ~on ~ bulun lll~be gönderiyor .. 
~n ~ d'u~ akşamlar, ve
b' ~ ~ derhal yanına çağırarak: 
~, t\ ~,CJi .. ~tir bakalım kitabını. 

M -uıya " gebnio' '') "• oJn,_':'-- -y .. 
0l'dıı. ~'"-lıwun.- cidden al§ka göste· 

Qu 
tı~ı tı]~ h * er ı..... ' aftal 
'atı d uo~ıe~ ar, aylar ve hatt§. se· 

eıece nı geciyordu. Vaziyetimden 
eınnundum. Küçilk prens-

Gümrük Muhafaza genel komutanlığı İstanbul 
satınalma Komisyonundan : 
1 - Gümrük muhafaza tcşkilfıtındaki F ord kamyonlan için 33 kalem yedek par-

çanın 28/1/939 Cumartesi günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Tahmini tutarı 1500 lira ve ilk tem inatı 113 liradır. 

3 - Şartname ve listesi komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk tem inat :makbuzları ve kanunt vesikalarile 

blrl.kte Galata eski ithalAt gümrüğündeki konüsyona gelmeleri. (224) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Tıb Fakültesi l~boratuvarlarında çalış mnk üzere laborant namıtdlerlne ihti

yaç vardır. Asgari orta mekteb tahsili gôrmek v garb dillerinden birini bil-
mek. lazımdır. İstiyenlerin Tıb Fakülte.si Debnlıihna müracaatları. (256) 

Mn~um olan insanlann ~fi 

Arkadaşlar. herhangi bir suiistimali 
büyük veya küçük herhangi bir yotsı.u: 
luğu ezmek bizim için kat't bir e~r. 
Bunun yanında ayni ehemmiyet'M! dik· 
kat edeceğimiz bir nokta daha vardır: 
M:ısum olan insanların şerefini spekü -
le etmeye m""ydan bırakmamak.. (Al • 
kışlar). 

Hükftmet, bu iki ucu ayni hassaq • 
yetıe gtSzetrnf"k ve korumak mecbuıi -
yetindedir. Kendisini bununla mükel • 
lef bilmektedir. 

Arkadaşlanmımı sözlerinden anlıyo
rum. Bazı matbuatımızın bilhassa bu 
mesele üzerindeki neşriyatı nazan dik· 
katle.rint celbetmı.,tir. Bu, benim de na 
1..anmdan ksçrnadı. Sire ş1.mdi öd fıkra 
okuyacağım ve bu fıkrayı ~azdan 
evvel tlAve edeyim ki, tayyarel rln ts
tanbula gelmif veya gelıneın.Lş o:hnası 
ve buna benzer imalı veyahud ya:nl~ 

• • c 
.::t şı 

neşriyat üzerinde dPğilim. Bunlar her 
zaman yapılabilir ve he r zaman tashih 
olunabilir lidi iş erdir. Fakat şahıslara 
aid olan meselelerde kalem sahiblC'ri -
mirin ötcden1'cri dikkat ettikleri nok ,. 
talara bundan o:onra daha büyük has ... 
sasiye t göstereceklerini ümid ederim. 

Bir gazetede çıkan yazı 

Mesele şudur: Okuyorum. cVapur İs· 
tanbula gelirken yakalandığı takdirde 
bir çok esrarrr ortaya cıkacağından kor 
kan ve o zam an mühim ve yüksek bir 
mevki işgal eden bir zat, İstanbula gel· 
miş ve Ekrem Köniğ'i limana getiren 
gemiye yaklaşarak müstear bir nam ile 
hazırlattığı bir pac:aportu Ekrem Kö • 
niğe vermiş VF Romanya tarikile Av .. 
rupaya gitmesini temin etmiştir.» Gö
rilyorsunuz, ibareler ne kadar kat'} dir. 
cHazırlad ı:ı. değil, chazır1attığı> diyor. 
cTemin etmiştir» diyor .. 

İkinci fasıl: «Romanya zabıtası EK· 
rem Köniğin eUndeki pasaportun müs• 
tear olduğunun farkına varmış ve fa • 
kat tavassut eden büyük nüfuzlu a ,. 
damların tesir ile kendisini serbest bı • 
rakrnıştır.» 

Nazan dikkntimi celbeden diğer bir 
mesele: cHadi~cyP şimdi rneb'usluk ya .. 
pan birkaç kişinin de adlan karışmak • 
tadır.> 

Bu yazılar çıplak ve mücerred ola • 
rak okuyan her karii kimi karşısına ge• 
tirmek istiyorsa getirir ve yüzünü gö
zünü boyar, bu n"'sriyatın tesirinden 
kendisini kurtc!rabilecek hiç bir şahıs 
yoktur. 

Bu kadar k;\t'i ifadede bulunan şuur 
sahibi ve hav~iyet sahibi adamın çok 
kuvvetli delillere sah ih olınası lazım " 
dır. Binaena leyh Adliye Vekili arkada• 
şımla beraber Cürnhuriyet müddeiu • 
mumisini davet ederek bu yazıyı ya" 
zanların mütn1easım: müracaat edilme .. 
c:ini ve bir muhbir şeklinde isticvab ~ 
dilme~ini kencHlerinden istedim. Bunu 
yapacaklardır. (Alkışlar) 

Arkadaşlar. hayatta fezahat olarali 
hic b ir şeyin gizli kalmıyacağına emin 
ol~bilirsiniz. Ittılmnıza vasıl olan her 
suç ertesi gün sizin malınızdır. Hakim 
sureti kat'iyetle sizsiniz. Bu memleke • 
tin suiistimaJler yüziinden çektiği na. 
miitenahi az:rnlar kafidir. 

Hepimiz temiz kalmak ve temiz ka • 
lanlann şerefini korumak mecburiye ' 
t indeviz. (Alkışlar) . 

----------
Paylaş lamıyan çocuk 

(Baştarafı 1 inci Myfada) 

yavrucuğumu bana vermiyorlar. Kızım • 
dan uzak ve mahrum yaşıyorum. 

Filhakika müddeiumumilikçe yapılan 

tahkikat ve mahkemede okunan iddia • 
namede kimsesizlik ve maddi zaruret • 
lerle en sevgili şeyinden, yavrusundan 
vazgeçmttk mecburiyetinde bırakılan bu 
kadını, haklı çıkarıyordu: 

Davacı Fatma, filhakika çocuğunu çoM 
küçük yaşta Kazımla, kansı Ayşeye e,,.. 
Hidlık gibi bırakmış; fakat, kan koca bil' 
müddet sonra, çocuğa büsbütün tesahüti 
ttmek istemişlerdir. Bir nüfus memur • 
luğuna y,iderek, Nadideye yenl bir isim
le, başka bir nüfus tezkeresi çıkartarali, 
çocuğu kendilerine maletmişlerdir. 

Müddeiumumilik, bütün bu noktalan 
deliller ve tahkikat evrakile tesbit et • 
tikten sonra, Kazımı ve kansını nesebi 
yok etmek ve sahtekarlık suçlarından aS!t 

liye 1 ınci ceza mahkemesine vermiştir. 

Suçlu kan koca ise, mahkemede yapı.
lan sorgularında: 

- Davacının iddiası, doğru da olsa, ma 
demki biz bu çocuğu büyüttük, beslediK. 
Nadide, bi:dm olmalıdır, onu veremeyi~ 
demişlerdir. 

Müddeiumumi Orhan Könf, hôdisenfıı 

tenevvürü lçin şahidlerin celbini istemişı 
mahkeme bu talebi tahtı karara alara~ 
muhakemeyi talik etmiştir. 

Fmdık rekollesrtamamen satıldı 
938 yılı rekoltesi fındık mahsulü heo. 

men hemen ta."llamen satılmı.ştır. Pi • 
yasnda pek az mlkdarda stok mal kalı 
mtŞtır. 

Yerli fındık alıcılan Fransa, İngilte
re ve Amerikaya iyi fiatlarla fındık 14-
racatı yapmaktadırlar. 
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Deniz Şeytanı 
Tiirlr.çe7• tH11'eıı: il. Sünna Dllmea 

Açık denizde yolculuk 
Şimdi Anto11in gemisinin gerisinde, f seyretmekte devam ediyorduk. Zira bu· 

ve pek ya kininde idik. Kaptanın. gemi- Iralan Amerikay:ı giden gemilerin geçe-
111izin bu çılgınca seyrini fotograf ma - ceği sahalar idi. Hiç bir gemi bizi geçe
kincsi içinde tesbit etmiş bulunduğu an mezdi ve bize yakalanmaktan kurtu1a· 
!aşılıyordu k\ birdenbire bir makineli mazdL Gündüzleri ise zikzak orsalarla, 
ti.fek taknblan işitilmişti. Biz, deniz • her istikametten gelen gemilerr..n. yolu 
terdekı bu uzun sefer esnasında ekse - olan bu sahanın bizim için bir rüyet sa· 
ti.ya can Slkmtısına duçar -0lurduk. Bun hası bulunduğundan emin idik. 
ian ötürü -dt- a~ sıra eğlenceler ihdas * 
eylemeği a~ı ederdik. Bir gece tıırassud mahallinden ge-

İşte şimdi bize alay ve eğlence mev • rimizde hafit bir ışık şulesi görülmüş
zuu olabilecek bir vaziyet vardı. Harb tü. Şu hal~ c:'rkamızdan bir gemi ge
mabudu Marsı:ı daktilo makinesi takır- liyordu ve birisinin çaKimak çakarak 
tııarını kulağınuı dibinde işittiği ve ta· saate bakttğ:ı anlaşılıyordu. 
rafımızdan gemi~ınin armalan üzerin - Yolumuı.a devam etfrk. Hiç şüphe 
ae bir kurşun yağmuru husule getiril • yoktu ki bu gemi gündüzün gözümüz· 
Qjğinı gördüğü zaman kaptanın çehre - den kaçmış oJmıyacaktı. Şafak sökün· 
sinin alacağı hali ı!Örmek hoş ve eğ · ce gemi göründü. Bu, güzel bir Fran· 
lenceli bir hal olacaktı. sız barkası idi, La Rochefoucauld adını 

Fransız krı.ptnn ilk takırtıyı işitir işit· taşıyordu. Göyle bir sinyal verdik: 
mez biTdenbire harekete gelmişti, son • - Mühim havadis! 
ra da kıvılcımlı göz\erle bize bakıyor- Derhal faça edıp durou. C'~minin 
au. Bu deliler ne dE'rnek istiyorlar? De· süvarisi, ayn\clannda aba terlikler ol· 

cauld kaptaıu mutlaka bir kA bus ge -
çirmekte bulunduğunu sanıyordu. Ve 
fakat üzerinde hissettiğimiz kibusun 
en ağın gemimizin direğine toka edilen 
Alman harb bandırasını gördüğü za • 
rnan çölanüştü. Onun küfürlerini işit
meli idiniz. 
Fransız .kaptan, Seeadlerin güverte

sine tırmandığı uman çehresinden öfke 
ve nevmidi akıyordu! HB.la ayaklannda 
aba terlikler vardı. Beraberinde hiç 
bir şey getirmemişti. Adı Lecog idi. 

- Eşyan17.1 a!dırmak istemez misi -
niz kaptan Lecog! 

Diye sor<lınn. 
- Eğer gemimi kaybedecebem, o 

Mondiyö, varsın her şeyim kaybolsun! 
Diye cevah vermişti. Tekrar sordum; 
- Beraberinize hiç bir şey almak is· 

temiyor musunuz? 
- Hayır! .. Varsın her şeyim gemim

le birlikte batsın! 

liliğin bu d~recesi &.> artık çok değil mi duğu halde güvertede dikiliyordu. To· Maamafih bı.yfalanndan bir kaç kişi
'Sdi ya? .. Gemisinin armaları zarar gö • pumuzu da görmüştü. Fakat gemimizi yi, kaptanlan?)a aid eşyayı toplamak 
:rür, ipler ke.~ilir. serenler düşebilirdi bir İngı1iz denizaltı iskadronuna ana· üıerc tekrar gemilerine gönderdim. 

. -

lngiltere lig maçlarında 
beklenmiyen neticeler 

Üç ligin lideri, başta Derby olmak üzere mağlub 
oluyor. Arsenal yenilmekten kurtulamıyor 

Biça:re kaptan, birdenbire karşı1aştığı lık yapan mühimmat gemisi sanmıştı. BiTaz sonrn mürettebatımdan biri 
.I!. ~--b d k d. b. tak Arsenal • Chelıea. "' Wa.tforil - Tot tenham maçlanndal& iki enıtantanl ~l bu vaziyet karŞlsmda en ttdi v~ ~ a Süvarinin ken i en me ır un bana gelerek şu şifahi raporu vermiş- ti"' 

Fran-,ızca ile bavırıyor, hiddet ve asa • kuruntular içindı:ı bulunduğunu anla· ti: İngiltere lmtl kupası maçlanmn il • lı Derby ıiki numaralı EvertoilS 
l:ıiyetle gürlüyordu. dığım için onnn1a biraz şakalaşmak is· _ Bir kaç gün evvel bu adamlar bir çüncü turu Looora klüplerjı için cid - lup olm~ur. ....A 

Bir Fransı7. küfür ederse onun kü - tedim. Evvelce esir aldı~ız gemi tay- kruvazöre tesadüf e~ler! den talihsizlik içinde geçmit ve başta İngilterenin en kuvvetli iki ~, 
fürlerini uzaktan isitebili!'Siniz. Herif falarını takım takım güverteye f!etirt- Arsenal, Brentford, Charlton ve nın karşı :karşıya düşmüş oımalJı' 
!şte Fıransı'tC3nm yakası açılmamış kü· tim. En evveJ Çinliler getirildi. Frn~- Bizim mürettebat böyle esi:r tayfa • Quecnıs Park Rangers takımlan mağ- sa.sen büyük bir talihsizlik idL 
nmerini savururken direğimizin tepe • sı.zlar iyice görsünler diye bunları ku· lar arasında dolaşarak onlarla konuş- lüp olarak kupa maçlan haricinde kal- ilk devre sıfır sıfıra bitmiştir· 
sindeki Alman harh bandırasını görme- peşte boyuncı:t Slraladık. Ondan sonra mak ve bizim içiıı faydalı clabi:k?cek mışlardır. Derby iki açığının uzun paslı 

· d • h i ·1 · i d kart malumat tonlamak emrini alınış· bulu· G · b" t d'"f t• · li d u -sin mı? Işte 0 vnkit a arncagızın, ay- Hindi garb zencı erın mey ana çı - • anp. ı~ esa u ııe ıcesı g e • taktiklerile oynamış, buna ı.·~ 
cet v~ şaşkınlıktan mütevellid ve an • tun. En sonunda do beyazlar güverte- nuyorlardL. İı::te bu asker de, Fransız der vaZlyetinde olan Derby, Bransley:, pek mükemmel bjr formda olan J!ı""J 
cak bir Fran5:ız1n yapabileceği drama - de ~öründüler. gemicılerle konuşurken bir k:ruvaz&e ve Nwport takınılan mağlup olmuş, ton daha ziyarlP. kapalı ve kısa pıaS 
ilik bir Jestle sendeleyip geri geri çekil- Sanlar:, karalar ve sonra da Kafkas rastlanmış okluğunu öj!renmişti. yalnız ikinci lig lideri olan Bla~burn lindeki oyun tarzlannı tercih e fi_. 
tliği görüldü. ırkı! .. Bu ne demekti? La Rocbefou ·==========(A=rk=a.sı==v=a=r)== Rovers takunı galib gelmiştir. Dcinci Oyunun ce?'f'yam 4-2 şeklinde 

Anton.in gemic:ini O{' diğerlerinin ~ - "'! ligde s:kiz~Cj ol.an Fulham ~k:mı ~er by lehinde bit('(·eği hissini ve~~ 
kı'betine uğratmı~tık. Fakat her şeyden 

8 
( k kez m.ühacL'll~ ligde on yedmc.ı va7.ı - rağmen ikinci devrenin altıncı .. d f 

evvel 'kaptnn:n elinden Kodak filmini ir doktorun gUn u yettekı Bury ıle yaplıan maçta takımı· sında Everton sağ içinin yaptığı 
alınağı ihmal etmemiştik. mn 6 sayısını ya~m~şt~. ne gol neticeyi ha11et:mişUr. . ti * 

7 
t 

1
, 

10 
notlarından Bu oyun 6-0 bıtmi.ştır. İki taraf lrnlecilerinin hanku1j 

Buenos Aircs adında bir 1talyan ge • 1 r 4 r f Aston Villa 1 - İpswi~h 1 yunla'Q fazla say- yapılmasına ınjıll 
misi dalgalar öniinde yuvarlana yuvar- 1 1--1-.ı--ı--1--ı--ı--ı Sinir ve ruh Kral kupasını altı defa kazanmak SU· muştur. 
tana bizim hükümran oldu~muz saha· 211--ı--1--+.-ı.:=+-ı-ı--ı--t--ıı retile büyük bir şöhrete malik olan Maçta 22.237 kişi bulunmuş. 011 

ya P,eldiği zamn~ ÜS{'ra listemize rnüt • 1 Hastalıklarına dair Aston Villa üçüncü ligde on yedıinci bin bes yüz lira hasılat olmuştu;· 
tefiklcrc mcnc;ub bn~ka bir milletin tı--ı--ı--ı--ı--ı Muhtelif akıl, ruh ve sinir hastalıkla- vaziyette bulunan İpsiwich karşısında P~ston N. E. 4 • Runcorrı ~ 
fcrdlerini de dahil etmiş bulunduk. •11--1---ı--ı--ı· • rının .sebeblerlnl nrıl9tınrken lrsl veya - karla örtülü bir sahada maç yapınağa Kral 1nıpası galibi Preston ıi 

Bu. İn~ilterede inc;a edtlmiş güzel bir L hud ki.sbl frenglyl aramayı asla lhmal mecbur ka~ır. End üçüncü lip,de on bininci ':3 f1I 
gemi olmakla benı"-er iğrE'nilecek dere- t etmemelidir. Gerçi bir QOk sınır ve alnl olan Runcorn takımile yaptı~ .ı 

., hastalıklarının babanın veyahud büyük Villa Park'ta yapılan maçın ilk dev- V' 

cede pis ve bakmı~z idi. Kıç bodosla - ' ll-.J--1--F=+·-~-I babanın alkolik veyahud mecnun olma.- resi sıfır sıfıra bitmiştir. ilk devresini 2-1 galib bitirmiş, 
madan baş brıdoc:~amava kadar gerninjn l I ıanndn aramak en tabll ve en akla ge - devrede ovun 4-2 Prec;ton t3 

d h b d · bi Kuvvetli bir müdafaa karşısında hil-iiçin e er şev ber a ve pen~an r len blr lştır. l<'alı:at bwılann yanında galibiyetıi1e sona ermiştir. ltı 
Qıalde bulunuyordu Bu pis geminin kap 1~11--~~1--1--1--4:=1-=l.-l-r·ll frengiyi de ula ihmal etmemelidir. Pek cum üstüne hücum yapan A. Villa o • Maçta 10.140 kişi bulurunuş, B 

tanı da elli ~<:: vaşlarında poo bıyıklı, lbd:::::!:.~~--=======~ eskiden çekilen blr frengi hastalığının yunun ortalannda kornerden gelen 1irn hasılat o}mustur. 
ısaç1an darmadamn ~uratı btr aydır us· SOLDAN S~ÖA: ~:~c~s::ıy~e~~~:zı~~~a ::;:b~ topu merkez muav:inleri Allen vasıta- ·······-·······················-···--·__. 

t'a gönnemiş r:emic;i ~ibi kirli bir rno- seri anız tevlld etmekte oldu~ıı muhnk - sile hasım kalesine sol kmu.şlardır. He • ~ 
ı _ Sarih oıa.rat. men hücuma geçen psiwich takımının (R A [J v ruktu ve Seead PT"in Piivertesini elinde 
2 

_ irıan sahlbl _ 1'üa.L kaktır. Ve bu teşhis tedavide mühlın bir ~ 
l>ir şemsiye olduğu halde teşrl.f etmiş • rol oynamaktadır. Bazı böyle hastalnnn frikikten yapbğı bir sayı ile gene be - ( 
til ı - Yalvarmama. kanlarında freng1 teamülü menıı net.lce rabere vaziyete gelmişlerdir. ~-~ 

4t - Tağyir etmek - Dem. "RrebUlr. Buna itimıı.d etmemelidir. Bel - l\, t 34 91 o k 
B;r yelken P.emi~i ~iivarisinin denizde 1 _ Sonunda blr dh oısa kJ§uı y$ıı - Jerlnden alınan mayi dimağı ~kide 'Jaç a ' işi bulunmu,, on ye • !'ü?kiye radyo difilzyon 

~emsiye taşıvabi1ecefüni tasavvur ede - Çok büyüt - Blr nota. frengi teamulü aramak IAzundır. Ekse - di bin Ura hasl1at olmuştur. A k 
!bilir misiniz? B~z edemiyorduk doğru • s _ Fakrüddem - Ban'at. riya kat'l teşhis bu maylln muayenesln- Cardif 1 - Charlton O n ara radyosll ~ 
su! Bunun içindir ld bu hal karşısında 7 - sıcak :mevslm - Bayrak. den eonra kuvveUenlr ve tedavt de der- BirinCi ligde altıncı vaziyette o1an r DAl.GA UZUNLUtU • 
mur:- ettebatım -bı'raz da kaba '·aba- rt """'"'ft~ h3l ona göre tntblk edllmeğe b~lanılır. Ch 1 k '"'4 

J\ ı - Endaht - Btr nota - Şa ~....._ ar ton ta ınn üçüncü cenub liginde ım m. 183 Kc.s. ı.20 ;•: 
gülmekten kendilerjni alamamışlardı. g - Kamer gurup ~L1.1. Ccyab ı.ıc,... olı:anae.ıannuua •"'• on üçüncü derecede bulunan Cardif i- ı T .A.Q. 19.74 ın. 15195 Ke.9. 2~. _/ 
~damcağız galiba S(>mc;iyeyi bir kası:r - ıo - Nesil - Bl..r<ienbtr.. 1"11• r•IAaıııaatuuu r'°a 9deru. üa1 au. le yaptığı maçın ilk devresini sıfır sıb- T.A.P. 31,70 m. 946!5 Xc.!. 20 _,,......., 

ga t'snasmd~ kendisini korumak mak • YUKARDAN AŞA.Öl: '114• Lltua.ıtl ma1r.a~.a .. 11 lr.a.la~. ra bitirmiştir. 

sadite taşıyor -diye farzediyordmn. Siz ı - Hırsn - Deniz kem.nndat1 n . ...ı Kupa maçlımnda büyük bir ~öhreti ne dersiniz? 2 _ 11~ _ Beygir. \ r,--------------"'l olan Cardif Ninian Park'tald sahasın -
Vaktile ft;tlyan ordusu başkumanda· 1 - Yalvarma - Oofmak. l 'o""betc"'J da fevkalade bir oyunla yaptığı tek 

Dl Kont BadC\rna'mn semsiyeli bir res • • - Haşan - Kamer. 1\ Eczaneler ~l ile kuvvetli hasmını ma~lOp etme-
llD!ni cfumü~üm. Bu itibarla derlıal 1 _ Altm _ itaret aıfatı. · _ ... __ ~e muvaffak omn:ştur. 64 k1üp arasın-
bu yeni misafir kaotanımım Badoma t _ tt.n tamaranm aıt:ınd.att Jer. B1I reee nöbetçi ola.ıı ecuneleır llBl • da yapılan kupa maçlannm eı büyük 
payesini tevcih eyledik! Bu adam cid - , _ Tam:un olmak. lardD': sürnrizi bu ovun olmuştu!'. 
aen '.ho~ohbet, iyi t<ıbiatlı bir gemici 1 _ zer~deD • Usatı ı,.m ıotıı nııaıuıan .Beyotıa cihebndeldler: Maçta 22.760 kişi bulunmuş, dokuz 
idi. Esir laptanlcrr icin hazırlatmış bu- b1r ııklL Aksarayda; CŞereO , Alemdarda: (Ab- bin lira hasılat olmuştur. 
mduğmnuz kama:ra1ara girdfği zaman dfilkndlr>, Beyazıdda : (Cemil), Bamat -
onun duçar olduihı hav.ret ve taaccübü t - Yarım - l"tlnıht et.1D. yada: (Teofllru>. Emlnönünde: CHUse - Chelsea 2 • Arsenal 1 

tD - Ha::ı:n o1ım1an. yln HüsnU), Eyübde: Cliikmet Atlamaz>, 
görmeli idiniz ve bu hayretten de biç Penerde: (E.nıllyadl>, Şehremlninde: 
l>fr vakit tamamile kurtulamamıştı. A· 1 2 P 4 " " 7 8 9 ıo <Hamdtl , Şchzadebaşm.da: CHamdl), 
fik.Ardı ki gemirr.izde esir bulunması ı KaragümrOkte: (Arif), Kllçftkpazarda: 
~ evvelki halinden daha çok iyi idi ~ <Necatı Ah!Deci), Balrutöyünde : wer -

s E L A M L A s M A 

* ~). 
l Beyofhı dheti.ndekBer: 

E M A R E • c A i z 
L A K t N • ı • L ı Gereli ve ~düzlü sey:iTleri'mize de-

l)'am ediyorduk. Gündüzleri Sl'Cak nvn
laknnın doğu meltem ile orsa alabanda 
.edip cenuba provamızı çeviriyorduk. 
Geceleri de şimali ~arki meltemlerin • 
aen :istifade eyliyorduk. Karanlık gece
ierde hiç bir av ~örrrıeğe (çünkü har;}) 
%8!1lanında gemiler hatta Büyük Okya· 
mısta bile ışıksız ~evrederlerdi) mu -
vaffak olamazsak bile ayni istikamete 
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istıkJA.l cadd~lnde : <Kanzuk), Gala. -
tada: Cİsmet), Taksimde: {Nlzameddln), 
Kurtuluşta: (Necdet), Yen~ehlrde: (Pa
runakyan), Bostanba.şında: dtımad), 
Beşik taşta: (SÜieyman Receb). 

Bofarlçl, Kadıköy n Adalardakiler: 
Üsküdarda: <İttibad), Sarıye.rde: (Os

man), Kadıköyünde: (Moda, Merkez> 
Düyüta.dada: (Şlnu:l Rm.), Beybellde; 
{T&na§). • 

Londranın iki meşhur takımı kupa 
maçlarının en hararetli bir oyununu 
oynamışlardU". 

İlk golü m~hur sol açık Bastin yap
mış, Chelsea buna cevab verme1c sure-
tile devreyi 1 - 1 berabere bitirmiştir. 

Bu mevsim YJldızı söruneğe başlayan 
Arsenal bütOn çaba1amasına rağmen 
bir gol daha yemiş ve kupa rnaç1annda 
yaptığı ilk oyunda mağinp olarak yeri
ni diğer takımlara bırakmıştır. 

Maçta 58095 kişi bulunmuş, 29 bin 
lira hasılat olmuştur. 

Evertnn t - Derby O 
Birinci lii tab~daki bir numara-

PEıtSE!\fflE 1%-1-3' , 
U,30 Mil21t CbJr virtilozun plA~ ~~ 

Saat, ajans haberleri ve meteor ~ 
13,10 Tnrk milziği CPI> - 13,40 - 14 1P' ~ 
verttlrler - Pl). fi'~' 

18,30 Müzik (do.na pl!kları> - ı~.., ~ 
ma {ziraat .ı;aatt> - 19,1!5 saat, ı.;-ı~ 
berlerl. meteoroloji ve ziraat b0rss'1 ııt""} 
19,2!5 Tllrk müziği: fncesaz tasll· ti/' ~ 
20,00 Temsil {bir komedi: BQy'et ~ ~ 
memU (yazan F. de ~) tıerC ~I 
Bedia Ştatser - 20,30 Türk mıızııı: fi'/ 
ııarkılar. Okuyan Tahsin Ke.rakııf ~ 
lar: Hakkı Derman, Eşref Kadri. 1' ot'~ 
Hamdl Tulrny, Baıırt fi~r. 21,00 J( , ~ 
21,15 Saat, esham. tabvlllt, tanı~: j 
kud borsası (11aU - 21,30 Tilrk 111 ~ i 
şarkılardan scçllntl4 parçaJu. O ,ı: / 
Radife Neydik. Sadi H~s. çaışııl,.Jf 
det Çnltla, Refik P'ersan, l"ahite 1't t.,,,.f' 
rer Kndrı - :?~ .oo Müzik cJdıçftlC ~j 
ı - Viyana sütu 1 - Küçllt g,.çid dl f'/ 
Operndn balet mtltlği s - o~ ııe" f. 
t1 4 - Prnterde nuı karınca. 2 - <°' ~ • 
larınd:ı ben evimdeyim - nıcıod1 .. '!l 
op. 275 3 - Lejiyaner asker - ~fi 1 
e.s> R. Rolana serti. 4 _ :serıııı 1'"" ~ 
vals (Adolf Grunowl op. 125 ~ - >f "4 
bl.sell hemşireler operetınden ~~ 
nal. 6 - Kelebek avı - balet ııı 
ler Belal - 23,00 Müzik {opert. 
23,20 Müzik Ccazband - Pl). 
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~ çıkan son derece moessir KESKiN KAŞELERi oşotme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. SALiH NECA ti 
Bahçe kapa 

TOrkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 

AKTll' 
'-a: 
~ ean tnaııram ı1.ı51.8S5 
lJr OT 

baı.o Ala.ııt 
deki Muhabirler : 

'l'tirt Ura.a 
~ki Muhabirler: 

;:: Ban tllogram 9.0M.Slt 

~ \&h't1U tabu wıbat 

~~ Te Borçlu kllrlq 

~ TalaYilleri. 
~ ecHlen enatı nakdiye 

tariıuıu 
1fQe ta!! - 8 tncı maddele-
~ ~n bUine tarafınd.ua 

"--· C&zctanı : 
~81!NzoAT 
--..... 'te Tahvilit Ctizdam : 
& .._, ~ f!dllen nrakJ nak-

rr:erıın tarşılıı!'J E.sham Tt 
'- ller h11ltt ltlbart tıymeUe) 
4'1.r~ eabam .,. ıabriliı 

~-" 06.ıa berine 
..-~t 6--
~7r: 

'l - /JıinclkAnun - 1989 Vazlgetl 
PASll' 

M.138.680,71 
14.483.118,-
1.188.649,83 

665.781;3'1 

12.738.038,33 

12.632,70 

'1.321 .918,17 

158.748.583,-

18.00U21,-

88.077.569,38 

41.MS.985,33 
'1.Mtl. '10,()3 

184..326,25 
'.887.836,44 

Yckôa 

Liri 
Sermaye: 
fhtiyat Akçeli: 
Adi ~ fevkalA.de 

39.788.449,M H usust 

065.781,37 
Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhde edilen et':'&la natdtye 
Kanunun 8 - 8 tncl maddelert 
ne tevftkan b.uine ıaratından 
Vlld ted17at 
Deruhde edJlen HTab natd)Je 
bak1yeal 
Karııııtı tamamen altın olarü 
UA veten teda rille nzedtlm 
Reestont mutabW lllffteD teda. 
Tued. 

Ttirk Lirası MeTduatı : 
lG.'744.ta.- Döviz taahhiidatı: 

Altma tah'fill tabll d6mter 
Diler dönzler ,.. al•eaklı tu.rlDI 
bakiyelert 

38.07'U89,M lf ahtelif : 

'9.081. '107,JI 

8.062.182,81 
4.500.000,-

1U19.101.5' 

3&UUS.798,CK 
zz 

1. '112.23•.ıı 
8.000.000,-

158.748.56:t,,-

18.0M.121,.... 

142.744.M2,.-

11000000. 

"3.000.000,-

l.'130,79 

11.'195.0S3,.51 

Yeld~n 

l Temmuz 1938 tarih!nden itibaren: 

Lira 
15.000.000,-

8.TlUM.11 

20t. 74'U42,-

20.'K0.111,88 

21. '791. 'IM,M 
n.aı.1es,71 

~ 364.416.798,CK 

..........._ Iskonto haddi o/o 4 Altın üzerine &Tam 'ro 3 
- -----------------------------------------------------------------------------------------------------~ . 

inhisarlar U. Müdürlü" ünden : 
ı _ ~~_.. 

'8rf ~ame ve nümunesi mucibince salın alınacak 25000 kilo bel ipi kapalı 
il Uaulue eksiltmeye konmuştur. 
~ -~uharnmen bedeli beher kilosu 59 kuruş hesabiyle 14750 lira muvakkat 

1J.ı tııtı 1106.25 jlrntlır. 
~ - Eksiltme 16/Ii939 tarihine rastlıyar. Pazartesi günü saat 15 te Kabataşta 

l'lltırıı ~ Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yaptlacaktır. 
bf 11n;; Şart,zıameler parasız olarak hergün sözü geçen ıubeden alınabileceği gi-
\' Utıe de görillebilir. 
~ - l.fübürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme parası mak
IGtıG \'eya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme 
lbııka~.geç saat 14 e kadar yukanda adı geçen Komisyon Başkanlıitna makbuz 

ılinde Verilmesı lazımdır. c9485~ 

l MjlW 

t"t ;; l~al'ernizin Paşabahçe fabrikasında mevcud 3000 adet müstamel galvanıiz 
~ bidon 500 adedi derhal ve mütebakisi de en kısa bir zamanda kaldırılmak 

lI _ latılacatınctan kapalı zarf usul'ile arttırmıya lronmuştur. 
lbtdll' l4uhanunen bedeli beheri 2.50 lira hesabile 7500 lira ve % 15 teminatı 1120 

~· 
~ı..LAN1K BAN~:ASI 

Tem tarlh1 : 1888 

• 
idare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Tirlıiyedelıi Şab.leriı 

tSTANBUL (Galata ve Yenlcaml) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yananiıtantlalri Şubeleri: 

SELANİK - ATİNA 

• 
u.,1' nevt banka muamelelen 

Kiralık kasalar servisi 

Müsabaka ile Müfettiş Muavini alınacak 

1 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
İdaremizde münhal c35• lira maaşlı müfettiş muavinlikleri için 10/2/939 ta

rihinde Ankara ve fstanbulda bir müsabaka imtihanı yapılacaktır. İsteklilerin 
8§af1dak.i prtlan haiz bulunmalan lizımdır. 

l. - TOrk olmak ve ecnebi kadınla evli bulunmamak. 

2. - Hukuku siyasiyesine sahib olmak. 

3. - Hukuk. Mülkiye, Yüksek tktısad ve Ticaret mekteblerinden ve bunlu& 
tekabQl eden ecnebi yüksek bir mektebden mezun bulunmak. 

4. - ffizmeti filiyesini yapmış. veya sınıfı ihtiyata nakledilmiş veya askerli• 
le elverişli olmadığı sabit olmuş bulun rnak veya tecil edilmek. 

5. - Otuz yaşından yukan olmamak .halen dt>vlet memuriyetinde bulunan
lar bu kayıddan müstesnadır .• 

8. - HümWıal eahabmdan bulunmak ,.e haklarında yapılmış tahkikat netl
ee.sinde herhangi bir suçtan dolayı mahkum olmadığı sabit olmak. 

7. - Daire doktoru veya idarenin 1i1zum göstereceği hastanede sıhhat be,e
tince yapılacak muayene neticesinde, sıhhi vaziyeti bu vazifeyi ifaya müsaid ve 
memleketin her tarafına daimi surette seyahate mütehammil olduğu anlaşılımf 
bulunmak. 

İsteklilerin nüfus hüviyet cüzdanı, askerlık vaziyeti, iyi hal. adliye vesikala· 
rlle aşı kağıdı ve mekteb diplomalarının asıl veya noterlikten tasdikli suretlert
ni ve halen bir dairede memur olarak miistahdem iseler zati llicil cilzdanlarile 
d'llekçelerini 4 kıt'a vesika fotograflarile Ar.karada P. T. T. Umumt Müdürlült\ 
Muamelat Müdürlüğüne, İstanbulda P. T. T. Müdürlüğüne 30/1/939 taıihiııe 
kadar tevdi etmeleri ve imtihanın yapılac~ğı 10/2/939 tarihinde saat 10 dama
kQr Müdürltiklerde hazır bulunmalan lazımdır. 

İmtihan tahliridir. Muvaffak olanlar aldıklan numara derecesine ve münhal 
adedine göre Müfettiş Muavinliğine tayin olunurlar. Muvaffak olanlar münhal 
adedinden fazla olursa muvafakat ettikleri takdirde idarenin diğer münhal hm. 
metlerine tayin olunabilirler. Kazananlardan müsavi numara alanlar arasında 

ecnebi lisana vlkıf olanlar tercih olunurlar. 

İptidaen memuriyete intisab t'decekler ~30. lira asli ma&şla Müfettiş Muavin
liğ ine namzed olarak ve halen devlet memuriyetinde c35> lira alanlar veya c30:. 
li:Fada kanuni müddetini doldurmuş olanlar c3fh lira maaşla tayin olunurlar. 
Müfettiş Muavinlerine teftiş maksad·y le seyahatlerinde harcırah kanun ve ka· 

rarnamesin.de yazılı nisbeller dairesinde seyahat ve ikamet yevmiyesi verilir • 

İl\fTİHAN PROGRMII 
1. - Türkiyenin iktısadi ve ta bit coğrafyası. 
2. - Hesap: Faiz - İskonto, tenasüp. 

3. - Malt usulü defteri, Muhasebei Umumiye kanunu. 

4. - Memurin kanunu - Memurin Mu hakemat kanunu, Ceza Muhakemeleri 
usulü kanunu, 1609 No. lu kanun, Kefalet kanunu • ve Türk Ceza kanununun 
memur suçlarına müteallik hükümleri. 

5. - T'lrk.iyedeki Posta ve Telgraf w Telefon teşkilAtma aid umumt ma14-
mat ile P. T. T. İdaresine aid 2822 No. lu teşki.lAt kanunu. c65> cl8h 

• 

: T. C. ZiRAAT BANKASI 
1 

1 

1 

1 

1 

' 

' 

Kurulu• tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

· Zirai va ticari har nevi banka muameleleri 

~~ - Arttırma 20/1/939 tarihine rastlayan Cuma günü saat 16 da Kabataşta 
ıv nı \'e rnübayaat şubes:n<le müteşekkU satış komisyonun<ia yapılacaktır. 
~~t Arttırma şartnameleri parasız olarak her gün sözü geçen fltbeden alınıa.- Doktor .. ' . 

lbrahlm Zati Öget ~ ı gibi bidonlar Paşa.bahçe fabrikasında görülebilir. 

"-:t\t - lıfühürlü tekl'f mektubunu kanuni vesaık ile % 15 güvenme parası. mak
llirıu ~a banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ihale 
~ geç saat 15 şe kadar yukanda adı geçen satı§ loomisyonu başkanlığına 

uı lnultabilinde wrillnesi lizıind.ır. c84> 

~ 

.,,,, Miktan Ölç{ls(l 

44o •ded 15.840 M3 400 x 30 x 30 
1• • 3.921 • 400 x 28 x 0,028 
~ • 3.510 • 400 x 25 x 0,028 

l 110 ..... "t 23.271 • 
~ Ukarıcta eb'ad ve miktan yaz.ılı 23.271 metre mik!bı tahta açık eksiltme 

11 ..... •tın alınacaktır. 
~Uhannnen bedeli beher metre mikabı 39 lira hesabiyle 907.60 lira ve 

lI.ı t tenıinatı 68.07 liradır. 
~ tkaihıne 13/1/939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat Ut~ te Kabataşta · 
'~ lılnbayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacağından istekli

edilen gün ve aaatte adı geçen komisyona gelemeleri ilin olunur. 
~ cl81> 

-
ıııı ~nguJdak Belediyesinden: 

~d~cretıi. münhal belediye zabıta memurluklarına polis kayıd ve kabulü 
·watlı " t:eı:aı.tle memur alınacaktır. İsteklilerin 15/1/939 tarihine kadar f.o -
'- -:; ıle Zonguldak belediye riyasetine müracaatları ilin olunur. 

~ c•o-1 
td,~nhul ~· T. T. Müdürlüğünden: 
~~~ nakıl vasıtaları ihtiyacı için 30 ton gazolin al.um açık ebfltmeye 
~~ ~dü · ~ ltme 27/1/939 Cuma nat 14 de B. P~ahane binasında topla
~'lll }). ~:l~lt alun satım komisyonun da yapılacaktır. Beher ltil(JSUJlun mu
t...:}ııtek} le ~u 7 kuruş hepsinin 2100 lira muvakkat t eminat 157 lira 50 kunış
~~rın olbabdaki fenni ve idari prtnamelerini ıörmek ve muvakkat 
~ lttrtı ~Jıtır~k. üzere çalıpna günlerinde mtilnlr müdürlük idarl ltalem "'t na eksiltme gün ve ııaalin de de Ticaret Odası vesikası ve mu.vak-
~ birlikte komisyona müncaatlan. (~) 

Beledlyı karşısında, Piyerlotl 
caddcalade 21 numaradı berıııa 

otledu IOUf& bastalaruu kaı>..M 
._ ___ _.eder. 

Son Posta 
Yerebatıt.n. Çataıçepe aokak. • 

Temıl. 8l7UI. Baftdla W Balk....._. 
ISTANBUL 

Gazetemizde ~ JUi w 
resimlerin btltiln hakları 
mabfm w ....-- alddir. --

ABONE FIATLARI 
1 • 3 1 Sene Ay Af AJ 

kr. Kr. Kr. Kr. 

TttruttYJ: 1400 760 '°° 100 
YUNANİSTAN 2MO 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1(00 ~ 1JOO 

........ 

Abone bedeli pefindir. ~.dra 

cleliftirmek u turutıur. --
Gelen eoral wm 11erilma. 
ilanlardan ma'aliyeı alınma. 
Cevab için mektublara 10 brafb* 

Pul illveli JJzımdır. 

( 
.. ;,;;;-,;;;,. : ;41 ~ '" 
Telgff.f : Son Potta · 
Teltjoa ı 102U ~ ____ , ______ ..., 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en u 
SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pliDI. 
göre ikramiye -dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,000 " 

40 " \()() " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 ,, 

DIKKATı Hesablarmdaki paralar bir sene için~e SO .lirad~ aşağı 
dilfmiyenlıere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasıle '\erilecektır .. 

Kur'alar lellede 4 defa, 1 Eylfil, t Blrhu:ikAnun, 1 Mart ve 1 llaziran 
t.rllalerinda çeldleutir. 



16 Sayfa 

.. 
Dünkü keşidenin 

·en büyük ik
ramiyesi olan 

SOM POSTA 

''""'"'"'"""""'''''"""'''"""'''''"""' 
OSMANLI BANKASI ; 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

~Is TARIHt : 1863 
Serm&TCll: 11.000.oot inıtlll llıaa 

tkincikinun 

Sabah, öğle, ve akşam her yemekten sonra 
dişleri niçin temizlemek lazımdır? 

Çünkü unutmayınız ki: 50.000 
.Li AYI Tar1dyenln başlıca ıehit'leri1• ~ Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin dif-

Paris, MarsilyAt Nil, Londra ve - . 
M t 'd ....... K b 

1 
k. : terl, bademcik. kızamık. en!loenza, ve ançes er e, uuaır, ı na, ra -

İran, Filistin ve Yunanistan'da E hattl zatürreeye yol açtıkları, fltihab Karaköyde Fakir kundura 
boy acısı Hakkı 

:u G UR 
GİŞESİNDEN 

Şubeleri. Yugoslavya. Romanya., yapan diş etlerile köklerinin mide hum
Suriye ft Yunaııiatancü Filyallerl : aıası, apandisit, nevresteni, sıtma ve rl).o 
vardır. ___. : matizma yaptığı fennen anlaşılmıştır. 

Her torlu banka muameleleri 
yapar. 

E Temiz ağız, ve sağlam dişler umumt vü• 
; cut sağlığının en birinci şartı olmuştur. 
E Binaenaleyh dişlerinizi her gün kabil ol• 

du!fıı kadar fazla -laakal 3 defa 

alaığı 3441 No. biletle 
~===========~ (Radyolin) di~ macunile fırçal•yarat 

ııhhatinizi garanti edebilirsiniz ve eı. 

BAZANDI. 
BDyOk lkremiy3yJ kazanan Karaköyde 

kundura bc.yacıaı Hakkı Parayı 
UGUR G.ŞESINOEN alırken 

Tayyare Pıyangosunu ea eıkl, en maruf Ye en fada bnynk 
ikramiyeler kazanam 

UGUR GiŞESi 
Galatede Karaköy Postane Kartısındadır. Tel: 40021. 

..... ____ 1>• Baıka hiç bir yerde ıubesi yoktur • ... ~----•lr 

Kirahk kap1h yüzme havuzu Pisin ve Gazino 
Ankarada Çocuksarayı caddesinde Sus sineması alıtında Çocuk Esirgeme Ku

rumu tarafından inşa etticilıniş olan kapalı yüz:m.e havuzu, gazino ve ınü;temi
latlaruun inşnatl ikmal edilerek tecrübe si yapılmıştır. 20 İklncikinun 939 Cuma 

günü saat 15 te Çocuk Eıf.rgeme Kuru mu Genel Mericeı:lnde yapılacak açık 
art.tınna ile kiraya verilecektir. Görmek ve şeraiti öğrenmek istiyenierin Ku· 
rum hesab işleri direktödüğüne müracaat etmeleri. (172) 

Beyoğlu Valuflar DirektörlUğU ilAnları 

Muhammen kıymet 
Lira -2500 

Beşiktaşt:ı Yenfmahallede Thlaınur ce.ddesinde vaki eski 16 yeni 14 No. lu ya· 
nm kargir ıı odalı Kahvecibaşı kon.ağı namile maruf hanenin tamamı. 

Yukarıda yazılı gayri menkulün mülkiyeti peşin para ile 10/1/939 tarihinden 
ftLbaren 10/2/939 tarihine kadar pazarlığa bırakılmıştır. 

İhalesi 10/2/939 Cuma günü saat 15 de komisyonda yapılacağından talibierln~n 
yüzde yedi buçuk pey paralariyle Akara t, Mahlıllat şube~ine müracaatları. (234) 

latanbul Defterdarlığından : 
Tophanede Necatibey caddesinde kıı la altında 365 sayılı dükkln muhammen 

senelik elli bir liradan ve ayni yerde 361 sayılı dükkan muhammen senelik kırk 
sekiz liradan senelik kiraları peşin verilmek ~artile üçer sene müddetle ve açık 
ıartırma usu1ile ayn ayrı kiraya verilecektir. İsteklilerin 16/1/939 Paurtesi gü
nü saat 14 de % 7,5 teminat makhuzlarile Millt Emllk Müdürlüğünde toplanan 
komisyona müracaatları. (M.) (9463) 

OlSz hekimi 

Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim - Talimhane. Tarlabaşı 

caddesi No. 10 Urfa apt. 
Tel: 415S3 

Akba kitab evi 
Her dilden kitab, gazete, mecmua. 

nt~kteb kitablarmm ve lortaslyerun 
Ankara satıı yeridir. Undervuci ma
kinesinin acentasıdır. 

Uan Tarifemiz 
Tek ılltun ant!ınl 

aalaile 400 lrunıı 
aııhil• 250 • 

Oçiinci .ahile zoo ,. 
DirJinri Mlaile 100 • 
iç aahil•ler 60 » 
Son ıahile 41 • 
Muayyeıı bir mQd.ıe, ı:arfında 

faclaıa mikdarda illn yaptıracu. 
lar ayrıca tenzil1th larifemizdcıı 

istifade edeceklerdir. ':'.'aın, yarım 

ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 

bir tarife derpi§ edilıni~tir. 
Son Posta'run ticari Hanlarına 

aid işler için fU adrese müracaat 
eôilmelidir: 

tıancalak Iollektll ~irkeh 
&ahrAD1Am&de Haa 

Ankara caddesJ 
~~~ ······························································ Son Posta Matbaası 

1'iejr1yaı Müdürü: Selim Raaıp Eme~ 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. EkTem UŞAKLIGIL 

T. iŞ BANKASl'nın 

939 K. TASARRUF iKRAMIYE PLANI 
2. IR OK 

Kuralar: ı Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylul, 
1 ikinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

ğ!!Uıııııııı i K R A M i V E L E R : ıııııııııııııımınıııııııııııııııııııııııııııııııınıınınııııııııııııııııııııı~ 
il§ 1 Adet 2000 lirahk = 2.000 lira ~ 
§ 5 " 1000 " - 5.000 " ~ 
§ 8 " 500 " -- 4.000 " ~ 1 16 " 250 " - 4.000 " ~ 
= 60 " 100 " -=ı 6.000 " §! 
~ 95 " 50 " s== 4.750 " ~ 

'

= !!: " 25 " = a::~~~ ,, 1 
1111111111111111 lll llllUllHIHlll lllllllllllllllllH H Y lllllllllll IUlll llllllllllUlllllllllllllllllllllDI llUlllllllllllllllllllllll ili; 1111111, 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

melisiniz. Bu suretle mikroblan ımha e

dnek wşlerinizi korumUJ olursunuz. 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur, sabah, öğle 
ve akşam her yemekten sonra dişlerinizi fırçalayınıı. 

ROMAT1ZMA - LUMBAGO -
SiYATiK ·BEL-Dil-KALÇA 

AGRILARINA KAR.ŞI 

o 
En çabuk ve en emin 

bir surette tedavi 
eder. 

ÖKSÜRÜK ŞURUBV 
'' Sirop Pectoral ,, 
Eski Ye yeni b6tlln 6kaürükleri 
geçirir, balgam söktürür, bronşları 
temizler, nezle ve gripten korur, 
göğü.ileri zayıf olanlara bilhassa 

ıayanı tavsiyedir. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BeyoAtu lstanbul 

• 

Bayanlara mabıus elmaslı ve pırlantalı Singer aaıttlerinin yeol 
modelleri gelmiştir. Fıathın 76 lira il& 500 liradır. 

- EMSALLERİ GiBi ON BEŞ SENE GARANTiLİDİR -
'faıra•tan tlllep vukuunda yeni kalH1eğ gönderilir. 961 

S1NGER SAAT MAGAZALARI - latan bul Eminönn, Tel: 21 
lstimlAk dolarıslle mağazamız urkadaki dllI' ıokağa nakiolunacakV 

Grip, nezleyi, baş, diş, ve romatizma 
afjrılarını derhal geçiren en iyi ilaçtır-

1 kaşe 6, altıllk kutu 30 kuruştur. 


