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Halayda seçime 
karşı suikasdler 

Keyfi muamele aldı, yürüdü, nüfus 
1 

işleri arzuya göre halledilmektedir 
Delege Garo şimdi de Kürdler arasında tahrikata başladı, intihabatta reylerin 

parçalanması için her türlü hileye başvuruyor, Şamdan adamlar getirildi 
Antakya 9 (Hususi) -Dün Gara yer 

yer başladığı intibah propegandasmda 
§u noktay ileri sürmüştür: Hiç kim8e 
rnensub olduğu cemaatin gayriaine rey 
veremez. 

ADa yasada böyle bir kayıd ve hat
ti ima bulunmadığı halde bu sözün tek
rarı intihabatta reyleri parçalamak ar
zusundan ileri gelmektedir. 
İskenderun 9 (Hususi) - Sancakta -

ki hükumet Türklerin davasını sön • 
d\irmek ve bu maksada nail olmak için 
:faaliyetine devam etmektedir. Kirki· 
han kaymakamı Salahaddin son za - ı 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Atatürk, Alman 
gençlik teşkilatı 
şefini kabul etti 

Von Schirach gazetemize 
Ankara intıbalannı 

anlatıyor 

İtalya 
kararlar 

Fiab S kurll.I 

mühim 
• 

verıyor 

faşist meclisi yarın toplanacak 
ltalyanın Milletler Cemiyetinden çekileceği Ye 

Musolininin an• k'Jsanın dejiştiğini bildireceği sövleniyor 

Büyt.DC ra,ı.t meclW içtima halinde 

Lond.ra 1 O (Hususi) - Büyük Fa - nıya ilan edilmesi, fevkalade ahvale 
şist meclisi yarın akşam Musolininin mahsus bir usul olduğundan, Faşist 
riyaseti altında toplanacaktır. meclisinin çok mühim kararlar ittihu 

Meclisde alınan kararlar, Venedik edeceği tahmin olunmaktadır. 
sarayının balkonundan derhal halka Hatırlardadır ki, geçen mayısda, Ha 
bildirilecektir. Umumiyetle resmi bir beşistanın ilhakı da Faşist meclisinin 
t~bliğde ilan edılen meclis kararlan - toplantısını müteakib, Venedik sarayı 
.nın bu defa balkondan doğrudan doğ - (Devamı 5 inci sayfada) 

r :':.:~~~.:;::' Taklid edilen pullarımız 
~· 8CYüK ADAMIN ie9iriDl ..hcc hal 

ve tavrında belli ediyor. Yunanistanda bir ıebekenin l liralık damga pullanmızı 
\.. · taklid ettigıv • haber alındı, Yunan hükumeti takibata Ankara 9 (Arkadaşımız E. Talu gece 
yarısı telefonla bildiriyor) -Alman dev- başladı, sahte pullar memleketimize sokulmuş değildir 
let nazırı ve Almanya gençlik terbiye 

(Devamı 2 inci sayfada) 

Dünya üçüncüsü 
ltalya Başvekili tarafından yazılan makale münasebetile.. Mersinli Ahmed 

Japonya ile Al -

1 
YAZAN: teşkil ettiğini söyli -

lrıanya arasında Ko- Muhittin Birgen 1 yen ve Amerika hari- f on 1 ld 
lrıintern - yani Kom- , ciye nazırından ilham pl0 esy e 0 U 

Balkan ır.rınle • 
ketlerinden b•ri· 
sinde d3mga pul • 
larımızuı .ı2 k:ıd 

edilerek memle • 
ketimize sokul • 
mak istenildiği • 
nin haber alındı • 

' 

lık damga pullarıdır ve bunların Pire ve 
Atinada bulunan bir şebeke tarafından 
taklid edildiği ve memleketimize sokul-

' 

mak istenildıği öğrenilmiştir. 
Maamafih ne bu pullar memleketimi

' ze girmiştir, ne de taklidlerinden biri ele. 

lrıtınistıçeski f nternational - aleyhinde almakla maruf bir Amerika gazeteli, .. • 

geçmiştir. Şimdiki halde hidise sadece 
bir ihbardan ibarettir. Bu ihbar üzerine 
de Pire ve Atinada Yunan hükfuneti ta
rafından tahkikat ve takibata başlanıl • •ktedilmiş olan pakt'a İtalyanın da iJti: ~ew-York Times, bu cebhe aleyhmde Kıymetli gureşçı Avrupaya ğını ve icab eden 

taki üzerine bu üç kÖ§eli paktın bir nevı pddetli bir matıle Y&ZllUf, bunda bu üç aitmek için teşebb.. t~dbirlerin ittihu m:~ye Vekaleti ihbarı alır almaz der. 
fütuhat peşinde koşan bir harp cebbeei (Z>eoafm 4 ütlCi 141/fada) e· US edildilini dün yu hal alAbdar dairelere keyfiyeti bildir • 

yapıyor mıştık. mif ve yaptığı tamimlerle bu pulları11 

Güzel Adan_a, en 
şehirlerimizden biri 

mamur 
olacak 

Şimdi bile birkaç senelik aynlıktan sonra Adana1a 
gidenler haıretle duraklıyorlar 

1936 Berlin olimpiyadında serbest Aldığımız mü • TaklW ediJn J in· memleketimize idhal edilememesini te • 
güreşde 79 kilo dünya üçüncülüğünü temmim malfuna· ZıJı: dcmıgc pl41• min etmiştir. 
kaı.anan Mersinli Ahmed, kendisine ta göre 1a]Wd edilen pullar birer lira • (Devamı .J üncü 1ı11yfada) 
müsaid bir if bulunması hakkında yap 

:erı n::=ı:=ı;ıa~~~ oİ MedenAı kanun bugu·· nku·· 
duğunu her zaman soylemekte idi. Bir 

müdde\~;t;_:: ihtiyacımıza uyuyor mu? 
--
Yarm başlıyoruz 

Yeni edebi tefrikamız 

Avukat lrf an Emin değişiklik yapılmasının zaruri 
olduğunu ve bunun kanunun kıyme!ine halel vermiye
ceğini söylüyor, iki avukat da tadile taraf dar değil 
Kanunu medeninin sa.yal ve ulusal 

bünyemize uyup uymadıtı, ihtiyaçları -
mıza cevab verip vermedili mevzuu et -
rafında avukatlar arasında açtıtunız an
ket, büyük alüa uyandınnqtır. 

Bugün de avukat İrfan Emin, Şem -
seddin ve Sami anketimi7.e cevab ver -
mektedirler. 

irfan Eminin miit.Jeaı 
İrfan Emin diyor ki: 
- Kanunu medenfmiz dünyanın en 

Oi.ıwf AclaMdaa '* Wlra yeni ve mütekimil kanunlarından biri-
Adana (Husust) - Adana her,wı biraz çılmala, fehJr içme IUJ\IDUll temiai hu· dir. Fakat, bazı tarafları sırf mahallt bir Avukat irfan Emin Ankat Samt 

dalın hararetlenen imar faaliyetlle, giln- susuııda da faaliyete baflaDDUfbr. Bu tt- renk ve bUIUSiyet arzeder. Esasen hukuk lik kilisesinde, bopnma denen bir şey 
den güne bir mamure halini almaktadır. ler, yaza kadar bitirllmİf olacaktı!'. bir bakımdan mım vicdanın mayasını yoktur. laviçrede bazı kayıd ve prtlarla 
llrofesör Yansen tarafından 24,000 liraya Modern bir Halkevi binuı yapalınıştır. Ycr.u11~ llllCISTM 7'alt.iıe Berlıantl tefkil eder. Bazı mahaill itiyadlara ve bopnma esasının kanuna girmif olması. 
haıırlanan plana göre, beş sene içerisin- Spor sahası ve atletimı piJti, mükemmel E k sevilen kıdl cemiyet içerisinde yapyanlann kıymet bir teklmül sayılmıştır. Bizde l8e aile ha. 
de, Adana, bambaşka bir hal alacaktır. bir şekilde tamamlanptl§tır. Ankara stad- n ço R hükümlerine istinad etmemesi kabil de- kukumuza intizanu imme ımilAhazasile 
llu sene için, yalnız su işlerine bir mil- yomunu yapan mimar Viyoletti, asrın romancımızın en gUzel eseri lildir. BOf&llm& metelelerinde vaziyet kanflIUI olan bu esaslar, bizim için bir 
Yon sekiz yüz bin lira tahsis edilmiştir. bütiin tekemmülatını havi olarak ya • böyledir. gerileme hareketi olmllflur. Gene millt 
Çukurovanın sulanması için kanallar a- (Devamı 5 inci •11/ada) ••••••••••••- Kıliae hukukunda ve bilham bto • (Devamı 5 inci "'11fa.da) 

• 
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Her gün 
Doktor Stoyadinoviç'in 
Seyahati 

Yazan: Muhittin Birgen -
V ugosJavya başvekili doktor Sto -

yadinoviç Roma seyahatini bitir

di, memleketine dönüyor, eminiz ki bu 
yorgunluğu beyhude yapmış ve memle
ketine eli boş dönüyor değildir. Netice -
E;ncfo, siyasi sahada mühim kararlar ve 
sürl'rızler beklenmesi zaten hesaba alm
mıyan bu seyahatten, pratik Yugoslavya 
başvekili, memleketine hiç olmazsa bir 
kaç yeni ticaret müttefiki getirecektir. 
Yugoslavyanın son senelerindeki iktısadi 
kalkrnmasını teminde büyük rolü olan 
Bay Stoyadınoviç, eğer böyle bir kaç ik
tısadi netice aldıysa bundan memnun -
dur: Bu sayede Yugoslavya biraz daha 
kalkmncak, hayatını biraz daha düzelte
cek ve yeni yeni teşebbüslere daha ko -
laylıkla ve daha kuvvetle girişecektir. 

Bugünün tavuğu, yarının kazından elbet 
hayırlıdır. Yarın bir kaz sahibi olmalt 
için büyük .kombinezonlar peşinden git -
mck vP bu suretle belki avantürlere atıl
ma]: yerine, her gün kümese bir tavuk 
atm:ık ve bundan bir sürü piliç çıkarmak 
d:ıha hesablı bir iştir. Bay Stoyadino -
viç'in siyasetini bu tarzda bir siyaset o
larak tasavvur edebiliriz. 

* Fa'\ı:at, Roma seyahati, acal>a siyasi ma-
hiyetten büsbütün ari midir? Yalnız bir 
dos:luk ve r.czaket merasiminden mi iba
rettir? Hayır, iş böyle de değildir. Yu -
goslavya i~e İtalya münasebetlerin in ci -
han n arbir.clenberi geçirmiş olduğu af
halar batırianırsa görülür ki bu iki mem
leket sırasındaki siyasi münasebetlerde 
büyük ve hatta pek büyük bir değişme 

varrlır. Harbi takib eden senelerde bu iki 
memleket birbirlerine rakib ve hatta 
düşman gözile bakıyorlardı. Belgradın 
ak gördüğünü Roma kara görür ve Ro
manın doğı u bulduğunu Belgrad eğri bu
lurdu. Merkezi Avrupa Fransanın nü -
!uzu altında bulunduğu müddetçe, Kü -
çük Antant kuvvetsizlik karşısında hey -
betli bir kudret manzarasını muhafaza 
ettikçe ve nihayet, Fransa Avrupanın 

her köşesinde hiıkinı bir rol oynadıkça 
Yugoslavya ile İtalya birbirlerine knr§ı 
rakib ve hattA düşman vaziyetlerinden 
ayrılmadılar. Fakat, Avrupanın içirıde 

Alm:ınya da bir kuvvet olmıya başladığı 
zamnndanberi, bir taraftan mücbir ik -
tısadi sebebler, diğer taraftan da ayni de
recede kuvvetli siyasi amill er, yava~ ya
vaş bu iki memleket arasındaki 1oğuk 
düşman havasını ortadan kaldırdı ile ni
hayet Belgradda hazırlanan bir hava, Ro
mada gittikçe genişliyen bir siyaset mu
hiti, bu iki memleketi birbirine yaklaş -
t:rdı, her iki .tarafın da birbirine karşı 
tatlı dilli nutuklar söylemeğe başladığı 
görüldü. 

Kont Cianfnun Belgrad seyahati, bu 
tekamül hareketinin eseri oldu ve bugün 
de Bay Stoyadinoviç'in yaptığı ziyaret 
tekamülün devamını teşkil ediyor. 

* Yugoslavya siyasetinin, Türkiye tara -
fın':!an kuvvetle müzaheret gören istiklal 
hareketi bir emri vaki olup bittiği za -
mandanberi bu memleketle İtalya aı·asın
ılnki dostluk da mütemadiyen inkişaf et
miş ve Avrupa siyasetinde değişen bır 
hayli şeyler olduğunu göstermiştir. 

cBa§kalarının siyaseti> hesabına İtalya
ya ı<arşı rakib ve düşman vazıyfti al
mak!~, c Yugoslavyanın hesa1nnaı. bılyn 
ile dostluk yapmak arasında ne kadar 
fark varsa, Avrupa siyasetinin Balkan -
lara ve mE:rkezi Avrupaya taalluk eden 
işlerinde de o kadar fark vardır. Bay 
Dell.os cdostluk turnesi> denilen seya -
hati yaparken elbet bu farkı görüyor ve 
her halde bundan memnun olmuyor. An
cak, n«> yapalım, dünyada kimsenin ar -
eomına göre bez vermiyorlar! 

Türkiye, Yugoslavya siyasetinin bu in
kişafından memnundur. Bu inkişaftan 
memnun olmıyan bazı dostlarımız bulun
duğunu bilmez değiliz; hatta. Yugoslavya 

Resimli Makale: X Hagat hlançosu.. X Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduğu için 

Bagiin Konamadı 
I 

Atatürk, Alman 
gençlik teşkilatı 
şefini kabul etti 

(Bcıştarafı l inci sayfada) 

,dairesi şefi B. Baldur Von Schirach, bu
gün saat 14 de tayyare ile Ankaraya gd
miş, hava meydanında Maarif Vekaleti 

~ 11>üsteşan ve hariciye ikinci daire reis 
ı ~kili He Almanya büyük elçisi Von Kcl-
1~1 ,.... büyi.ik elçilik erkanı tarafından 

1 
ı karşııanmıştır. 

Takvimden koparılan her yaprak ömrümüzden bir gü
nün eksildiğini gösterir, eğer geçen 24 saat içinde varlığı
mıza ıtıaddi veya manevi bir kıymet il!ve edebilmişsek 
müteessir ohnıy:ı lüzum yoktur, hayatta rolümüzü yapmış 
sayılırız, aksi halde o günün bilançosu zararla kapanmış 
demektir. 

u"lJne ehemmıyet vernıiyen adam haftanın, ayın, yılın 

kıymetini de idrak edemez. Onun için hayat hissedilmeden 
esen hafif bir rüzgar gibldir, kendisi de bu rüzgarın içinde 
bir çöp vaziyetinde kalır. Gününüzün kıymetini biliniz ve 
bildiğinizi göstermek için de her akşam yatarken mesaini
zin bir blançosunu yapınız. 

1 B. Baldur Von Schirach, muvasalatını 
rnüteakib, Ç9nkayaya giderek ddteri 
mahsusu imzalamıştır. 

D. Baldul' Von Schirach, bilahare, Maa
rif Vekilini makamında ziyaret etmiş ve 
Maarif Ve1'.:ı'li B. Arıkan misafirin bu zi
yaretini iade etmiştir. 

( 
250lı0 franga rağmen 
Örtülemiyen vücudlar 

c 

Yukarıdaki altı Amerikalı güzel revü 
kızı nelerile meşhurdurlar biliyor musu
nuz? Hayır, ne güzellikleri, ne vücudla
nnı"l tenasubleri, ne de dansetmekteki 
maharetlerHe ... 

Sadece bu yıldızlar dansederlerken be
heri 25,000 frank kıymetinde (bizim pa
ramızla 1500 lira) elbiseler giymekle . .. 
Görenlerin temin ettiğine göre bu elbi -
seler 25,000 frank değerinde oldukları 
halde gcnE' artistlerin vücudla.rını kifi 
dert'Cede örtemiyormuş. 

Sarışın ve esmer kadınlar 
arasındaki fark 

Meşfiur Moulin Rouge, Tabarin gibi 
barların sahibi, Sandrini'ye göre: 

Sanşuıla:r pek sevimlidirler. Yüz vıe 
viicudleri harikuladedir. Fakat biraz 
böndürlcr. Pohpohlara pek çabuk alda
nır, kulak asarlar. Fransız sarışınları da
ha oynak, civelektirler. İngiliz sarışınları 
lse bembeyaz pembemsi yüzleri ile daha 
ziyade bir bebeği andırırlar. 

Esmerler de ekseriya zekidirler. Dans
ta meharetieri vardır. İtimada şayan ve 
sözlerine güvenilir takımındandırlar ve 
.o kadar da kaprisleri yoktur. Esmerin, 
gıyinme hususundaki zevki daha hakim
dir, incedir. Esmerlere itimad edilir, fa
kat sarışınlardan sakınmak gerektir. 

lukt:l ne kadar yaklaşırlarsa o kadar 
memr.un olmalıyız. Dünyada bir fazla 
sulh, bir fazla dostluk, bir eksik musi . 
bet demektir. Sulhu sulh için sevmek bu
na derler ve Türkiye de bu siyasetin ta
raftarıdır. Bundan dolayıdır ki Bay Sto
yadi::oviç'in Romaya yaptığı seyahat, e
ğer dost ve müttefiki olduğumuz memle
kete ticari ve iktısacü menfaatler temin 
etmişs!." bir kere bunun için ve ayni za
manda bu seyahat, iki memleket arasın
daki sulh ve dostluk havasını kuvvetlen
dirmişse bir kere de bundan dolayı mem
nun olduğumuzu açıkça söyliyebiliriz. 

Muhittin Birgen 

·------------------------· 
HERGUN BiR FIKRA 

Een değildim · 
lsmet Hulusi, evvelki ak§am mat -

baaya geldiği zam.an kadın muharrfr
lcrden biri matbaada oturuyordu ... ls
met H:.tl1isi kadın muharrire baktı. 

- Bugün sizi gördüm, dedi, sokak
ta durnıı.ı§tunuz. Kar§ımzda çok güzel 
bir kadın vardı... Onunla konUŞtLyor
dunuz. 

Kcıdın muharrir cevab verdi: 
- Yanlış görmüşsünüz, çok gtlzel 

bir kadınla konu§an ben değildim; 
kar~mdaki idi .. 

•--------------------------· 
Doğar doğmaz 
Zengin olan 
Zürafe yavrusu 

.Mançster hayvanat bahçesindeki zü
raCe hir ay evvel doğurmuştur. Minimi
ni ve çok sevimli olan yavrusu halk ara
sında büyük bir sempati uyandırmıştır. 
Her gün kendisini görmek için binlerce 
kişi gelmekte ve kendisine muhtelif he
dıvc:H ~eı~rrnektedirler. Küçük zıhafo 
şimrü epeyce servete malik olmuştur. 

Holanda Veliahdinin kocası 
bir daha otomobil 
kullanmıgacak 

Geçenlerde bizzat sürdüğü otomobili

nin uğradığı bir kaza neticesinde yara

lanan, Holanda veliahdinin kocası, prens 
Bernhard bir daha otomobil kullanmıya

cağına dah prensese söz vermiştir. Prens, 
Avrupa hanednn ailesi içinde en iyi ve 

sür'atli otomobil kullanmakla maruftu. 

Çok beğenilen 
Güzel bir portre 

Paris sonbahar resim sergfsinae ıeş -
bir edilen resimler arasında yukarıda 
gördüğünüz portre, büyük bir muvafia-

kiyet kazanmıştır. Klasik ve modem re -
sim stillerini birleştiren bu portre ta -

nınmış ressamlardan Gustave Brisgandın 

eseridir. 

95 yaşında damad ve 60 
yaşında gelin 

Geçen cumartesi günü Londra mahal
lelerinden birisinin kilisesinde · icra edi-

lecek bir nikah merasimini görmek iı;in 
binlerce insan saatlerdenberi ayak üs
tünde bekliyordu. Yeni damad 95 yaşın-

da Samson isminde eski bir bahriyeli ye
ni gelin de 60 yaşında Mis Elly isminde 

bir kadındı. İngiliz gazetelerine göre es
ki deniz kurdu olan damad yaşına nis-. 
betlP çok genç ve dinç görünüyormuş. 

Samson hayatının 70 senesini A vustral
ya - Çin - İngiltere arasında işliyen bü-

yük yelkenlilerde çalışmakla geçirmiştir. 
Japonya Hmanlannın beynelmilel tica-

rete açılması üzerine Japon limanına ilk 

giren geminin kaptanı Samson olmuştu. 

Tam kon/ orlu tahlisiye 
simidi icad olundu 

B. Von Schirach, öğle yemeğini, Alman 
büyük elçiliğinde şerefine verilen ziya
fett!? yemiş ve bu ziyafette Maarif Vekili 
B. Arıkan ile maarif erkanı da hazır bu
lunmuştur. 

* Bay Von Schirach otuz yaşındadır. 

Gençliğin bnşka memleketlerdeki inki -
şafını müşahede için seyahat etmektedir. 
Bu akşam Atatürkle bir saat kadar ko -
nuşmak fırsatını bulduğu için çok bah
tiyar olduğunu söyliyen Von Schirach, 
seyahati hususi mahiyette olduğu hal
de burada kendisine yapılan resmi :{J -

bulden pek mütehassis olduğunu söy!e
mektedir. 

Von Schirach o kanaatlf:dir \u '1urı .,,. 

8ençliğinin karşılıklı anl~n a<.t .,, ,.,,., 

lerjn yakınlaşmasına ya.rd~m -.", eıoır 
Kendisi siyasi değil, fakat bütün dür.ya 
gençliği a:-asında sıkı bir münasebatın 

tee'iS'ÜS etmesine çalışmaktadır. 
En büyük intıbaı Ankarada ziyaret et

tiği Gazi Enstitüsünün mükemmeliyeti 
ve tedris heyetinin ciddiyetidir. 

Von Schirach bana dedi ki: 
- Türk gençliği, Türklük camiasını bu 

derccei mükemmeliyete isal eden Büyük 
Adamın tesirini her hal ve tavnnda belli 
ediyor. İdealizm ile serbestliğin, gençli -
ğin inkişafında ne büyük rol oynadıhrı 
rnalıimdur. Türkiyede bu iki şeyin z: -
yadesile mı=vcudiyctini gördüm.> 

Alınan gençliği 
Benim bir sualime cevaben şunları il:i

ve etrniştir: 
c- Alman gençliği yedi milyondur. Bu 

yed! milyonluk kütlenin gördüğiı t'?rbi
ye, askeri terbiye değildir. Gençlik Al -
manyada kültürle ve sporla yetiştırili -
yor. Ayni zamanda kendilerine birer 
san'at ta öğretiliyor.> 

B. Von Schirach bu gençliğin başıdır. 
Her sene o yedi milyon genç nrasında 
bir müsabaka yapılrnakta ve ilk birınci 
7~0 kişi Bay Bitlere takdim edilmektedir. 
Gençler bu takdimi en büyük :rgükafat 
ve en büyük ideal saymaktadırlar. 

B. Von Schirach yarın sabah husust 
tayyaresilc buradan İstnnbula hareket e
decek ve yarım gün kaldıktan sonra se -
yah:ıtine Bükreş istikametinde deva me -
dccektir. 

B. Von Schirach şerefine Maarif Ve
kili tarafıncfan bu gece Anadolu klübün
de bir ziyufet verilmiştir. 

~.Talu -------
Dolapdere - Pangalb lranaliusyonu 

Bir İtalyan bütün konforu havi bir 
tah!isiye simidi icad etmiştir. Denize dü- Dolapdere ile Pangaltı arasındaki ka 
şen heline bu ıimidi geçirince dalgaiar nalizasyonun derhal inşasına başlan -
üs~iinde ayakta durabilmektedir. Simid ~ası ~ararlaşmıştır. Hazırlıklar bitiıi -

. . lmce ınşaata başlanacaktır. 
geceleri projektörlerın ışığile parlamak-

ta '>lduğundan denize düşen karanlıkta T A K V İ M 
da uzaktan görülmektedir. Simidde ha
raret verici likör ve yiyeceklerin muha-

faz:!s1 için hususi bir mahal bulunmak
tadır. 

BİRiNciKANuN 

Rumi seno 10 Arabi senD 
1:,53 1S56 -- -ile İtalya arasındaki bu dostluk hareke -

tinde Türklyenin de r ol oynadığını ileri r 
1>iircrek bıte serzenişlerde bulunanlar da İSTER İNAN, İSTER 

2 ci TC4rİD 
27 

İN ANMA! 
Rc3·ni r cnD Ka•ım 
1937 33 

CUMA 
yok değildir. Fakat. yapılan iş bir sulh 
i~i ve dostluk işi olduğu için bunu be -
ğendiğir-.i.zı söylemekte de ısrar ederiz. 

Sulh ve dostluk, bizatihi iyi olan şey
lerdendir. Nerede, nasıl, ne ıaman ve ki
min arasında sulh ve dostluk teessüs e -
deıeoe bunda hayır vardır, feyiz vardır. 
Bilhassa ar~larında hudud birliği olan 

Dün vücudü sağlam, yaşı da çalışmaya rnüsaid olduğu 

halde dilenerek ynşar.ı3 :n meslek edinmiş bir adamı yaka
ladılar, suç iızerind('ydi, meşhud cürümler mahkemesine 
verdiler, beledıye işle:ınde şn kadar gün çalışmaya mah
kılm edildi 

Muhakemede ha1Jr b11hınanlardan biri hükmü dinledik
ten sonra salondan çı!:a:-ken şunu söyledi: 

cİstanbul Belediyesi bc•rlava bir amele buldu, fakat biraz 
dikkat edilse bütün amele taburunu parasız amele ile teş
kil etmek mümkündür.> 

1 STER İNAN, 1 STER t :~AN M Ak 
memleketler birbirlerine sulhda ve dost- '--------------------------------------------------
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SON POSTA 

Fransız Nazırı Bükreşde esaslı 
müzakerelerde bulunainadı 

.--r Bu Sabahki l-,f (' ı 
L'c;; Gazete'.erde ;':_I U~LıLGtır.;;~ 
-;;:.!,dugu~;.:k•r:, ... ,.,. AL: E -,L~---.E 

Abidin Daver yazmıştır. Ve mevzuunu devlet 
endüsterialnde rasyonel çalışma bahsine tah
sla etmlşUr. Bu bahis etrafında.tatürkün 
)'tlkaek direktifine ve Başvetllin faaliyetine 
temas eden Abidin Danr ma~Ji f()yle bl
tlrtyor: 
ıBaşveklllmtzfn yük.set görüşlü bir 1ktı -

• ita/ya Milletler 
Cemiyetinden çekilirse ..• 

Ya:aın: S.-Jim Ra~o Emet 

sadcı zlhntyeWe devlet sanayilnLD raayonel . . .. .. .. 
bir tanda çab.tmaaı meaeleslQ• fnkallde M illetler Cemıyetınden bütün bu-
elieınm11et Termeli, mlll1 endnat.erl ve ıtıı- tün çekilmemiş olmakla beraber 

varacak, Yugoslav :1 :::::.~ •vinmete deler mabl,ette bu cemiyetle ancak eflitunı bir müna -* sebet idame etmiye muvafakat eden İtal-
Delbos pazar günü Belgrada 

milletine lıitiı.ben bir nutuk SÖ g / i gece k tir Tan - Ahmed Bm1n Yalman bugtlntt ya, şimdi. bu münasebetini de tamamile 
---- - ---------- bqmataıe.ınde İstanbul otobOa dedikodula- katetmiye karar vermiş görünüyor. Ge • 

Bükreş 9 (Hususi) - Fransız Hari
ei~ Nazırı Delbos, Başvekil Tatares -
ko \'e Hariciye Nazın Antonesko ile 
fttnaslarına başlamıştır. 

Maahaza, önümüzdeki hafta yapı -
lteak olan intihabat arifesindeki siya
: ınucadelelerden dolayı, Tataresko i

Delbos arasındaki temasların esaslı 
'ıeseıeıere taalluk etmiyeceği anlaşıl -
llıaktadır. 

Diğer taraftan milli köylü fırkası -
~· . Delbos şerefine tertib edilmiş o -
. ıçtimalara iştirak.den imtina etme
~de umumi bir teessüfle karşılanmış-

Gazeteler ne diyorlar 
Paris 9 - Petit Parisien yazıyor: 

";-Bükreşe giderken Delbos, valizinde 
~ bir pakt projesini beraber götür -
~iştir. Fakat, Fransa, muhakkak o-1 
""fak Romanya, Yugoslavya ve Çe -ı 
~lovakyanın daha sıkı münasebetler 
~ etmekten çok fayda göreceklerini 
e bu suretle bu üç memleketin mü -
~~~ kabiliyetinin fazlalaşacağını dü
•"llllekte berdevamdır. 

Lehistarun istedikleri 
Petit Journal diyor ki: 
Fransanın kollektü emniyet düşün

~ile Polonyanın iki taraflı anlaşma - . 
t.a sistemine bağlılığı arasında bir te- j 
~ d nıevcud bulunmaktadır. Delbos, 
~0lonya - Çekoslovakya anlaşmazlı -
~da tavassutunu da kabul.ettireme -
~tir. 

Polonya hükUnıeti, her şeyden zi -
ttde, dörtler misakının yeniden kurul-! 
::: keyfiyetinden korkmaktadır. Ro-

Delbos maksadına 
varabilecek mi? 

Pranm Harlclye Huırının fl,md1 Orta 
A vrupanın bütQmet merkeslerlnde yap
makta oldutu cevellnın arifulnde Parla 
gazeteleri: 

- Bu dolaşmadan makaad menfaat -
lerlmlzln devlet adam.lan vasıta.slle muh 
tellt tarihlerde blr.e yapmlf oldukları 

ziyaretleri iade etmekten ibarettir, de -
m.lflerdi. 

İncWz p.zeteleri iae: 
- Franaa yeni hldiaeler karıısında 

eski vazlyeUn değlşip ;detilDledillnl an -
lamak hevesindedir, hükmünü veriyor -
lardı. 

Fakat mütaleaların en kestirmesi Ber
lln gazetelerinde görüldü: 

- Fransa yıllarca evvel Almanyanın 
etrafına çevirdiği demir çemberi kuv -
vetıendirmeye teoebbüs ettl, dediler. 

* Seyahat henüz bitmemiştir. Fransa 
Harlclye Nazırı timdi Bütreşde, biraz 
sonra Belgradda bulunacak, taklb edi -
len maksada varılıp vanlamadığını söy
lemek kehanette bulunmak olur. Fa -
kat dün gelen telgrafların arasında iki 
tanesi vardır ki g<W.e çarpacaktır: 

ı - Romanyalılar: cMeb'us seçimi i
le meogulüz, vaziyet beynelmilel müza
kerelerde bulunmaya mütehammil de -
ğlldir:t dediler. 

2 - Yugoslavlar 1ae Bqvelclllerl muh
terem Stoyadinovt~l Romaya yolladılar, 
gazetelerinde İtalya - Yugoalav d01tlu -
tunura a-tmlyetinden bahseden )'Ullar 
yazdılar. 

* Bir noktayı unutmayalım: l'ran8a 

Japonlar 
1 

Nankinin tesl_im 
olmasını istediler 
Alevler iç i nde kalan 
Çinliler Nankini muanni
dane müdafaa ediyorlar 
Londra 9 (Hususi) - Nankiin surları 

1 önünde tahaşşüd eden Japon kıt'aları, 
1

; şehrin zaptı için tekrar muharebeye tu
tuşmuşlardır. 

Çinliler, Japon taarruzuna karşı anu
dane bir mukavemet göstermektedirler. 

Çin kıtaatı, gece hululünden sonra düş· 

1 
mana mel"c teşkil edebilecek bütün me-

l 
baninin tahribine devam etmişlerdir. 

Nankin, hala alevler içindedir ve kesif 

1 
bir duman bulutu ile ihata edilmiş bu -
lunmaktadır. 

1 Yeis içinde olan ahali, aile ocakları -
nın merhametsizce tahrib edilmesinı ke
derli nazarlarla seyretmektedirler. 

J aponlann ültimatomu 
Londra 9 (Hususi) - Nankin önün • 

deki Japon kuvvetlerinin kumandanı Ge
neral Matzui, Japon tayyareleri vasıta -
sile Nankinc bir ültimatom attırmıştır. 

Generalin imzasını taşıyan bu ültima
tomda. şehrin teslim edilmesi için yarın 
(bugün) öğleye kadar mühlet verilmi§ -
tir. 

nndan babaetmelttedir. Bu arada, :latanbul- IPn haberlere inanmak caiz ise, İtalyanm 
da ot.obaa Lfletme lm\lJUlDUl iau.nbul be - bu karan, nihayet önümüzdeki hafta içm
lediJealnde oldutu halde htanbul aokakla· 

L.- b··-·-• ::.-•--'- .. _p1a .. ·• de tahakkuk etmiş olacaktır. 
nnı bir ta ..... u uauoa otobü.a-.ua - ...... - 1· .. Iyanın r#akilip çekilmemesı"le ... :t_ 
nı Ye bunlann c;lrkln bir manu.ra arzetwı:- - r mu 
ıerlni söylüyor. Netice 1Ubarlle bul\)ln pıt.n- Jetler Cemiyeti ne kaybeder veya ne ka
an ve uaulstiz çallfDlanın bir eseri oldutunu zanı:! Kanutimce hiç bir ~Y· 
ili.ve ediyor. it2Iyanın bu cemiyete karp olan va • 

.. " u *b - ..,. - - .:_, _ _._ ziyf'ti esasen ve daima menfi idi. Azası Karun - n.ıoıın s ugun ..... _a ... u.ua· 
de, Başvekllin Türk gazeteclllll bakkındatl olmakla beraber toplantılanna ancak sa-
söZlerlnl kaydetmekte, netice itlbar1le Ttırk mit bir müşahid sıfatile iştirak ediyor ve 
gazetecllıtt kanununun mecllate oldutunu ve Cemiyeti Akvamın himayesile yapı~an 
Dahiliye Vekllinin bu kanunun bu sene çıka- bütün siya.c:i teşebbüsleri, bir nevi pro -
rılacatını vA.detmış bulundutunu lllve ede- to ka d olmak üzere alikasız • 
rek gezetecllerln yeniden toplanarak bir ta - tes ma mın a 
kını teşebbüsatta bulunmaları flkrlnln dol· !ıkla karşılıyordu. Montreux konferansı-
ru ohnadıtını söylüyor. na bu sebeble iştirak etmediği gibi, İs -

Hal ayda seçime 
Karşı suihasdler 

( Ba.5tarafı 1 inci sayfada) 
manlarda bütün gayretile nüfus işleri 
ile de uğraşmaktadır. Nüfus dairesinin 
idnr~sini eline almıştır. Ve nüfusa aid 
her muameleyi kendi arzusu ile yaptır
maktadır. 

Kanun nazarı itibara abnmıyor 
Nüfus muamelatında kanun nazan 

ihbara alınmamakta, her türlü nüfus 
işi istenilen şekilde arzuya göre halle-· 
dilmektedir. Bu adam sık sık nüfus dai
resini kontrol ediyor, hiç sebebsiz bin
lerce Tüıkün nüfus kayıdlannı yap • 
tırtnuyor. 

Miifkülit 

panya işlerine ademi müdahale mesele
sile Milletler Cemiyetinin meşgul olma
sınP. da sırf bu sebeble muhalefet etmış -
tir. 

İtalyan diplomasisi realist ve icabında 

Ya da, şarki Avrupayı garbi Av -
~J>adan ayırabilecek her türlü kom -
"Ulezonlara muhalif bulunmaktadır. 
':lbos, Beck'i bu hususta temin et -
~~r. Şimdi Antoneskoya da ayni te-

Yuıoalavyl(yı ltavvttll, teel'Utieden lf9 -
mit bir mütteflk olarak tanır, İtalya 1ae 
büyük slyasetlnl yürütmek için Almanya 
tıe lfblrııtınln devam etmesine lisum 
görür. 

Muadele yeni lturulmadı, dönen çark. 
aiya.et dÖJJyaaJnJn eak1 çarkıdır. 

Bu teklif kabul edilmediği takdirde 1 
J apon bataryalan şehri topa tutacak ve ı 

kanlı muharebe sahneleri cereyan ede • 

Son zamanlarda Sancakta nakli hane 
ed!!nlerin sayısı çok artmıştır. Buna 
mukabil Şam hükıimetinin verdiği e • 
mirle bunların muameleleri yapılma -
makta Vt! nüfusa müracaat edenlere 
müşkülat çıkarılmaktadır. Nakli hane 
için nüfusa müracaat edenlere müşkü
lat çıkarılması verilen emirle saraha -
ten bildirilmiştir. Bunların misali çok
tur: Meseli ltir kaç gün evvel Reyha • 
niyede Ali Hocanın oğlu Mehmed Zül
f iknr nüfus kağıdını kaybetmiş ve ye -
nisini çıkartmak için nüfus dairesine 
bir istida vermiştir. Zülfikarın evrakı 
üzerindeki resimden intihabata aid si
yasi bir maksadla hacılar nüfusuna 
bydolunduğunu zanneden ve bundan 
şüphelenen kaymakam bu adamın hil
vlyet cüzdanını imza etmemiş, niifus 
kağıdını almak için Zülfikarı celbettir • 
miştir. Mehmed Zülfikar hüviyet cüz
danını kaymakamdan istediği zaman: 

vaziyetin zaruretlerine uyabilen vasıfta 
bır diplomasi olmakla maruftur. Şimdiye 
kad~r Milletler Cemiyetinden çekilme -
miş olması da, bu diplomasinin bu ince 
hesabl: karakterinin bir ifadesidir. Fa -
kat bugün, bu cemiyet artık mefluç bir 
bak gelmiştir. Mevcudiyeti ameli ol • 
maktan uzr.ktır. Nazari ve sadece hük
mi:Jir. Bundan ötürüdür ki düne kadar 
ondan bir zarar gelebileceğini uman İtal
ya için, artık, bugün, böyle bir tehlike -
den endişeye mahal kalmamıştır. Maa • 
mafih o, zevahiri kurtarmış olmak için, 
bu hareketmin esbab ve sevaikini de ken
dinre makul bir şekilde izah etmesini bil
mektedir. ltalya, Milletler Cemiyetinden 
sırf Habeş meselesinden ve Habeşiştamn 
vaziyeti fiiliyesinin bu cemiyetçe tanı • 
nıp tasdik edilmemesinden dolayı ~ • 
kilmekte olduğunu ilan etmektedir. Ya
ni İtalya, bu cemiyete, vaktile tükürdü
ğünü şimdi yalamadığı için kızıyor ve bu 
kızgm!ığuı sevkile kat'ı alaka ediyor. Bu 
aak~ kesme meselesi daha evvel fHlen 
ta.lıakkuk etmiş olduğu için, bugün, bü
yük ehemmiyeti haiz bir gün meselesi 
sayılamaz. Fakat Almanya ve Japon~a 
gi~i devletlerin ayrılışından sonra İtal -
yanın da Cenevreyi terketmesl, üzerin -
de uzun uzun tereddüd gösterilen bir mi
sak tadilinin artık zaruret kesbettiği ha
kikatini mt:ydana çıkarmaktadır. Bu te
~bbü!' nasıl başarılabilir? Hangi esaslsr 
dahilinde? Orası kestirilemez. Fakat ha
kikat olan nokta, Cenevrenin göçmekte 
t'lm:ısı ve onu kurtaracak tek çarenin ıie 
böyle bir reorganizasyona lüzum göster
mPlde bulunmasıdır. 

41ıatı verecektir. 

Amerikada alika 
"ashington 9 (A.A.) - Delbosun 

~•hati, büyük bir alaka uyandırmış-

cektir. 
Diğer taraftan Çin askerleri, ~hrin 

..________________________, 
ciye nazın Delbos, ayın 12 sinde bura • müdafaası için daha şimdiden sokakbrda 
ya varmış bulunacaktır. barikadlar kurmuş ve siperler hazırla -

Yalnız iki gün Belgradda kalacak nuşlardır. Nankindeki bütün kıymetli 
olan nazır, Prens Paul ile Valide Kra- eşyalar Ton-King'e nakledilmiştir. 

"1 tiew - York Times gazetesi, Delbo - liçe tarafından kabul edilecek ve Baş- J aponJarm muvualuı kesildi 
h.~. Lehistanda bir Faşist rejiminin te- vekil Stoyadinoviçle siyasi müzakere • Şanghay 9 (A.A.) - Hankeudan bil-
~ etmesi tehlikesinin mevcud ol - Ier yapacaktır. dirHdiğine göre iki Çin fırkası ansızın 
~ığını müşahede etmiş olduğunu yaz Delbos, Yugoslav milletine hitaben Yangeu nehrini geçerek Nankin ile Şin-
--.ııQ(tadır. bir nutuk söyliyecek ve bu nutuk rad- kiang arasında Japonların muvasala hat-
~grad 9 (Hususi) - Fransız bari- yo ile neşrolunacaktır. tını kesmiş __ tir_. ------

Yugoslav Başvekilinin Başvekil cSen ne.celisin?• sualine maruz kal-
mış. 

O da: 

h t
• . . . Ankarada 

~ma seya a ının netıcesı A!lkara 9 (Husmi~. --~.ekil Celll cKürdüm:t cevabını vermiştir. ıtay-
U Bayar İstanbuldan dondu, ıstasyonda ha- makamın, Aktepe ve Hacılar mıntaka-

b rareile kareılancb. sında Kür.d kıyafetinde kimselere 't"&r,t-

1\r mada bir te a l.g"' ne•red;l r i, dost ve müttefik t.m lamadı"'ını söylemesi üzerine cüzdan 
'\, Y İstanbulda bulunan Yeıu.uer de geldi - 6 

1 t·g oslavya sulh ve uzlaşm:t riyasetine devam edecek ıer. sahibi: 
c- Ben küçüklüğümdenberi şehirde 

ltt, lorrıa 9 (A.A.) - Aşağıdaki resmi tcb- l ıc.ı·:a \"e ~ugosıuvya'llln kuşı:?k!. k1:t".t iJ Q yaşıyor ve mektebde okuyorum. Mede-
t ~redılmiştir: ve de'liz h.ıdudlarını tanımayı· ta<l.'ı~d Dilnga ilçiJnc S ni kıvafeti benimsedim. Şimdi Haleb 

\'ugoslavya başvekil ve hariciye na - etmel~ri ve bir tecavüz takdiıindr: mü - M~rs/n "I Ahmed lisesinde okuyorum ve Ali Hocanın o~-
a Mil~n Stoyadindviçin Romada Du- tecavize he;r hangi bir yardımda bulun - p 1 /d luyum. Reyhaniyede bulunuyoruz• de-

\'e İtalya hariciye nazırı Kont CiarıO maktan tevakki hususunda söz verme!c- rofesgonc o u . miştir. 

Selim Ragıp Emeç 
--~~------ ~~ 

Peri• borsası 
Paris, 10 (Hususi) - Paris bona • 

S1D1n bu sabahki açılış fiatlan: 
Londra: 147,09, Nevyork: 29,43,50, 

Berlin: 1188, Roma: 154,85, Cenevre: 
680,85,SO. Kurşun: 15,15,7, 1/2, Bakır: 
43,5 • 45,5, altın 139,10, Gümtif: 
18,11,16. ----
Taklld edilen Pullar 

1)a~tığı ((Örü!:meler es~asında, iki. dev-ı ri. Adı ·~:ı~k ~avzasınd~ su~u'l y•ı.ur.. - (B"ffarafı 1 i1ıci ıayfada) Bunun üzerine kaymakam: 
alakadar eden hususı ve umumı me- da ne buyuk bır terakkıdir. Mersine giden bu kıyınetli güreşçimiz, «· - Ben s•zin kasden Hacılar mınta - (Başt.arafı 1 inci &t1yfll.da) 
lerın tedkıki, İtalya ve Yugoslavya -.- federasyona yolladığı bir mektubla teş- kasın11 kayd9lunduğunuzu zannediyo - Dün bu hususta kendisinden malıimat 

1rtaıııebetlerinin nasıl 25 mart tarihli Q ld kilattan ayrıldığını ve artık amatör 0 _ rum. Kusura bakmayın, ancak intihab istediğiml7. defterdar Kazım Görkay: 
«"ad an!aşmaları ile tam ahenk halin- te e bir larak hıç bir müsabaka yapmıyacağını zamanında gözünüzü açınız, Türklerden - Pullarınıızın taklid edilmiş oldu~u 
ltıkışaf etmekte olduğunu sarih su - J k' hildirmıştir. sakınınız• demiştir. henüz tahakkuk etmiş değildir. Bu hu -

tebarüz ettirmiştir. İki komşu ve yara ama Va 8SJ Mersinli Ahmed Anadoluda müte _ Sancaktaki yabancı propaganda, Ga- susta resmen hiç bir malumatımız da 
devletın siyasi faaliyetinin, bu an - • addit güreşler yapan Yunan pehlivan • ro tarafından himaye görmektedır. yoktur. Maamafih şayialar üzerine der-
a·arda lt>yid edılmiş bulunan ve nıU- G:ce saat 24 sıraları.nda ~kara cad--j larının Mersine geleceklerini haber al- 'Iiirklere gösterilen müşküli•a mu.ta - hal icab eden tedbirler alınmış ve ala -

'dd d müşterek menfaatlerin mevcu _ des•nde Meserret otehnde bır yaral!lma 11'\IŞ ve kendilerile karşılaşmağa karar bil Garoya taraftarlık edenler~ sul,ul~t kadaı !arla pul müdürlüğü memur ve 
>'~tı uzer·~r i~ti~a etmi~ olan dostane va.~'ası. ~lmuştur .. ~adise~e sebeb .. otel vermiştir. gfst,,.rilmt'kte ve her müşküller ko - k mtrolörlerıne lazım gelen emirler ve -

hnıadlı ı bırlıği azmıne tam suret- mu~tecırı Bay Alı ıle aynı otel mu~te -1 Mersinli Ahmed yakın dostlarından layc~ hal1Pcilmektedir. rilmıştir. Pı..llarımızın taklid edifdiği ta-
let buk et ği ve Belgrad anlaşmalar:- risi cKütahyah madenci Hurşid> arasın-! birine gönderdiği mektupda şimdi tam Artakya 9 (Hususi) - Garo Kürdler hakkuk da f-tse alınan tedbirler sayesio-

r.)diye kadar nasıl fiili iyi neticeler 

1 

da cıkan kavgadır. 1 yüz kilo olduğunu ve bir yolunu bu • ar:ı"ında tahrikatı meb'us seçimi baha- de bunların memleketimize idhali imli-
~ bulunduğu da rr.üşahede olun - Kızı'ian kavga sonunda Hurşid otel lursa Avrupaya müsabaka yapmağa gi- nesile arttırmıştır. nı kaimam.ı~tır, demiştir. 
ti r Bunun neticesi olarak, bu iş bir- 1 nıii.stecirint- karşı silahını kullanmak is - 1 deceğini yazmıştır. ı M k · 

t n İtalyan - Yugoslav müşterek men- ı temiş, ancak Bay Alinın sandalye ::e 1 Gü~ şubemizın en müh'm bir sik- . a ne e Ve İlirken Dlin gece iki yangın oWu 
tı rt ve sulh nizamın tarsini hesa - mukabeleye geçmesi ve ayni zama!'lda !etinin en parlak bir müsapıkı olan Mer Parls ıo <Hususil - Meclis 1938 ılı büd. Dün gece, dokuz ile on arasında iki yan-
a her ,. h d d · d h · · H "d" b"l ki · · k ı ·1 ·· 1 .. ı Y ıın oımu,tor. Bunlardan birlnclal dokuzu .a a a aıma a a sam1mı ve urşı ın ı E erını ya a aması ı e uç e sinli Ahmedin amatörlukten çekilerek çeslnl kabul et.mlşUr. Bu budçe 5,025,000,000 ..... ;.._ Sul"-nhamamında il ünctl 
a Rıkı b" h l t" ·ı · k ·· · ·ı·h · · 'd"l · t" M""t b 1 yirmi se ...... ge.,..., .. ' ç etl . r a e ge ırı mesı at ı nı - sı a sesı m ı mış ır. .. u ~ar~ız aşmdan ,Profesyonel hayata atılması kendi men fran~:ır. . • • • . Vr.kıf hanında. Bennahmiahs Ekaprea Or -

~~"Vıd edilmiştir. kanlar akaro.k yere duşmuştur. faati bakımından belki de iyi olacaksa Fılıstmde hır araı. evı tahrib edildi yantal Llmlted tirkeUne aid yazıhanede ~ık-
·hn 9 <A.A.J - B. Stu\ad r.oV'ı-;:n Yaralan:na hadisesinin mahiyeti her.üz da güreş varlığımız için bıraktığı boş- Hay.ta ıo <A.A.) - Nasırada bir otobüaiin lmıttır. Dlte~de, onu yirmi geçe Bınlnönün-

:na 7. yaıetinde'l babandan. G"r""'"n'a l"'snit -""flmemı"ııtır" . Yaralı hastane7e kal- l k' b'" .. k .. t lAf· edilır" b" ka tecavüze utradllı yerde bulunan bir arab de, Valide nı dahilinde bulunan bir lo • k1: -. ..- ıı: &&- : .. '""' .- u uyu ve guç e a ı ır - evi ingı.uz aaterlerl ta~fından tahrib olun- tantadan çıkmıttır. Her 1tl 1anım pelt ua 
dınlmqtır. yıp olacaktlr. muttıır. amanda 16Bdirilmlftlr. 





1 o Birindkinun SON POST& 

Köy eg" itmenlerine 

:M:edeni kanun bugünkü 
ihtiyacımıza uyuyor mu? 

(Bel§ tarafı linci sayfada) Mersinde birçok yeni 
inşaat yapılıyor 

tohum veriliyor bünyeye taalltı.ku bakımından veraset 
mevzuunda da umumi hayata uynuyan 

be devre.sinde tatbikatta tesadüf olunan 
bir çok ihtilatlar te.myiz içtihadlarile izah 
kılınmış ve ahkimı köklcıµn.iş olan ba 
kanunun tadili,· yeniden bir çok tered -
düdlere sebebiyet vereceği düşüncesile 

ben kendi hesabıma bu kanunun tadili -
ne Jcat'iyyen taraftar değilim. Ancak aile 
hukukuna aid mesailde .e iki tarafın mu
tabık kaldığı hususatta mahkemelerın 

fazla müşkülat göstermesi doğru olamı
yacağmı bır mülahaza olarak kabul edi
yorum. Yekdiğerinden nefret eden bir 
çıftin zorla teşriki hayat etmeleri b!ttab! 
ımkfü·,sızdr. 

Edirne ( Hususi ) - Kültür ve b::ı.zı aykırı noktalar vardır. Verasette in
Ziraat Bakanlığının Edirnede aç - tüa keyfiyet\, bu kabildendir. Bunu. hal
tığı eğitmenler kursun.dan bu se - kımıza anlatmak kabil değildir. İşin içme 
ne 97 eği1men mezun olmuştu. Bun- intifa karı~ınca, sulhan mülkiyet mev -
lar köylere dağılmış ve birer pırlanta zuu üzerinde, taraflar zaruri olarak, an -
gibi köylerin kültür bünyesine yüksek laşmak yollarını ararlar. Bu itibarla, inti
bir kıymet olarak yerleşmiştir. fa şeklini tercih eden mirasçılar, istisna 

Kültür Bakanlığından son gelen e- teşkil eder. Neticeten edınilen tecrübele
mirde Lüleburga21, Türkgeldi,, Devlet re ve milli bünyemizin kökleşen icabla
öğretme ve Sarmısak.lar çiftliklerinde I rına göre kanunu medenimizde bazı de
buğday ve arpa olmak üzere c200> şer -iı:ıklikler yapılması zaruridir. Bu hal, 
yüz kilo selekte tohumu tertib ed lmiş kanunu n:cdenimizin kıymetine hiç b.r 
Edirne ve Kırklareli vilayetlerinin ~tül- nak'se vermez. Bilakis ekalliyet hukuku 
tür müfettişleri bunlan almağa ve eğit- i::ld·asına snn vermek itibarile medeni ka
menlere yollayıb teslim ctmeğe memur nunumuz, medeni hayatımızda olduğun
edilmiştir. Sonbahar ve belki bir kısım dan fazla; siyasi hayatımızda da tarihi 
ilkbahar tohumlan böylece ve fenni bir rol ifa etmiştir. Bu itibarla, kıymet 

lfterlirıde yemi ~ fıbn.ekteb biMA tarzlarda hazırlarım~ olarak toprak - itibarile di!nya medeni kanunlarının fev-

Bir de boşanma davalarında haksız o
lan tarafın davası reddedileceği ka unu 
medeninin 134 üncü maddesinin J k ci 
!ıkraı;ındn yazılıdır. Haksız olan tara • 
fın dav&sı .ueden reddedilsin? Bir l:unse 
haksız olduğu takdirde mes'ud olamadığı 
eşi i e müstemirren oturmıya neı:ien 

mecbur eJilsin? Haksızdan diğer tara1 
için münasib bir tazminat ıah -
siline hükmolunabilir. Nitekim bu
na dair ahkam da rnevcuddur. 
Fakat davanın reddini ceza ola -
rak kabul etmek ezeli bir felakettir ki bu 
da çok ağır bır mahkUmiyetten başka. bir 
şey değildir. Maahaza bu madde tadil e
dilmiye!'ek tatbikatta bu cihetin düşü -
nülme5i ile ıktifa olunabilir, reyind~yim. 

Mersin ( Hususi ) - San yıllarda 1 Tarsus ve Mersinin içme sulan tesi- lara atılacaktır. l .. indc bir vazife görmüştür. 
Mersinde büyük umran ve terakki a - satı bitmek üzeredir. Yılbaşında halkın Eğitmen bir yandan köyün kültür Kanunu medeninin tercüme suretile a-
~an atıldığı pek bariz bir tekflde Af su içebilmesi pek muhtemeldir. alanına ışık salarken bir yandan da zi- ccle olarak mer'iyete konması o zaman 
goze çarpmaktadır. 13,000 liraya pro- Zira! bakDndan da Mersin oldukça raat örneği oluyor, ambarını doldunı - için zaruriydi. Çünkü ekalliyetlerin se -
fesör Yansene ihale e<lilen şehir plam ileridedir.. yor, refahı kazanıyor, ayrıca da müte- çccekleri mümessiller huzurile, dini ve 
Yakında t~amlanacaktır. Halkevi bi- Narenciye istihsalatı yıldan yıla in- vazi aylığını devlet hazinesinden ala - içtimai bürıyelerine göre, ayn ayn birer 
n~ınm yen hazırlanmış, heykel Te a- kişaf etmektedir. Bu sene kurulmağa rak iki başlı varlık yaratıyor ve yaşa- hııkuk manzumesi teşkili mevzuubahs -
lbıde mahalleri tanzim edilmiştir. Ge- ı.. .. ~ıı .. f'danl • d d k tıyor. İşte bunun için köylüler her ba- tı. Bu ise, teşrii hayatımıza ekalliyetle-
rek şehirde gerek k.. ı rd beş ilik ~ yan numune 1 ıgın an a ço kımdan neş'elidirler. rin müdahalesi neticesini verecekti. 
,;..,,.. ' tatbikoyte .~ d Yl.. iyi neticeler beklenmektedir. Aşılı fi - Ku"ltu"r Bakanlıgı· aynca okulsuz ko"y-auıar programı a ı gun en gune d l ım· 50 d"' .. . I Hükumetimiz harikulade bir basiretle Şemsettin Onman'ın fikirleri 

Avukat Şemseddin Unınan da şunlan 
söylernekted;r: 

ilerlemektedir. Bilhassa kazalar ara - tıan K81: ~e ı.ş, _onhum arı kazı a ınmış- lerde yapılacak okul yapısına yardım dünyanın en medeni hukukunu kabul e-
. .. r. 1nzma ve saır azır ı lan yapıl- ı d. 500 ı· d k · &ndakı ana yollar uzerinde mesai ;ı.ek- ,maktadır Zeytin h h fı t k, o sun ıye « • ıra gön eriyor i IJU- duıce, artık bu gibi iddiaların tatb~kat 

sif edılrniş bulunmaktadır. muz rta. kal ' urmda•
1
. arup. ~ ıd na köylün'Ün ve hususi muhasebenin sah?sında yer almasına imkan kalmadı. 

y ·a beton k"' "1 f ' po ve man a ına uzerın e de yardımJarile sade güzel vt! fakat .. ki enı en opru er ve men ez- Hararetle çalışılmakta ve iyi neticeler plan· lı mektebler b. . . d Düşiinun ·, cumhuriyetin ilanını mü-
•- Kanunu medenimizin ahk5mını 

göre, boşanma davaları basit usulü mu
hakemeye tabi tutulmalıdır. Boşanma 
daval.ıırınr.!aki başlıca amil şudur· Bazı 
kadınla!' kocalarına karşı, bazılarının Ja
kayd kalı~ından ve hazan medent kanu
nun kend:Ierine tahmil ettiği va'?Üeleri 
yapınamn~arından dolayı nafaka alırım 

dıyerek ve ileride cismani ceza ile mah
kum t-lmıyacağına zahip olarak v~ esa
sen n.\faka alagelmekte olduklarından 

lıoŞtanı:nıya karşı kıyam ediyorlar Ve, 
C'~er:fi kocalarını korkutmak ve briv -
lece kf'n:ıne itaat ettirmek sevdac;md~a ~ 
rfır. Medeni kanunumuz boşanmayı hıraı 
güçleş-irınekle, bu gibi hallerin tezahü
rtine mar.i olur. Tadil edilmesine ben ta
raftar değ:Hm.> 

ler yapılmaktadır. Beçen sene 6, bu se- lınm ktad ır sene ıçın e mey- teakib siyasi kanunlar hürriyeti illn e-
ne 5 menfez ve köprü yapılmıştır. On a . : U:· . .. . dana çıkın~ olacaktır. Gelecek yılın derken, medeni mevzuat esareti himaye 
üç köprü ve menfezin de ihalesi yapıl- Vılayett~ ı:~ .~~ ~taklık kuru - eğitmen kursu artık eğitmenler okulu ediyordu. 
ltll§tır. Mekteb ~aatı da birinci plan- ~u.lınuş, ~>ır uçunc~su~u1: kurutulması adı ile anılacak eğitmenler bir yıl oku- Bu bakımdan kanunu medenimiz, siya
da tutulan inşaattandır. Merkezi köy - ıçın faa~yete . geçılm.iştı~. Memleket yacak, pratik görecek, Trakyanın dört si cepheden de, en mühim rolü oyna -
!erde, yeni model ve planlara göre hast.~esıne ~Ilı yata~ bı~ pavyon da- vita!ct~e ~erilınek üzere c 150> den mıştır. 
mektcbler yapılmaktadır. Merkezde ~a ılave edilmektedir. Bır aya kadar aşagı duşmıyecektir. 
orta mekteb, muhtelif köylerde de 30 ınşaatı yapılacaktır. Bu kısım, fennin Köyün ve köylünün en aydın ve ü- Sami N. Sınnah'nın söyledikleri 

b 
.. t" tek ·· ıA i 'd h · d d 1 Avukat Sami, N. Sırmalı da diyor ki: 

ilk mekteb binası yapılmıştır. Bilhassa u un emmu a ına aı tesisatı i tı- mi o u yıllan için 937 senesi bir 
orta mekteb fevkalade gu"zeldir. va edecektir. tarih dönümü sayılacaktır. c- Her memlekette olduğu gibi bızde de tatbikat sahasında bazı güçlüklere ve 

Geçen sene vilayetin talısildelti ço - Cenub hayvanatının muayenesi için B 1 hUkQ t k ... d tmuetice kanun hükümlerinin halkın ih-
cukları bu çağda çocuklann yüzde kırk bir tahaffuzhane yapılmıştır ki, bunun o u me onagm a b. k tiyacına u;vgun görünmediği zannını ve-
ıri nisbetindeyken bu sene kırk altı, ehemmiyeti de büyüktür. Zira, buradan yangm ÇI fi recek tercddüdlere tesadüf edilmektedir. 

kırk yediyi bulmuştur. mühim mikyasta hayvan ihraç edil - Bolu 9 (Hususi) - Dün akşam hü-
Mcrsinin iktısadi faaliyetinin ehem- mektedir. Mersin, bütün cenubmı ihraç kfrrnet konağında kaza neticesi bir yan

?1iYetile mütenasib bir umumi mağaza iskelesidir. Bütün bu işler hususunda gın çıkmış, ve derhal -yetişilerek ate
~ edilecektir. Bu iş, ticaret B<>ktai vali Rükneddin Nasuhioğlunu da tak - şin başka yere sirayetine meydan ve -
nazarından pek mühimdir. dirle yadetmemek haksızlık olur. rilmeden söndürülmüştür. 

~~~~ 

lzmir otobüslerinde ı Kütahya kazalarında 
Talebeden tam ücret Yeni mektebler 
istenmesi hadise oldu Yaptırılıyor 

Bir köy muhtarı öldUrüldU 
Balıkesir (Hususi) - !vrendi nahiye

sine bağlı Gömeniç köyü muhtarı Receb 
köye yarım saat mesafede bir tarla içın
de, kanlar içinde ölü olarak görülmüş, 
hAfüs<? telefonla jandarmaya ve müddei
umumiliğe bildirilmiştir. Yapılan mua
yenede göğsünde büyük kurşun yarala
rı görülen muhtar Recebin çifte ile öl
dürüldüğü anlaşılmış, kendilerinden 
§iibhe edilen bu köyden beş kişi yaka
lanmış, tahkikata başlanmıştır. 

İzmir, (Hususi) - İzmir belediyesi şe
hirde otobüs servislerini kendi vaRtala-
Jile yııpmağa karar verdiği için ıimdiye 

• kad:ır celbcdilen 12 otobüs ve bir tram
bostan manda yeniden 10 otobüs siparif 
etmiştir. Otobüslerin her biri sekizer bin 
liraya malolmaktadır. Belediye Konak -
Basmahane - Tepecik hattını da kendi 
vasıtal::ırile işletecektir. 

şehir meclisinin cbeıediye otobiillerın- Kanii bir bayram e ... glentisi 
de p:ırasız seyahat edilınez:11 karan he-
men hergün bazı müessif hadiselere yol Balıkesir (HUJUsi) - Balyanın Yenl-
açmaktadır. Talebelerin talebelı1t hakb- kavak köyünden Hasan oğlu İsmail, ony-
rı, şclıir meclisi kararile günün her saa- ramm son günü köylülerin toplanıp eğ-
tine ve senenin her ay ve gününde tanı- leniikleri meydana gitmiş, burada deli-
nncakt ı. Bu kararın belki de yanlış tef- kanlılar arasında çıkan bir kavgada İs-
sirindcn dolayı talebelerden gece vakti mail belinden ve sağ ayağından tabanca 
ve bayram günleri tam ücret taleb edil- Şaphane yatılı o1euıu ile r.ğ•r surette yaralanmıştır. 
ınektec:Hr. Kütahya ( Hususi ) - Kütahyada Vak'aya jandarma ve adliye vaz'ıyed 

Otobüslerde bazı hadiseler olmuş ve canlı bir kültür faaliyeti vardır. Mer- etmiş, bu köyden Ali oğlu Yunus ve İb
talebe!erden tam bilet istenildiği içı.n kezdeki 70 bin liralık ilk okuldan baş- rahim oğlu Ali adındaki suçlular yaksı
seyrüsf'fer intizamını kaybetmiştir. Bu ka 20 şer bin liraya Simav ve Şaphane- lanmışlar, y&ralı da tedavi için Balıkesir 
i§in Şurayi Devletçe tedkik ve bir kara- de birer okul yaptırmıştır. Emetteki meml~ket hastanesine gönderilmiştir. fs-

t 1 ku mailin sıhh~ durumu tehlikelidir. 
ra bağlanması muhtemeldir. ya ı ı o lun pavyonları da tamamlan- -·-... - .... - ...................... __ ,.,., .. . 

Ezine ve Edlmecle draat ballkası tayinleri 
Ezine ziraat bankası memuru Necmeddln, 

Edirne ziraat bankası muamel!t memurlu -
tuna, Ezlneye de Düzceden Rıfat Türker ta
Yin cdılmlşlerd1r. 

;mıştır. şakda olmak üzere (30)ar bin liralık 
Bu yıl Şaphane yatılı okuluna yeni yeniden üç okul binası yaptırılacaktır 

~~ modern bir pavyon ilave edilecek, Arsalar alınmış, planlan hazırlanmış~ 
ogre'imen evleri Irurulacaktır. Aynca tır. Yakında inşaat münakasaya kona
biri merkezde, biri Tavşanlı, diğeri U- caklır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Geçen günkü lodosta 
bir şileb .. , 

Boğazda bir yalıya 

çarpıp binayı yıkıru§_ 
. . . Yalı sahibi şimdi se -

kiz bin lira tazminat isti -
yormuş ... 

Hasan Bey - Desene 
bundan sonra Boğazda ya
lısı olanlar lodos duasına 
çıkacaklar_ 

~ 

Ve bu pek tabiidir. Ancak kanunu me -
deninin mer'iyeti tarihinden bugüne ka
dar geçen on seneyi mütecaviz bir tecrü-

Güzel Adana, en-;;-;;;;;;;-lk/ia"'""mühim 
Şehirlerimizden biri olacak Kararlar veriyor 

{Baftarafı I inci say/cıda} (Bcıştarafı 1 inci ıayfada) 
pılan sıtma enstitüsünün planla - balkonundan ilan edilmişti 
rııu hnırlamış, inşaata başlan - Siyasi mehafilde, büy'dk Faşist mec 
mıs:ır. Asfalt caddelerin pllnı da gel- )isinin bu suretle içtimaa davetinin İ
m1ştir. Yakında yol inpatına da b:ışla- talyanın yakında Milletler Cemiyetin -
nac~ktır. Bataklıklar kurutulmakta, her den çekileceğine dair ortada dolaşan şa 
hususta hummalı bir faaliyet göze çarp- yialarla alakadar olduğu beyan olun _ 
maktadır. maktadır. 

Buradaki ziraat makinist mektebi, Tür- Roma 9, (Havas ajansı muhabirin • 
kiyenin hiçbir yerinde eşi olmıyan bir den) - Diplomasi mehafilinde İtalya
roüPs~sedir. 60 bin lira ile vücude gelen nın Almanyaya ve Japonyaya imtisa -
Akşam San'atlar mektebi de aynca zikre len Milletler Cemiyetini terketmek ni
şayandır. yetinde o1duğu beyan edilmektedir. Bu 
Programın üçüncü senesinde, mevcud- haberi tekzib edecek malumat alına -

lara ilave edilecek modem ve mükem- mamıştır. Fakat bu hususta İtalya, Al
mel bir hastane de vardır. Adana daha ll".anya ve Japonya arasında müzakere
şimdiden öyle bir hal almıştır ki, birk!lç ler cereyan etmekte o1duğu ve alına -
senC'iir görmiyenler, geldikleri zaman cak kararın, Milletler Cemiyetinin Ha 
p.lrmakları ağızlarında kalıyor. Progra- beş imparatorluğunu tanımaması, İial
mın tamamen tatbikından sonra ise, cid- yanın bu kararının başlıca sebebmi te, 
den yepyeni bir Adana kurulmuş ola- kil etmekte dlduğu söylenımektedir. 
caktır. Roma 9 (A.A.) - İtalyanın pek ya -

Kaz-ılnrda da, ayni hararetli umran kında Milletler Cemiyetinden resmen 
faaliyeti vardır. Asırlardanberi kuru- çekileceği hakkında hariçte kuvvetle ce -
lamıyan demir Ceyhan köprüsünün de reyan etmekte olan rivayetler burada 
iki başlığı sekiz yüz bin, inşası da iki kü- teyid edilmemekte ve mesele büyük 
sur yüz biıı liraya ihale edilmiştir. Bu Faşist meclisi ile kabine arasında mü -
büyük işe de yakında bqlanacaktır. Bü- zakere edilmeden B. Muso1ininin bu 
tün bu faaliyette vali Tevfik Hadi Bay- yolda bir karar alabileceğine ihtimal 
salın büyük bir ütihar hissesi vardır. verilmemektedir. Kabine 15 kanunu -

Adana, iktısadi bakımdan da her yıl, evvelde toplanacaktır. 
hatta hergün bir parça daha yükselmek- Roma 9 (A.A.) - Venedik sarayı -
tedir. nın balkonundan cümartesi akşamı 1 -
Adananın umran ve sun'i güzellik ba- ta1yan milletine yapılacağı bildirilen 

kınımdan böyle dev adrmlarile ilerledi- fevkalade tebliğ -ki bunun İtalyanın 
ğini anlatırken, onun ezeli tabii güzelli- Milletler Cemiyetinden çekildiği hak -
ğinden bir nebze olsun bahsetmemek pek kında olduğu söyleniyor- diğer bir ta
haksızlık olur. Hakikaten, Adana, yur- kım rivayetlere daha yol açmıştır. 
dumuzun pek çok yerlerine naııib olmı- Musolininin İtalyan milletine ana -
yan bir güzelliğe maliktir. Portakal ve yasanın değiştiğini de ilan edeceği söy
mandıırinaı bahçeleri, kışın her mevsi- lenmekteclir. Meb'usan meclisi kaldı -
m:nıie envaı çiçeklerle bezeli gül ve çl- rılacak ve yerine korporatif bir meclis· 
çek bahçeleri, Adanadan başka, Türkiye- kurulacaktır. Bu rivayetlerin ne dere -
ni:ı hiçbir yerinde görülemez. Bulvarla- ceye kadar doğru olduğu şimdiden kes 
rın .iki tarafına dikilmiş olan okaliptüs tirilemez. --.... ··-----·---·-·-... ···----· .. -·-ağaçlarının koyu gölgeleri de şehre ayrı vadisinde bazı yerlerde bulunabilecek o-
bir güzellik vermektedir. Bu ağaçlar, kı- lan Adanamız, zirai bakımdan, mütema
sa bir zamanda, sekiz on metre boylan- di dev adımlan atmaktadır. 
mıştır. Hiilasa, Adanayı, birkaç sene sonra ta-

Kuvvei Uıbatiyesi ancak Mısırın Nil nım:ık mümkün olmıyacaktır. 
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1 HAdiseler Karşısında =t 
BUNILARD BÖLÜNÜZ 
E li, yüzü, elbisesi siyah boyayaı~~l~~nma: bir_ sol ~ldırıma g:~~ ve bir 

bulanmış birine rastlarsanız sa- turl·ı de ılerlıyemıyen adam ç . 

kın b 
v . . 

0 
- Sarhoş! 

onu oyacı çıragı zannetmeyınız.. D . . .. ahın gir · · o . 1n emeyınız.. gun a ersınız... , 
bır tramvay yolcusudur. erken tram - h d ~- 1 . k t la m ge..:ı;klı" sar oş egı ; şır e vapur rm .,.... 
vaym kapısını açmıştır. 1 1 d b" 'dir * yo cu arın an ın . 

Size üçte söz verip, beşte gelen dos - * 
Birisi: tunuzu sözünde durmamış olmakla itham 

etmE>yiniz. İhtimal Hallede oturuyordur. - Ay bacağım .. 
İskeleye üçte gelecek vapur beşte gel - - Of kolum .. 

. . - Aman başım.. · 
rnıştır .. 

* Üstü başı benzin kokan adamın bir ke
re de başındaki şapkaya bakın.. Eğer 

Diy~ bağıra bağıra gidiyorsa.. sakın 
imdadı sıhhiye telefon edip: 

- OtomobHi gönderin, sokakta bir has-

şapkası da yamyassı ise biraz evvel oto - ta var. 
büst~n inmiş olduğuna inanınız. D1:meyinız .. çünkü hasta değildir. Ya-* \'<J gezenlerden laalettayin biridir. 

Bir sağa bir sola yalpa vuran, bir sağı· fsmet Hu.l-USi 

C Bunları biliyor mu idiniz? =ı 
DiJnyanm en büyük köprüsü 
İstanbulun iki ;r.ı 

sahilini bir köprü t~ı.:.:~~·-~~ 
ile birleştirmek 

projesinin şimdi -
lik suya düştüğünü siz de biliyorsunuz. 
Bu köprünün su üzerine tesadüf edecek 
kısmlnm uzunluğu (2650) metre olacak
t1. Halbuki Brezilyalılar, bundan daha 
mühim bir mümasil teşebbüse girişmiş -
lerdir. Bu teşebbüs, Brezilyanın merke:ıi 
Riyodöjaneyroyu karşısında kain Ni -
çerny şehrine bağlamaktan ibarettir. Bu
nun için yapılması düşünülen köprüniin 
yalnız su üstüne isabet edecek kısmı 

(3610), genişliği de 62 metre olacaktır. 
Köprü..,cn tf'r iki başında (3(1) ar kat:ı bi 
rer bina bulunacak ve köprü, her bir katı 
bir nevi nakil vasıtasına tahsis edilmek 
iizere üç katlı olacaktır. Proje, Fransız 
mühendisi Leon Escoffier tarafından ha
nr lanmıştır. 

,' ,, \' 1 

* Çavdar ve su 
/ / / / / Çavdar denilen 

,, nebatın intaşi!e 

beraber sararıp 

biçilecek hale gel
m~ doksan gün 

Amerikanm nüfusu 
1935 yılında şi -

mali Atnerikada 
yapılan nüfus tah
ririnin kat'i neti -
cesi ancak bir kaç 
ay evvel neşredil
miştir. Bu tahrire 
göre, şimali Ame
rikanın nüfusu 
121,521,000 dir. En 
son tahrir 1930 da 
yapılmıştı. Beş senede beş milyonluk bir 
yükseliş kaydedilmiştir. Bu mikdarın 
(J 03) buçuk milyonu beyaz ırka men -

subdur. 

* 
Sarımsak ömru uzatır mı? 

tutm::ıktadır. Bir hektarlık bir çavdar tar-ı 
!asının bu müddet zarfında neşrettiği su 
mikdan 25 bin kilogramdır. !etmektedirler. 

Tutulan istatis
tiklere göre dün -
yanın en fazla yaş
lı insanlannm ya
kın prkta yaşa -
dıklan anlaşılmak 

tadır. Bir çok i -
limler, bunun se -
bebini, bu mınta -
kada fazla sarım

sak istihlakine at-

Fatih hükümet doktoruna 1 Çocuk eıirgeme kurumu 
takdirname verildi müsamere.si 

Haziran ayında başlıyarak üç ay de- Çocut kütüphanesi için za.ııırl oı.e.n bazı 
vam eden tifo salgını vak'alannda fazla lhtıyaçların karfılanması mabadile Beyo~ -
hizmetleri görülen Fatih hükUm.et dok- lunıia Frail.!ız tiyatroaunda. güzel bir mü -
toru ile üç sıhhat memuruna, sağlık ve samere tertlb edilmiştir. 
sosyal yardım bakanlığından gönderi - Kanunusa.nının dördünde verilecek mü -
len takdirnameler vilayet tarafından samereyi Vail Muhiddin Üstündağ himaye -
sahiblerine verilmiştir. sine almıştır. 

-
-CÖNÜL ISLEr<i 
Bir gencin 
lıh tecrübesi 
Eskişehlrden İ. H. z. imzaslle mektub 

gönderen genç adam bir kızı sevdiğin

den bahsediyor. Yazdığı mektubu ona 
vermtye cesaret edemediğini söylüyor ve: 

- Acaba, diyor, ona sokulsam mı, yok
sa bu sevdadan vaz mı geçsem? 

Üslubundan, yazısından, ve suallerin
den henüz pek genç yaşta olduğunu tah
min ettiğ1m bu genç, belll ki henüz ma
nasını duymadığı sevgi ile, .sempatb y1 
karıştınyor. Çilnkü eğer onun körpe kal
bini dolduran duygular .sevgi. olaaydı, 

delikanlı, basit bir pazar gezintisi niye
tinden bahseder gibi: 

«-Acaba vazgeçseırı mi, geçmesem m1? 
ıekllnde tereddüdlere düşemezdi! 

Zaten blrbirlerlle henüz konuşmamış 
1k1 insan arasındaki manevl rabıtanın 
sempatJden ileriye geçmesine im.k1n da 
yoktur. 

Bence, eğer bu genç muhatabım evlen
mek şartlarını haiz mevkide ise, bu &em

pa tiyi meşru bir neticeye bağla.mumda 
bir mahzur görmüyorum. O takdirde, 
maksadını ve zA.!ını ifşaya., sokakta, bir 
mekteb talebesinin eline sıklŞtırılacaJı: bir 
mektubu vasıta etmesi, clddi bir hareket 
değildir. Münaısebet peydahlamak ıçın, 

daha münaslb bir te.tıl, bir "3Slta bul
malıdır. 

Fakat eğer yaşı ve vaziyeti henüz n
lemniye müsald değilse, hiç başlamamış 
bulunan bu maceranın kapısından gtrt 
dönmelidir. 

Çünkü bu neticesiz maceraya .... . _ ..... ?, 
henüz hayatını kurmamış bir gence de, 
henüz nıektebde okuyan bir genç kıza da 
hayli pahalıya patlıyabilecek kadar teh
llkell bir harekettir. 

* Şişlide Bay C. R. ye: 
- Bir kadınla tanışnuş. evlenmek iste

mişsiniz, fakat kadının muvafakat etme
mesi, sizi bu emellnizden mahrum bırak
mış. Sonra, o bayana gönderdJğiniz iki 
mektubla, evvelce yazmış olduğunuz mek
tublarınızın iade.sini istemişsiniz. Fakat 
muhatabınız, bu taleblerinize, müsbet, 
menli bir cevab vermem.iş. Bunun üç se
bebi olablllr. 

ı - Melctublarınızı yır~mış veya kay
~tmiştlr. 

2 - Ya o sızın gönderdiğiniz mektub
ları almamıştır. Ya onun gönderdiği ce
vab eUnize gelmemiftir. Yahud da bllA.se· 
beb lstef inlzi yerine geUnneyt ihmal et
mektedir. 

3 - Fakat belki de, slz1n1e evlenmek 
kararından tamamlle .-azgeçmedltt lc;ln, 
aradaki rabıtayı tama.men koparmamak 
maksadlle mek:tublanmızı muhafaza 
etmektedir. 

Bu ltlbe.rla, ı1ztn için yapılacak lld ha
reket vardır: 

1 - Bir müddet da.ha beklemek. 
2 - Sonra, evvelce de evlerine kabul 

edildiğinizi söyledJğln.lz bu aileyi ziyaret 
ederek. talebinizi fi!ahen tekrarlamak Te 
mtinasib sualler sorarak, cevabsız hıra.
kılmanızın ha.kikl sebebini öğrenerek, o
na göre davramnakl 

l'EYZB 

SON POSTA Birine ikin un 1 O 

IKADUNI/ 
Rop ve manto 

inhisar amirlerinden biri 
mahkemeye verildi 

Tevkif ve ihtilas suçile muhakeme edilen maznun ken• 
disine vaki isnadın bir yanlışlık eseri olduğunu söylüyor 

Dün Ağırceza mahkemesinde bir ih-ı suçlu talebeyi aratmış ve Sedad dün 
tilas davasının duruşmasına başlanıl - .bulunarak, adliyeye götürülmüştür. 
mıştır. Hadisenin suçlusu mülga tü - Tahkikatla müddeiumumi muavinle .. 
tün inhisan 4 üncü ş1:1be masa amiri rinden Orhan Köni meşgul olmuş ve 
olan Mehmed Alidir. Iddia edildiğine talebe muhakeme edilmek üzere Asli -
göre, suçlu bazı süfera ile hususi sipa- ye 4 üncü ceza mahkemesine sevke -
rişler yapan bazı mühim zevatın na - dilmiştir. Çocuğun yaşı, henüz 14 ünü 
mına mevhum sipa~lerde bulunmak aşmamış olması dolayısile, duruşma 
suretile bir kısım mamulatı zimmetine hafi celsede yapılmış ve birkaç gün son 
geçirmiştir. raya talik edilmiştir. Hadisenin muha-

Diğer taraftan sipariş olunan diğer kemesi cürmü meşhud kanunu ahka -

mi
~, bir çok mamulatın da parasını vezneye mma göre gqrülmektedir. 
yatırmamak suretile, gene bin küsur li-

1
1 rayı zimmetine geçirerek, ihtilas et - Üniversitede bir 

ıniştir. Hadiseyi müteakib, bir teftiş . Şeref s"üfuna 
hey'eti tarafından tedkikat yapılmış ve 

Solda - Siyah yünlü kumaştan rop. 
Robası sivri. Yakası kapalL Beli kemer
siz. Robasındaki şerid kolların üstünden 
de geçirilıni§tir. 

Salda - Astrakandan kalkık bir yaka, 
önü sivri uzanıyor. Kollan bol. Kürk bi· 
!ezikli. Bel sıkı. Arka ortadan dikiıli. 

Motif örnekleri 

Mehrned Ali suçlu sıfatile adliyeye ve- Yapılacak 
r~~şti~. Suçlu .hakkında sorgu ~~kim- Üniversitede şeref sütunu yapıla -
lıgınc:e. ı~k ~~t açı~~ş ve bıl.~~~re caktır .. ~elediye bu hususta anlaşmak 
ke.~d~~ını_n :e;k~m~ ~e lu:uın gorul - üzere Universite Rektörlüğü ile tema
ıı:ıuştur. Ihtılas ıd~~sıle Agırcezaya ~e- sa geçmiş bulunmaktadır. Bu sütuna 
nlen Mehmed Alinın muhakemesıne memlekete ilim, fen, edebiyat vadisin
dün bakılmıştır. de hizmetleri dokunmus kimselerin i -

Yap~lCU: ~orgusu. e51!asında, Me1: - simleri, yaptıkları işler, ·tercümeihalle ~ 
med Alı ~adiseyle_ b~r a~akası olınadıgı- ri yazılacaktır. Yakında teşkil edilecek. 
nı beyan ıle, demıştir ki: . komisyon şeref sütununa geçmeğe la -l 

- Bizim dairemizde, yapılan sıpa - yik olan eşhası tesbit etmeğe başlıya .: 
rişlerin hesabları tutulmaz. Şubemizde caktır. ı 

Tarih sergisi 
kayıd ve defter yoktur. Bu iş ile umu
ınl muhasebe dairesi veya fabrika ala
kadar olur. 

Başkalan tarafından mevhum sipa- Dolmabahçe sarayında açılan tarili 
ri.şlerde bulunmuş değilim. Yapılan si- .sergisinin idaresi müzeler umum mü • 
parişlerin sahiblerinden de para alına- dürlüğüne geçtiğindenberi Sergiyi o .. 
dun: Çünkü, esasen para almak, sala - tuz bin ziyaretçi gezmiştir. Bu yekfuıa 
hiyetim dahilinde değildir. ,mekteblerden toplu olarak yapılan zi • 

Reis Refik Omay: yaretler dahil değildir Vasati olaralt 
- O vakit, müfettişler, hadise etra- sergiyi hergün gezenlerin sayısı bin ki· 

fında tedkikatta bulunmuşlar. Size sor- şi kadardır. Sergi, tatil aylarında da a· 
dukları zaman, bu söylediklerinizi on - çık bulundurulacaktır. Bu suretle menı 

Bu sene yün dantel çok moda. Bu yüz- lara da, anlattınız mı?.. Yoksa, niçin leketin her tarafında okuyan talebenin, 
den elde örülen dantel motiften bluz, jile hakkınızda suçlu muamelesi yapsın - çalışan muallimlerin sergiyi gezmeleri 

lar?. Sonra yapılan siparişlerde iskonto mümkün kılınacaktır. Maarif Vekaleti
veyıı roplar da her zamandan fazla hoşa paralarını da kesmediğinizi iddia edi - nin tavsiyesi üzerine yakın vilayetler -
gitmekte. Bu motiflerden hatta bere de yorlar. Ne dersiniz?.. deki mektebler tale~eleri muallimlerl-
yapılıyor. - Mahkemede verdiğim ifade, vak - nin nezareti altında Istanbula gelip ser-

t k ı · - ell · d "ki ·· tile müfettişler huzurunda verdiğim i - giyi gezebileceği gibi, muallimler de ay 
şte en o ay ve guz erın en ı or- . . . .. . . 

k .k. fadeden, ayn değildir. Ben, bu hadise- rıca gelıp sergıyı gorebıleceklerdır. 
nek. Birbir!ne uygun açık ve oyu ı ı de mes'ul tutulamam. Suçla, aiakam v • • 

renkten yapılırsa hoş olur. yoktur. İskonto meselesile de ala.kadar Tugla, taı, kıremıd nasıl ta~ınacak t 
Saldaki motif _ Sıra (1): 12 ilmikten değilim. Bir yanlışlık neticeşi olarak, ~a~a ve kamyonlar kiremid, tuğla, 

b' d · (2). Açık renk yünle her ilmi- hadiseyle alakam olduğu, iddia edil - ~ gıbı cisimleri taşırken yanlarına tal 
vır "kiaıre. d f ·bakınız (a). Beş zi . _ miştir. Faturaları da biz tanzlın etme - ta koyacaklardır. Bunlar yüklü olduğ1 
ge ı ~ e a · · ncır Y~ yiz. > zaman genişlikleri 2,20 metre, yüksek • 
pıp iki ilmikte bir defa batınız. (4): Bır Duruşma şahidlerin celbi için başka likleri 3,20 metreyi geçmiyecektir. 
sık iğne, üç defa ayni deliğe batınız. Her bir güne bırakılmıştır. 

iki delikte bir :ıtere 2 zıncirden ufak bir Ustasman elbisesini çaran 
delik yapınız. (5): Dördüncü sıradaki u- çırak mahkOm oldu 

Poliste: 

fak deliklerin arasına (10): Zincir çeki-

niz. (6 ve 7): Onar zincirin üstünü önce 
koyu renk, sonra açık renk yünle ıık iğ-

ne doldurunuz. 

Dünkii kazalar 
Tahtakalede Halilin dükkanmda ça- Dün şehrin muhtelif yerlerinde dört ıca .. 

lışan Sahak, ustasının bir kat elbisesini za olmuştur: 
çalınış, fakat bilahare yakayı ele ver - ı - Beyoğlund& Kalafat caddesinde 0 .. 

;rniştir. Suçlu, derhal adli.ryeye sevkedi- turan beş yaşında Ha~.kı adlı bir çocuk e -
Soldaki motif - Sıra (1): Gene 12 il- !erek, Sultanahmed 2 inci sulh ceza Tinin merdiveninden duşerek başından yara-

hk 
· d h k 

1 
lanmış tedavi için hastaneye kaldırılmış .. 

mikten bir daire. (2): Her ilmiğe ikişer ma emesın e,_ mu. a eme o ~~ştur. tır. · , 
kere batınız. (3): Beş zincir yapıp iki il- Muhakeme nhket:cesınde 2,5 ay mud~et- 2 - Şoför Hüseyin idaresindeki 1830 nu-

. . . z· . . le hapse ma um olan Sahak, tevkif - maralı otomobil Pangaltıda (16) yaşlarında 
mıltte bır defa batınız. (4) · mcırlerın haneye gönderilmiştir. Mahcure adlı bir kıza çarparak muhtelit yeı 
ortaıarına sık iğne batıp aralarını uçe.r H I ını a I t I b ıerinden yaralamıştır. 

k OCa ar Y ra ly&n 8 8 8 3 _ Vatman Niyazi idaresindeki tram -
zincirle bağlayınız. (5): Bu oyu renk mahkemeye Varildi vay arabası Kadıköyünde LiHfinln yük ara• 
~irenin üstüne açık renk yünle ayni ye- basına çarparak arabayı hasara uğratmıi 
re dörder kere batıp ilmikli sık iğne örü- Sultanahmedde San'atlar mektebin- n bu mada arabacı Lfı.tfi de sağ elinden 
nüz. (Batacağınız yer üçüncü sıradaki de Teknik 1 sınıfından Sedad ismi?de yaralanmıştır. 

bU'. talebenın· mekteb ı..-. .. muavı· · Ih t - vatman Saim idaresindeki Şişli-Tü-
h- zincirin ortalarıdır.) Her dört ilmik- """"l nı ~y sanla, muavinlerden Sırrıyı bt akla a- nel tra.D>:~a.! araba~: Beyoğlunda Melek sı .. 
te bir kere iki zincir örün üz. (6): Bir sı· lad v h .. di . dl' ç . tikyal nemaBI onunde şofor Abdlnln otomobili ile .ra ıgını ve a senın a ıyeye ın çarp1fIIll§tlr. Müsademede nüfusca bir zayl-
ra mk iğne. ettiğini yazmıştık. Müddeiumwnilik at olmamıştır. 

1 Bacaksızın maskaralıkları : Tedbir J 

J 
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ce 
de 

Kumarın elinden kurtulanı hekleyeıi 
daha zalim, daha soyucu el 

Kazanıyorsunuz ... Tam o aralık yanınızda bir gölge peydahlanıyor. Size sokuluyor. 
Belki yanınıza oturmak istiyen bir oyuncudur. Göz ucile bakıyorsunuz, bir kadın .•• 

Yazan: Kemal Ragıb Enaon 

Dovi1 kumarhanesınin uzaktan görü:rıüşü 

Diyelim ki, bugün de stz oynuyorsa- yü!c:>yiveriyor ... Bu kıpkırmızı dudakla- parçalarile beslenen bir günah mabudu
nuz; kazanıyorsunuz da ... Tali bu ya! .. rm arasından fısıldayan sesi, sanki Iiş, dnr; günahın kokusunu uzaktan duyar 
Hangi numaraya koyarsanız ya o çıkıyor, para, kumar lafları değildir de hiç dur- duymaz gözleri kararan, sinirleri gerilen 
Yahud da ona yakın bir başka numara... madan sizi çağıran, tek heceli, tek ma- her faninin tapınacağı bir puttur; bir 
Bayatta da böyle değil mi? .. Bazı insan- nalı kelimeleıdir!.. şeyt::ındır ... Bu oyun mabedine ayak ba
lar vardır ki neyi tutsalar altın olur; ba- Böylelikle konuşmaya yol açılıyor. sa:ı, bu fırıldak Ayinine giren her kul, 
zılarının da neye uzanırlarsa kopup elle- Verdiğiniz fişleri almayınca: 0 sırma saçlı mabudun kurbanıdır; bu 
tinde kalması gibi... Sizin de şimdi önü- - Neden?. kemik parçaları, o billurdan bir heykel 
nüze fişler yığılmış, istif etmeğe, kırını- Diye sormaktan kendinizi alamıyorsu- gibi k8rşınıza dikilen putun ayaklarına 
21y! yeşilden ayırmaya yetişemiyorsu- nuz. dökülecek bir adaktır! .. 
nuz; yalnız binlik cplak> !ardan bir ka- Anlatmıya başlıyor: İ~te o günah mabudu, kumardan da za-
çını önünüzden kaldırmış, ne olur ne ol- - Oynamamak için kendi kendime söz limrlir; krnpyelerden de açıkgözdür; fı-
ınaz, diye cebinize koymuşsunuz. Etrafta ver~:m de, ondan ... cDeauville> e geldim rıkbğın ortasında kırmızıdan siyaha at
kısk:mç gözler açılmış, hepsi sizin üstü- geleH, hcrgün beşer, altışar bin frank lıya-rı fildişi yuvarlaktan da duygusuz
nüzdc. Hiç birine aldırmıyorsunuz, kırk kayh,.diyorum. Hiç olmazsa birkaç gün dur. Onların yapamadığını kendisi ya
y.ılda hir kere şansınız tutmuş, kör talii oyn-ımazs:ım, bakalım, belki de şans dö- pacak, onkrdan evvel sizi bu kadın so-
nasılsa yere vurmuşsunuz, istediğiniz ye- ner, dedim. yacak. Karşısındaki kurbanın nelerden 
re sürüklüyorsunuz; artık insanın gözü Bira7 durur, gene başlar: hoşlandığını hemencecik sezer; eğer o, 
hiçhfr şey görür mü ya? - Bugün de hava gene bulanık! ... Plu- gözleri günah sayıklıyan bir erkek ise, 

Tnm o aralık yanınızda bir gölge pey- ja gittim, kimse yok ... Otelde de sıkıntı- öylesine bir bakışta her şeyi, her şeyıni 
dah1anıyor, yavaş yavaş sokuluyor, o- da!l çatladım. Bu sene burası, ne kadar vadeder; insanı çileden çıkaracak bütün 
ınuzlarınıza doğru abandığını duyar gibi tatsız!.. İnsan nasıl eğleneceğini bUmi.- zevkleri, bütün heyecanları müjdeler. 
oluyorsunuz. Belki yanınıza oturmak is- yor. Sokağa çıktım, kazinodan başka gi- Sırgı::ı gelince, gene öyle karşısındakinin 
tiyen bir oyuncudur, diye biraz çekıli- dec-?k yer yok ki... Bar, daha açılmadı. yaradılışına göre, bir melek kadar saf, 
Y:lrsunuz. Sonra bir aralık şöyle yalan- Al!şkanlıktan olacak, gene buraya gel- bir çiçek kadar temiz görünmenin yolu-
darı, bakıyorsunuz: Bir kadın.... Fakat diın... nu da pekala bilir. 
tanırlığınız değil. O güne kadar uzaktan Gene susar. ara yere başka sözler karı- ÖT'ünüzdeki fişlerden üçer beşer, der-
Uzağa bir göz aşinalığı ya vardır, yahud şır; b!r iki el daha oynarsınız. Sonra gene k(:n hepsini çeker alır; masanın şurasına 
o dP. yoktur. Arada bir kazinoya girip çı- o hikaye açıhr. En sonunda der ki: 1 b" burac;ına avuç avuç serper; çı gın gi ı 

karken, otelin salonunda otururken, lo- - Ne olursa olsun, oynamamaya ka- l>yrı.:!mıya başlar. Hiç şübheniz olmasın, 
kantaS'lnda yemek yerken adet yerini bul- rar verdim. Fakat buraya gelince oyna- bep~ini d<> kaybeder. Fakat haydi 0 gün, 
sun diye selamlaştığınız kadınlardan bi- madan da durulmuyor ki... b;r~enbire bütün kazandıklarınızı kay-
t!.:;i bile değildir. Gene oyununuzu oynu- S~nki sizden bir karşılık bekler gibi betmeniz de, diyelim ki, gene kazandı-
Yorc:unuz. gene durur. Siz artık bunun alt yanı ne- nı7 ; kazancınız büsbütün arttı. Madem 
Kulağınızın dibinde tatlı, canlı, sıcak, rcve varacak, yavaş yavaş anlamıya baş- ki talil yendiniz, madem ki kumar na-

f1k1rdak bir ses: hırsınız; sesinizi çıkarmazsınız. hnı yere serdiniz, öyle ise artık bu şeh-
- Bundan evvel hangi numara çıktı? Binız daha sokulur, fısıldar gibi: \•et mabudu da size kul köle olur; şimdi 
Diye fısıldıyor; çıkan numaraları siz - Oynarnıyayım, diyorum ama, gene de sizf' tapınan odur. Artık bütün eğlen-

de bir kağıda yazıyorsanız sanki ona bak- kenilimi tutamıyorum. Aksi gibi oteldC'n ce!Pr, bütün zevkler sizindir; günahın 
ın:ı.k istiyormuş gibi size doğru eğiliyor: çıkarken pare; çantamı da yanıma alma- bühn heyecanları, bütün çarpıntıları si-
ÇıplP.k bir omuzun ılıklığı, altın gibi pa- dim ., zi bekliyo:. 
rıldıyan bir saç yığınının kokusu her ta- Der, büsbütün size doğru yaslanır. İlkönce şöyle oara doğru yürürsünüz. 
rafını7.1 sarı,•or. Siz hala oralı değilsiniz, O zaman size düşecek nedir,· hemen ö- !bet 

J Ne içeceksiniz, e şampanya... Zaten 
oyurunuza dalmışsınız; her çıkan numa- nünüzdeki fiş yığınını ona döğru sür- ş::ımpanya dediğin de nedir ki? On frank, 
ra\iaıı sonra krupye, elindeki küreğin u- m~k: en iyisi on beş, haydi bilemedin yirmi 
euna fişleri dizip önünüze doğru sürü- - Biraz da siz oynasanıza... frank olsun ... Şöyle böyle yarım lira ile 
Yor. siz onları toplamıya güç yetişiyor- Dı;omek, değil mi? .. Öyle ise yandınız. bir liranın arasında ... Evet ama, gidip te 
sun uz. Onun beklediği de zaten karşı nda böyle bakkal dükkanından alırsanız... Burada 

Gene bir aralık saati soruyor, daha son- bir •avallı bulmaktır. iş dı>ğişir ... Buradaki fiatlar da, etrafını-
ra oyununuza karışıyor: Bu fırıl<lak. bu kumar masası, nasıl ol- zı saran bu ihtişama göredir. o sırma 

- Şu numaraya da koysanıza!.. sa g~inün birinde, bugün olmazsa mutla- saçlı, zümı üd gözlü günah mabudunu bi-
Diy" sanki içinden gelen bir sesin fı- k~ yarın, sizin cebinizde ne varsa, ~~eps~- , le ı-yaklarmızı~ ucun~ s~ren bu efsane

sıMadığı kerametle sizin daha ziyade ka- nı boşaltacak; bu muhakkak ... Bugun sı- vi saltanatın içınde bır şışe içki için iki 
ıa:ımanıza yardım etmek istiyor. ze hu kadar sokulan, tıpkı yanınızdaki üç yiiz frank verirseniz, ne çıkar? Zaten 

Siz de o ııumaraya koydunuz, kazandı- bu güzel kadın gibi; gözlerinizin içine hepsi bu kadarla da bitse, bu kadarla 
l'lı?., diyelim. O elde kazandığınızın yarı- bakan bu altın başlı, zümrüd bakışlı, hH- kurtulsanı7 gene ne mutlu!. 
sını ona uzatıyorsunuz; böylelikle başı- ltlr tenli mahlUk gibi, sizden ferman bek- Kazinonun köşesinde, bucağında, ko
hızdan savmak istiyorsunuz; almıyor. liyer o kahbe tali de gene o kadın gibi, ricorların boylu boyunca sıra ile dizil-

0 zamana. kadar oyundan vakit bulup ona benziyen peJ.: çokları gibi, en sonun- miş vitrinler vardır: İçlerinde de en süs
ta yüzüne bile bakmamışsanız, artık ken- da iı:;yüzünü ortaya vuracak, sizi bırakıp lü, en pahalı ufaktefek eşya. Baştanbaşa 
dinizi tutamıyorsunuz, başınızı çeviriyor- bir başkasına doğru uzaklaşacaktır. el ile dikilmiş, biçimleri şimdiye kadar 
S't!nu~: Gözünüze ilk çarpan, hemen omuz nu fiş yığınını, bu renk renk kemik hiçbir yerde görülmemiş, renkleri bir
başıtıı7.a kadar sokulmuş, kıvır kıvır, bir parçalarını size bırakmazlar; bütün bu denbire göze çarpan çantalar, 0 çantalar
saç yığını oluyor. Rengi, taranışı, bir ya- krupyeler, fırıldaklar, iskambil kağıdları la hir renkte, dikişleri, biçimleri hep ona 
llının şöyle kulak arkasına atılıverişi, hepsi birden, elbirliği ile ne yaparlar, ya- uygun kemerler, Eldivenler, şapkalar ... 
dudakların boyanışı, güneşten pembeleş- parfar: bu kadar ağır bir yükle masadan Bunların eşini, tıpkısını, dışarıdaki dük
ll'liş bir göğils, "yanık omuzlar, giyinişte- kalkmak zahmetinden sizi kurtarırlar, kB.nlP.rın hiç birinde bulamazsınız; 0 ka
ki kıvrakhk, kadınlığın bütün incelikleri, bundan yana hiç korkunuz olmasın!... dar güzeldir; hepsinde bir başkalık, bir 
bu da işte, onlardan biri. Göz göze geli- Bu kadın cia, sanki o kumar salonlarında yenilik vardır. Fakat öyle de pahalıdır 
Yorsunuz: İçi gülen, tatlı bir bakış, göz- lıerkesle beraber, herkes gibi şampanya ki. .. 
lertnizi hemen bir hamlede kavrıyor, bü- içen, fakat fişlerle, bu allı yeşilli kemik Dansetmek için salonların birinden ö-

SON POSTA Sayfa 7 

"Ben bir hmarhane kaçkınıyım!,, 

Doktorlar deliliğime 
hükmetmişlerdi! 

Geri dönünce arkadaşlara tımarhaneye gideceğimi, 
buna sevindiğimi, çünkü hasta olduğumu söyledim. 
Karnik atıldı: "Sen bu martavalları doktorlara yuttur!,, 

Röportajı yapan: F arult Kii.çiilı 
(Tercüme Ye iktibu hattı m&lıt1&14url 

-47-
- Neye canın sı • 

kılıyor? 

- Her şeye ... 
- Canını mesela? 

Tramvayların 
kalabalığına, sinek • 
lerin çokluğuna, sa· 
kakların pislı ğine 
kravatınızın çc: <· 
lığına ... 

Gayri ihtiyaı ı e
li kravatına gidi • 
yor, düzeltiyor: 

- Öyle değil.. me 
sela dürıyadan be • 

ziyor musun? "'-'n4rhane litboratuarlarındar. btr mnn.?arn 
- Pünyadan be • 

zilir mi hiç? .. Bir bezdimdı, ... akat, son~ 1 - İlk gayri tabii hali ne vakit h is .. 
ra pişman oldum. settin? 

- Ne yaptın ? - Pek kat'i söyliyemem ama, tah • 
- Uyku ilacı içtim. Veronal aldı..-. . minen 20 ay evvel Ankarada. Bir sabah 
- Sonra ne oldu? erken uyan.ml§tım. Odaya güneş vur -
- Beni Alınan hastanesine götür- muştu .. üstümde sarı atlas bir yorgan 

müşler orada kendime geldim. vardı. Gözlerimi ufaltmış kirpiklerimin 
- Başka neler hissediyorsun? arasından ziyanın hüzmelerini seyre • 
- Efendim gece vakti hayaller gö- derek eğleniyordum. Birden gözlerimin 

rünüyor bana... önüne tirşe renginde bir cam geldi. Bak 
- Nasıl hayaller? _ tım her taraf tirşe .. sağa sola baktım 
- Korkunç korkunç hayaller .. onlar- tabii renk. Kendi kendime güneşin zi~ 

la kavga ediyorum. yaşı camdan geçti de böyle oldu. Onun 
- Sana söz söylüyorlar mı? için öyle görüyorum dedim. Kalktım 
_ Söylüyorlar.. camı açtım, fakat gözümün önünden 
- Ne diyorlar? tirşe cam bir türlü gitmiyor. Çıldır -
- Ne bileyim ben, bir çok şeyler söy- mak işden değil. Yüzümü yıkadım, aah .. 

lüyorlar .. sonra hazan Musolini, Hitler, fırladım dışarı, tirşe cam hala duru · 
falan oluyorum. Dünyayı ıslaha kalkı- yor, galiba dedim gözlerime bir şey 
yorum. Sabaha kadar uyuyamıyorum.. oldu. Nümune hasıt.anesi göz doktoru 

- Ya! Başka? Refik Hüsnüye gittim, benimle alny 
- Bazı akşamlar beni bir korku alı- etti.. o tirşe cam, saat ikiye kadar gö· 

yor. Yalnız odada yatamıyorum, beni zümün önünden kaybolmadı. 
boğacaklar zannediyorum. Bazan ev - Doktor Rıfkı doktor Nuriye döndi: 
den çıkarken niyetleniyorum, evvela Fransızca olarak: 
sağ ayağımı kapıdan dışarı çık.araca - - İlest instrüit (*) dedi, sonra tek 
ğım. Çıkarmazsam işim ters gidecek rar bana dönerek: 
divorum. Çıkıyorum, tam yolun orta - - Okuman, yazman var değil mi? 
sı~da içime bir şüphe düşüyor. Kapı- - Evet. 
dan acaba evvela sağ ayağım mı çıktı, - Ne kadar okudun? 
sol ayağım mı? Haydi gerisin geri eve.. - Liseye kadar .. 
Sağ adı.mımı evvela atarak sokağa çı- - Bitirdin mi? 

kıyorum. Yan yolda içime tekrar bir - Hayır .. 
şüphe düşüyor .. haydi gene eve .. böy- - Peki evladım; seni hastaneye gön-
lece dört beş defa gerisin geriye eve dersek ister misin? 
gittiğim oluyor. - İsterim. 

_ Başka? - Hayrullah boca yarın gelir söyli-. 
_ Hamamda yıkanırken ille başıma, yelim de seni kendi servisine yatırsın 

3 5 7 gibi tek ve gayri kabili taksim a- olmaz mı? 
d~d· mikdarı sabun süreccğiırn diyorum. - Olur. 
Başlıyorum saymıya. Fakat haydi, sayı- - Orada bir kaç gün istirahat eder-
yı şaşırıyorum. Biraz duruyorum. Tek- sin bir şeyin kalmaz .. 
rar başlıyorum. Gene unutuyorum tek- - Peki efendim .. 
rar başlıyorum ... böyle böyle bir kalıb - Peki oğlum. Haydi ... 
sabunu ba~ımda erittiğim vaki oluyor. Selam verdim. Kapıdan çıkarken 

- Bazan canın ağlamak falan istiyor doktor Nuri: 
mu? - Bana bak. dedi, öyle fena fena 

-Evet .. manas1z yere bir ağlamak bakma, gözlerini beğenmiyorum senin. 
nöbeti geliyor. Tarifi mümkün değil. (Arkası var) 
ağlamamak istiyorum. Öyle olduğu 
halde hüngür hüngür ağlıyorum. (*) Okumuş .. 

=========:.=:========:;:::::m 
tekine giderken, hava almak için tarasa
ya çıkarken, yanındaki kadın, sizi hep 
onların önünden geçirir. Demin kumar 
muı:;asında, en kısa bir zaman içinde o ka
dar para kazanmıştınız. Kendinizde hep 
o kazançtan gelen bir kuvvet, bir cö
merdJik, bit· benlik duyarsınız, bu üçü bir 
arar gelince insana ne çılgınlıklar yap
tırma?. Siz de ya kendiliğinizden durur
sunıt:!, akşı:ımdanberi gururunuzun etek
lerin~ sarı!an bu kadına artık ufacık bır 
hediye almayı siz istersiniz. Diyelim ki 
siz aldırış etmediniz; o, ne yapar yapar, 
bir sırasını bulur, vitrinlerden birinin i:i
nünde sizi durdurur: 

- Aman, ne güzel... 
Diye sanki kendini tutamamış gibi 

söylenir. Bt~, ya küçücük bir gece çanta
sı, yR minimjni bir pudra kutusu, yahud 
da işlemeli bir omuz atkısıdır ... Hani içi 
içille sığmıyan yaramaz çocuklar vardır, 
ışt~ onun gibi cüzdanınızın içinde kım
kımlanan, binlerle frangın yanında bü
tün bunlar size ilkönce pek değersiz gö
rünür: 

- Kaç paralık şey ki ... 
Diye düşünür, almaya kalkarsınız. Fa-

kat paras:nı verirken acısı içinize çöker, 
c kadar pahalıdır ... 

Soygun. bir kere böylece başladı mı, 
Allııh yardın cınız olsun, ceblerin:z bo
ş:::1ıncıya icarlar sürüp gider. Boşalır bo
şalmaz bütün bu saltanat ta birdenbire 
gözünüzden silinen bir rüya gibidir; bir 
rüya gibi başınızda yalnız bir sersemlik 
bır3kır. O altın saçlar, o zümrüd gözler, 
o tath ba!nş, o billurdan gülüş hepsi o 
rüya ile beraber silinen renklerin içinde 
en canlı, fakat en acı bir hatıradır . .. 

O renklni, günün birinde başka bir 
yerıie bir daha göreceğiniz tutar: Otelde 
he~ah görüp çıkıyorsunuz; çantalarınızı 

trene yüklüyorsunuz, yahud da vapurda 

gilvc:>rte bileti ile gitmek mi ucuzdur, 
y.:>ks2 üçüncü mevki trenle dönmek mi, 
işte bunu sormak için seyahat acentala
rm:fan birinin önünde boynu bükük do
laş:yorsunuz, diyelim. Gene onunla karşı 
karşıya, hatta biraz boş bulunursa göz 

gö"e gelirsiniz de, birkaç gün evvel ı:>n 

baygın bir sokulganlıkla başını omuzla
rınızda unutan o kadın, şimdi sizi hiç ta
nıma2' olur, şöyle bir yan bakışını bile 
sizden esirger. Kemal Ragıp Enson 
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KA YIKCI YUSUF 
• Mehtall vardi. Dem. tenha idi. tanm

zı kadife minderlere ,..ımıhm w p 
lerimi kapadun. Jlih:gt- ..-ta ..a ell
yor, saçlarımı dağıtıyordu. Klretlerin 
ppırtısı güzel bir prla ıtbi ıcalaklarımı 
okşuyordu. Ôylece ne kadar ptUk bilml-

JOruD). Birdenbire a,ak1anlDla -- '* 
el n temasını da)'dum. ~ üıtıe-
dim. Fakat kabil obMh Bir wla iki 
ku e li kol blltb rialdAml ..._ ıta-

Yusufun )'efil pled pJerimill 
e rdu. Kalbim duracü lilll ol-

du. Silk erek bofuk IU lellet cBırak 
beni, b ak beni> d ye, ~ lleıne 
kol ı gev tti ve YllftfÇa ..... Jlld-

turdu. Yud ay Jfllma bvsheJU 
görunu ordu. Yerimde hmla ..,..._ 
ve heyecandan, korlmda ._,,,. 1* 
sesle: 

- Bu ne cür'et, dedta BIJl9 lılr .._ 
rekete nasıl cesaret ettin! 

Baş;nı kaldırdı. Y efil a6z1er1 balW11 
ıd~ Seni seviyorum. dedi. ., ....... hoDftK rcoı wua. ...,. ...... =.•s rı 4'm Pili ,.,,y' 

- Çabuk geri a&ı, çabak, ~ dl- glkl l ı la ..... r :sıı• 
,. liaylmdım. rmnalmm beklmıek .- m•el• ola- DaJ. I>& ...... w .. ,.an • .._ 

Stnirdeıı titriyordum. Dret1en uıl· cakb. SandaJm Ahlbl elki ka:yıkçadu. Be- cak .at ....._ Jllllar AsF ,e ~ 
dı. Çekmlye bqladı ve ytlzOme artık hiç ~ ae.er.. Bqka Wr plMlılla a.larda lamfb. O lro1amu mı mı ......-.: 
'bakmadı. YUın iskeleye çıbrbn her .. imle beraber dolapJ'Dfdu. OD.dan ba- - Niçin •lhyonun sevgilim, dedi, ben 
zamanki ıtbl çıkmama yardım etti. Son- dJm. "'fi ._. Wr 117 balJ9MWı iate- Yusufum, kayıkçı Yusuf, aenl çılgın gibi 
ra yeşil g6zlert beni tortutan btr defle Alndelrileri ClbnP \Jel'di. cSk seven Y1111lf. 
parlıyaralt fılıldadı: gidil» llJJadn. bm leri ,..Uarwm• dedi Meğene Yusuf bir mlmarmıf. Şimdi 

- Yamı Bizi a-ıe IUldaDa burada İfte 1aa .-ıe,. ,..ııltlia mrada ~ kerdimia ~ -beklcrım, gelmeaenlz 'bqmıı alır, tByfl- gördOn 'ft batlı olarak undalcı .-dm, ev yapmakla ::::n kenarında mçiik bir 

me giderim.. sen hem• Pndalı kiralamak lstedilini 
Bütün gece afladun. Kadimi çok za- &0yle7il' ıe 1rımtufma,a baflaymea itiraz S\k ak.._~ eU:iai tD:al 

yıf, bıçare, üstelik baJalt bulujordmn. edemedim. Çok hoşwna gitmiştin. Soa-~. YUIUf, hazan kürekleri bıra
Ay:ıi zamanda pşkm bir halıle idim. Ba ra1an bu o:ı-• bfttOn pyretfiRte de- q, ~ dibine &eliJIOl', saatlerce 
ne küstah bir kayıkçı fdl! Patat 1* tlrltl vam ettirmeye çalıftı-. Çünldl seni RV· Ciyle l'1rbirimize •kularak kalıyoruz. 
yeşil gözlerini hayalimden Bilmek m&m- miye başlamıştım. Seıa ele bana pek ii- C~ mes'udum, sevmek istiyordum, sev
Jdln olmuyordu. Vücudüme sardılı kol- byıd değildin bunu hiaetmiştim Dü elim. Hem de nasıl, bir çılgua glbL Allah 
lan da sanki orada birer •teften tzlmnt aqam sana nudtsus: cEter yann ,;ım~ ~na. ac~dL Sevgim .~rşılıksız kalmadı. 
b ak:mıştılar. Iztırab içinde kıvranıyor- sen alır başımı giderim• dedim. Kendi Şimdi bir gey daha istıyorum. Bir çocu
dUM, içimden: cHayır bu olamaz, bu ola- kendime: cBebyım ne yapacak, bir gUa ~~uz ~· ~u Yusufun da dllinc1en 
maz• d ye haykırmak geliyordu. Jmla- aandalda arkadaşına M;yledilt gı'lri her dusurmedı~ı bır istek.. 
fı~da onun sesi vardı. cZfer yamı gel- fedaktrlıtp. katlanıp bir kayıkçı oldul'.ı- Y•RJMKİ HUSH•MJZDA: 

llirep? m basum alır kftye gfderülb. cNe nm andıl! halde beni terketm!yecek 
olur bir kayıtçı parçam. eehenneme ka- mn. diyordum. Aş1mn küçük bir lmtl-
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Bizansın 

SON POSTA 

Defineler~ 
Hazinei evrakda 12 gün çalıştıktan sonra ümidimi kesmiştim ki bir sabah 
aradığı~ f~~m.anı buldum. Bi~ anda sevinç içinde ayağa fırladım. Ferman bir değil 

ıkı ıdı ve Sultan Azız tarafından Papa Anastasyadise verilmişdi 
Muhaveremiz bundan ibaret oldu. Ha-

ltikattc de şehzade Haliın efendiye o rica 
etti. o izahat verdi, vadini de o aldı. Ba
na yalnız tasdik ve teşekkür düşmüştü. 
Bırkaç gün sonra da iradei seniye çıktı. 

Hemen işe başladım. Bu harikulade güç, 
hatta önce bana imkansız gibı görünen 
bir işdi. Zıra, hazinei evrakta bütün ev
rak srnelerdenberi yığılmış, tasnif edil
menıış, karmakarışık bir haldeydi. Fa
kat bır dereceye kadar padişahların de
virlerine göre evrakı ayırd etmek müm
kün olabilıyordu. O sıralarda gıyaben 

büyuk bir hürmet ve sevgi beslediğ'm 

meşhur tarihçi Ahmed Refik bey de ora
ya girip çıkmakta ve zannederim, Sada
bad devrine aid vesaiki tedkik etmekte 
idi. Frkat ben bilhassa Ahmed Refik be
yın bulunmadığı günler çalışmayı ihtiya
ta muvafık buluyordum. 

Böylece ha~inei evrakı on on iki gün 
a!"acım. Hemen tamamile de ümidimi 
ke~miştim. 

Fakat 12 nci günü azmin elinden hiç 
bir şeyin kurtulamıyacağını bir defa daha 
gördüm. Zira Sultan Abdülfızizin Papa 
Anastasiadis isminde (riaya) dan bir Ru
m~ tevliyetnamesini buldum, hem Nr 
dej;il, iki tane olarak .. tevliyet fermanla
rı ayni Rumun namına olarak içiçe ko· 
r.ulmuş iki fermandı. 

O kadar sevinmiştim ki günlerdenb6i 
ne için çalıştığımı bilmeksizin bana yar
dım etmiş olan ihtiyar hademeye çıkarıp 
sevincimden beş lira bahşiş verdim. 

Fakat nasıl ki felaketlerin daima bir
bir\ peşinP sökün ettikleri meşhur bir 
hadic:e ise, fevkalade hadiselerde de ayni 
garib, esrarlı bir zincirleniş vardır .. 

Şapk4Iı, tıknaz, 1'14tn&f ada m gülerek vürime bakıyordu 

" Son Posta " nın J lade i.ntlş. He!' ihtimale karşı mümkün olduğu 

sergüzeşt romanı kadar kalabalığa yakın, fakat tenha bir 
- 28 - kahve görür görmez adamı içeri soktum, 

Kalben hiç te hayhay demiş değildim. 
Yanımda ~iirüyen bu tıknaz, kuvvetli a
damı göz ucile, ve şübhe ile tedkik edi
yordum. Halbuki adamın yüzünde o ka
dar emin, müsterih, babacanca bir gülüş 
vardı ki benden görüşmek için tenha bir 
yer istemesinin fena bir niyetle olmasına 
ihtimal verılemezdi 

Profesör UJ.ştayn'ın bana ehemmiyetle 
hususi bir adam göndermesi, adamın be
ni haz\nei evrakta buluşu garibime git
mişti. Halbuki hadise meğer akıl ve ha
yalbıden asla geçmiyecek kadar fevka-

birer çay ısmarladım ve hemen büyük 
bir merakla adamın yüzüne bakarak sor
dum: 

- Kiminle müşerref oluyorum, öğre
nebilir miyim? 

Adam gayet liubali, son derece baba
can, gayet tabii ve ehemmiyetsiz bir ba
his k<'nuşuyormuş gibi: 

- Mösyö! dedi. Profesör Ulştayn'ın 

bur:ıda, yani İstanbulda yegane itimad 
ettıği adam sizsiniz.. onun tavsiyesile, 
İstanbula gelir gelmez, hemen sizi bul
dum İstanbula geleli üç gün oldu. 

(ATkası 'VGT) 

İhtiyar hademe benden beş lirayı alın
ca pek memnun olmuştu. Bu memnuni
yetle bana hiç beklemediğim bir haber 
\•erdi: 
-Beyclenfü,d~i.İkigündür~tını~ ~~~~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

A ş E söyliyeceğim. İki gündür buraya bir il

dam geliyor. Sizi sordurup duruyor. 
Titredim: 
- Nasıl edam? 
- Bir ecnebi .. 
- Ecnebi mi? Garib şey, ecnebin~n 

buraya gelmesi asak değil mi? 
- İçeri girmiyor .. sizin gelip gelmedi

ğinizi soruyor, yarım yamalak bir türk-

-
lnhisarlar u. Müdürlü ~ünden: 

çeylP .. iki def asında da siz gitmiştinız: 

•Beyrf endi şımdi gitti, ne vakit gelir, beı- 1 
li olmaz!> dedim, ters yüzü gitti. 

- Acayib şey!. .. Kim olduğunu söyle-
medi mi? ._P•a·~· .. •ba•h•ç·e-fa•b•r•ika-s•ın•d•a•m-e·v-cu~hmine"l 15-20 bin adet alaturka keremit 

- Hayır ! 23/XII/937 tarihine raslıyan Perşembe günü saat 10 da pazarlıkla satılacakt1r. 
- Bugün de geldi mi? İsteklilerin malı hergün mahallinde göreb!foceklenni pazarlık için de tayin olu-
- Hayır ! Henüz gelmedi. b t t nan gün ve saatte % 15 teminat parnıariy1rı birlikte Ka a aşa Levazım ve Mü-
mı ·retler içindeydim. tık aklıma gelen 

~ey, sübhesiz, herhangi bir takibe maruz 
kalmı~ olmamdı. Zira ne Bauman'ın, ne 
Möc::yö Abraham'ın, ne de şehzade Halim 
ef:>nd:nin, ne de Magdanm böyle bir ec
nebiyi peş·m sıra göndermelerine imkan 
yoktı•. 

>Jcliıcele paltomu giydim. Evrakı o!-:u
m:ayı dahi başka bir zamana bırakarak 
rıkflm. Kapıdan birkaç adım atmıştım ki 
ism:min garıb bir şiveyle telaffuz edil
diğhi işiterek birdenbire arkama dön
düm· 

bay:ıat Şubesi Müdürlüğündeki satış Komi~yonuna gelmeleri ilan olunur. c8243• 

Belediyeler int aat müteahhitleri ve 
tüccarların nazarı d ikkatine 
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Sayfa 9 

1 Devlet Demiryolları ve Limanları iş:etme Umum idaresi ila~ 
Muhammen bedeli ile mikdar ve ı.,imleri aşagıda yazılı 11 kalem muhtelif bo

ya ve sabunlar 23.12.1937 Perşembe günü saat 15,15 de kapalı zarf usulü ıle An
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında hzılı muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesıkası ve teklifler ni ayni gun saat 

H,15 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankaraua Malzeme dairesinden Haydarpaşada 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (8199) ' 

Malzemenin ismi 

l - Sarı toprak toz boya 
2 - Kül rengi toz boya 
3 - İs siyahı toz boya 
4 - Su siyahı toz boya 
5 - Kamırya sansı toz boya 

6 - İngiliz kırmızısı. aşı toz boya 
7 - İngiliz yeşili aşı toz boya 
8 - Vennınyon toz boya 
9 - Oksi<i döfor 

10 - Beyaz sabun • 
11 - Arap sabunu 

5000 kg. ) 
10000 > ) 

8000 > 

3000 > 

1000 > 

1000 > 

3000 > 

2000 > 

8000 > 

) 
) 
) 

) 
) 
) 

) 

ıo ıoo kalıp ~ 

25000 kg. J 
.. ~ 

Muhammen 
bedeli 
Lira 

20391.J 

5725 

MU\akkat 
teminat 
L. K. 

1529.25 

42938 

Muhammen bed li 22500 lira olan e'cktrikli bağaj arabaları ve teferrüatı 

17/1/1938 Pazartesi günü saat 15,30 da kııpalı zarf usulü ıle Ankarada İdare bi -

nasında satın alınacaktır. 

B~ ışe gırmek istiyenlerin 1687,50 hralık muvakkat teminat ile kanunun tayill 
ettiği Yesikaları ve Nafia müteahhıt ik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada Te-

sellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktaciır. (8120) 

~ 

İ7mır - Afyon hattı üzerinde Turgutlu istasyonunda yapılacak istasyon binası 
ile Ahmantasyon binası inşaatı kapalı zar! m~uliyle eksHtmeye konmuştur. 

l - Bu işlerin keşif bedeli cem'an 40.000 liradır. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname, proje v~ sair evrakını Devlet Demiryollan

nın Ankara; Haydarpaşa, Sirkeci, Afyon ve İzmir veınelerinden 200 kuruş bedel 
mukahılinC:e alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 /12/937 tarihinde Pazartesi günü saat 15 de Devlet Demiryol
ları 1şletme Umum Müdürlüğü Yol Dairesi binasında toplanacak Merkez Birinci 
Komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eks;ltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
ayni gün saat 14 de kadar komisyon Riyasetine tevdi etmiş olmalan llzımdır. 

a - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 3000 liralık muvakkat teminat. 
b - Bu kanunun tayin ettiği ve şa:-tnamede yazılı vesikalar. 
r - Nafia Vekaletinden musaddak ehliyet vPsikası. 
5 - Teklif rnektublannm ihale güni\ saat 14 de kadar komisyona tevdi edil

miş olması lbımdır. c4-482> c8246> 

~ 

Ankara istasyonunda yapılacak umumi hela ve Revizörlük binası inşaatı ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu işin keşü bedeli cem'an 39.500 liradır. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname, proje ve sair evrakı Devlet Demiryollarının 

Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci veznelerin:len 198 kuruş bedel mukabilindıl 
alahili.rler. 

3 - Eksiltme 27/12/937 tarihinde Pazart0 si günü saat 15 de Ankarada Devlet 
Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğü Yol Dairesi binasında toplanacak Mer
kez birinci komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksıltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
ayn! gün 5<'at 14 de kadar Komisyon Reisliğ:ne tevdı etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 2962.50 liralık muvakkat teminat, 
B - Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikalar, 
c - Nafia Vekaletinden musaddak ehliyet vesikıtsı teklif mektublarının ihnle 

günii saat 14 de kadar Komisyona tevdi edilmiş olması lazımdır. c824~h 

~ 

D. D./21 No. lu açık arazi ve hangar tarifesinin 15.12.937 tarihinden itibaren 
9 uncı.ı İşletme mıntakasına da teşmiline OOşlanacaktır. 

Fazla tafsılat için istasyonlara müracaat ed:lebilir. (8254) 
,,,,,,,,.,,., 

Muhammer. bedeli 66000 lira olan 1 No. lu liste ile 135500 lira muhamme:l be

deUi 2 No. lu liste muhteviyatı olan lokomotif yedekleri 20.1.1938 perşembt! günii 

saat 15 den itibaret ayrı ayrı Ankarad:ı İdare binaS!nda kapalı zarf usulü ile sa
tın alınacaktır. 

Bu işe g'rmek istiyenlerin 1 No. lu liste muhtevıyatı için 4550 lira v~ 2 No lu 
liste ::ıuhteviyatı için de 8025 liralık mu\'akkat temir.:at ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve naf1a müteahhidlik vpc; kas: ve teklifierini aJni gün saat 14 dt ka. 
dar kom:syon reisliğine verm~lerı Ia:ı:ır.:ıdır. 

Şsrtname1er 330 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa \eznelerine satılmaktadır. 
(8036) 

----Yolcu vagonları elektrik tenvfratı işleı"inde )etiştirilmek üzere San'a: Okulu 
O vakte kadar hiç görmediğim şapkalı, 

lık"la;o. matruş, gayet pişkin tavırlı bir 
adam gülerek yüzüme bakıyordu. 

Kendisint- türkçe olarak: 
- Affedersiniz, mösyö, kim olduğunu

zu tanıyams.dım.. dedim. 

t LA 
SUMER 

N 
BANK 

Elekirık Şubesinden mezun 15 elektrikçi :mtihanla alınacaktır. Talihlerin mek-

1 t~b şehadetname aslını veya tasdiklı suretim istidalarına bağlıyarak Ankara da 
D. D. Yoil:m cer dairesi Teisliğine müraca1:1t etmderi. c4428> c8133> 

Hnmen, almanca, kırk yıllık ahbabım
mıı gibi cevab verdi: 

- Sizi bulabildiğime o kadar mem
nunum ki! dedi. Profesör Ulştayn tara
fınd~m geliyorum! 

- Ha, buyurunuz! Öyle söylesenize! ... 
Geniş b;r nefes almıştım. Adama güle

rek elimi uzattım. Elimi sıkan iri elin ce
mir gibi kuvvetli bir el olduğu belliydi.. 

- Sizinle mümkün olduğu kadar ten-
ha bir yerde görüşmek istiyordum. Onun 
için sizJ burada aradım, dedi. 

- Dalmaçyadan mı geliyorsunuz? 
- Hayır, doğru Viyanadan! 
- Profesör Ulştayn Viyana da mı? 
- Hayır, profesör Viyanada değildir .. 

anlatacağım. Mümkünse, sakin, nazarı 
dikkati ce!betmiyecek bir yerde oturup 
konuşalım. 

- Hayhay! 

UMUMİ W.ÜDÜRLÜGÜNDEN: 
15/11/1934 tarilıindenberi Bankamız tarafından satın alınarak bedelleri 

bapbaş ödenmekte olan mefsuh 

UŞAK TERAKKll ZiRAAT TORK ANONiM ŞiRKETi 
hisse senetleriain satın alınmasına 31/1/ 1938 tarihine kadar devam 
olunacaktır. 

Henüz hisselerini Bankamıza satmamış ve bedelini almamış bulwıan 
hissedarlann mezkiar tarihten evvel müracaat etmeleri ilin olunur. 

ADEMi iKT iDAR ~ 
ve BELGEVŞEKLİÖiNE KARŞI 

H O R M OB iN 
Tabletleri. Her eczanede arayınız. (Poata kutusu ) 1255 

Galata l.tanbul 

BAYANLAR Bi LiYOR MUSUNUZ ? 
Beynelmilel Kadınlar Cemiyeti tarafm~an adet zamanlannızda kullanmak 

için yalnız 

F e m i 1 ve b a ğ ı 
k&bul edilmiştir. Kadınlık ileminı ihya eden (FEMİL) mucidine bütün ci
hPnın asri Bayanları binlerce teşeh.kür mektubu göndermektedir. Ba
yanları bir çok bıktırıcı, üzücü derdlerdeıı kurtaran (FEMİL) gayet 
sıhhi, yumuşak, ufak, kanı hem cmm ve hem de muhafaza eden 
hususi bir cins pamuktan yapılmı~ bir tuvalet beziair. Her ec a
nede, parfümöri ve tuhafiye ı:ıağazrılarınds, kadın berberlerinde 
kutusu 65 kuruştur. Umumi dep su: ismet Eczanesi ve laboratuvarı, 

~--•••••• 1st:ınbul Galata Telefon: 49247 ~-------~ 





1 O Birincikinun SON POSTA 

inkıbazı, hazımsızhğı MAZON 
M i D E Meyva Tuzu giderir. 

MiDE ve barsakları alıştırmaz, içilmesi lAtir, tesiri kolay, ve m014yimdir. 
Yerini hiç bir mnmasU mtıst1:1.hzar tutamaz. MAZON isim, HOROZ marka
sına dikkat. Deposu: M A Z O N ve B O T O N ecza deposu. İstanbul 
)'eoi Postahıne arkasında No. 47. ekşilik ve yanmalarını 

SAÇ BAKIMI 
Gii7.elliğ1n en bl.rlDcl prtıdır. 

Ke,ı>ckleri Te saç dökülmesini tedavi d -
den tesiri mücerreb bir Uaçdır. 

-
İstanbul Birinci İflas Memurluğundan: 

Müflis Veli oğlu Mustafa Faik masası
' na reddedilen alacaklı sıfatile ve kesbi 1 

kat'iyrt etnıiş hükme istinaden gelen Me- ; 
nu .... oğlu Abdürrahınanın mahkum, bih 

ala"ağının mümtazen ve masarifi muha
ke-nn ile ücreti vekaletin adiyen ve bu 

sır"'da gelen hazinen!n muamele vergisi ı 
alacağının mümtazen ve bir kısım aia -
Cağır.ın adiyen kayd ve kabulüne karar 

\·~rilmekle alacaklılar sıra defterinin 1 
duz~ltildiği ilan olunur. (2807) 

İstanbul İkinci İflas Memurluğundan: 
Müflis fs{ef an Milyanın istihkak iddia 

cdaen zaruri eşyadan ve meskene kafi 
e\1 lıfosesinden başka malı olmadığıudan ı 

1asri~·enin tatiline karar verilmiştir. İcra J 

Ve ifl ~ı; knnununun 217 inci maddesi mu-ı 
cibb cı:.! alacaklılardan birinin 30 gün zar
!ın:ıa daireye müracaatla iflasa müteallik I 
?rıuamelelerin tatbikini istemediği ve 
1l'ı?~rafı da peşin vermediği takdirde ü
lasın kapatılacağı bilinmek üzere ilan o-

~r. (2804) 1 

ilin Tarifemiz 
Birinf:i Mllaile 400 hrat 
llıinci -"il• 250 ,, 
v~ ealaü• ıoo • 
Dörtlinei mlaile 100 • 
lf ealailel• tJO • 
Son ealaile 40 » 
Muayyec bir müddet zadında fazla. 

ca mikdaı Ja ilan yaptıracnklar aynca 
tenzilatlı tarifemizden i~tifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
Uinlar !çin ayn bir t:ırife derpiş 
edilmiştır. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
itler için fU adrese mürMcaat edil· 
ınelidir: 

tıincılık Kollektlt Şlrkell. 

Kahramanude Baa 
Ankara cadd..ı l__ _____________ ~ 

-..... . 
--------~- -~~-,--·~-----

Son Posta Matbaası 

~e§l'iyat Müdürü: Seii;; Ragıp E~ 
SA t S. Ragıp EMEÇ 

il PLERİ: A. Ekrem USAKLIGlL 

B İ O C E L • • • Cild hüceyrah 
merkezinden istihsal edilmiş cild 
için yeni ve kıymetli bir cevher 

28 gün zarfında Y•th kadınları 
daha gene gösterir. 

Cildinizin genç, terü taze "Ye pembe kalnwıı için onu 
bealeyiniz. Artık buruıukluklar kalmadı: 

25 yaşından son .• 
ra; cildiniz, kıy • 
metli Biocelini 
kaybetmeğe baş • 
Jar. Eğer hemen 
beslenip ihya e • 
dilmeue buruşup 
solar ve ihtiyar • 
Jar. 

50 yqlarında mil • 
yonlarca kadınların 

karakterleri genç er 
labilir. Fakat, ihti
yarlal1ll§ gibi gö -
ründükleri cihetle 
erkeklerin yüzünde 
hiçbir itibarlan yok-

tur. Son zamanlar
da büyük bir alim, 

B i o c e l bu yeni 
cild UDSUnmda 
·ıd· . . L:. • CllDIZID ının ay 

nidir. Adeti be .. 
terenizin lizıım 
gayri müfarikidir. 
Cildinin açbktaa 
öldürmeyiniz. o -
DU Biocel ile bes
leyiniz ve yaşlan-
dığınız zamanlar-
da bile cildinizin 

daima taze ve ca
zip göribımesinl 

temin ediniz_ 

BIOCEL 
tesirini gösterdi 

Tecrübe edebiliriz. 
Biocel'i zenıin bir ci). 

de malik olan &O yaşla .. 

nncla bir bdm 30 ve 30 
yaşlannda bir kadın 24 

Y•§Dlda göriinebilir. Genç 
kızlar da hiç bir vakit 
göremiyecekleri pyanı 

hayret bir tene malik • • 
lurlar. 

Viyana Tıb Fakültesinin profesö
rü tarafından keşfedilen bu yeni 
cild unsunın<la kemali itina ;le 
intihab edilmiş genç hüceyratı 
merkezinden istihsal edilmiş saf 
Biocel vardır. Bu cevher, pembe 
rengindeki Tokalon kreminde 
cildinizi beslemek ve gençleştir
mek için matlup nisbet daire
ıinde mevcuddur. Geceleri yat
mazdan evvel kullanınız. Beyaz 

rengindeki (yağsız) Tokaloc 
kremini sabahları kullanınız. 
Terkibinde cBeyaz Oksijen> bu
lunduğundan birkaç gün zarfın· 
da birbirinden daha beyaz üç lP
vin üzerine cildinizi pyanı hay
ret bir surette beyazlatır. Siz de 
hemen bu iki kremi kullanmağa 
başlayınız. Mernnuniyetbahş ne
ticesinden son derece memnun 
kalaca hınız. 

Bloeel'll TOKALON Kremini 
kullanınız ve her sabah 
daha gene görününüz •• 

Binlerce Tokalon müşteriıinden müeueaemize mektub 
yazaalann müf&hedeleri kendiliğinden ıelen en kıymetli 
delillerdir. 

(Tolıalon Kreminizden bihallın UlilaJe ettim. 
YiiRrrulelıi çirlıin kabarcıklar zail okla •• _) 

Z. B. H. O. Fatsa 
(TolwJ.on Ja.eminin benim cilJimin neM:ine plı 

•7Pll ~elJiiini itiral etmeyi bir fHUİ#e bilirim. 
CilJ:m amer olJaia halJe Tolıalon aiirJiilıten •nra 
be~a N alalı lıabarcıJıl.or 1""""'"1. sail 
olmalıtaJır.) 

B. Şehir J. B. M. Eıi .. Tü. Konya 
Mektuplaran •••ll•rt do•r•l•rımİzde ••khtJ1r. 

Son çıkan son 

derece müeuir Keskin Kaşeleri •• •• • 
uşutme, gnp, nezleye ve ağrılara bire 

Sayfa 11 

TABİİ GÜZELLİK 
ve 

Göz boyayıcı reklamlar 

Tabii güzel görünmeğe muvaf -
fak olmak için dünyanın en büyük 
cild güzelleştirme alimi olan P. 
Dr. E. WİNTER'in formülü muci -
hince hazırlanan yağlı, yağsız ve 
acıbadPm VENÜS kremlerini kul -
lananlar ömürlerinin sonuna ka -
dar VENÜS gibi güzel ve cazibeli 
kalırlar. Masa başında uydurma 
ve halkımızı aldatan göz boyayıcı 
reklamlara inanmayınız. Terkib, 
tesir ve kıymeti itibarile dünya yü
ziinde KREM VENÜS'den daha 
üstün bir KREM mevcud olmadı -
ğım sayın halkımıza kat'iyetle ar-
7edeı fa. 

Nureddin Evliya Zade 
Müessesesi, İstanbul. 

Operatör - Urolog " 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yolları 

hastalıkları mUtebassısı. KOprDba<Jı 
--- Eminönü han, 'l'el: 21915 ·--

MERYi~ 
-·-·-· 

TIFOBIL 
Dr. IHSAN SAMI 

Tifo ve paratifo bastaliklanna tu
tulmamak için ağızdan alınan tifo 
baplandır. Hiç rahatsızlık vermez. 

Herkes alabilir. Kutusu 60 Kr ..... 

8011 Posta 
Ye.mi. 81Jul. Baftdl8 ft Halt ..-Mil 
Yerebatan, Çatalçepne sokak, 25. 

İS TAN BUL 

Gazetemizde çıbn yazı n 
ıelimlerin biltürı hatları 

mahfuz ve p.zetemize aittir., 

ABONE FIATLARI 

TORx1YB 
YONANİSTAH 

ECNEBİ 

1 
Sene 
Kr: 

ı.oo 
2340 
2700 

6 3 
Ay Ay 
Kr. L. 

760 400 
1220 710 
1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
değiştirmek 25 kuruıtur. 

1 
AJ 
L. 

160 
270 
800 

Gelen erwalı geri uerilma. 
ilanlardan me•'aliyet alınma.. 

Cevap ıçin mektuplara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 

T~lejon : 20203 

birdir. Birlik ve onluk 

kutulan vardır. 



KANYAK KiMDE VAR'l 
• 

• 
Ki 

• ... 
.-

, um :u2 sw 
Dile ve sarp çıkışlı Ula

dağına tırmanan acemi bir 
dağcının otele gelir gelmez 
ellerini lıolılıgarak soracağı 
ilk sual budur. 

Halbuki tecrübeli bir 
dağcının hiç bir zaman böy
le bir vaziyet karşısında 
kalmasına imkan . yoktur. 
Çünkü o, çıkacağı ger ne 
katlar dik oe uzun olursa 
olsun daima sırt çantasında 
Tabii Kanyak bulundurur. 

Tabii Kangak yalnız 
Uludağında kullanılma& 
O, rütabetli ve nemli ger
/erde soğuk algınlığına kar
şı en igi bir tedbir-tlir. 

Daima soğuğa maruz ka
larak plışan bir aile baba· 
sına akşam eve döndüğü 
zaman sunulacak en igi 
şeg, bir fincan çaga karış
tırılmış bir kaşık Tabii 
Kangaktır. 

• 
EN TESI 

• • 
ısı 

..... iZi ve hayatınw aliktldar den işlerde fazla DIKKA T etmeniz lizımdır 

iP. NIZl.E • scXiUK ALGINIJCI "SEF ALIN" Kqeleri BAŞ· Dl • ROMA IZMA we 
H Ha.tahfdara M SAL AÖ iL RiNA Kar • • Şa7ana 

ka e alınabilir. • 
ı yo az. 


