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1 Bükreş temaslarının neticesi J 
Fransa Romanya 

ordusunu son sistem 
sil8hlarla techiZ edecek 

Orta Avrupada seyahat eden Delbosa karşı bir 
suikasd meydana çıkarıldı, suikasdcılar Fransız 

Nazırını Pragda öldüreceklerdi 
Bükreş 10 (Hususi) - Kral Carol ile Bu hususta yapılan anlaşmanın başlıca 

Fransız hariciye nazın Delbos ve Ro - noktaları §Wllardır: 

ınen hükfunet erkanı a:rasında yapılan 1 - Fransa, Romen ordusunu en eon 
temaslar neticesinde, F.ransı.z - Romen sistem silahlarla teçhiz edecektir. 
askeri teşriki mesaisinin takviye edilme- 2 - Fransız sermayesile Romanyada 
line karar verilmiştir. (~mı 10 ttnctı ıa.yfada) 

Alman hey'eti geldi 
bugün Bükreşe gidiyor 

Dün tayyare ile gelen Almanya gençlik terbiye dairesi 
ıefi Cumhuriyet abidesine bir çelenk koydu 

, 

Almanya gençlik ter
biye dairesi şefi Von 

Schirach, beraberinde 
Rariciye Vekaletinden 
liasan Cevad olduğu 
halde dün 11,45 te An -

karadan hareketle 13,20 
de Yeşilköy hava mey -

danına inmiştir. 
Kendisini hava mey

danında vali muavini, 

eınniyet direktörü ve 

diğer bir çok zevat kar - Yukarıda: Alman heyeti Anktmıda karşılanırken, qağıda 
§ılamışlardır. heyet reisi Cıımhu.riyet abidesi önünde defteri imzalıyor 
Öğle yemeğini Parkotelde yemiş olan ten sonra, akpm saat beşte Cumhuriyet 

Van Schirach, müteakiben valiyi ziyaret abidesine bir çelenk koymuştur. 
etrnış ve bazı müzelerle camileri gezdik- (Detuımı 10 uncu sayfada) 

Medeni kanun bugüıikü 
ihtiyacımıza uyuyor mu? 

Bir kısım avukatlar kanunun mükemmel olduğunu fakat 
tatbikatta hata ve tereddüde düşüldüğünü söylüyorlar, 
kanunda tercüme hatası olduğunu, lüzumsuz maddeler 

bulunduğunu iddia edenler de var 

Ltebnıod Behram Suad Hayri Salihaddia Arif Mualihiddia Adil Y ewua ükeuıl 
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------------------------Japonlar Nankin 
sokaklarında 
çarpışıyorlar 

Muharebe şiddetli devam 
ediyor, Japonya harbe 

devam karan verdi 
Londra 10 (Hususi) - Nankinin tes • 

lim o!muı için Japon kumandanı General 
Matzuhi tarafından verilen mühlet, bu -

(Devemı 10 vncu ıayfada) 

Başvekil 
yarın mühim bir 
nutuk söyliyecek 
Arttırma ve yerli malı 

haftası yarın başlıyor 
i\nkara 10 (Hususi) - sekizinci arttır· 

ma ve yerli mallar haftası ayın on ıkincl 
pazar günü Başvekil Celal Baysrın saat 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

lstanbulda artık 
tifo salgını 
olmıyacak 

Sıhhiye müdürü makamında 
(Yazıaı 10 uncu ••rfamızdadır) --··- ._ ............ ·-········-------·-

Yalova kaplıcalarının 
/darf?Bi 

Yeni kanun dün mecliste gö 
rüşüldü, hararetli mü:ıakereler ol-
du, Dahiliye Vekili beyanatta bu
lundu. Akaya devrolunan haklar 

icabında İstanbul belediyesine 
devrolunacak 

(Yazısı 3 üncü sayfamızda) 

Cenevre komitesi Hatay 
• • • • 

seçım nızamnamesının 

esaslarını tesbit etti 
Tahrikat · şicldetle 

devam ediyor 

Cenevre komisycmu cizaltın 

Antakya (Hususi) - Milstemleke me
murları tarafından yapılan tahriklt bü
tün şiddetile devam etmektedir. Yeni re
jimin illnmdanberi Türklere kal"fl yapı
lan haksızlıklar günden güne artmakta -

(Devamı 10 uncu .ayfadaJ 

r 
Suriyede buhran 

Kabinenin istifa 
etmesi bekleniyor 
Şam 5 - (Hususi muhablrımiz ya

zıyor:) Suriye parliınentos·.ınur. Ce -
ne\Te itHahm bir kere daha reddede
rek büyük bir protesto nüma~ yap
mım v~ hükfunetin de buna ilt!hak. et
meğ hfıtl ;sesi hakkında bir iki gün -
denberi söylenen sözlere nazuau, bu 
iş başvekil Cemil Beyin Şamdan u -
zakla~rrıış bulunmasının eseridir. Ce
mil Bey, bugünkü Vatani bloku için-

. de itidal fikrinin taraftarlarından bu
lunuyormuş. Onun uzaklapnuı be -
rine müfrit zümre harekete gelmif ve 
müstemlekeciler de bu müfrit züm -
reyi muhtelif suretlerle tefYik etlllİ§ -
ler, neticede o hareketi yapm•flar, bu 
sur_.ıe, Vatant bloku içinde birbirle
rile çarpışan iki zümre arasında ger
ginlik bu son günlerde azami dere -
ceyi buimuş oluyor. 

(Deva• 3 ünci •flla) 

Bir adamı öldürdükten 
sonra yakıp külettiler 
Yanan gencin sevgllial, ağabeg•lnln de 
aralarında bulunduğu lıatlllerl ihbar etti 

Kaş (Husnsi) - Kazamızın 10 saat u-ı kö§esinde kc r~ ve tilyler ltperten "' 
zağında bulunan Kofu dağının kuytu bir cinayet işlenmiştir. Dnuu ıo ... •,W. 

..-........... ·-············ .. ·-··---... -----------·-······· .. . 
En çok sevilen kadm romancmm en gdzel eseri 

' ir genç kızın romanı 
Yaz•n: Muazzez T•haln Berk•nd 

Hassas bir kalemin anlattığı merakh ve sürükleyici bir macera, 
başdan başa sevgi, duygu, neş'e, ıztırab va heyecan 

Muharrir diyor ki: «Bir Genç kmD Komam, hakikat ve hayalle kanıl* lllr • 
masalıdır. Bu romanda hakiki bayatın sefalet ve maddiy.unden lllr .-.. ..._ 
sıyrılmak ve her şeye ratnıen tatlı balyalara kapılan bir pnç imi ,.. ..... t 111-
tedim. Fikrimce dünya ne kadar realist bir cereyanın pefinde airildeallw il· 
rüklensin ve insanlar istedikleri kadar şUrden ve hisden makl• .. •t ......._ 
düşsünler, gençlitin kalbinden lıayal ve iimid duygularım ailmqe lmkh 70khr. 

Esasen ilk senelerimizde bize saadet veren de bu 4etll mldlrf• 

~·---------------------------------' 
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Her gün 
Pamuk fiatları hakkında 
Gelen heyecanlı haber 

Yazan: Muhittin Blrcen 

Resimli Makale: X Kulak kar, dil zarar getirir.. X r- - , 
Sözün K1sag 

Pijama 

E . r:ıru 

H ı ir iki gündenberi pamuk fiatları 
hakkında heyecanlı haberler ge- A vrupalıların Hhıdlilerden, beğe-

• nip aldıkları p<'ycame = pijama. 

liyor; p:ımuk on dört buçuk kuruşa, on 
beşe kadar düşmüş! Böyle bir haber. te- , 
laş ve heyecana elbet layıktır. Uzerın -
de o kadar emek, o kadar servet ve, elden 
ele geçerken, o kadar ümid birikmiş olan 
nazlı bir mahsul, on dört - on beşe kadar 
düşecek olursa elbet bundan dolayı endi -
şeye mahal vardır. Bundan başka, dünya 
buhranının en fena zamanlarında bile pa
muk piyasası bu kadar düşmüş değildi. 
Şimdi böyle bir düşüş, bizi ne kadar en
dişe ve heyecana düşürse elbet haklı o

lur. 

kıvrak, derli ~lu ve r '"hat teYdlr, do:
rusu. 

Hele bir parç.• aovruk ya:azı.lar için, 
belin altına toplanıp ta rahatsız bir to
mar teşkil eden bizim rahmetli gecelik 
entarisinin çabucak ortadan kalktığına 

bakılırsa, pijama biz.im de işimize elve • 
rişli geldi. 

Sade, dikkat ediyorum, bunu da o ma
hud entariyi giydiğimiz gibi giyiyoruz. 
Medeni insanların, en teklifsiz ev halkı· 
na göstermekten haya ettikleri bu kıya
feti, içimizde yabanlık addedenler var. 
Yirmi dört saatlik ve daha uzak mesa • 
felerden gelen her hangi bir trenin ara 

, istasyonlarda, güpe gündüz, nrzeylcdiğl 
1 liiıt>aı· n'::ı"·'arayı hiç te ibretle seyret .. 

Fakat, derhal söyliyelim ki - çok şü
kür - pamuk piyasasının bu kadar düş -
müş olduğunu gösteren rakamlar ve fiat
larda bazı kelime hataları vardır. Mese
la, pamuk fiatı on dört, on beş kuruşa 
kadar düştü denildiği zaman zannedil -
memelidir ki bu, Türkiyenin ihraç liman
larında ihraca hazır olmak üzere balya • 
lanmış pamuk fiatıdır; bu tarzda hazır 
pamuğun, dahil pamukçuluğu nezdinde
ki ıstılahlara göre adı Mahlıçdır. Pamuk. 
denildiği zaman dahilde çekirdeği henüz 
temizlerun!ş olmıyan yan hazırlanmış 

pamuğa derler; bizim, limanlarda ve li
man borsalarında pamuk dediğimiz şey 
ise, dahilde Mahlıç namını taşıyan pa -

Insan :kendisi hakkında hakikate mutabık olarak yapılan Düşman edinmek, yahud aa müdahin mevkiine girmek ı miş misiniz? Havai mavi, yavruağzı, ka. 
•~rif ve tasvır· den ho .. lan-~". çünkü· - muhakkak bir kusuru . t . d h t b ub t b karakterın· d vuniçi, leylaki.. hep de böyle çiy renk • w:ı :i"--!-!..!~H.- ıs emıyen a aın mu a a ına m a a ının en 

ğz 
1 

lerde pijama giyen yolcular-ın, sıkılma • 
vardır, söylenecektir, söylenince de onu i ap ede - bahsetmekten çekinmeyi bilen adamdır. Unutm1yınız ki 
cektir. dinliyen dalına karda, söyliyen her vakit .zarardadır. dan, yare, ağyarc, çoluğa çocuğa karşı 

========:=====-=====-======================= ======== == pencerelerden sarkarak, alış veriş ettik

(~_s_o_z __ A_0 _R_A_S_D ~N_D~A_) 
Ele geçirilen • • ı ·Deve ile mania 
Azılı bir hagdud HERGüJ!__~JIKRA 1 Atlama modası 

muktur. 
Halbuki, Mahlıçın, yani bizim ıstılahı • 

mızca pamuğun fiatı bu kadar düşmüş 
değildir ve tehlike de o kadar büyük sa
yılamaz. Türkiyenin en iyi cins pamuk
lan, yani elyafı nisbeten uzun ve kali -
tesi mütecanis olan Amerikan cinsleri, 
bugün 36-37 kuruştan aşağı değildir. A -
şağı cins pamuklara, karışık ve yerli to
humlardan, karışık olarak hazırlanmış 
kaliteler de 26-28 den aşağı değildirler. 

Bunun için son günlerde gazetelerde 
göze çarpan heyecan verici haberlerden 
dolayı lüzumundan fazla telaşa dü~eğe 
mahal yoktur. 

* Evet, pamuk piyasası düşkündür. Fa -

Aksi sada 
Yalancılıklarile me§hur iki Marril

yalı konuşuyorlardı. Biri: 
- Ben bir bina biliyorum, dedi, o

rada aksi sada o kadar kuvvetlidir ki; 
dıasılsın?> diye sordun mu, biraz son
ra ciyiyim!> cevabını alırsın .. 

Öteki güldü: 

- Bu da bir §ey mi, dedi, ben de 
-bir bina biliyorum. lh'ada aksi sada, 
senin bildiğin binadakinden kat kat 
daha kuvvetlidir. Aklına gelen ra • 
kamlan birbiri !J-rdma söyledin mi, 

1 
biraz sonra onların yekununu bir ka
lemde duyarsın. . -· Amerika y t: rli 
Halkının garib bir 
Müracaatı 

kat, bu düşkünlük dünya piyasasına gö- Nevyorktaki hapishaneden, rövelveri 
re değil, Türkiyenin son bir iki sene için- andıran pipolarla gardiyanları korkuta
de tanımış olduğu fevkalade fiatlara göre rak kaçan meşhur haydudlardan melek 
bir düşkünlüktür. O fevkalade fiatlar, yüzlü Percy, diğer iki arkadaşının bu -
Almanya piyasasının yapmış olduğu bir lunduğu yere sığınmış, 200 müsellah po
hareket neticesi idi; hatta, memleketin lis pPşini kollıyarak, iki arkadaşını ya - Eskiden altmış yaşını geçenleri 
biraz kalkınmasına yardım etmiş olmak- kalamışlar, fakat bu azılı haydud gene «şeytan ruhlarının muhibbi• diye öl -
la beraber, netice itibarile ve umumiyet- bir kolayını bulup sıvışmıştır. düren Amerikanın yerli ahalisinden 
le piyasa ıçin zarar verebilecek bir has- Percy bir garajda saklanmak istemiş, bir kabile, hükumete tuhaf bir rnüraca
taJık ve infü:amsızlık unsuru idi. Yoksa, garaj sahibi ile konuşurken, adamcağız atta bulunmuştur: 

Son zamanlarda Hindlstanda deTe ile 
mania atlamak modası çok revaç bui -

muş bir spordur. Yukandaki resimde bir 

mihracenin yıldönümü münasebetile ya -

pı1an şenliklerde mania atlıyan bir de -

veyi görüyorsunuz. 

Macar polisi yaman bir 
kadın avcısını arıyor dünya piyasalarında büküm süren fiat - kendisjnden şüphelenmiş ve polise -ha • Henüz bir sene evvel Oklahama hü-

lara nazaran bizim pamuk piyasamız ge- her vermiştir. Bunun üzerine 200 mü • kfuneli tarafından bu yerli kabilesine, Macaristan gazeteleri 40 yaşlarında bir 
ne normalin üstünde sayılmak lazımdır. selHilı polis, hemen yetişerek bu meşhur 45 yaşında Seltcu isminde birisi reis berberin hepsine ayn ayn izdivaç vadin-

Fakat, bu, işin teknik tarafıdır. Bir de haydudu yakalamışlardır. tayin edilmişti. Şimdi yerliler bu reis- de bulunarak tam 43 genç kadını iğfal 
ki ·kt· d. t d Ad A Vukandaki resim, Percy'nin yakal3n- Ierı·nı·n ı·ht1'yar oldugu· ndan bahisle ver Titr ·ye ı ısa ıya ın a ananın ve r..- - ettiğini yazmaktadırlar. 

.:ı ukrularının va · tl · b d ın anda alınmıc::tır dı'klen' ı'stı·dada azlı"nı· istemektedirler. "'an:ı pam ~ zıye erıne a - ıl". li' • ·ı ismi Maçar Arbat olan bu açıkgöz hak-

lerini görebilirsiniz. 
Evvelisi gün, Ankaraya gelirken, bir ta

nesi camgöbeği, öteki tarçini pijamalar 
giymiş iki kibarın böy!c gülünç nı<.1n .. 
zarafarı karşısında. gene yolculardan iki 
Almanın katıla katıla gül<lüklerine şahid 
oldum. 

Doğrusu ne yapsak, şarklılığı elden bı
rakmıyor, bırakamıyoruz. O, canım, çi· 
çek gibi Ankarada, pijamanın kendine 
mahsus bir bölgesi var. Bu bölge, asfalt 
hududuna - bereket versin ki - çıkamı -
yor. Fakat asfaltın gerisinde, toprakta, 
tarla ortasında kain evlerin bahçelerin -
de, kapı önlerinde, patika yollarda, elvan 
pijama bütün hürriyetile hükümrandır. 

Bize kadar gelince, pijama Avrupalı • 
lıktan çıktı, aslına rücu ederek gene Hind 
li oluverdı. Yatak odamızın, - yani gizlt 
kalması hayanın icabatından olan - ha· 
rimimiz.in bir hususiyetini dışan vur -
maktan nasıl utanç duymuyoruz, bil • 
m~m? 

Gecelik kisvesini elfilem önünde giyen 
bir adam, hem aleme, hem de kendi ken
d ine saygısız davrandığının acaba neden 
farkında olmuyor? 

Eski Osmanlı idaresi zamanında mem
leketimizde tam manasile şarklt ve bi • 
naenaleyh laübali bir yabancı devlet se
firi vardı. Bir gün, sefir, &cleti üzere 
don-paça evinde do1aşı'rken, kendisine, 
İngiltere büyük elçisinin ziyarete ecldi
ğini hnber verdiler. O: 

- Buyursun! emrini verdi. 

Müsteşarı: 

-· Fakat, nasıl olur, ekselans~ Arka· 
mzda piJaına var ... 

kıldığı zaman işin ayrıca bir görünüşü ;;mleket mahsulleri ıçın maliyet fiat - İstidada: «Reisimiz o kadar yaşlıdır kında ıabıtaya tam 43 kadın müracaatta 
göze çarpar: la'!"ını düşijrecek tedbirler almıya ve dün- ki geriye kalan seneler içinde bizi ida- bulunmuştur. Polisler Macar'ı son nişan-

D=ye Jtiraz edecek olunca, sefir lcı~dı ... 
- Eyva!. Bicfıma .. Bicama ve lakin, ha

rir!!. diye bağırdı. 
Malum olduğu üzere fiat denilen §ey ya piyasalarında elde edilen fiatlarlaı re etmek tecrübesini kazanamıyacak - lısı elan bir terzi kızın evinde yakalayıp 

nisbidir. Dünya pamukçulanna çok uy- mu··stahsile ger-inmek imkanlarını vere _ tır. Bunun azlini istiyoruz:t denmekte - Bizim mot.leren mahalle beylerinin me-
~ hapse attıkları zaman saatini yuttuğun· d A ı t l k f ı gun gelen bir fiat, bizim pamukçuhırı - cek bir dahili piyasa yapmıya da mecbu- dir. d w b enı nazar :rımızı ırma ıyan ıya ete -

b dan, doktorlar mi esini açmaga mec ur rinde bu charirden olmak~ mazeretı· bı'le mıza ve u arada bütün hayatlarını pa -
k - · k b l Ad ruz. insanlar ı·çı·n soyu/an y u··z kalmışlar, çıkardıkları saatin de hala iş- yoktur. 

mu uzerıııe urmuş u unan an::. pa - Eğer böyle yapmazsak, yani bir taraf- !emekte oiduğunu hayretle görmüşlerdi. 
mukçuların:ı hiç ;lvermiyebilir; çünkü, tan muhtelif sebeblerle mahsullerimizin b. 1 h Medeni hir kisve kabul etmiı bulunu· 
onlıır. namuklarmı ı·stı"hsal ı'çi"' k"yduk- ınıerce ayvan B•.ı ikinci ameliyattan sonra Macar or- yoruz .. ne O'lU kepaze edelim, ne de ken-

t' ~ -,, maliyet fiatları yüksek kalır ve harici pi- b ·k· · · · k 
ları sermayeye sarfettikleri. paraya v~ f Moda yalnız kadın alemini altüst et- tadan kaybolmuş, za ıta 1 ı ay ızını ay- dır. :ıı '-'Ülür.ç mevkie düşürelim. Olma2 , yas2dan aldığı iatla Türk müstahsili ve d p te · b. ~ 
emeğe mukabil, pamuktan aldıkhrı fıat- Adana pamukçusu dahili istihlak mad _ mekle kalmıyor. Yırtıcı hayvanlar fıle- betmişti. Geçen temmuz a eş nın ır rnı? 
ı h J rnl.nı· de altu'"st edı"yor. Senede yüz bı· n- kalıvehanesinde 44 üncü olarak genç bir 

d ayat arını temin edemiyor!3r. Böyle deleri piyasaS! karşısında zayıf bir mev- k ı 
olunca da şikayette, elbet yerden göge kie diişers~ o zaman müstahsil hem şi - lerce tilki, sansar, Ermin, Skonks, kurt kızı iğfale uğraşırken tebdili şe i elme-
kadar haklı olurlar. kayet eder, hem de şikayete hak kaza - gibi hayvanlar, derilerinden kadınların sin" r:tğmen teşhis edilerek yakalanmış-

0 halde, mesele şudur: Türk•yer.in d:ı- boğaz ve sırtlaıını kapatacak kürk çı - sa da bu defa da deliliğini iddia etmeğe 
nır. dT baışl3mıştı. Açlkgöz Macar geçen çarşam-

h ·li piyasa şartlanmn Türkiye mahsul- Su halde biz hükumetimizden, müstah- karmak için soyulup feda e 1 ıyor. · ba günü tekrar ortadan kaybolmuştur. 

--- ·-·-......... .__._ .... ,_,, _____ _ 
Çekoslovak konsoloıu lerme temin ettiği maliyet fia ~ı ile 'I~rk sil!e::- ve bilhassa Adana pamukçulan He- Son senelerde modanın ilk hattını b b 

Şimdi Macaristan za ıtası u yaman ser-
mahsullerinın dünya fiatları arasında bir sabına, dünya piyasasını yükseltmek gibi beyaz tilki işgal etmiştir. Bunlar şimal seriyi yalmiamak için seferber olmuştur. Bir müddettenberi mezun bulunan 
zıddiyet VPrdır. Bu vaziyet mt>vc·ıd ol - tah?.kkuku devletimizin elinde bulunmı- iklimlerinin siyah tilkileridir. Bu za - şehrimizdeki Çekoslovak başkonsolosu 
d:ı\;-ça da bizim pamuk fiatlar.mızın d.in- yan ~Pyleri değil, istihsal maliyetinin dil- vallı hayvanların siyah kıllan arasın - çin Avrupanın bir çok yerlerinde bil - Kvetoslav Gregor, dün avdet etmiş ve 
ya F•YRSasmdan daha iyi olm.nı, isin fel- şiiri.ilmesini ve hayatın ucuzlatılmasını da beyaz kıllar da bulunmaktadır. Bu- hassa İsviçre, Fransa ve Almanyada bü tekrar vazıfesine başlamı~tır. 
sc!Ps~ ile ceğil, kendi iktısndi hayatının istemeliyiz. Bu iş tahakkuk etmedikçe, gün bu moda o kadar terakki etmiştir yük mesailer sarfedilmektedir. Bu gi - 11 ................... -. ........... ____ _ 

derdlerile meşgul olan pamuk miıstah- Arların ve Adana gibi olan her yer dai - ki senede bu cinsten 250 - 300 bin hay- dişle beyaz tilki modası dünyanın en T A K V İ M 
ı:Ji için çok bir şey ifade etmeı. O, ıs - ma şikayet edecek ve şikay~ti.nde ~e dai- ıva~m derisi soyulduğu h~sa? .ediln:1~k- uzak mahallelerine kadar sirayet ede -

-:al ettiği pamuğu aldığı fiatla gPçin - ma haklı olacaktır. Mtı1ıı tın Bırgen tcdır. Bu hayvan:arın yetıştırılrnesı ı - ,cektir. 
mel: için sarfına mecbur olduğu para a- c: 

rasındaki münasebetlere bakar. Yaptığı r 
mukayeseden aldığı netice, kendısini 

memnun etmeyince de elb0 t ~ikayette 

haklıdır. İşte Adananın derdi budur ve 
lm clerd pamukta Adananın derdi ise, az 1 
çok memleketin umumi derdınden başka 
bir şey değildir. 

* Şunu bir kanun olarak kabul etmeli -
yiz: Bütün memleketler gibi Türkiye de, 
ihr:-cat ?Mllarında dünya piyasalarının 

serbest h~reketlC'rinc istinad eden piya
sal?n kabulf' mPcburdur. Fakat, bu kanu-
nu k. bul edcrk n t f • 

İ STE R İNA N, IS T ER İ N ANMA! 
Nişantaşı semtinde dolaşıyorduk, yepyeni evlerle süslü 

bir sokağa girmi~tik. So~{ağın şurasında burasında henüz 

boş arsalar yardı. Bizimle birlikte dolaşan semtin aşinası bir 
dostumuza sorduk: 

- Burası kimin\ 

zından hep ayni ad çıktı, hayret ettik. O zaman dostumuz 
şu tafsilatı verdı: 

- Bu zat zengindir, fakat parasını bankaya yatırmaz, 

alacağı faiz.i az gürür, iyisi mi nerede boş arsa bulursa top
tan satın alır, &onra bir kenarını ucuz fiata satar, orada bir 
ev yapıldığı zaman geri kalan yerlerin fiatını iki, üç, beş, on 

Dostumuz bir isim söyledi, ikinci bir yer için sorduk, ayni misline çıkarır, biitün bu gördüğünüz binalar, hep onun ar-
ismi tekrar ettı, üçüncü, dördiıncü ve beŞinci için de ağ- salan üzerine )'apılmıştır.> 
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lii~ cÇ Bu Sabahki ;)]' (' ı 
Gazetelerde \) ~U-CUICJl!lıl' 

Londra Milletler Cemiyetinin 
akıbetinden endişe ediyor 

- Gördüğümüz Fikirler Al · E 
Kurunda: Asını Us, ihracata verllecek 'L.. ~E 

prim meselesi serlevhasını koyduğu makale-
sinde bir kısım ihracat mallarına prim ver- e D ·· *d · ? 
mek tedbirinin o malın hariçteki satışını ar- unga nereye gz ıyor. 
tırmak gayesini istihdaf ettiğini kaydederek Yazan: Seliın Raııp Emeç 
ezcllmle diyor kl: 
İhracat primi usulünde mllll paramızın B ugü.n harb biteli takriben bir 

kıymetini düşürecek hiçbir nokta yoktur. t::) 
Ancak bu ·usulün bugünden yarına tatbik e- çeyrek asır oldu. Dün oldnğu ka-
dilecek bir mesele olmadığını da unutmama
lıdır. Çünkü bunun için evvela bir Banka
lr..r Konsörsiyormu teşkili icab etmektedir. 

dar bııgün de bu bir asrın dörtte blı i zar
f ırıca nmu~i yarış ve milletlerin ahenkli 
miinasebeti hakkında söylenen ve yazı • 
larılar bir d~fa gözönüne getirilecek olur
sa, bszan, insanların, ne mertebe inadçı 
ve rnc anlamaz oldukları bir defa daha 

Roma 10 (A.A.) - Gazeteler, büyük 
faşi.;t meclisinin yarın akşam aktedeceği 
içtimaa esaslı bir ehemmiyet atfetmek -
tedirler. 

letlerİ!l hangi devletler olduğu tasrih 
dilmernektec:tir. 

e- dirler. 

Messagero, bilhassa diyor ki: 
cİlan edilir edilmez milletin alkışları 

ile müeyyidesi vücude getirilecek olan 
siyasi ehemmiyet ve şümulü büyük bir 
karar ittihan derpiş edilmektedir.> 

Diğer bazı devletler de çekilecekmiş 
Roma 10 (A.A.) - Meb'usan meclisi 

koridorlarında dönen şayialara göre di -
ğer bir takım devletler de İtalyanın ha -
reketine imtisal ederek Milletler Cemi -
yetini terkedeceklerdir. Ancak bu dev -

Milletler Cemiyetinin akıbeti 

Lon-:ira 10 - İngiliz matbuatı İta lyc1. -
nın ":"'enevre müessesesinden çeki!rr.esi 
hakkmcaki haberleri tefsi!' etm("Ktedir. 

Da:lv Telegraph gazetesi, İt..-ılyruı •n çc
k:ilme5ile dünyanın tahminen dörtte üçü 
Ccnevrede ctmsil edilmiyeceğini kaydet
mekte ve şu sözleri ilave etmektedir: 

cTemsil şimdi nihayet buldu. Perdeyi 
kapam3ktan başka yapılacak şey yoktur.> 

Paris 10 - Fransız gazeteleri, İtalya -
nın Milletler Cemiyetini terketmesi ih -
timali hakkında mütalealar yürütmekte -

Yalova kaplıcalarının 
idaresine ait kanun 

Ankara, 1 O (Hususi) - Meclisin bu enaleyh bugün yaptığımız bir kanu -
günkü toplantısında Yalova kaplıca - nu altı ay sonra yapacağımız bir ka -
larile bu kaplıca bölgesinin idaresi hak nunla tadil etmiş olmamak için istan
kında kanun layihası görüşülmüş, bu bul meb'uslarının teklif ettiği maddei 
hıünasebetle muhtelif hatipler söz al - kanuniycnin kabulünü bendeniz de ri
truşlardır. ca edecE'ğim. Hükumet te buna iştirak 

Bu arada Hakkı Tarık Us - Gire - etmektedir. Hükfunet programını yap 
sun - mevzuubahs kaplıcalar bölge - tığı vakit altı ay sonra tadil için huzu
lerinin hangi arazileri ihtiva edeceği - runuza gelmiyerek Akayı olduğu gibi 
ni ve kaynaklara soğuk su kaynakları- Yalovayı ve Yalovayı olduğu gibi Bur 
~l dba idhal edih ·.ımkiş olakunml asıddotlayı • sayı belediyeye devretmek salahiyeti-
sı e unun şa sı ayn ara a .aal - . · . 
lük ed b

. kt d 
1 1 

nı alacaktır. Maruzatımın sebebı bu -
en ır no ası mevcu o up o - d 

ınadığını sormuştur. ur. 
Büdce Encümeni mazbata muharri- S • d b h 

ri Raif Karadeniz -Trabzon- verdiği Urıye e U ran 
cevabda, mevzuubahs arazinin harita- (Bastarafı ı inci sayfada) 
sının yapıldığım ve bu haritada mec " 
canen ferağ edilebilecek arazi hudut •

1 

Diğer taraftan, Paristen gelen haber -
farı~ın .. ~?steril~i~i ve hudut dahilin _ l~r,_ F.~.a~sa - Suriye m~ahedesinin ted : 
delti bu tun arazı ıle arsaların hazinenin. kıkı ışının Fransa parlamentosu tarafın 
~1ah bulunduğunu, hususi şahıslara a-ı' dan bahara bı_rakıldığını bil~irdi:. Bu l~a~ 
ıd hiç bir arazi bulunmadığını söyle _ ber, Şamda bır kısım V~ta~~ ~umresı~ı 
miş ve demiştir ki: 

1 
kurşunla. ~~ru1mu_şa don~u:du. Cemıl 

Ma1har Müfid Kansu, Yalova kap-1 Bey bn ış ıçın Parıse gıt.~ıştı. Orada b_u 
lıcalarmın Akay idaresine bırakılma -1 işin bu st::n~, hemen şu gunlerde olup bı
sının dalına zararlı olduğunu bir ta _ · tivermcsini temin edecekti. Halbuki, Ce
kım eşhasa haklar verilmesinin çok mil Bey oraya henüz varmış bulunduğu 
yerinde olduğunu söylemiştir. bir sırada buraya böyle fena haberler 

N::ışid Uluğ'un maliye encümeni tek- gel~i ~e bu haberler Şamın altını üstüne 
lifindeki dördüncü maddenin kabulü getırdı. 
hakkındaki takriri nazarı itibara alın - Şimdi bir buhrandan, hükumet buh-
tnıştır. ranından bahsediliyor. Bir rivayete gö-

Müzakcrenin sonunda verilen bir re müfritler hükumeti ellerine alacaklar, 
takrirle kanuna aşağıdaki maddenin i- diğer bir rivayete göre de Cemil Bey, bü-
lavesi kabul edilmiştir. yük bir cesaretle, Suriyenin muallakta 

Kabul edilen madde sekli sudur: duran bütün hesablarını itidal dairesin-
cBu kanunla Akaya d~vrolu~an hak de tasfiye etmek üzere rnutedillerden 

far ve vazifeler İcra Vekilleri hey'eti ! mürekkeb bir hükumet teşkil edip müf
kararile İstanbul belediyesine devro -ı ritlere kar~ı duracak ve onlara rağmen 
lumıbilir.>'> itidal ve uzlaşma siyasetini tahakkuk et-

Dahiliye Vekilinin beyanatı ' tirecektir. Bu rivayetlerin hangisine inan-
Ankara, ı o (Hususi) Yalova kap _ mak lfızıın geleceğini şu dakikada tayine 

lıcal<ırı ile kaplıcalar bölgesinin idare- imkan yoktur. Fakat, müstemlekecilcrin 
şi hakkındaki kanunun müzakeresi es~ bu mu!-ıiLtf' bitip tükenmek bilmiycn da
nasmda Dahiliye Vekili ve Parti Ge - bili entrikaları böylece devam edip git
nel Sekreteri mühim beyanatta bulun- tikçe Suriycnin ne müfritler, ne de mu
mu1, İstanbul ve civarı halkının şifa tediller elile derlenip toplanmasına im
vc sarasını temin etmiş olan bu yerin kan olmıyacaktır. ------
tarihçesini yaptıktan sonra demiştir 
ki: 

Bilhassa nazarı itibara alınacak ci

het, yalnız hali vakti yerinde olanla -
rın değil, oraya muhtaç olan bütün 
Türklerin orada istirahatlerini ye te -
da\rilerini yapabilmelerini temindir. 
Hüklımetin vazifesi bu olmak icab e -
der. Binaenaleyh Yalova Akayın veya
hud hükCımetin sırf bu noktadan, mil
leti tedavisi için para sarfetmesini ar
kadaşlarımızın hiç biri zannederim ki 
çok görmez. 

Dahiliye Vekili arni meselesini de 
izah ettikten sonra beyanatın: şöyle bi 
tirmiş tir: 

Hükumetin programında ~ehirleri
nıizin imarı keyfiyeti Yardır. Bu di.i. -
ŞÜnüldüğü vakit şirketlerin elinde bu -
lunan vesaiti nakliyenin dahi şehirle
re tevdii düşi.inülmiişttir. Bu partimiz
de de müzakere edilmiştir. 

İleride Akayın, Şirketi Hayriyenin, 
tramvayın dahi belediyeye devri der -
Piş olunabilir ve bu müzakere olun -
tnakta bulunan bir keyfiyettir. Bina -

Son Postanın 
memlekete bir 
hizmeti daha 

Doktorlar iç·n tekamül 
kursları açılıyor 

Doktorlar için tekamül kursları a
çılması lüzumundan bahsetmiş, bir de 
anket yaparak bunun bir an evvel ta
hakkukunu ıjstemiştik. Neşri:vatımız 
nazarı dikkate alınmış, Tıb Fakültesin
de doktorlar için tekamül kursları açıl
ması kararlaştırılmıştır. Biri mayısta, 
diğeri eyllılde açılacak olan iki devre
lik tekamül kursunun programı hazır
lanmıştır. Her devre bir ay sürecek, 
her ayda 1 O gün ders verilecektir. Kms 
lar için Üniversitedeki morfoloji ensti
ti.isiinde yer ayrılmıştır. 

Kurslara yurdun her tarafındaki 
doktorlar iştirak edebileceklerdir. 

Le J f>Ur gazetesi, İtalyanın Milletler 
Cemiyetini terketmesinin mühim neta -
yic tevHd edebileceğini yazmaktadır. Ar
na vudluk, Avusturya ve Macaristanın 
İtalya·un gittiği yola gidecekleri farz ve 
tahmin edilmektedir.> 

Peuple gazetesi, B. Musolininin hare -
ketin; B. Delbosun seyahatine karşı bir 
cevab suretinde tefsir etmektedir. 

Cenevre 10 - Milletler Cemiyeti mah
fellerinde İtalyanın cemiyetten çekilme
sine muhakk<!k l'lazarile bakılmaktadır. 
İtalyanın bu hareketi Cenevre müessese
sine karşı iki senedenberi gösterdiği ka
rarsızlığa nihayet verecektir. 

* Curnhuriyetde: Yunus Nadi, Stoyadino-
viç'in Romaya seyahati neticelerini nnlatı

yor, ve ezcümle diyor ki: 
cı:Yugoslavyanın dahil bulunduğu siyasi 

kombinezonların kaffesi sulhun muhafazası 
idealini taklb eder. Bunların içinde en kuv
vetli kombinezon olarak da Balkan Antantı 
kombinezonu bulunur. 

Sulh idealini takib eden devletlerin Yu
goslavyaya dalma emnıyetle istinad edebile
ceklerini bu vesile ile tebarüz ettirmek bizim 
için hem yerinde, hem ze_vkll bir vazifedir.» 

tezahür etmiş olur. Bu yirmi sene için -
de bütün dünyayı ayıran tek mesele, 
mcmnunlarla memnun olmıyanların kar
şılıklı davasından ibaret, basit ve kav -
raması kolay bir kaziyeden başka bir şey 
değildi. Memnun olanlar, eğer memnun 
olrnıyanlan ebediyen isteklerinden mah
rum etmiye mutlak surette karar vermiş 

Maki :ıeye verilirken ' olsalardı, bunları bir defada ve top ye-
._ __________ _.. ___ _..,ı k~n susturabilirlerdi. Bunu yapmadılar 

Rusyada intihab propagandası ve için için bir takını milletlerin ümid -

3 senelik maden 
Programı 

Moskova ıı (A.A.) - Sovyet intihabatı ar- lenmelerine vesile ve imkan verdiler. Fa-

l fesinde bütün memlekette büyük metingler kat verdikleri sadece ve münhasıran bun
yapılmakda ve komünist partisinin, blok dan ibaret kaldı. Fakat bütün bu ahval 
namzetlerine rey verilmesi için bütün mün- ve şeraite rağmen milletlerden hiç biri, 
tahlblere hitaben neşredilen beyannamesi 

Tatbik ediliyor 
heyecanla karşılanmaktadır. diğeri aleyhine açık bir mücadeleye gi-

Ankara 10 (A.A.) - İcra Vekilleri 
Heyeti bugün Başvekil Celfıl Baya -
rm başkanlığında toplanarak muhte
lif işler üzerinde müzakerelerde bu
lunmuş ve bu arada üç senelik maden 
işletme programına aid esasları da ka
bul ederek tatbikına karar vermiş -
tir. 

Staıın otomobil fabrikası işçileri fabrikada rişmek cesaretini nefsinde toplıyamadL 
yaptıkları bir mitingde, Lenln-Stalln par- Bu keşmekeşe rağmen milletler arası bir 
tlslni menfaatlerinin hamisi beyan eden bir tes:ır.üd ve kollektif bir emniyet vücuda 
karar sureti kabul etmişlerdir. Bu karar su- getirmek bir hayal idi. Bazı memleketler 
reLinde ezcümle deniliyor kl: 

1 «Parti etrafında saflarımızı daha ziyade böyT<' bir muhali istemekle hakikaten an-
i sıklaştırarak» ilerideki muvaffakiyetıere doğ- laş!lmaz bir basiretsizlik gösteriyorlardı. 
ı m yürüyeceğiz. Merkezi komitenin beyan - Bunun bir neticesi olarak İspanyada hu-
namesine, intihabata yüzde yüz iştirak sule gelen kanlı hadiselere bir çare bu • 
etmek ve çalışmasını arttırmak suretile mu- ı kabele edeceğiz.. unam:ıdı Avrupa ve Amerika için, müş-

Hatayda Suriye 
bayrağı çekmek 

ist YD '"lar 

Diğer taraftan Kuibişef elektrik fabriknsı- terek ve hayati bir dava o1an Uzakşark 
nın 5000 işçisi de Komünist olsun olmasın i~lerinde, Japon emperyalizmine karşı 
parll namzetlerine rey vereceklerini karar- mük~mmel bir blok vücuda getirmek de 
laştırrnıştır. güç bir şey değildi. Fakat Almanya ile 

Komünist gençliği birliği, Ossovl:iktln İtalyanın mallım vaziyetleri yüzünden 
cemiyeti ve beden terbiyesi birliği genç mün-
teh1blere hitaben müşterek blr beyanname burada da bil" şey yapılamadı. Hele Ame-
neşretmişlerdir. Bu beyannamede ezcümle rikanın gösterdiği egoizm ile hiç bir müş
denlyor ki: terek işin başarılamıyacağı da anlaşılmış 

Komünist partisi intihabata partisizlerle oldu. Bu arada, Çin gümrüklerindeki İn
birlikte çıkıyor. Binaenaleyh büyük Sovyet giliz hissesinin masun kalmasını temin 

Antakya 1 O (Hususı') Hat d meclisince gösterilmiş olan namzedler, ko-- ay a maksadile İngilterenin Tokyo nezdinde 
S · b - k 1 w münist olsun olmasın bizim de namzedleri-
urıye ayragınm çe i erniyecegi ma- yaptıbo·1 teşebbu·· s. bu mu·· essı·r durumun • rnizdir. Gençlik bunlara tam ahenk içinde 

lumdur. Fakat bazı usbeciler ve bazı rey verecektir. üzerine şahane bir tüy dikmiş oldu. İtal-
müfrid kHıbler birle~eı.1::.k Suriye bay - R usyada hastabakıcılann iicretleri ya, Almanya ve Japonya arasında yapılan 
rağını çekmek isteyecekleri söylen - antikomünist pakta gelince; bu misa -
mektedir, Böyle bir hadisenin vukuu- arttırılıyor kın da ameli olarak hiç bir şey hallede-
na meydan verilmiyeceği ümid olun - Moskova 11 <A.A.) - Sovyet hükıimetl 1 medig~ini söylemek vanlış bir iddia sayı-

kt d k~nunusani 1938 den itibaren hasta bakıcı- .ı 
ma a ır. !arının ücretlerini arttırmaya ve bunun i- lamaz. Çünkü Alman ve İtalyan emelle-

Memurlar nüfusa kaydedildiler. çin büd;eye 118 milyon ruble ilave etmlye ri, er geç, tesadüm etmiye mahkum ka-
Haleb (Hususi) - Hataydaki Su karar vermiştir. lacak zıd şeylerdir. Bundan başka İtalyllı 

riyeli memurlar bir hafta evvel Garo- her adımda karşısında İngiltereyi bul -
nun crnrile Sancak nüfusuna kayde - Muammer Eriş geliyor maktadır. 
dilmişlerdir. Bu memurlar bu suret • ı o (H • l Alınanvanın atacağı her adım ı"se, Fran-l d Ankara ususı) - Türkiy!! ş .ı 
le Ha taydaki iş ere evam edecekler U M"" d ·· saııın çok dikkatli takibı"ne maruz bu • 

d Bankası mum u urü Muammer Er- -
ve intihabatı ken i arzularına göre i - · ıunmaktadır. Çünkü Versay muahedesi 
dare etrne§'e çalışacaklardır. iş bugün Istanbula hareket etmiştir. . .. . 

~ Almanvanın aczı uzerıne müesses bir 
Dayak ve küfür J Paris borsası vesikadır. 

Antakya, 1 O (Hususi) - Mektum Maamafih orta Avrupada büyük bir 
Araplar nüfus~ ~azılıyor ve defterdeki P aris, 11 (Hususi) - Paris horsa - kuvvet tecanüsü gösteren Cermenler, e-
Arap hanesi gıttıkçe kabarıyor. Halbu 1 sının bu sabahki açılış fiatları şudur: mellerini tahakkuk ettirmek için her gün 
ki hakiki Türk mektum nüfusu yaz - Lonclra· 147 09 SO Nev:vork: 29 42 bir parça daha ileriye adım atmaktadır -
mak için günlerce jandarma tahkikatı, Berlin: ı 1S6,7S: iom'.a ıs4,so, Ce~ev~ lar. bu herrü merce bir nihayet verip 
civar köylerd~n s~aı_ cevab ve saire ile r e: 680,62, 1/ 2, Altın: 139,lo, Gümüş: ihtirasları önliyecek başlıca iki devlet, 
müracaat sahıb_Ierını yormakta ve ba- 18,5, 117, Çinko: 14,18, 1/ 2 . (Devamı 10 uncu sayfada) 

zıIBrarcdcnkı~cl~~~Y~~kü- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
fürle ni.ifus dairesinden kovmaktadırlar l ı-

Sabahtan Sabaha : 

Amerikada Alt üst 
50 kişi 
Soğuklan öldü 
Nevyork 10 (A.A.) - Bütün şimali 

Amerikada şiddetli fırtınalar hüküm sür
rnek'edir. Her türlü şimendifer ve yol 
nakliyatı durmuş olduğundan şimaldeki 
bazı sehirlcrde kıtlık çıkması tehlikesi 
me\·c~Mur. Bir çok yerlerde fabrikalar 
durmuş~ur, mektebler kapalıdır. Soğuk
tan elli kadar kişinin öldüğü bildirilmek-

tedir. 

Spor teşkilatı 
devletleştir!liyor 

Ankara, 1 O - Türkiye sporunun 
müstakbel te~ekkülü hakkında Başve
kalete bır kanun projesi verilm:ştir. Bu 
proje Türkiyede beden terbiyesmi dev
let teşkilatına bağlamaktadır. Tasav
vura göre memlekette bir yüksek be
den terbiyesi enstitüsü kurulacaktır. 
A Yrıca 16 vilayette spor sahaları tesisi 
ic'ln tahsis edi l~n yüz bin l iranın taksi
matı ?-'apılmıştır. Milli sporlarımızdan 
okculuğun ihyası için de tedbirler alın
mıştır. 

ve 
Yeni orman kanunu ormanları ha] tad:ır. ve ateşten kurtardı. Ormanlarm 

s2dece bir Tanrı vergisi olmayıp milli servetler arasında bulunduğunu anlat -
m::tk için bir orman kanunu ve bir or mırn kolordusu yapmağa mecbur olduk. 

Bir çeki odun ihtiyacı için yirmi to nlul· başı göklere ermiş çınarları yere 
jndiren insafsıza, ormanın memleket varlığındaki kıymetini anlatmak için 

başka çare yoktu. Bununla beraber hükumet hu kanunu yapmakla köylüyü 
baltalıksız bırakmış değildir. Devlet ormanlar ile baltalıkları ayırmıştır. 

Bundan başka devlet ormanlanaın tab!i firesi olan döküntülerini de köylü 
için bırakmıştır. Fakat bunların haricitıde omuzuna balta vurup ilk rastla
d:ğı ormana giren ve beğendiği ağacı ye:e serenleri de cezasız birakmıyaca
ğmı süylemiştir. Bu ceza ağırdır, fa kat ytrindedir. 

Bu kışta, kıyamette köylünün ocağl'u ateşsiz bırakmak doğru mudur? Bu
nu na~tl düşünebiliriz. Fakat eğer bugün köylü odunsuz kalmışsa, şehirli 

odunu ı:.teş pahasına alıyorsa bunun mPs\ılü claha yaz sıcaklarında çıkar\ 
orman kanununu kavrayıp vaktinde tedbir almıyan belediyeler ve nahiye-

lerdir. 
Orman kanunu her mm takanın ih tiy::ıcı için baltalık ayırmıştır. BelediyelC:'r 

ve nah:yeler bunları kendi vasıtalarile anlıyabilir, hatta buralardan ihtiyaç-

l3rı kadar kesim yapabilirlerdi. Bunu yapmadılar. Daha ziyade park yapmak, 
.-;inema açmakla meşgul olan belediyeler altı ay evvel bunu kavramış olsa • 

}ardı köylü gireceği baltalığı bilir, şehirli de ihtiyacını ucuzca temin ede -

bilirdi. 
Devletçilikte bu daima her yerde qövledir. Yukarının çok isabetli düşün

celeri, derece derece aşağılara indikçe k:wrayış noksan! yüzünden isabetlerini 

kaybederler. Her kanun mutlak bir ihtıyacın ifadesidir. F .. kat zamanında 
tatbik edilmek ve maksadı küçük memurlarca da kavranmak şartile! 

Bü.rhan Cahid 



4 Sayfa BUN rosT& 

Gümüş liralan taklide kalkışan lstanbul otob.üsleri 

iki kalpazan yakalandı eeı~~!~ntta:!:t:•ZJ 
f 1 

müracat etti 
Bunlann 8 tane tayyare biletinin numaralannı tahri 

d k b ·ı • d 1 d d ki d 1 ldı Bir sabah gazetesi dün çıkan nüsha-e ere ayı erı o an ır ı arı a an aşı sında İstanbul otobüslerinden bahset • 

Z b 
, ..... 1 . . bb .. 'kal da ık k .. bul d k mişti. Otobüs işletmek işinde kulağına a ıta Aa p para ımalme teşe us p para ç arma uzere un u ldi - . . .. ledi - . dedik 1 

eden ve Hava Kurumu piyango bilet - larını tesbit etmiş ve her ikisini de ya- ge gı~t ~Yl g~. ""tü odrdu anbayazı • 
lerındeki numaralan tahrif etmek su- kalamıştır. Mehmed ve Cemalin evle - Yk?drl, mu a ea atr yuru yo u, zı ten 

· ı c 1 . d da üh" • -!ı. ı er yapmış ı. 
retıle bayilerden para a an ema ve rın e yapılan araştırma m ım ııUA- • . 
Mehmed adlı ıki adam yakalıyarak tah darda birer Iıralık kalp para imaline İ~bul bel~ıyesı bu yazıya esas 
k ka a başlamıştır. mahsus bütün alet ve edevat, baskılar, teşkil eden malumatı _tamamen ası~ız 

Bundan birkaç gün evvel Emniyet terazıler, bulunmuştur. Suçluların tec- bulmuş ve mevcud talimatnameye go -
ik ci şube memurları bazı kimselerin rübe olarak iki adet birer liralık kalp re tedvi: olun~ b~ oto_büs işinin der -
,ka para yapmak içm faa iyete geç - para çıkardıkları, fakat zabıta tarafın- h~l vekale~;rnufe~t~şlen. ~af_ında~ t~ 
tık er nı ve pıyaYı o bıletlerınde tahri - dan yakalanacakları sırada bunlan ım- kik v~ tah ik ett:nlmesını istemiştır. 
iat aparak bay !erden para aldıkları- ha ett·kleri tesbit edılmiştır. Kalp pa - Beledıye gazeten~ yazısını matbua • 
nı haber almış ve derha takıbata baş- ra ç karmak ısteyenlerin evlerınde ay- tm hakkı ve vazıfesi olan tenkid hu -
la lardır. rıca önümüzdeki yılba§ı piyan_gosunda dudunu aşmış ve belediyenin şahsiye -

Hava Kurumu piyangosunun 24 ün- ıkram ye almak içın bi etlerin numara- t~i fena :anlar al~ında bırakacak ma -
cu tert binın geçen ay yapılan birinci !arını tahrife yarar bazı alet ve işaret- hıyett7 go~ekted-~r. Yapacağı mua • 
ke öesıne aid ve ikramiye kazanımyan lerde bulunmuştur. Zabıta (8) tahrıf meleyı netıceye gore tayin edecektir. 
bile lerden bırmin ortasındaki asıl ra- edilmiş ve ikramiyeleri alınmış bilet 

kam kazınarak yerine pek belli olını - meydana çıkarmıştır. yerli mallar haftası 

Birinrikinan 11 

ı Yugoslav afyon inhisarı 
hey' eti Belgrada döndü 
Türk inhisar idaresi mümessillerile burada yapılan 
2örüşmelerde müşterek mesai ve sahşlar hakkında 

yeni ve fay dalı kararlar verildi 

.'~ 

,.__.. ....... --

yacak şekılde bir başka rakam konul - Piyango biletlerindeki tahnf hadi -
muş.j:>u bılet mukabilinde Eminönün - sesi hakkında piyango direktörü Fikri yarın ba 1 Türk ve Yugoslav a?'on inhisarla-,Diyet havası dahi.linde cereyan etmiş • 
de bır piyango bayiinden iki buçuk li- demiştir ki: Ş ıyor n delegeleri 193'1 senesı kAnunuevve- tir. 
ra, gene böyle bır biletle Bahçekapıda _ 24 üncü tertib birinci ke§ide bilet- Milli arttırma kurumu tarafından ~ ~irinci hafta~~ ~da ~~ul- Konuşmalarmuzda bugünkü müşte-
9ir baş~a pıyango bayiinden gene iki lerinde tahrif yapmak suretile muhte- tertib edilen arttırma ve yerli mallar da ıçtıma_ ederek günlük _mesaili. ~uza. rek Türle - Yugoslav ve afyon satış §ek
buçu~ lıra alının ştır. . . lif bayilerden muhtelıf küçük ikrami- haftası, yarın saat on beşde Başbakan kere etmişler ~e ~~ v~sileden istifade lini tadil meselesi mevzuubahs olma -

Bır başka ~ let de a~nı şekild~ ~h- yeler alındığını tesbit ettik ve failleri _ I Celal Bay arın Ankara radyosunda ve _ ederek. afyon cınsının ~lah~, ~ 8~ mıştır. Konuşmalarunızın gayesi satış
nf ~d .. l~~ek ıkı. buçuk lıra ~u~a~ lı~~e nin bulunması için polise haber ver - receği konferansla başlıyacak, İstanbul dard bır hale ko~~ ışlennı v~ m~: lanmızm inkişafı için vasıtalar aramak 
Em nonunde bır başka bayıe surulmuş- dik Zabıta bu işı büyük bir sür'atle bi- d d m·ır ikt d f terek afyon satış burosunun faaliyetinı olmuştur. 
t .. . . ra yosu a, ı ı ısa ve tasarru ve de gözden geçirmişlerdir. 
ur.Pi an o bayileri biletlerde tahrifat tırmış :_e faılle~ı yakal_amıştır. . yerli malla~ımız hakkındaki bu nutku Neticede her iki inhisann müınes - . ~e ~-ü~kere esnasında af~ on 

1
% _ g f k na varamaını "k- Bugun elırnız~ tahrıf edilerek ~kra- nakledecektır. ~illeri bu görüşmeler esnasında b gün- eınslerımızın 1slahı ve stan~ardıze e -

yapı ıgın_ın_ ar 1 k b 
1 

t . ş ~e 1 miyesi alınmış bır bilet daha geçtı. Bu 1 Yarından itibaren şehrin muhtelif k"" A•ı . ld gu- g"b" ··sıaukbel dilmesi de gö~ülrnüştür. Istanbulda-
ram ) elennı verere e en pıyango d b t .. d d"k 

1 

. •. . A u mesaı enne o u ı ı mu ki Tür" k y f 

d kt 
.. ı·· -.. go""ndenn şlerdir Piyan nu a za ı aya gon er ı . yerlerıne, yaftalar, afışler ve bez ılan- mesaileri hakkındaki noktai nazar~---- - ugoslav a yon satış santra-

re or u une · . .IA&lll lı tt • f r t• d b h · 
d kf" r ğ".nde bılet erde tahrifat Bu "şde halkın zararını mucib bır lar asılacak, bunlarda, milli tasarruf da da mutlak bir mutabakatta olduk _ nın musmır aa ıye ın en a setmeyı 

~~pıl:ı ~~l~ş~~mış ve keyfiyetten za- cihet olma~akla beraber bazı aç~k göz ve yerli mallara aıd birer vecize bulu- !arını müşahede etmişlerdir. de unutmayalım. · 
bıtayı haberdar etmiştir. kırnseler ~ilet n~a.:aların_ı tah:ıf et - nacaktır. 50 taneden fazla olan bez ilan Evvelki akşam Semplon ekspresile Neticeden çok memnun olarak g di-

Emniyet ikincı şube ikinci kısım me mek suretıle bayılen ve b~etıc~ Ha- lardan 1 O - 15 tanesi Köprü üzerine a- şehrimizi terkeden Yugoslav hey'eti yoruz. Mesaimizin iki memleket ıç n 
murları derhal faaliyete geçerek pek va Kurumunu dolandırmak ıstemışler- sılacaktır. reisi, hareketinden evvel gazetecilere de faydalar temin edeceğine inanıyo -
kısa bir zamanda bilet erde tahnfat dir.> demiştir. Yedi gün sürecek olan yerli mallar şu beyanatta bulunmuştur: ruz.• 
yapmak suretile para alanların Meh - Zabıta tahkikata devam etmekte - tasarruf haftası zarfında, her vekili - c- Türk mürahhaslarile aramızda Yugoslav hey'eti, Yugoslav afı,; n 
med ve Cemal oldu-unu ve bunların dir. rniz Ankara radyosunda birer konfe - cereyan eden konuşmalar, baştan niha inhisan umumi müdürü B. Mark v ç-

Allın iki gün;;;-----~ll!Jl kilablar ran;s~~:~~:~e~~:r~afta zarfında, rnuh- yete kadar en iyi bır dostluk ve hüsnü le B. Ferjandiç'den mürekkebtir. 

40 kuruş Bir külübhanede telif günlerde, Hukuk Fakültesi deka- İnhisarlarda yeni tayinler 
DüJldÜ Toplanıyor nı Alı Fuad, İş Limited şirketi Müdü - Dünya muharrirlerinden tercümeler Balıkesir inhisarlar başmüdürü Sa ih 

Y ·· B d d · d F k serisi: No. 12-13 th ı Ankarada, Maliye Veklllnln rlyasetlnde, Fatıhde Sınanın eser erinden olan ru e rı Ne im, Iktısa a ültesi do - san stanbul inhisarlar ziraat şubesi 
Turgenief altın flatlarının gayri tabii olarak yüksel - Tetımme medresesi mekteb sek ine ko- çentlerinden Muhlis Ete, doktor Mu - mndürlüğüne, yerine İstanbul başmüdür 

meal hakkında tedkikler yapmak ~e __albn nacaktır. Gene Fatihde bulu~an Tapha zaffer Şevki, Ticaret ve Sanayi Odası Babai ar muavini Bedri Şakir, tayin edilmişlerdir. 
natını te bit için tedbirler alınmak uzere ed . . .. h 1 ak U • K" t "b" C d N" · Alr ... teşkil edilen komisyon dün de faaliyetine de- ne rn resesınden kütup ane o ar muını a ı ı eva ızamı, ~am 
~ etmiştir. istifade edilecektir. Bu kütüphaneye, kız san'at mektebi muallimlerinden 1 ve 

Çocuklar Altın flatları evvelki gıin birdenbire 15 İstanbul kütüphanelerinde duran el Ayşe, Şehir Meclısi azasından ve Mu- j 
kuruş birden duşmüştU. Dün, ~aha buyuk yazması kitablar kamilen getırilecek harrir Selami İzzet Sedes ve Beyoğlu ' 
bir sukut vakl olmuş evvelki gun 1100 k1I - b d l k t b k""tüpha i ....... ...1-- -"'-' ruşa duşen altın rıatinın dun 1s kurut daha ve . ur~ a e ya~~sı . ı a u - Halkevi Reisi Ekrem Tor birer konfe- ~·Uilll ~ ...... aa ...... er: 
duştuğii görulmuştur. Dün borsanın borsa nesı vucude getırılmış ol.~c.~ktır. El rans vereceklerdir. 1 Hcııan ALi Ediz- Vcısıf Onat 
haricinde sarranarda tesbit ett.ırdlli alıt fi- yazması kitabların yenne !tutuphane - İktısad Fakültesi de, bu hafta zar - İki cildi 100 Kr. 
atı 1080, satlf rıatı 1082 Ituruıtu. Halbutı, lere yeni çıkan eserler dagıtılacaktır. f da b. ikh d .... t tib edec k REMZİ •'"-•nEVt 
bu tıat akşam geç vakit, 1075 kuruşa düş- ın , ır sa gunu er e - .ıu.ı:.nu 
müttttr: .~ hl '•l rl• tir. İktısad gününde, üniversitede ay- ._ ___________ ,, 

Altının dilfmete başlaması üzerine, evvel- ye r S9 ~ ;. nca merasim yapılacak, merasimde, 
ce altın aıanıar ve ellerinde altın bulunan - • -· • . ~ k""lt Dek C IAl öm ik. f - Hoş birvakit -"'•mek ı·çı·n -
Jar, bu albnlan ptyuaya çıkarmlf}ardır. Mezbahada ıclarl değlflklık yapılacak r.~ u e .. anı e ~. er, ı pro e- .....,... ırY66 ._ 

Din, satıcı fazla oldutu halde, alıcı bulun- uınh . et Halk Partisi ·ıA sor ve Fakulteden ikı talebe konfe - N O V OT N l'de 
mamıştır. Hattl bir çok kimseler, 1075 tu - C uny . . vı ayet ranslar vereceklerdir. 
ruttan ellerindeki altını elden çıkarmak ıs- merkezinde Vali ve Beledıye Reisi Mu G b hafta rf da İstanbulun 
temıtlerdir • hiddın Üstündağ, Liman Umum Mu - ene u za ın ' 

Altının, Antarada bir koml.syon teıklll diırü Raufi Belediye İktısad Müdürü muhtelif mıntakalarında, her sene ol
baberi ıstanbulda yayılır yayılmaz dftfmete Asım Süre;ya, Mezbaha Müdürünün duğu gibi, vitrin :müsabakaları yapı -
ba laması bazı sarranarın ihtiklr yaptıkla- . t k"l bir toplantı yapılmıc:t T _ lacak her mıntakada kazananlara para 
n hususundak 4uphelert takviye eder ma - ış ıra e . A ··-ı ır. op .. .' . . 
blyette gorulmektedir. Fiatıann daha epey lantıda mezbahada ıdan bakımdan ya- mukafatı venlecektır. 
duşeceği tahm n olunmaktadır. pı acak değişikl"k, ıslahat ve nakliyat 

Ankaradald komisyonun bugün yarın me işler üzerinde görüşülmüştür. 1 Yeni neşriyat 1 
IA nl bitlrme i ve teblii'in neşredllmesl bek Çö ülere zam ılı 
lenmektedlr. Bu hususta alınacak tedbir ve PÇ yap yor 
Teri ecek kararın ne olacağı henüz malfim Çöp ..fırınları için iki milyon liradan Avcllık, Atıcllık Te Balıkçıl~k - Ayda bir 
delildir. fazla paraya ihtıyaç hasıl olduğundan neşredilen bu mecmuanın 20 ncl sayısı zen-

gin bir munderecatıa ve muhtelif resimler -
şimd lik ) ap lma.smdan sarfınazar edil- le intişar etml.ftlr. Bilhassa ava merakı o -
mı tır. 1938 ma ı yılı baş ndan ıtıbaren ıanlara tavsiye edilecek bir münderecatı ha-

GDmrOğe alınacak memurlar İstanbulun tekmıl çöp eri denize dö - vidlr. 
İstanbul gumrült Başmudurlütiine alına- kü meğe başlıyacaktır. Bu işe senevi Çocuk - Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

cak memurlar için geçenlerde llse ve ünlver- 7 5 bin lira harcanacaktır. merkezi tarafından haftada bir çıtanlan bu Çocuk mecmuasının 83 üncü sayıaı renkli bir 

Mnntebap bir ORKESTRA refaka
tinde Budapeşte Opret Şantôztl 

RUDOLl'FY 
ile sevimli tenor 
YUNKA 

nın şarklannı cijnleyinlz. 
(Fiyatlarda zam yoktur) 

~--~ Tepeb1ışı - Daire •••1111' 
MARLENE DIETRICH'in 

Yeni bir zaferi 

Bızıl lzdlvac 
aite mezunlarına münhasır olmak üzere a _ Bin iki yüz mevcudlu temizlik ame- kapat içinde bir çok güzel yazı ve restmler-
cııan lmtihanda kazananların tmUhan ev - lesinin maaşatı senevi üç yüz yirmı obin le intişar etmiştir. Franaanın en R A 1 1 U 

Şehir Tiyatrosu 

Operet kısmı Fransız Tiyatrosunda 
Bu akşam saat 20.30 da 

iNTiKAM llAÇI 
Komedi S perde iki tablo 

Çocuk kısmı saat 14 de 
LAFOHTl!N BABA 

.. hzadebefı Ferah tiyatroeunda 
Bupa bu ııece lnıail Dümbüllü temı lleri 

Hermine bept•D ve varyeteler 
Sinemada : 2 büyüle fılm 

( Yawrum) ve (Son uçu,) 

ERTUGRUL &ADI TEK 
TlY ATROSU 

Kadıköy suren a) 
sinemasında 

Pazartesi gOntı akşamı 
Donanma Gecesi 

Vodvil 3 Perde : 
Yazan: Reşat Nuri 

raklan tasnif ve tedldk edllm1f, netice dün liradır. Bu sene bu rnikdara altmış do- Poliklinik - Aylık Tıb mecmuasıdır. 54 ün 
anlqılm)ftır. İmtihanda uzanan 15 ldfi - . . clah .1A d - d methur Gç 1 
d1r ve ıunıardır: kuz bın lıra a ı ave olun ugun an cJ aa)'lll çıtmqtır. LUC EN BARROUX Parlaln moda, borsa, ticaret aıemt 

Mehmed oumrutçü, Necdet Kurdatul, mayıs ayından itibaren amelenin maaş- Yarma AJ - 88 sayılı ı Btrinc11ı:Anun ntıa- yıldızının etıence - zerafet ve 2 saat kahkaha 

ASRi iŞ ADAMI 
Rauf Oörnüç, Behzad Pekoz, Mehmect De - !arına bır miltdar zam yapılacaktır. haaı çılı:nı)ftır. Gayet zarif renkl1 bir apak- taheaeri E. f EUILLERE Q 
mircan, Ahmed Atçakaya, Ekrem Omay, Nt- Gelecek sene Kadıköyünde müsta - ıa intişar eden bu sayıda bir çok lstlfadeU T R K Sinemasmda 
had Blrlksel, Ziya Şahin, Edib Gökçü Şadi k"l b t . l"k . . d"l 1

..4. A Y.a __ zııa_r_bul-ac•a•kaınız••"••••••·~---•••••••••••••••••••••••••• .. ~ ş. ı MuallA Şener Cavid otlmİ-tltçtı ı ır emız ı evı ınşa e ı eceıuır. y- _. 
Man:!ı~d ÇaJJllı, Nureddin özsu. ' nca dörder bin lira sarfile Beykoz ve ı• p E K 

Bu on beş genç, bqmüdürlukte lnhllil e- Bakırköyünde birer temizlik evi yapı- BugOn Sinemasında 2 F iLi BiRDEN 
decek vazifelere, derece sıralarlle ve 11 lira lacaktır. ı - Meşhur İngiliz Deniz kahramanı Amiral NELSON'un bayat sergQzetUerhıden ahııan (Fransızca sözlO) 
uıı maqla memur namzedi olarak alına - ,., l I l 
caklar, memurluğa terfi ettikleri zaman, tah ı op an 1 ar: L O N D R A P O S T A S B 
811 derecelerinin lcab ettiği maaşlara liyakat 
tesbebnlş olacaklardır. Kabataı liseai mezunlannm toplanb81 S.t rollerde ı .FREDDIE BARTOLEMEW - MADELEINB CAROLL. TYRONE POWER 

Parti nahiye kongreleri Kabataş Lisesi mezunlar Birliğinden: Bir- 2-Mubterem mOşterılerimizden aldığımız yt1zlerce mektup Qzerfne gOsterilmesi daha bir kaç gtın temdid edilen 
Cumhuriyet Halk Parti ı nahiye kongre- Jiğimiz nizamnamesi mucibince senelllt ton- A S J G E N E R A L ı N S O N E M R ı TORKr!.E -"'zLO 

lerl dün ak mdan ltib ren başlamıştır. gremlz 25/12/1937 .saat 14 de Emfnonü Hal- T .v 
Kongreler bu ayın sonunda bltlrllmif ola - kevinde aktedllecetlnden sayın üyelerin bu 
cak ır. toplantıda bulunmalan rica olunur. ~--- Dikkati Geceleri saat 9 da Londrtt postası filmi gösterilir. BugQn saat ı de talebe matinesi 



... 11 Birincikinun 

Arapkirde ucuzluk 
Ayda 30 lira geliri olan dört nüfuslu bir aile 
bu kasabada pek müreffeh bir hayat geçirebilir 

SON POSTA 

Kazaya uğrayan 
tren makinisti 

Adanada büyük bir cenaze 
töreni ile yeni mezarlığa 

def ne.lildi 
Adana 1 O (Hususi) - Bir hafta evvel 

Mamureye bir kilometre mesafede Hu
nus çayı üzerinde yuvarlanan yolcu ka
tarının makinisti Antebli Mehmed A-

l 
linin cenazesi, sancağunıza sanlı bir ta
but ile kaza mahallinden buraya geti
rilmiştir. Cenaze, demiryollan idaresi 
amir ve memurlarının elleri üzerinde 
trenden indirilmiş, canaze arabasına 
korunuştur. Cenaze, önde askeri ban -
dosu matem havası çaldığı halde bir po
lis müfrezesinin, idare memurlarının ve 
kalabalık bir halk kütlesinin de iştira
kile yeni mezarlığa götürülmüştür. 0-

rardfl """' rada, Mehmed Alinin hizmetlerinden 
~Arapkir (Hususi) - Arapkir, Erzin- ı züm çok az olmuş ve bağcılar bu yüz- son kazadaki fedakarlığından bahsedil
b n - Elaziz şosesi üzerinde çok eski den zarar etmişlerdir. miştir. Arkasında S yavru ile bir dul 

S•yfa S 

Seyhan neden Adana 
şehrine taşıyormuş? 

Yapılan tedk'kler suların şehre nehre akan lağım 
deliklerinden girdiğini meydana çıkardı 

il' ka8abadır. Bir asır evvel kaza hali- Arapkir halkının tahsile karşı büyük I kadın bırakan bu kaza kurbanının aile-
~e gct rilen kasaba pek dağınıktır. Asıl bir hevesi vardır. Bu yıl burada bir de sine gerek idarece, gerek arkadaşlan SeyhoıA ve Adaftadan bir görünüş 
l:tı l'apkır bugünkü şehre dört kilometre orta okul açılmıştır. Mektebin Fransız-: tarafından büyük mikyasda bir yardım A~~na (Hususi) - Birkaç gün ev - Adanada bir çamlık tesis ediliyor 
de afede kurulmuştur. Eski Arapkir- ca, beden terbiyesi ve musiki dersleri yapılacağı öğrenilmiştir. vel dort metreye kadar yükselmiş o - Belediye tarafından Dilberler Sek • 
~ bıı çok tar hi camiler, hamamlar, şimdilik veka.Ieten idare edilmektedir. lan Seyhan nehri tamamen inmiş ve sinde bir çam korusu yapılması karar-

le er vardır. Halk orta mekteb için yeniden büyük lzmir telefon Ş ir:1 etin;n sa• ı ıı ana yatağına girmiştir. Seyhan neh - laştırılmış ve bu sahanın şimdiden a -

rı Yen. kasabada da mahalleler birbiri- bir bina yaptıracaktır. alma mukavelesi irrzalamyor rinin ikide birde şehri ne için bastı - ğaçlandırılması karar altına aluuruştır . 
..... e epn\·ce uzak tepeler üzerinde kurul- Kazada bir hükumet doktoru, iki sıh- ğına dair yapılan tedkiklerde ırmakta- Buraya dikilecek olan 1100 çam fıda-
:~ş ur. Arapkir evvelce bu havalinin hat memuru ve bir dispanser vardır. İzmir (hususi) - İzmir telefon şir- ki su tabii halden dört metre yükseğe nının çukurlarının açılma işine iki haf· 
;;~h rn bir ticaret merkezi iken harbi Eczane yoktur. KasaOO. kışın üç ay kar- ketinin hüklımetimizce satın alınmasına çıkınca lağım menfezlerinden şehre su tadanberi başlanmış bulunmaktadıı. 
"""ntun·d h . k b !arla mahsur bir vaziyette kaldığı için aid mukaveiename. Ankarada Nafıa Ve- girdiği, beş metreyi tecavüz edince de Birkaç güne kadar da şehir fidanlığın-
.,.,,. ı en sonra e emmiyetıni ay et- d ;•1ış \e ıfttikçe harap olmağa başlamış- Elaziz ve Malatyadan ilaç getirmek kalctil<' İzmir telefon şirketi murahhlls- sett er üzerin en a~arak şehri bastığı da mevcud çamlar getirilib mahallerine 
ı. Sorı yıl arda kasabaya verilen ehem- imkanı da yoktur. Bu cihetleri gözönün 

1 

!arı ::rasında parafe edilmiştir. 

1

. anlaşılmıştır. dikilecektir. Burasını daha fazla çam-
ll) de bulunduran değerli hüktımct dok- P·~ ayın yirmisinde, otomatik telefon Kömiire narh kondu lık bir hale ifrağ etmek maksadile ay-
b 'Ye e Arapkir yeniden canlanmağa toru Feridun bir (ecza dolabı) vücude şir1<eti umumi heyeti toplanarak şirketin Burada kömürün kilosu 13, odunun rıca Pozantiden de bir mikdar çam ge-
aşa~ tır. getirmiştir. 1 ııaı(umetimize satılmasına karar vere<'ck kilosu da 3 buçuk kuruşa fırlamış, bu- tirilrnesine karar verilmiş ve bu hu -

ı· Doıı:u.macılık kasabaya mühim bir ge- Kasabada hayat çok ucuzdur. En iyi ve imza salahivetini haiz iki murahhas nun üzerine belediye, ihtikann önüne susta icab eden tedbirlere tevessül o -
il' temın etmektedir. Burada çıkarılan bir evin kirası en fazla ( 5) liradır. Ya- scçerel{lir. İzmir telefon şirketini be!edi-

1 
geçmek için, kömürün kilosuna, on gün lunmuştur. Şimdil~k ~000 çam fidanın

'-'e manusa tabir edilen dokumalar ci- ğın kilosu 55-60 kuruş, odunun kiloc:u ye değil: Nafıa Vekaleti işletecektir. müddetle mer'i olmak üzere yedi kuruş dan ibaret bulunacak olan bu korunun 
Var \ la} et ve kaza arda çok rağbet 15 para, etin kilosu 16 kuru~tur. Ayda Kat'i mukavelenin imzasından sonra şe- narh koymuştur. Kömürcüler bu narh- ileride daha ziyade tevsü düşünülmek-
k ( 30) lira ge1iri olan dört nüfuslu bir hirler arası telefon devreleri, bir kuran dan şikayet etmektedirler. tedir. 

87 
" tır. Bilhassa bu Y1 'ki manusa aile burada mükemmelen geçinir. 1 portör aietiıe artırılacaktır. ............... • • ...... • • .....__ -

:.~: .ı:.:h~~:y~:~i:~y::c:: .. d:.:~:d~ KüçüK MEMLEKET HA BERLERi Memlekette spor 
c.Uzn l Bir kızcağız balon yutarak öldü 1 Ezinede bir sarhoşluk vak'ası 

t 
ı. 1racatı da kasabaya ha.vli gelir e Cumaovasının Yuknrı mahallesinde otu- Ezine (Hususi) - Ahmed adında bir adam 
~ e mektcdir. Fakat bu yıl yaş Ü - ran Fatma isminde bir kızcağız, satın aldığı 1 sarhoşlukla Boyacı sokağında oturan tuha-

f;- :s b::ılonu a~zındn bulundurduğu sırada yutmuş flyecl Slntonun evinin pencere camına üç 
q, Z f f 8 [.} f n 'e derhal vefnt etmiştir. Kuçuk Fatmaya kiloluk bir taş atmış ve kırılan cam parça _ 
60 llCl ~. f/ 0••nÜmu•• ndllyece yapıbn otopside, ölümün boğulma ' ları o sıradn odada bulunan Yaseft yü -

f.s neticesi meydnna geldiği anlnşılmıştır. 2iınün muhtelif yerlerinden yaralamıştır. 

l!ıı~k _ Kızılay Kurumunun 60 ıncı Bir vapurumuz kazaya uğradı Sarhoş Ahmed yakalanarak adliyeye veril _ 
)tldon ·· ·· · · h 

1 
İzmlrde Karşıyaka hattında işletilmek ü- mlştir. 

tı.ı. uıru torPnı azır ıkları için Ku- zere Londrııda Ford müessesesinden satın a- fzmıtte halka bedava fidan da~ıhlıyor 
ı-. .lll trı"rkezmde büyu" k b · t · t 

6 

t1l dı. ır opıan ı ya- tınan 500 kişilik yolcu vapuru, Fransanın At- İzmit Vilayet numune fidanlığı halka aşılı 
lôntik sahillerinde Suçeo limanı yakininde meyva ve fidan tevzi etmeğe başlamıştır. 

l Yurda 60 yıldanberi büyük hi7 met- fırtınaya tutularak şaftı ve pervanesi kırıl- Şehirde ağaç yetiştirmek işi bu sene de ha
l.er Yapan bu kutsal kurumun büyük mıştır. Bu vaziyet karşısUlda vapur tersane- rnretle devam etmektedir. Yeni dlktlen ağaç-
YilYrarnın c d te h .. 

1 
l k +! 1 le alınarak tamir edllmeğe başlanmıştır. Va- l:ırla şehir bir kat daha güzellcşmektedir. 

~a . . . ı an an 7a ur c: e ·u u - ı•ur bir İngiliz şirketine sigorta edildiği için Bira ortamektebine dikiş makinesi alındı 
ha çın genış ve parlak b r program 

1 
tnmlr mnsranarını sigorta şirketi ödeyecek- Blga <Hususi) _ şehrimiz orta okulunda 

Zır andı. tir. okuyan genç kızlarımızın dikiş ve biçki bil-
İzmir«' sevkedilen Tunrt'li mahkümları gllerl artırılmak uzere 200 lira kıYrnetlnde 

h:r adüm kudurar~I< Elfı.zık ağır ceza mahkemesince yirmi dor- son sistem bir dikiş ınakine5i getirtlmlştır. 

O··ıdU 1 der ve otuzar yıl ağır hapse mahk(ım edilen Yakmda bir de mektcb radyosu alınacak ve 
otuz suçludan altısı. Elizık jandarma komu. tnlebenln istifade ine tahsis edllecektlr 

E:d t~'.nı ~uzbaşı Behçet tarnfından İzmlre götu- Trakya manevra ları filmi Çorluda göstuildi 

Edirnede 

tu rne (Hususi) - Ilavsanm Ku - rulmuş ve ceza evine tesllm edllmlştlr. Bu ~1- 1 Çorlu !Hususi> - Trakya umum mütettiş-
~oeu köyünden Hasan oğlu Şaban bir tı mahkum arasında Haydaran aşireti reısl !iği film atölyesi tarafından filme alınan bl- Adapazarı (Hususi) _ Kasımpaşa 1 en hararetli safhasına girmiştir. Seneler-
..,.,,_Pek tarafrudan ısırılmış ve tedavi K~mer ağa da vardır. Ceza müddetıerlni İz - rlncl ordu Traky:ı manevraları Çorluda da 
.. ,Udd t · . . d' d mırde ikmal edeceklerdir. halka gösterllml!tir. Atölye şefi Vehbi Ka _ B. güreş ekipi buraya gelm.iş, Gençay denberi Altmordu ve Altay klübleri ara-
k · e mı geçır ığin en kudurma a - · ·· k ·ı H lk 'Ctltıetı Bursada muhakeme «"dilen soyguncular yanın nezaretinde 3 seans tertib edilmiş bü- gureş ta ımı e a evi salonunda mü- sınd:ı futbol sahasında devam eden re -
tan eri göstermiştir. Memleket has - Bursa <Hususi) - Geçen mayıs ayında tun Çorlu halkı rnmı görmüş ve büyük bir sabakalar yapmıştır. kabPt, bu sene de ayni şekilde devam et-

~ . ~ cu ve yu amyon arını - a a a ile taklb etm ş r. m meccanen gös- 56 kiloda Gençaydan Servet Can, miştir. Yani Üçok adı altında çarpışan esıne k_aldırılan Şaban ölmü<::tür. Ahı daK-ında yol k k ı çe 1. k ı ti Fil 

Saimbeylide bir cinayet 
lta Adana (Hususi) - Saimbeylinin 
b ta.kuyu köyünden Mustafa oğlu Ali 
"-~ s~ hendeği yüzünden ayni köyden 
~e Oglu 30 yaşlarında Ahmetli mav -
li tle öldürdüğünden yakalanarak ad -
-!::;~ teslim edilmiştir. 

vırerek soymaktan suçlu Süleyman ve arka- terilmiştlı". daşlarının, ağır ceza mahkemesinde muha- Memurlara rüşvet vermek isteyen üç Kasımpaşadan Hamdiye 20 dakikada eski AJtınordu takımile Alsancak adını 
kemeleri yapılmış, şahld olarak dinlenilen kişi yakalandı hükmen galib gelmiştir. 6 r kiloda Ka- alan eski Altay takımları tam puvanla 
Mehmed Şen onbaşı soygunun nasıl yapıl- Bursada. orman koruma me _ sımpaşadan Ahmed Koloğlu beş daki- en haştadıı. Pazar günü bu iki güzide ta-
dığını anlatmış, diğer şahldlerin celbi lçln murlarına rüşvet teklif eden Ha- kada Süleymanı tuşla mağlub etmiştir. kımımız karşılaşacak \'e ilk devre şampi-
muhakeme başka güne bırakılmıştır. ll1 İbrahim, Tev!lk ve Emin adında 66 kiloda Kasımpaşadan Ahmed, Sü - yo:'lU meydana çıkncaktır. Garbi Anado-

. Salkım ıhastahtı üç kişi, polise haber verllmiş, alınan hususi 
Izmltde ~~etçi köyundc keçllerde salkım 1 tertibatla bunlar memura para verirken suç leymanı yedi dakikada yeruniştir. 72 lunun birçok yerlerinden sporcu kafile-

hastalığı gorlilmüş, bütün havallde hayvan. üstünde yakalanmı~ıar cürmümeşhud mah- kiloda Kasımpaşadan Eşref, Memduha leri pazar günü bu maçı seyir için İzmi -
lar aşılanmağa başlamıştır. kemeslne verilmişlerdir. 20 dakikada mağlfıb olmuştur. 79 kilo- re geleceklerdir. 

"* da Kasımpa.şadan Ahmed Kandemir Tekirdağda giireş müsabakalan 
Adapazarlı Ahmed Terziyi iki dakika-
da venmiştir. Tekirdağ Halkevi temsil salo • 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

~ - Gazetelerde okuyun -
~ayretten dona "kaldım, 

n Bey._ 

. .. Almanlar kömürden 
sabun yapmağa teşebbüs 

etmişler .. • 

... İlk tecrübeler tama -
men muvafık netice ver -

· miş. Ne dersin bu işe? •. 

Hasan Bey - Kuruçeş -
medeki depolar Boğaziçi • 
nin yüzüne sürdükleri le -
keyi bizzat temizliyecek -
ler, demektir. 

Adapazarında ilk defa olarak yapılan nunda büyü~ bir alaka ile karşı -
lanan ve u t ·· b Greko-Romen güreşlerle halk çok ya- . .. ç saa suren ser est 

kından alakadar olmuştur. Kasımpaşa pehlıvan gureşleri yapılmıştır. KoyiU 
B. güreş takımı 3 - 2 galib gelmiştir. Re Hasan - Tekirdağlı Nuriyi, Kayılı Ha . 
simde her iki takım güreşçileri bir a- san da Decikli Mustafaya, Tekirdağh 
rada görülmektedir. Mustafa Tekırdağlı Nurıyi yenmişler -

l\turadlıda pehlivan güreşleri dir. Bilhassa temayüz eden pehlivan -
Muradlıda yapılan serbest güreş mü lardan Düzceli İsmail ile Tekirdağ vi -

sabakaları halkın rağbet ve alfıkasını lfıyet Başpehlivanı Malkaralı İsmaılin 
cclbetmiştir. Karamür~elli Ahmed Koç yaptıkları iddıalı güreş bir saat sürdu
pehl.vanla Dı.izceli Ismail pehlivan ğü halde berabere ka mışlardır. Baş -
kuvvet ve sıkletçe birb"rine müsavi gel- pehlıvanımız Tek rdağlı Hüseymle Mu 
diğinden y~ni'ı>ememişlerdir. radlılı Ahmed de güreş oyunları yap -

. l:ınıir lik .maçlan mıştır. Bando ulusal parçaları çalmış-
Izmir ( Hususi) Izmir lig maçlan tır. 



ı-EadisE-ler K.arşısında_J 

APA~TOMANLA~ 
B ir dostumla beraberiz.. İki tara

fına sıra sıra apartımanların sı -

ralanmı~ oldukları bir caddeden geçiyo -
ruz. Ben gözüme ilişen apartıman isim
lerini okuyorum. O arkasından mütalea
sını yetiştirıyor. 

c Varan bir apartımanı>. 
- Arkadan; varan iki, varan üç apar

tımaniarını da yaptırmıya niyetli: 
c Uğurlu apartıman>. 
- Desene bunu yaptırırken, ikincisi -

nin de temelini attırmış. 
Koskoca bir apartımanın önü:.deyiz .. 

Katları s:ıyıyorum: 

- Sekiz kat; ismi de: 
cP.:Le YctPr>. 
Dostum b:ı~ını iki tarafa sa Uıyor: 
- İnsaf yahu, daha ne olacaktı• .. 
<Nesrin 3partımanı>. 
- Apartırnanın sahibi, apnr~ımanı !rn

rısrnm i:sWne etmiş olacak. anlaş1Mı. 
kılıbığın bir!. 

cHasreh. 

- Nihayet kavuştun değil mi? Fena 
da olmamış. En aşağı ayda !kl yüz lira 
getırir. 

DığerlPrine nazaran çirkin bir apar!1-
Il":ın onüodeyiz: 

c:Millet Beğendi •. 
- Kuzgunun yavrusu kuzguna güzel 

gelir diyenlerin hakkı varmış. 
cMuda apartımanb. 
- Acaba bir sene geçince yıktırıp ye

rine yı>nisin! mi yaptıracak? 
Büyük apartunanm üstündeki yazıyı 

güçlükle okuyabiliyorum. 
cOplumur. apartımanı>. 
- Oğlununki böyle ise, acaba kendi -

ninki nasıl? 
cAllah verdi>. 
- Allah kimine apartıman verir, ki -

mine kümes bile vermez. 
cAçıkgöz apartımanı>. 

- Acaba elçabukluğile mi elde etti. 
cSelamet apartımanııı. 
- Çok şükür apartımanlar bitti, biz de 

selfınıete çıktık. ismet Hulüsi 

C Bunlan biliyor mu idiniz? ~ 
ilk sun'i göz ve diş Tutunun zararJ 

İtY. sıın'i gü:ı:ü ve Tütünün ne ka -
d:91 kulJananlat dar fena ve zarar-
rnuSP." ıler o~ rr.t.ş- lı bir madde oldu-
larriır. Nıtek:m ğunu esasen koku-
Tl:!Vl cıtta buns da- su kafi derecede 
iı bU" kayıd vao:d.r ifade eder. Meseli 
Bu cöz ve bu ~iş ateşböceğine tü -
bır genç kız ~çın tün dumanını üfli-
y a p t ı r ı l rn ı ş - yecek olursanız, 

tır. Sonra, bu bah- bu böceğin sihir-
se avdet eden meşhur Fransız operatörü li lambasını derhal 
Ambruvaz Pare olmuştur. söndürdüğünü görürsünüz. Demek ki tü-

* tün nuru bile karartıyormuş, nerede 
kaldı ki sıhhati bozmıyacak. 

Deniz suyundaki tuz zehirdir • 
Denizde bir çok OUnyamn en seri treni 

hayvan yaşar. İn-~ Demiryolu üze -
sanlar banyo ya - r & rinde elde edile -
par, fakat hiç bi - ' ...... bilmiş olan en bü-
rine bir şey olmaz. - --= ._,; yük sür'at saatte 
Çünkü deniz su - (210) kilometredir ve Almanyada, bir e
yunda rnevcud tu- lektrikli trenin tecrübesi esnasında bu 
zun içinde öyle sür'at temin edilebilmiştir. Fakat tec -

rıaddeler vardır ki onun zararını gi - rübe sür'aUeri daimi suretle idame edile
derirler. Fakat Amerikan alimi Jak memektedir. 
Lob'a göre, eğer bu maddeler deniz su- Maamafih dünyada en sür'atle işliyen 
yunda mevcud tuzdan ayrılmış olsalar, tren Berlinle Hanver arasındadır ve saat-
bu tuz, en kuvvetli bir zehir ~!urdu. te sür'ati 132,5 kilometredir. 

Eminönll Ye Karaköy meydanlannın 1 Çocuk F.sirgeme Konunu 
tesisi iti müsameresi 

Karaköy meydanının açılması şehir ~k tütüphanesl için 7.arurl olan bazı 
planının tasdik edilip ~tbik~ ~~e .. başlı- ıt.tıyaçlann kar§ıla.nması maksadlle Beyoğ
yacaktır. Buna mukabıl Emınonu mey lunda Fransız tiyatrosunda güzel bir mü -
danının yedi yüz bin lira harcanarak aamere tertib edllmişUr. 
açılması, bu Husustaki projenin Nafia Kanunusanlnln dördünde verilecek mü -
Vekaletinden tasdık edilip gelmesi ile S&mereyt Vali Muhiddin Üstündağ himaye -
başlamış olacaktır. sıne almıştır. 

-
CÖNÜL ISLERİ 

Evlenmeyi la! ib eden 
Bal .. 1yı •• 

Ankarada oturan bir erkek okuyu -
cum evlenmek arifesinde, evlenmeyi 
takib ed"n günler için yaşama progra
mı yaparken bir balayı seyahati tekli
fi karşı .. ında kalmış, bir ürkeklik ge -
çirmiş, Crenk adetlerinin yavaş yavaş 
bize de sirayet etmiye başlamış olma
::ından sıkiıyetçi: 

- Ne lüzum var buna? diyor. 

* Okuyucumun fikrinde değilim: Bi· 
zim izdivaçlarda yeni evlilere kalan 
hatıra tek bir günün heyecanından 

ibarettir. Düflinün arifrsinde hazır -
lıkla yorulmuc:lardır, düğ"in gününü 

heyecan'a g 'rrrıişkrdir, düğünü ta -
kib eden gi:" nü df' ziyaretlere hasrede -
cek!erdır. Ve a"•ık mutad hayat ta baş
lamış gib:dir. Erkek işine gidecektir, 

kadın evinde d'd!nmiye koyulmuştur 
ve bütün havat tn böylr g<>Ç(;C'"ktir. 

Halbuki garb1ılarda b lediyc daire
sinden cıkan çift, bazan ziyafet ma -
sasma d:ı uğramadan soluğu şimcn -
diferde alır, mali kudretinin derecc
sin" gör" uzak, yahud yakın bir ya -
bancı muhite gider. Artık orada bir 

hafta, iki hafta, bir ay tamamen ve 
münhasLran yekdiğerinindirler. Ken
dilerinde saçlar beyazlandığı zaman 
kalacak hatıra da bundan ibarettir. 

Frenk adetidir, diyorsunuz, öyledir. 
Fakat bt. adet güzelse neden almıya -
lım? Dcmiryollarımızda tatbik edilen 
aylık bilet, denizyollarımızın vapurla
rında ailelere verilen tenzilatlı seya -
hat imkanı, önünüze bir fırsat açmış-

tır. Şimdi mevsim kış, güzelliğine rağ
men bir haftalık Karadeniz seyahati
ni bırakahm, fakat vaktiniz ve maddi 
imkanınız varsa, neden mesela güzel 
izmirc gitmiyesiniz? 

* 
Bayındırda Bay Saffete: 

Yavaş yavaş yerleşen aşk uzun ta -
nışmadan doğan dostluğa benzer. A -

teşli. fırtınalı, heyecanlı değildir, fa 4 

kat sağlam olur. Hangisini tercih et -
meli? Bu, bir karakter meselesidir .. 
Fakat hemen ilave edeyim: Tercih et· 
mek elinizde değildir ki bu nokta üze
rinde düşünesiniz. 

* Aydında Bay (B.) ye: 

Altı ayhk . bir miiddet kafidir, fazla
sını aramıya lüzum yok. 

TEYZE 

SON POSTA 

Dünyanrn en 
bedbaht adamı 

-
Amerikalı polis müfettişi 
Şarloyu bir türlü ele geçir
meye muvatf ak olamıyor 

B irinci.kanun 11 

Eniştesini öldüren bir 
adam muhakeme ediliyor 
Suçlu cürmünü itiraf ediyor "Çok sarhoşdum, hemşirem 

hasta olduğu için de müteessirdim, eniştemi 
vurdum , ama nasıl vurdum , bilmiyorum,, diyor 
Beyazıd civarında bir kahvede e - Sultanahmed 3 üncü sulh ceza mahk~ 

niştesi Mehmedi bıçaklıyarak öldüren mesinde muhakeme edilmiştir. 
Bekir oğlu Abdülvehab hakkında ya - Cağaloğlunda oturan Antikoni is • 
pı1an ilk tahkikat neticelenmiş ve suç- minde bir kadın, üç gün evvel Asp~ 
Ju ceza kanununun .f 18 inci madde'il - yayı hizmetçi olarak evine almış, fa -: 
ne göre tecziyesi talebile Ağırceza kat dün para çantasının ortadan kay • 
mahkemesine verilmiştir. bolduğunu görerek, kızdan şüphe et • 
• . ahk ed miştir. Abdülvehabm m em e: 

_ H:a· günü Cerrahpaşa hastane- Bu şüphe üzerine, üç günlük hiz • 
sinde ı7r::n hasta yatan hemşirem metçinin üstünde bir araştırma yapıl • 
H · · · arete gı"tınic:tim. Hemşı· _ mıştır. Bu araştırmada, genç kızın ko--
urıyeyı zıy ~ d lb" d"k"l . b' . ast 

w hast ydı me'yustum. Hasta- lun a e ıseye ı ı mış ır cısme r • 
ı rer;; agır ıW:tan ~onra bir yerde rakı lanmıştır. Kol sökülünce bunun An ti • 
,~et.· en Soayn da 0 civarda bulunan Va- koni'nin valdesi tarafından kendisine 

llÇ ım. nra h d" d"] k tl" b" .. ük" ldu 

ŞaTlo ıon filminde 

Nevyork (Hususi) - Halen dünyanın 
en bedbaht adamı, Amerikalı polis mü -
fettişlerinden Lavelle isminde bir adam -
dır. Bu zavallı adam,ın bedbahtlığının se-

bebi de dünyaca Şarlo diye tanınan meş
hur komedi artisti Charl~ Chaplin'e bir 

mahkeme celbnamesi imzalatmağa me -
mur edilmesidir. 

Bir Amerikalı film stüdyosu, meşhur 
artisti dava etmiş bulunuyor. Muhake -

mc de yakında yapılacaktır. Fakat A -
merika kanunları, müddeialeyhe gönde -

rilen celbnamelerin mutlaka şahsan ken
disine teshmini ve imzasının alınmasını 

amirdir. İşte polis müfettişi Lavelle de 
bu vazife ile tavzif edilmiş olduğundan 

her gün durmadan Şarloyu ele geçir -
meğe ve celbnameyi bizzat kendisine ve
rerek mukabilinde imzasını almağa sa -
vaşmaktadır. 

Maalesef bugüne kadar buna muvaf -
fak olamamıştır. Çünkü Şarlo hem sık 
sık yerini değiştirmekte, hem de gaze -

tecilerin ve diğer mütecessislerin naza -
rından kurtulmak için hizmetçilerine 

kendisini arıyanları savmalarını tembih 
etmiş bulunmaktadır. İşte bu sebebden 
dolayı koca polis müfettişi şaşkına dön -
müş bulunmaktadır. 

Lavelle şimdiye kadar Şarlonun ya -
nına sokulabilmek için dört defa tebdili 
kıyafet etmiştir. Birincisinde kolacı, ıkin-
cisinde acek mektub getiren hususi pos
tacı, üçüncüsünde doktor, dördüncüsün
de de fraklı tek gözlüklü davetli bir cen
tilmen kılığına girmiştir. 

Fakat buna rağmen Şarloyu yakala -
mağa muvaffak olamamıştır. 

Bigahların bir t'mennisi 

hidin kahvesine gidip oturdum. Çok w e ıye e ı en ıyme ı ır yuz o -
sarhoştum, biraz fazla içmiştim. Bu sı gu anlaşılmıştır. 
rada kahveye, hemşiremin kocası Meh- Suçlu hizmetçi dün mahkemede su· 
med geldi. Bana, nereden geldiğimi sor çunu tevil etmek istemişse de, netic~ "' 
du. Ben de hastaneye kadar giderek, de 6 ay müddetle hapse mahkfun edil· 
kız kardeşimi yokladığımı söyledim. O rniş, yaşından dolayı cezası 1 aya indi• 
vakit: rilmiştir. 

- Bir daha onu ziyaret etmiyecek - Adanada mahkum olan suçlular 
sin, dedi.. Adanada dabakhanede çalışan Mus-

- Niçin diye, sordum.. :ıas:arıed~ tafa oğlu Meh.medin derisini çalmakta:rı 
ya.t~n hemşiremi ne diye gormıyece suçlu Sugediği mahallesinde oturan Ali 
mışun?.. oğlu Süleyman birinci sulh ceza mah-

İşte o vakit aramızda kavga çıktL kemesinde yapılan duruşması sonunda 
Söylediğim gibi, o a~ fazla sarhoş- bir ay 20 gün hapse; İstiklal mahalle • 
tum. Şimdi neler oldugu~u hatırlıya - sinden nişanlısı Fatmayı dövmekten 
mıyorum. Bu kavg~da e~tem yara - suçlu Gaziantebli ahÇı Meluned oğlu 
lanmış .. Onu kendi bıçagımla mı vur- Fethi Kalkan ikinci sulh ceza mahke· 
dum, yoksa, onun bıçağı ile mi? .. Bu - ·mesinde bir ay hapse, hurdavatçı A~ 
rasını bilmiyoru~. Fakat, evvelce e. - dullahın Kömür pazarındaki dükka • 
niştem Mehrned ıle aramızda geçmış nından hırsızlık yapmaktan suçlu İlyas 
bir mesele yoktur. oğlu Şeyh birinci sulh cezada bir al( 

Suçlunun sorgusunu müteakib rnah- .hapse, o kadar da nezareti umumiye al
keme cerh alet i olan bıçağın mahke - tında bulundurulmaya, üzerinde esraJ 
meye gönderilmesi ve şahidlerin cel - bulup~urmaktan suçlu H~rriyet ma • 
bine karar vererek, duruşmayı talik et- hal1esınden kuyumcu Seyıd. hak~ı~da 
miştir. ikinci asliye ceza mahkemesmdwe ıkı ay 

<lört gün hapse ve dört lira agır para 
cezasına mahkfım olmuşlardır. Kul lanılmıgan 

Radyoların abon~ 

Ücr etleri i~de edilecek 
Radyo harcını vermiyen]er için ve

rilen son mühlet bir ay evvel bitmiş -

Pollate: 

24 saatteki zabıta vak'alan 
Son yirmi dört saatte şehrin muhtellf 

tir. İcab eden muameleyi ikmal et - yerlerinde beş kaza, bir zehirlenme ve bir 
miyen radyo ve diğer telsiz vasıtalar yaralama vak'ası olmuştur: 
sahibleri bir liste halinde adliyeye ve - ı - Şoför Cevad idaresindeki 1789 nu • 

·1 ic:Jer ve haklarında kanuni takibata maralı otomobil Taksimde Andon adlı blıl 
rı m "' aıia.ma çarparak muhteut yerlerinden yara• 
başlanılmıştır. Ancak, bunların ekse - ıamıştır. 
risi arandıklan haloe bulunamamakta- 2 _ Şoför Şerif idaresindeki Kadıköy be· 
dırlar. Çünkü, evvelce ikametgahları ledlyesi cenaze otomoblll dün Kadıköyde 
tesbit edilmemiştir. Bunun için müd - Rıhtım caddesinde oturan Ali Kalendere çaıı 
d · Alik b h 1 b l parak muhtelif yerlerinden yaralaDU§tır. 
eıumumı çe u şa ıs arın u uruna-

. . . .. 3 _ Çanakkale vapurunda amele Ahmed 
ları ıçın polıse :muzekkere yazılmış - Cevdet dün vapur ambanndıı pamuk balya· 
tır. Bu şekilde harç vermek istemiyen ıarının üzerine düşmeslle altında ltalarar 
rr.dyo sahiblerinden Naime isminde bir muhtelif yerlerinden yaralanmışı Cerrahpa• 
k d d .. dl" iJm;.,.t· N · şa hastanesine kaldırılmıştır. a ın un a ıyeye ver..u•uoı ır. aune, 
Sultanahmed 1 inci sulh ceza mahke - 4 - Büyükdere kibrit fabrikasında çalı• 

şan amele Aliye çalıştı~ı makineye sağ eli• 
mesinde, 25 lira para cezasına rruıhkfun nln orta parmağını kaptırmak suretlle ya-
edilmiştir. Maamafih bozuk olsun ol - ralanmıştır. 

Biga (Hususi) - Pazarköy nahiyes:ni masın radyolarını kullanmıyanlann 5 - Erenköyde arabacılık eden Haşiıl 
şehre bağlıyan şosenin üzerindeki ahşab radyoları en son karar mucibince bir Haydarpaşa lisesi önünde 1294 numaralı a • 

ld ~ t b k k ··h·· 1 kt rabanın arta parmaklı~ arasına ellni sı • 
köprüler tamamen bozulmuş o ugundan or aya onara mu ur enme e ve kıştırmış ve orta parma~ı kırılınıttır. 
bu yol üzerinde seyahat eden yolcular bunlardan radyo harcı alınmamakta - 6 - Ye§llköyde oturan Ayşe, Beyollund• 
hergün tehlike geçirmektedirler. Çanak- dır. Bu kabil radyolardan alın,an abo - kunduracı Beldrden mide ağrılan lçln blJ 

k l f d . . d bu köprüJeri b" ne ücretinin iade edilmesi de alikadar Ulç almış ve zehirlenmiştir. Kadın basta • 
a e na ıa aıresın en ır t 'd 1 . edilm'şt" neye kaldırıhnıştır 

l d"l ktedir B" pos a ı are erme ernr ı :ır. · 
an evve yaptırması ı en~e . · ıga • . • • • 7 - Tevfi~ adlı bir toför dün Befltta§dı 
be!ediye fen memuru Tahsın, terfıan An-. Hırsızlık eden hızmetç1nm akıbetı oturan _§Oför Ibrahlm ııe kavga etm1ş Ye bl• 

kara belediyesine tayin edilmiş ve işinin ı As ismind b · kız hı _ çatla lbrahlmi üç yerinden yaralamlf~ 
. . pasya e ır genç ı r Yaralı Beyo~lu hastanealne kaldınlımf Tev• 

başına gıtmıştır. sızlık suçundan adliyeye verilmiş ve fit yakalanmıştır. ' 

IJat·aksızın masharalıkları : Merhamet 1 
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ı ı Birincikanun 

" Ben bir tımarhane kaçkınıyım! ,, 

Adli Tıbda • 
yenı simalar 

Öğleden sonra odamıza yeni bir hasta geldi. Papağan burunlu, çini mavi gözlü, 
sarııın birisi.,. Suallerimize cevab vermeden olduğu yerde mütemadiyen dönüyor. 

Bunu iki eroinci takib etti. Yedi bela Mehmed ile ayı Y uauf. 

~ -48- l 
Halbuki ben gayet tabii olarak bakı· 

, Yordum. Konuşurken de anormal hiç 
bir hal göstermemiştim. Mübarek deli 
doktorları, herkesi o kadar deli görme
ğe alışmışlar ki.. 

Odaya girdik.. arkadaşlar toplandı -
far. 

- Geçmiş olsun! 
- Ne oldu? 
Anlattım .. 
Karnik sordu: 
- Demek seni tımarhaneye gönde -

"recekler? 
-'Evet.. 
- Sen tımarhaneye gitmeği istiyor 

musun? 
- Evet. 

Röportajı yapan: F arak Küçiilı 
CTercüme Tt lkUbu ııatkı malltu1111') 

• 

- Anlamadığım bir şey var. Herkes Tı.marha.nedetı bi?' manzcmı 

ı 

tımarhaneden kaçar. Halbuki sen kendi in~nırnı~ goruncnn r de b · - h d ıh· b' · · kt ıı 
arzunla gitmek istiyorsun Bu dalgadan ai"-·-ı e enı muşa e e ıç ırıru ı anmadmı. Hatta aç dura-
bir şey anladımsa kellemi keserim. e yorl~~· . . .. .. _ bi1:lrlm. ~~kat gazetesiz asla. . 

_ Hastayım kardeşim. Dışarıda ka _ k Bbu fikdaır daıçımb: kduelird duşurdu. Mutla- . ipek pıkJamt a5Iı ?~et.eyi katladı. Bır 
iırsa gu·· d .. f 

1 
- a ura ır · numarası yapma- sıgara ya ı. esımi mümkün olduğu 

m n en gune ena aşacagım. 1 . • . .. .. 
lialbukı' t a han g'd . . 1 ı idim. Yapmalı ıdim ama, gunduz de- kadar tatlılaştırarak: 

ım r eye ı ersem ıyı o u- • ·ı, . . 't"Uın belki gı gece ... Ne olur ne olmaz, doktorlar - Affedersınız efendim, dedim ga-
.. belki yutmazlar... zcleyi bir dakika lütfeder misiniz? 

- Git bu masalları doktora yuttur. 
Bak bende martaval yutacak hacı gözü Karnikde de bugün bir şeyler var. - Buyurun.. 
\'ar ? Habire yanıma sokuluyor, konuşmak Aldım.. 3 gündür yemek yememiş 

l _mı· . . . . istiyor. Kaninin ise ağzını bıçaklar aç- ?.ir adam iştihasile göz gezdiriyorum. 
Karnık kardeşım, ıs;er yut, ıst:r mıyor. Karadenizde gemileri ba1mış Oyle ya .. Franko ne alemde? Madridi 

.g~~a~a et.. Ben sana dogruyu oldugu gibi surat bir karış. Hocanın gidişi ço- işgal etti mi?. Hitler-Musolini mülaka-
gı. ~aso~l-~dun. cuğa dokunmuş o da mahzun artık si- tı ola~ak.~? 

rn~ _yanından uzaklaşarak ya- nekleri avlamıyor. - lmıınız? 
takların bmne uzandım. .. . _ . . İpek pijamalı bana sual soruyor Eh 

D • .. 1 A . Bugun Salim agabeyin sesı de yok. · 
· ogrusunu soy emek lazım gelırse İ . r . . K 1 kl rah . fırsat kaçırılmaz. Derhal cevab veri-
;arnik doktorlardan daha psikolog. zın5 11. ımış._ bu a. a:ırminl~ lmat ettL . . yorum: 
~Oyle h k'kA b' d li t h . a ım aga eyın ız ı o asının ıyı-ya a ı ı ır e unar aneye gıt- r-. . -c;.ı • "nd . - Faruk, zatıalinizinki? 
ıl'nek ister mı'? Delı"lerın· b' . . .. ıgını 0 0 e yemegı en sonra su, sıgara H d 11 h . en ırıncı soz- . - ık - . - am u a .. 
• ieri akıllı olduklarını iddia etmektir. ıç~eJe ç tıgımız zaman daha zıyade - Kaç gündür buradasınız? 
:aıh?1:1ki ben muayenemde herhangi bir anİpeka ını. .. . . - 2S gündür ... 

a ılıyeci veya hariciyeci doktora mua- pıJa.malı hasla ıle konuşabıl - - Ne için geldiniz? 
Yeneye gitmiş bir hasta gibi bütün has- dim. Salim ağabey olsaydı, irnkam yok 
~lık arazını anlatmıştım .. onlar da cid- konuşamazdım. - Bir iftiraya uğradım. Bendeniz 
di bir kontrole ıu··zum go"rrneksı·zın· ka- bir depo memuruyum. Yanlış vesika -b Dışarı çıktığımız zaman o da bermu- larla fazla olarak depodan 25,000 lira-
ib~l .edivermişlerdi. Gerçi vehlei ulada tad kanapede oturuyordu. Elinde de lık mal çıkmış. Şimdi bu suiistimalde 

ır ınsarun kendi kendine delilik yor- bir gazete vardı. benim de parmağım olduğunu iddia e-
lnıyacağı akla gelirdi Bahusus ki ben Şu adamdan gazeteyi istesem? Yanı- derek beni tevkif ettiler. Tabii bu hak
~dliye tarafından değil zabıta tarafın- na soku}dum, gözuciJe gazeteye bakı- sız karar asabımı fevka1ade müteessir 
klan yollanıyordum. Yollanıyordum a- yorum. iki gündür gazete okumadım. etti. Zaten ötedenberi anormal bir a
ma, ne de olsa .. mahaza hüküm ver - . Bende hiç bir tiryakilik yoktur. Rakı, damım. Ne yaptığımı bilmem. Avukat-
tnekte acele etmiyelim. Belki mahsus sıgara, nargile, esrar, eroin bunların (Devamı 13 üncü sayf'lda) 

SON POSTA, Sın r '\ 1 

Tarihi tedllikler: 

Karadan gemi yürütenler 
• .. * 

Kleopafra lamb bcqlar b'Jflamu kaçtL Antavan koca ordusunu yiiz. 
iUtii baaluırak onflJI arkamdan koıtu. Oktav onlmı daha çabuk ya. 
kalamak için, Moranm cenubundan dolaıacak yerde, fÜndiki Korint 
luınalınm btılanduia allı mil genifliğindeki benalıtan gemilerini kı. 

~- iDlürule geçinli. 

Yazan: Turan Can 

Mühim bir şeyden bahsettiğimiz za- ı Hakikat fUdur ki ikinci Mehmed çok 
man bunu aklına sığdıramıyan bazı kim- münevver, zeki bir adamdı. Birkaç dil 
seler hemen alaylı bir gülümseme ile sö- bilirdi. Bu dillerin arasında latince ve 
zümüzü keserler: rumca da vardı. Kendinden evvel ayni 

- Böyle şey olmaz! işi yapanlan samnz ki okumuştu. Bil~ 
Bu sırada onlara verilecek cevab şiin- olması veya son defa kendiliğinden bul

di şu anda adını hatırlıyamadığımız bir ması ayni derecede ehemmiyetli sayıla· 
şairin H<l mısraıdır: bilir. Çünkü hareketlerin kıymeti neti· 

Olmaz olmaz, deme! Olmaz olmaz! celeriJe ölçülür. 
Güzelim, alemi imkcindı.r bu... * 
Gemilerin karada yürütüldüklerini ay- Fatihin gemileri karadan nasıl yürüt-

ni şekilde karşılıyanların bulunmadıkla- tüğünii çoğumuz biliriz. Bizans donan· 
rır:a yemin edemeyiz. Fakat az çok oku- ması Halice kapanmıştı. Halicin ağzında
mu~ olanlarımız bilirler ki Fatih Sultan ki bir zincir Türk donanmasının oraya 
Mehmed İstanbulu almak için uğraşırken girip te diğer yerlere nisbeten daha zayıf 
gösterdiği büyük sebat ve deha eserleri olan duvarları zorlamasına engel olu
arasında gt;?mileri karada yürütmek im- yordu. İkinci Mehmed, Dolmabahçedeıı 
kanını da b~r defa daha göstenpiştir. Küı;ükçiftlik, Şişli bayırı ve Kasımp~şa 

Bu işi yalnız Fatihin yapmış olduğunu deresi boyunca bir yol açtırdı. Kızaklar 
sananlarım1z herhalde aksini bilenleri- döşetti Don ve zeytinyağlarile yağlattL 
mizde:-ı pek çoktur. Belki başkalarının Sonra bir gecede yetmiş kadar gemiyi 
ayni dehayı gösterdiğine inanamıyanlar, mandalar ve askerlere çektirerek Halice 
Fatihin bu işi kendi kafasından değil, imlirtti. Oradan da kale duvarlarını zor
kcndilerinden evvelkilerin verdikleri ör- lamağa başladı. fstanbulun alınmasında 
neklerden çıkardığını kabul etmiyenler bunun büyük tesiri olduğuna şübhe yok-
pek çoktur. l tur. (Devamı 13 üncü sayfada.) 

1 idi. Gitmeden evvel kulağıma fısılda- Serbestce nefes alabilmek ıçın bir Bir arkadaşa yapılan ufak bir şaka 
ciı: saniye daha dışarıda durdum, kalbi - yüzünden bana ne kadar işkence edi-

" Son Posta ,, nın edebi romanı: 

Bir Genç Kızın Romanı 
- Sakın darılma Selma; vallahi ken- min çarpıntısını yatL'jlırmak ü.midile yorlardı Allahım! İnsanların hepsi ha

d.imi tutamadun da öksürdüm; yoksa bu göğsümün üstüne iki elimle kuvvetle in .. hatta kendisini anne gibi sevdiğim 
kadarcık. şakadan ne olurmuş"? basıyordum. bu kadın bile ... 

- Haydi hava al kızun, seru ve Niha- - Giriniz! Kaç dakika bu vaziyette kaldığımı 
li de evlerinize salıvermemek için bir Bu kat'i ve şaşmaz emir karşısında bilmiyorum. Halının üstünde bir ipek 

Muauex Tahsin Bcrkand çare düşünüb buluruz elbet le ... Bu haf- bir saniye daha dışarıda durmama im- fışırtısı sessizce bana geldi ve ellerimi 
BİRİNCİ KISIM Tacağını işidince Sabahatin gözleri par- ta ci.ınbilijümtiz var- yaşasın İı.mir kız kan yoktu. Bir kedi yavaşlığile içeriye tuttu. 

Bu akşam öyle tuhaf bir şey oldtı , 4, iı; derhal onun da ayni cezaya çar _ lisesi! süzüldüm ve arkamdan kapıyı ağır ağır - Yaptığın şeyin fenalığını kendin de 
ıhaıa gülmekten kendimi alamıyO' -· .' nak için bir şey düşündüğünü anla- ve gıcırdatmamağa dikkat ederek ka - takdir ediyorsun değil mi Selma? Bak 
baıa kahkahalar boğazıma takılıyor. c..m ve kirpikler.imin bir hareketile o- Yemekten sonra bahçeye çıkan ka- padım. ben daha bir şey söylemeden sen bunu 
· Yemekhanede Emele güzel bir oyun nu teşvik ettim. pının önünde durmuş, ki.ıçlik bir kızın 1 Kabahatli olduğumu bildiğim için bir anliyarak azab çekıniye başladın; tesa-
aYnamt~un. Perihanı, Şefkati, Saba - - Selmaya verdiğiniz tam manasile göğüslüğül}Ün açılan kopçalarını ilik- adım atamıyordum. Onun gözlerinin düf bu ihtiyatsızlığmdan haberdar et. 
bati, Fahriyeyi ve Belkısı kışkırtarak bir ce7,a değil ki hocam .. 0 nasıl olsa liyordum. Bir hademe yaklru_ılı. sert \'e itham edici bakışlan omuzları - meseydi bu hareketin seni nerelere sü-
~Vallının yemeğine avuç dolusu tuz ve I mektcbde kalıyor. - Sizi müdire hanım çağınyor. mın üzerine bir yük koymuşlar gibi be- rükleyeceğini idrak edebiliyor musun? 
bıber doldurmuş, kızcağizı öksürük - Bütün başlar bize dog" ru dönmüştü. Kalbim bir lastik lop gibi hopladı. ni ez!yor, dizlerimde ayakta durabile - Başımı agı· r ag·ır k ld k "d" 
t 

· · b"' .. ·.. · . . .. a ırara mu ıre-
en boğulacak bir hale koymuştum. O- Dudaklarda belirsiz bir tebessüm \·ar- - lşte kıyametın uyugu şımdı ko - cek kuvvetı bırakmıyordu. Oyle zavallı m· .. ··ne bakt m a·· 1 . • hu b d B 1 , • • k' . . ın yuzu ı . oz enmız çarpış-

n u gayri tabii öksürüğü ve bizım ı. unu görür görmez nöbetçi hocanın pacak. . . ıdım ı kendımı tutmasam hüngür hün- t 0 k'lerde derin bi h'' .. _ 
6Uç üstünde yakalanmış gibi korkak bumu bir domates gibi kızardı.. elleri 1 Vakit kazanmak ıçm merdivenleri gür ağlıyacaktım. dı. bnun 

1
b .. 1 . ber duzubn vkatr. ıv t b' . . 1 - . kl .. .. ı, ense u soz enn n e ıra ıgı 

. : eiaşlı halimiz nöbetçi muallimin gö- ırbırmin içinde kilitlendi Bu çok fe- agır agır ve aya· arımı suruyerek çı - - Ah şu domates burunlu Fatma ho- b'' -k h ı· k t' 1 b k "''-d . A · ' . . d F t . h .. .. . . uyu ayre ı, var uvve ım e a ış-
!'""'-'1 en kaçmadı ve grupun elebaşısı na hır alametti.. fırtınanın kopacağı karken ıçun en a ma ocaya kufur - cayı hır elıme verseler! 1 . t' Dl . A 

1 
d . arıma vermış un. 

L arak, her zamanki gibi, gene ben ya- apaşıkardı. er savuruyor um. Bir Buda heykeli gibi hareketsiz du-
r-alandım. Fatma hocanın burnunun kızarması - Böyle ufacık bir hadiseyi müdire- rarak gözlerimi yerdeki halının çiçek- - Yazık sana Selma; on senedenberi 

- Selma, bir izinsiz ... Hafta sonunda ve ellerinin kilitlenmesi, gl.tzel havayı ye kadar çıkaracak ne vardı sanki? Fe- lerine dikmiş bekliyordum. Müdirenin seni öz evliıdım gibi bağrıma basıb sev· 
eve gitmiyeceksiniz. gösterirken birdenbire «şiddetli fırtı- na kalbli, hain kad.ı~! yalnız siyah elbisesinin eteklerini gö- diğimin mükafatını bana böyle mi ve· 

Benim gibi bütün ömrünü mektebde na• ya düşen bnrometre rribi hepimizi Verdiği cezayı kafı bulmuyor duysa rebiliyordum; fakat bu siyah kumaşın recektin sen? Bense, kendi istediğim 
ıgeç· · b h · gibi büyüttüğüm kızımın dürüst ve sağ-
b ıren bir insan için hafta sonunun korkuttu. ken.disi da a agrını veremez miydi? kıpırdayışında bile bir öfke dalgası se- . . . • .. . 
aşka günlerden hiç bir farkı yoktu ye - Selmaya \'erdiğim cezayı az bulu- Fakat bende <le kabahat vardı doğru- ziliyordu. . . lam .karakterlı hır ınsan olacagını umıd 

Plsalamazdı; fakat bu, esas itibarile nasıl yorsun öyle mi? Fena kalbli kız ... O su: Yapacağım şakaları bu fena huylu Niçin konuşmuyor yarabbi? Bir şey etmış v: senden bunu beklemek hakkı
D bir ceza idi ve mekteb nizamlarını halde sen de hafla tatilini mektebde ve asık suratlı hocanın nöbetçi söylese, bana darılsa, beni dövse, fa- n~ kendımde bulmuşt~. ~e kadar a.cı 
~7 hocalarını sayan iyi bir talebe sıfa- geçir de izinsizin ne demek olduğunu olduğu bir günde mi yapmalıy - kat bu beklemek işkencesi bitse artık! hır suk~tu hayale ugradıgımı tabının 
ıı.ue başımı önüme eğip boynumu bük- anla! dım? Yarına kadar sabretseydim, Bir daha Emelin yemeğine tuz biber cdemezsın. 
~em. ve meyus bir tavır alınanı lazım- Ne ise, tehlike hafifce atlatılmıştı ... ne~'eli ve güler yüzlü Nezahat ekmek mi? Allah vermesin! Müdirenin sesinde o kadar ağır ve 

ı. Biz Fatma hocanm hiddetle daha ağır hoca da Emelin öksürüğüne bizim - - Buraya gel Selma! kırıcı bir ifade vardı ki bilaihtiyar ıs -
~en de öyle yaptım, fakat gözlerimle bir şeyler söyliyeceğini ve hepimize le beraber gülecekti. Ayaklarımın ucuna basarak siyah el- lanan gözlerimle yüzüne baktım. 
bi . karşımda oturan Şefkate maskara ızinsiz yerine başka bir ceza vereceğini Müdirenin kapısına geldiğim vakit bisenin eteklerine doğru yürüdüm. Ba- O, başını sallıyarak tekrarladı: 
tn r ışaret yapmaktan da kendimi ala- sanıyor ve bundan korkuyorduk. helecandan titreyordum.. Korkak par- şım hala önümde, gözlerim halının çi- - Senden böyle bir hareket bekle -
tn adım. Bu sefer o kahkahasını tuta- Arka arkaya üç izinsiz yazmanın maklarımla kapıyı hafifce vurdum. çeklerinde... mezdim Selma! Yazıl) sana ... 

adı ve olacaklar oldu. verdiği rahatlıkla yanunızdan uzakla - Sert ve fırtınalı bir ses: - Şu sandalyeyi al, karşıma otur Bir hıçkırık boğazımı bir yumruk gi-
~ - ~~fkat, arkadaşınıza verilen ce - şırken Emele seslendi: - Giriniz! dedi. bakayım; sana söyliyeceklerim var. bi tıkamıştı. Helecan ve teessürden kı • 

:Ya guldi.iği:inüz için size de bir izinsiz. - Biraz bahçeye _çıkıb hava al kı - Korkum büsbütün artmışh; demek Bir somnanbül gibi köşedeki sandal- sılan sesimle kesik kesik söyledim: 
- Ben ona gülmedim efendim. zım. bu akşam, bazı şımarıklık saatlerimde yeye doğru yürüdüm, fakat kollanmda - Bir arkadaşımın yemeğine tuz ve 

tn - Susunuz ... Sesinizi işitmek iste - Emel istemiyerek yerinden kalkmış- kabahatimi affettirmek için onun boy- onu taşıyacak kuvveti bulamadan, göz- biber koymak bu kadar büyük bir ka-
etn. tı. Bizden ayrılmasına sebeb olan ök - nuna sarılıb «anneciğim; bir daha yap- lerimi ellerimle lrnpıyarak hemen ora-1 bahat midir anne .. şey .. müdire hanım? 
Şefkatin tatil gününde benimle ka- sürüğüne içinden IAnet okuduğu belli mıyacağım!• dememe imkan yoktu. ya çöküverdim. (Arkası var) 
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Shirley T emple'in güzel 
bir filmi gösteriliyor 

Bundan bqka Melek sinemasında William Powell 
ile MJrDA Loy'un, Sümer sinemasında da Victor 

Francen'in birer filmi var 

Gelmiye niyetli 
Hapisane müdürü; mahkumu 

tahliye ~erken özür diledi: 
- Affet, yanlış hesab etmişiz, 

seni sekiz gün fazla alıkoyduk. 
- Zarar yok bay müdür, ge

lecek sefer geldiğimde bu sekiz •;;;-.:ı111..:1.1.., 
günü mahsub ederiz. 

Nasll bir numara ? 

Nikbinlik 
- Gene gazetede benden batiıs ' 

sediliyor. 
- Ne yazıyor? 

- Nutku binlerce kiti aDDt-
laml§; diyor .. o binlerce ki§intc 
içinde ben de vardım. 

Atlamasa ayıb 
Piyango bileti alacaktı, piyan-

go bileti satan sordu: - Bir atlet biliyorum. Ot1IS 
- Nasıl bir numara istersi- kilometre koştuktan sonra bb niz? .... __ ._. ... .._._ ... _______ ...ilwı_.:,:.t.;..;,.~ metre seksen yükseklikte bil: 

- Birinci ikramiyeyi kazana- mania atlamlfiır. 
cak olanı! - Sinemaya almı§lar, 0 zama11.danberi, ai'Mm4 cıniati ol- - Tabü atlar .. o kadar hız aı. 

du.m diye kibrinden yanı11.a vanmlıy07'. dıktan sonra atlamasa ayıb! 

Atrler 'J'etnple cŞo.ıtghaıJ Y eflmi Çba Çiaa jU1'1inde 
Bu hafta göreceltmiz filmler arasında bir barda metrem ile birlikte buluyorlar. 

en pyanı dikkat olanlarından biri mini- Metresinin ismi Paulive'dir. Robert evi
Jllini yıldız Shirley Temple'ia bap-olü- ne avdet ediyor. J'abt kansının ısranna 
nü yaptığı cŞanghay Yetimi Çin Çin:t fil- rağmen gene evden çıkıyor ve vaktile 
midir. Sakarya sinemasında gösterilen Simsonun Aşıkı olan David'den para ta
bu filmih mevzuu şudur: leh ediyor. David onu hüsnüsuretle kabul 

Anası, babası Çinde öldürülmiif olan etmiyor. Aralarında münakaşa oluyor. 
(Çin Çin) likabını taşıyan Barbara, hay- Az sonra Robert ölü olarak bulunuyor. 
dudlar tarafından bir köyün soyulması a- Zabıta ife müdahale ediyor. Tahkikat ya-
rifesinde Şanghaya götürülür. pılıyor. Sonunda katil yakalanıyor. 
Şanghayda bulunan rehberi paralannı Atet ıecem 

alıp kaçtılmdan zengin Tommi Randal ta Sümer sinemasında gösterilen bu fran
rafından hmıaye görerek ona tercüman- sızca film, Victor Francen ve Gaby Mor
bk eder. Randal onu kendisile birlikte lay tarafından çevrilmiştir. Mevzuu fU• 

Amerlkaya götürmeje karar verir. Fakat dur: 

- Amca, amca atını utıuttu11/ 

Ne istersin 
Bqı saçsız adam, illnı aşk ediyordu: 
- Sevgilim senin için, her şey, her teY 

yaparım. Söyle benden ne istiyorsunuz? 
- Çok bir şey istemem. Saçlarınızdan 

bir tutam kesip veriniz! 

Evleniyorum 
İki dadı arasında: 
- Artık çocuklardan prtuluyorum. 
- Ne 7apacaksın? 
- Evleniyorum. 

biraz uzaklafıp döndülü zaman onu ye- Liza kocasının himayesinde hiçbir şe-
rtnde bulamadığından artık fazla düşün- ye ihtiyacı bulunmadan müreffeh bir ha.. Tedavi 
meğe hiç lüzum görmez. yat sürmektedir. Fakat az sonra Lerj ile Doktor_ Sizi se-

Az sonra Barbara, yanından hiç a- alakadar olmağa başlar. Lerj genç ve nelerdenber· h tsız , kan b. vuka M .. dd uml ı ra a 
yırmadığı sevgili köpeği ile birlikte va- ça.ış ır a ttır. u eium eden bu ha t ı kta 

P
urun ambannda bulunur. Fedor Andreyev onu adeti himayesine al kurta k sb~ ı t nk . .. raca ır e 
Tommi Randal da onu ~l Süzan mıştır. Fedor 50 yaşında, çok cıddi ve su-

Karter ile himayesine alır. küneti seven bir adamdır. Karısı Lizayı çare var, denizde se-
Çin Çin, önce Singapor konaolosluğu- mes'ud etmekten büyük bir zevk duy- yahat! Hemen bir 

na, oradan da yetimhaneye teslim oluna- maktadır. Fakat bir eksiklik hissediyor. gemiye binip seyaha
caktır. Günün birinde Lerj, müddeiumumi te çıkmanız kabil mi

Fedcırun takib ettili bir katilin müdafaa. dir? 
-. u deruhte eder. Müddeiumumi ken- - Tabii kabildir 
dic:ıne gülerek der ki: doktor. Ben bir gemi-

Diş ağnsı 
Kapıyı yabancı bir erkek çaldı, biz • 

metçi açtı. 
- Bayan evde mi? 

- Evde amma elifi alnyor. Ximaeyi 

kabul edemez. 
Yabancı erkek güldü: 
- Ben de bunun için geldim JL. Ba • 

yanın takma dişlerini getirdim. 

-- Oğlurr. evinizin camını ma kıf'dı?. 
Ôdeyer.ck miyim? Ne münaaebeıl Bı1' 
daha böyle şey söylediğinizi duymı
yayım. Oğlum bi7' tanesini kıt'dıyıa 
be11. gelir., bütün camlarım.ıı birden. 
kıranm. 

- Babam evlenmemizin aleyhinde. 
- Desene evlen.emiyeceO\f. 

- Madalyam görünmüyor, sakalım· 
da madalyanın görü11.eceği kcıdar u
fak bir delik açacaksınız. 

Fena 
Acemi avcı elinde tüfekle tüfekçiye 

ıJrdi: 
- Bu tüfek fena, dedi, geri getirdim. 
- Ne fenalığı var bayım? 
- Ava gittim, hiç bir av vuramad81l 

döndüm. 
~ 

ikisinden biri 
- Keşki ölseydim. 

Matem marşı 
Kaynanası öldüll 

gece, evde ıslık çala 

çala dolaşıyordu. X.. 

nsı bağırdı: 

- Annemin öldüll 

gecede ıslık mı çabs 

yorsun? 
Tommi; Süzan'ı onunla evlenmeje ilc

na eder. Bu suretle onu evlldlık edinebi
lecektir. Suzanm eski nişanlısı, onları 
San Fransiskoya geldiklerinde boşanma-
1• mecbur kılmak için her ikisi hakkın
da da miitekabil hatalar icad ederse de 
ç;n Çin hikime ebeveyninin kendisine 
perestiı ettiklerini isbat eder. 

- Yavrum, pyed bir kurtarma çar~ nin kaptanıyım, se
bi.iyorsan ve düşünüyorsan müdafaa etı ferden bugün geldim, 
Ha~k müdPfaadan zevk alır! yann gene sefere çı

Letj, bu !ÖZ}erden cesaret alır. Mükem- kacajım! 
- Bilô1™ ev~ceğiz. Çü'Rkü babamın aley•.i!;de bulundultı te31ler hakkın-
cJa annem daıma cılehde ıöz qler "e cmnemin dediği oluf'. 

- Darılma kancı-· 

"""m, buna ıslık çU. 

mak demezle:r. Islı1Dıı 

la matem marşı çab

yoıııbı. 

Kocaımn iti pk 
Melet sinemamnda gösterilen bu fil

min başrolleri Myrna Loy, W-ılliam Po
weJl ve Elissa Laneli tarafından yapılımş
br. Mevzuu şudur: 

Nik Şarl ve kansı Nora bir ayafette 
ıken teyzezadeleri Simaon'dan telefon e
diliyor. Derhal yardıma gelmeleri istenl· 
liyor. Simson'un kocası Robert üç gün
denberi kendisini terketmiftir. 

Kik ve Mora ife glrifiyorlar ve Robertl 

mel bir müdafaada bulunur. Katilin be· 
rat>ti yaklapnaktadır. 

Fakat tam bu 11rada Fedor, bir müba
şirin kulağını bir şeyler fısıldar. Mahke
me hitam bulur. Birkaç gün sonra, kan
sının kendwne hıyanet ettiğini anlıyan 
müddeiuml&Dll intihar eder. Fakat müd
deiumumi muaWıi Lerj ile Lizayı tevkif 
ettiıir. Tam o günde bunlar evlenmek ü
zere bulunmaktadırlar. Tam mahkeme 
günü Andreyev ortaya ~. Kanama 
yanında kalmasını, onu bıraJmwıauını 
rica eder. 

Belli 
- Kocanın geçen pazar ava gittiğine 

inandın mı? 
- Hiç inanmaz olur ınuyum? 
- ???? 
- Ava gitmi§ olduğu, akşam av çan • 

tası bombof eve döndüğünden belli! 

,.,.,.,. 
fazla 

Kadın berberi söyledi: 
- Sizi on yq daha gençleştirsem na-

sıl olur? 
- On yaş daha gençleşirsem bebek oy

nıyacak, çember çevirecek bir çocukla 
ayni yaşta olurum. Bu kadarı da fazla .. 

- Bütü.n JMUtahJdan iyi eden bir ilaç 

Jccffetü.. 
-1l4cı keffede'r etmez heme" vmnı 
11Uniu.nu değifti.nni§. 
- Bm, hapilcmeJle git"dl 

- Bu ne hal? 
- Baban, bir da.ha bu eve qaJc baı-
mıyacakaın, demifti de .• 

Spor 
Şık kadın: 

- Ben sporcuyum? 
Dedi, merak ettiler: 
- Nasıl sporcu olabilirsin, senin bir 

kere bile spor yaptığını gören olma
llll§tır, 

- Günde en az on kere elbise dejif
tlririnı. Bu da bir nevi spor değ!.l m!? 

Sebeb 
- 158 tane fazla telefon mükllemesi 

Jazdık. Bunu kabul etmiyormuşsunuz.. 
-Etmem. 
- İtiraz için bir·sebeb gösterebilir mi-

llniz? 
- Sebeb mi istiyorsunuz? .• Benim tele

farıum 1ot. 

Bekliyor 
Basilin biri fino köpeğini ppka11nm 

lçine koymuştu. Sordular: 
- Neye köpeği şapkana koydun? 
Cevab verdi: 
- Dündenbeıi oradan c1ı,an çıkarmı

JOrum. Dün bir beş kuruşluk yutmıqtU 
da.. 

Yenir yal 
- Damadım, kızımın bütün servetiDf 

bir haftada yedi bitirdi. 
- Kızının serveti neden ibaretti? 
- 'Oç tavı.ık, bir horoz! 

Cenaze otomobilinin şoförü, evlendi

ği gün kamile birlikte resim çıkar
tıyor. 
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BiR ŞAKA 
Hava çok sıcaktı. Tren, kavak ağaçları

nın gölgelediği istasyonda durdu. İki kü
çük arkadAf, Bedri ile Nuri, kompartıma
nın açık penceresine sokuldular. Başla
nnı u1.atarak kalabalığı seyre başladılar. 
Bakır bakraçlarla ayran satan peştemallı 
kadınlar, küçük elma sepetlerini uzata
rak bağrışan küçük çocuklar ve nihayet. 
kendilE>rine yiyecek bir şey atılır ümid'
le, pencere önlerinde dolaşan iri köpek
ler gelip geçtiler. 

Ellerind~ koca sepetleri, ağır bohçala
rile birkaç yolcu koridordan geçtiler. 
BurJarrlan biri kompartımanın kapıı-ını 

a~tı· 

-- Küçük baylar, dedi, yeril1iz varı:a 

b0 n de gekyim! 
Kuçuider gülüştüler: 

- Hayhay, buyurunuz amca! dediler. 
Amca, çocukları için aldığı hediyeleri 

ÖZE'nerek rafı:. koydu. Karşı kanapcye ra
hatça kuruldu. Kuşağının arasından çı

kardıaı tabakadan iri bir sigara sarmağa 
başladı. 
İstasyonun kampanası üç defa vurdu. 

Lokomotife en yakın bulunan vagondaki 
memur borusunu öttürdü. 

Tren raylar üzerinde ağır ağır kayma
ğa başladı. Satıcılar ümidlerini kestiler 
ve boş kalan ellerile yolcuları selflmetle
diler. 

Fakat aç köpekler, kendilerine yiyecek 
bir şey atılır ümidile, treni bir müddet 
daha takib ettiler. Nihayet kuvvetleri 
tükenince dönmiye mecbur kaldılar. 

Amca sigarasını 'tutuşturdu; trenin 
sür'ati o kadar ho~na gitti ki köyünde 
söylenen bir prkıyı manldanmaya baş
ladı. 

Küçüklerin canı sıkılmaya başlamıştı. 
Gözün alabildiğine uzanıp giden bozkır
arda ınsanı eğlendirecek bir manzara 

yoktu. Bir eğlence yaratmak lazımdı. 
Küçük Bedri arkadaşının kulağına bir 

şeyler fısıldadı. 

Ve gülüştüler. 

Nuri yeni gelen yolcuya dönerek: 
- Amca, dedi, siz bir pehlivana ben-

2iyorst•nuz! Köyünüzde iken güreş yapar 
mıydınız? 

- Yakın zamanlara kadar güreşirdim. 
Fakat artık bıraktım. Ama gene kuvve
tim vardır. Allahın iznile sizin gibi "'a
nıane çocuklarının hepsini yere vururum. 

- Aman amca o kadar büyük söyleme! 
- Töbc olsun sahi söylüyorum! 
- Peki amca bunu bize isbat et! Bak 

IU gördüğün halkayı en zorlu pehlivan
lar bile çekemiyorlar. Bu ifi sen yapar
san başpehlivan olursun! 

Gösterdikleri halka cimdad işareti!~ 
idi. Saf adam bunun neye yaradığını bil
miyordu. Ne olursa olsun bu (zamane 
çocukları) na kuvvetini isbat etmek la
zımdı. 

Yerinden kalktı. Büyük bir iş yapma
ia hazırlanan bir adam gibi kendisine 
çeki düzen verdi. Göğsiinü çıkardı. Sağ 
kolunu havada salladı. 

yük bir sarsıntı ile devrildi. Kafası dö

şemeye çarptı. Tren durmuştu. 

Bütün memurlar büyük bir telaşla ko
şuşuyorlardı. 

İşaret kolunu çekenin bu amca olduğu 
anlaşılınca onu alıp götürdüler. 

B!raz sonra koridorda rasladıkları bi:

meınura amcanın ne olduğunu sordular, 
memur onlara dik dik bakarak: 

- Zavallı adamı kandırmışlar, dedi, 

bu defalık ce~adan kurtarmak istiyoruz. 

Fakat kandıranları yakalarsak cezayı on
lara vereceğiz! 

Amca büyük sözünün kurbanı olmu~tu. 
Bununla beraber küçük yaramazlar da 

bir daha hiç kimse ile eğleruniyecekleri

ne yemin ettiler ve amcanın ceza alma
ması için Allaha yalvardılar. 
.._. ................................ ·-·-·-···-·-----
r ~ 

Geçen bilmecemizde 
Kazananlar 

27 İkinciteşrin tarihli bilmece -
mizde kazananları Pazartesi günii 
gazetemiz sühuılnrında bulacak -
sanız. 

Bu talihli okuyuculardan İstan
bulda bulunanların hediyelerini 
pazartesi, perşembe günleri bizzat 
idarehanemizden lamaları lazım -
dır. Taşra okuyucularımızın hedi • 
yeleri posta ile adreslerine gön • 
derilir. 

---···---·-.... ·····--·-··········--·-· .. ----
Köpekle çift sürme 

Halkaya yapıştı. Bütün kuvvetile çekti. Kanadanın şimalinde köpeklerle çift 
Daha kolunu aşağı indirmemişti ki bil- sürerler. 

VEND IBDLMECEMÖZ 
Ressamla oğlunun 

resimlerini koyuyo
ruz. Uygun gelecek 
:renklerle boyadıktan 
sonra bize gönderirsi
niz, en iyi boyamış o
lanlardan bir kişiye 
güzel bir kab içinde 
buyuk bır albüm, bir 
kişiye bir çay finca
nı, dığer yüz kişiye 
de ayrı ayrı hediye
ler vereceğiz. Hedi
Yelerın üzerlerinde 
•Son Posta Gazetesi• 
Yazılıdır ve bunlar 
küçuk okuyuculan
lnız için bilhassa yap
tırılmıştır. Bilmeceye 11.-....l~~---===:~~~=:..--..;;;;.;;;;;:;.._.=;:...~ 
~vab verme müddeti on beş gündür. Bil mere zarflarının üzerine cBilmece, ke
~iJe, bi1mecenin gazetede çıktığı ta rihi yazmt.~ ı unutmayınız. 

SON P"OSTA 

ı C Meraklı ve Faydalı f / 
Balığın biçimi 

Bu bir cins balıktır. Aerodinamik bir 

oıçimi vardır. İnsanlara denizaltı gemi

.erini, vesaireyi icad etmek fikrini ve

cn bu balığın biçimi olmuştur. 

Fakirlerin hüneri 

Hindli fakirlerin belli başlı marifetle

rinden biri de, iki direk arasında geril

mij bir demir tel üzerinde yatmalarıdır. 

Bir nakil vasıtası 

Japonyanm dağlık yerlerinde, insanla
rı sırtta taşınan iskemleler içinde şehir
den şehire naklederler. 

..---------..--------~~~~~~--

Bay Veli zengin blr ıplııdl. Berbee snt 
veren etıenceıer onu tatmjn eunez ol
muttu. Yeni eğlenceler lcad etmek ı.te
dl. Eline geçlrdlti bir zan.llı siDcabı m&
saaınm a7atına balladı. Giintın blrçot 
saatıertnı ona eziyet etmekle ııeç1rtrdL 

Bir &kfam blr :yerde ,.mele daft\11 lıdL 
Tıka bu& karnını doyardu. BftDe diller 
dönmez piJamalarmı rt)"dl .e yatalm& 
uzandı. Kulaklannda TISlldayan stn1ıll
neklerl, derl.slnde gnlnen tahlatunııa
nnı sesm.l7ecek kadar dennanmdı. 06s
lert alır ağır kapandı ft uyudu-

Bu döner dolabın, Bay Velinin ıcıramı
yacait kadar satıam demir çabUlan 
vardı. Bay Vell çubuklara dokundukça 
dolab durmakaızın dönüyor, ft ona bti
yük bir azab 'ftri10rdu. 

ROYA 

Gilniln birinde tıelden bir döner dolab 
yaptırdı. Bu dolab küçüktü. Hayvancık 
tellere dokundukça, dolab dönerdi. Hay
vancık eziyet çekerken Bay Veli de elleri 
arta.mıda kalıtaha7la gülerdi. 

Bir ıiln onnl.llda ~ten tocaman a
taçlann gölgesinde Uerllyen blr slncab 
ıördü. Fakat bu, dolaba toyduğu slncab 
rlbl tüçiit detll, çot büyüktü. Bay Veli 
kJM;m&k iatedi. Faka\ uçamadı .. Sincab 
onu JUaladı w bir dO'ler dolaba 
haJ*W, 

Bu bir riya idi. Bay Veli kant.er içinde 
uyandı. 

- Ah anladım, dedi, benl bu hale sokan 
benlın zavallı slncabımın ıztırabıdır. 

Sabahleyin onu hemen serbest bıraka
cağım! 
Bay VeH Bincabmı aalıverdlkten sonra 
bir daha korkulu rüya görmedi. 

- Oltayı elinden alınm! -Al~ın - Ben AD& *'11 eJlmden alamauın demedim mi ldı? 

TAZE YUMURTA 

- Blsde ta:ıe yumurta var mı? 
- TalilnlZ varmı§ baya.n, batın timdi yumurt-
ladı. Gıdgıdat diyen ta vutun aeaüı1 lflt170r 
musunuz? 

... itte fimdl o l&vutun altından aldılmı 
yumurta. bunu da bir bafkaa ıene pm
dl yumurtladı. 
- Te§ekkiir ederim. 

- Taze yumurta aldım, dedindi. 
Taze yumurta bunlar mı, bak bir 
tanesi bayat, öbürü de tamamile 
kokmuş .. 

- Ben merak ettim, hele şu yumur
tacıya kadar lidiP 1f1n a.alını ötre
necellzn.. 

- DükUnda da kimseler yok, 
gıdgıdgıdak sesleri geliyor, he
le oraya da gireyim. 

- Vay ,alancı vay, graanofon.a. ıtıdgıdg1'lak dl
ıe batıran bir pllk koym UI· 



10 Sayfa SON POS T~ Birincikfmun ll 

Me eni kanun bugünkü 
ihtiyacımıza uyuyor mu? 

Bir adamı 
öldürdükten sonra 
yakıp külettiler 

Bükreş temaslarmrn neticesi 
-----

Kanunu medentmlzln bugünkü lhUyaçla- cat bütün §lkAyetıertn tatblk keyfiyetinin (Baştarafı 1 ind sayfada) 
!'lmıza tekabill cdlp etmediği hakkında es - IAylklle yapılamamasından veya tatbike me Hadisenia tafsilatını, başından sonu -
ad Adliye Veklli Mahmud Esad Boz.kurt ile mur olanlann hatalarından ileri geldiğine n:ı .!':aJ:tr -'ulatıyorum: 
muarızlcın arasında cereyan eden münaka- kanllm. McselA., blr boşanma davasının ve- Ö 
a üzerine açtığımız ankete bugün de birkaç 1 ya bilhassa bir nafaka talebinin senelerce Kazamız köylülerinden Yürük mer!e 

c.vukntıınız cevab vermiş bulunmaktadır. sürüncemede knlına.sı bunun bariz bir deli _ dostları Yüriik Ali pehlivan ve arkadaş-
Muslihiddin Adil Ta:ylan'm fikirleri lldlr. !arı, bir gü'l Dirgenler köyünden Ali B:?-

Avukat ve müderris Muslihiddin Adil Kanunlarunız, mUtemeddln memleket - en'< adında birisinin evini soymuşlar ve 
~nylan diyor ki: lerln bugünkü cemJyetıerin içtimai bünye - onun 50 okka yünü ile 80 lirasını ve bir 

ı - Türk kanunu medenlsl Cumhuriyet sine tevafuk eden kannnlnnndan iktibas hat 
rejiminin hukuki cepheden çok de~erll blr ta aynen kabul edilmlştlr. Acaba 0 memle- mikdar yağını aşırmışlardır. Bir dağ ha -
fibide ldlr.11 keUerde tatbikat neticesi müsbet ve müs _ şında bır gece buluşan 6 arkadaş, çal -

Avukat Bay Suad Hayri Ürgüblü de dl - mlr olan bu kanunlar, niçin bizde aksa - dıkları şey!eri paylaşmak istediklcrı z:ı-
:ror ki: yor? İşte, bu noktanın tedklkl ve yukarıda man bunlardnn Ömerin 50 okka yapağı 

c İsviçre kanunu medenlsl milletimi - işaret ve lznh ettıı;ım vechlle tatblko.ttn go- w 

zln ihtiyacına tnmamen uygun bir kanun - rfilen ihmallerin bertaraf edilmesi 16.zmı - ile yağları sattıgı ve yapağıların içine 
dur. Buna karar vermek içln, kanu~n va - dır.11 saklar.an 80 liranın da orada unutularak 
sıfiarını tesblt lcab eder. Memleketimiz hiç Ycşua Eskenazl'nln düşüncesi satılan adama geçirildiği anlaşılmış ve 
blr sahada diğer memleketlerden geri 

0

01 - Avukat Yeşwı Eskenazt diyor ki : bundan sonra Ömerle arkadaşları ara -
madığından İsviçre kanunuflun içtimai bun c- Kanunu medeni, ihtiyacımıza muva- sında kin ve iğbirar başlamıştır. 
ıYemi e uygun olmadığı, hele aradan geçen f'ık ise de ahklimı noksandır. Bu noksanlık Bir gün Dcmre nahiyesine giden Ömer 
uzun seneler nazara alınırsa asla iddia e- halkın kesir ve mütenevvi lhtiyaçlannıı na -
dllemez: zarandır. Meseli\ lbra hakkında kanunu me ve arkadaşları orada kumar oynamışlar 
1 ı - Kanunu medenimlz en genç ve bu denide bir güna hüküm yoktur. İcare bab- ve bu kumarda Ömer kazanmıştır. 
itibarla muasır ibtlyaçlan derpiş ederek 1 sinde lcarel mnzafanın muteber olacağına Bundan sonra yola çıkmışlar, yolda Ö
tedvin edllınlş bir kanundur. Fransa kanu - dalr keza hiç blr maddei kanuniye mevcud merin kazandıklarını geri almak istemiş-
nu glbl eski ve nihayet.siz tadiller gonnüş, değildir. Bu misaller, taaddut edeblllr. ler ve gene kumar oynamağa bac::lamış _ 
tatbiki çok muşkul blr kanun değildir. Binaenaleyh, knnunu medenhnlzin yeni- :.-

2 - Kanunumuz, siyasi ve içtimaı umde- den tedkiki ile noks:lnlarının glderllebllme- larsa da burada da Ömer hasımlarının 
!erimize uygun olarak aınıf ayrılığını da ta- sini temin edecek mevadm da kanuna ld • 170 lira pa'rasını almıştır. 
bul etmemlştir. HattA., muayyen ve mahdut hal edllmesi kat'iyyen IAmndır.. Bundan sonra bu 6 arkadaştan Dur -
mustesnalar haricinde kadın ve erkeği de Snlihaddin Arif l'tlerey'in mütal sı muşun kız kardeşi ile Ömer arasındaki 
musavı addetmiştir. Avukat Salli.haddin Arlf Merey diyor ki: b t h-d· d 

3 Medeni kanun, llUk esası da 110 un- c- Kanunu medent hakkında fikrimi söy- münase e a ısc e ehemmiyetli rol al-
.cu maddesinde evlenme mernslmlnde dlnt llyebUmek için, ahkdmı sabıkamıza bir da _ mıştır. K1.2. kardeşinin Ömerle arasında 
merasime yer vermemekle kabul etmlştlr. klkacık göz atmak fcab edecektir. sıkı münasebet olduğunu anlıyan Dur -

4 - Türk içtimai varlığının en esaslı va- AhkAmı bıkamız, bugünkü ihtlyacatı - muş, arkadaşlarını teşvik ederek onların 

1Sıflarından olan insani kaideleri mebzulen mız:ı hiç bir zaman tekabül etmemekte idi. Ömeıe karşı olan kinlerini arttırmış ve 
tedvin eylemiş ve çacuk hakkında, işçi hak- Sabık kanunda mevcud nazariyeler tatbik 
tkında insanı kaideler tedvin etmlştır. sahasında bir çok müşkllllit arzet~ekte ve bir gece tenha yollarda buluşan bu Yü-

5 - Kanunumuz, ahili.ta ve tıaune intı- ayni nazariye, müteaddit yerlerde başka tur rükler, Öıncri takib etmeğe başlamışlar
~amına muhalif olmamak şartlle mukavele lü tefsir cdllmekt.e idi. Kanunu medenimlz, dır. 
akdinde tam serbesti kabul ederek terbiye- vaziyeti umumi prensiplerden çıkart.arak da- Bir yaz gününün ılık bir gecesinde, Ö-
clllğlnl tcsbit etmlştlr. hn teferrüaUı ve d ha kolay anlaşılacak bir h 1 k 

6 - Kanunumuz. Türklüğil.n en yüce şekle ifrağ etmiştir. Kanunu medeninin mer, asım arının endisine pusu kur -
manevi varlığını teşkil eden alılAka gerek meınlekeUmlzde tatbik edilmesi bir ihtiyaç duğunu anlamış ve tedbirli bulunarak 
-akldlerde, gerek ahkfımı şahaiyede en mü - haline gelmlştL Medenl kanunumuzda en pusuya düşmekten kurtulmuştur. 
ilim mevkii vermiştir. Aile relslne, kan ko - büyük bir teklmül olarak kadınlarımıza ve- Hadise bundan sonra asıl ehemmiyetli 
ca arasındaki münasebnta da.lr olan ablW rilen hakları görmekteytm. Kadınla erkek safhasına giriyor. Geçenlerde bir gün 
kaideler de Türkun ezeli ahilik kaidelerin - arasında -bir, iki istisna bertaraf edlllr - ı Durmusun kız karde · ile bulu n en 
den başka blr şey değildir. se- hiç bir farkın kalmaması bunun en ba- Ö ~ şı şa g ç 

7 - Bugünlerde, devletin toprak kanu - r1z müeyyidesidir. Hatt.lı., Fransa kanununda mer, ona davarlarile birlikte Kofu da -
nile araziye verdiği ehemınlyetl kanunun kadın kocasının izin ve muvafakatini alma- f!ının ıssız ve kuytu bir köşesini tarif e -
ayni mevzuu - tedavül eden bir servet o - dan bir mukavele imza edemiyeceği glbl da- derek ora:va gelmesini teklif ediyor ve 
ıarnk kabul etmesindeki prenslblle bu hu - ha blr çok b.kkllerde de bulunamamaktadır. ikisi anla~ar:ık 800 da vardan mü- •kkeb 
susta çok zoraki ve müşkül knyı1dlar koyan Medenl kanunumuzda, kadınlarımız, bu Eü:"iileril 'I> K f d ğ t 1 · • c d 
mecelle abUmını kıyas ederek; yeni lhtı - akldlerl icrıı.dıı. tam bir serbest.iye mallk • · e 0 u a ının epe erı ar ma 
yaçlann lehine olan vazıyet tamamlle anla- dirler. varıp, yeşil çimenli bir su kenarında bu -
§llır. Boşanma davalarının, kanunumuzun ta- 'uşu:rorlar. 

Hulflsa. edersek bu vasıflan ihtiva eden yln ettiği şekilde icrasını muvafık gorüyo - Gürkrdenberi Ömerin peşinde dola -
blr kanunun muayyen bir takım maddeleri- rum. Eğer kanunumuzda boşanmaya karşı şan hasımları, keyif çatnn Ul\'al!ı genci 
nln bazan aksaması kanunun 1ht.1yııcnnıza bu gibi nıüşkiilAt. olmasaydı, boşanma mlk- d ğ b d T . . 
uymadı~nı kabul ettiremez. Kanunların lh- dan herhalde daha fazla olurdu. a aşın a sevgı ısıle bır ar,ıda bulu • 
tiyaçlarıı uygunluğunu en bariz bir şekilde Yalnız, kanunumuzun bir çok yerlerinde yorlar ve onunla boğaz boğaza b1 ı mü -
izhar eden bir vasıta da anlan tatbik ile eneli!. tercüme hataları vardır. cadeleye ı,ririşiyorlar. 
mükellef olan hll.ktmlerdlr. Adli makinemi - Aile hukuku bahsinde yazılı olan mal or- Ömer he~ kişi ile başa çıkamıyo~· ve 
zln kuvvetini. yüksek kan~nun sevly~lne takl !h. mal ayrılığı ve mal birliği kısımlan boğularak Öldürülüyor. 
çıkardığımız gün - ki bugun pek yakın - da yüzlerce maddeyi ihtiva ettiği halde, bun " . Ö . . • 
dır - bu münaka mevzuubah.! blle olamı- ınr içtimai hayatnnızda aşağı yukan kim • Oldurmen menn cesedının me:-rdr.n-
:yacaktır.• senin tatbik mevkUne nz'etmedlğl nhklimı da bıra:Cılrr.ıyarak ortadan ke&ldırılma -

ıehmed Behram Tuğ''an mütalea51 cAmldlr. sıııı düş-~ :n.n katiller, cesedi bl• katra:ı 
Avukat Mehmed Behram Tuğ diyor kl: Bu gibi husu.satın bertaraf edilmesi tak- ağ~cma ba(lamışlar ve ateşled!.ıclr·r: a -
il'- Ne kanunu medeniden, ne de diğer 

1 
dirinde kanunu medentmlzln içtimai bün - ğaçla beraher Ömerin cesedini yakırnş _ 

kanunlardan esasa milteııuıır: olmak üzere yemlze tevatut edecek bir mahiyet lktlsap 1 • 
mutlak blr ş1k.fı.yet mevzuubahs olamaz. An- edeceğine kanlim.. ardır. Bıdenbire tutuşan katran ağacı-

... - .......... ,.,. -- ---......-- nı'l yağlanrıı toplıyarak ve ateşi ce~ed 

Japonlar Nan kinde çarpışıyo.-Iar itznine. teksi~ ederek cesedi tamamen im-
ha etmışlerdır. 

(Ba.§fa.rafı 1 inci ıayfada) Hariciye ve maliye nazırları, Japonya - Hadisenin yegane şahidi Fatma, 2 gün 
gün öğlendP. sona ermiş ve Nankindexi nın muhasematın uzaması neticesinde çı- sonra vak'ayı alakadarlara söylemiştir. 
Çin makamları Japon ültimatonn.mu c.."- kacak mali güçlükleri ve harici ihtilatı Tahkikat ve takibat sonunda katiller ya
''ahsız bıraktıklarından, Japon kıt'ala - yenobUecek vaziyette olduğunu arkadaş- katanıp adaletin pençesine verilmişlel'-
ı·ınıı hücum emri verilmiştir. lanna temin etmişlerdir. dir. 
Ş0hr: üç taraftan sarmış olan Japon Çan - Kay - Şek Katiller, yanma hadisesinden sonra 

kuvvrtleri, harici surda açılmış olan hır Tokyo 10 (A.A.) - Asahi gazetesi, Ja- maktulden hiç bir iz bırakmak isteme -
gedik•rn geçmeğe muvaffak olmuş ve bir pon hükumetinin sulh müzakereleri için mişler ve külleri arasında elbisesinin de
kapıvı berhava ederek, dahili şehre gır- ilk şart olarak Mareşal Çan-Kay-Şekin mirden mamul olup yanmıyan teferrüatı 
mis!C't'<lir. istifasını ileri sürmekte olduğunu yaz _ da ayıklayıp yok etmişlerdir. 

$ :.'1ri sarmış olan diğer Japon kıt'aları maktadır. Maktulün cesedinden yalnız bir düğ-
aa sıırda gedlkler açarak şehre girmeğe İngiliz bayrağı yerine Japon bayrağı mc hadise yerinde bulunmuştur. 
uğra maktadırlar. Şanghay 10 (A.A.) - İngiliz general 

GPce hul(ı} ettiği sırada Nankin sokak- kon~closu, dün Meidah'da bir İngiliz şa
larınd:ı kanlı bir muharebe devam etmek- lopcsirıin Japon bahriye silahendazları 
tc iriı. tar:ıfından müsadere edilerek İngiliz bay

._T:ı.pon ağır topları ve tayyareleri de rağı yerint· Japon bayrağı çekilmi: ol -
şehr• şiddetle bombardıman etmişlerdir. masmı Janon general ltonsolosu ne7.diııde 

Çirı kıt'alan gece karanlığından isti - protPs.to etrnıştir. 
farl ederek Yangtze nehri yolile şehri Nankindeki Çin garnizonu 
terketmedikleri takdirde, tamamen mah- Tokyo l(l - Nankindeki Çin garn:ıo _ 

Başvehil yarın m üh im 
Bir nutuk sög~iyecek 

(Bcıştarafı 1 inci sayfada) 
16,30 da Ha~kevinde vereceği bir nutukla 
açılacaktır. Başvekil bu nutku~da gü -
nün mevzuu olan bütün iktısndi davalara 
temas etmesine intizar olunmııktadır. 

volmağa mahkümdurlar. numm 100,000 kişiden ibaret oiı:t .tğu söy-
Chnnghai 10 (A.A.) - Reuter ajansı lımnu:lrted:r. Diin ya n er ey e gid iyor ? 

(B41 tarafı 1 inci myfada) 
muhtelif askerl fabrikalar kurulacaktır. 

3 - Fransız ve Romen erkfuııharbi -
yeleri arasındaki temaslar daha sıklaştı
rılacaktır. 

Fransız hariciye nazırile yapılan mü -
zakerelerden sonra Romanya, sulh mua
hedelerinin yeniden tedkikine kat'iyetle 
muhalif olduğunu bir defa daha beyan 
etmiştir. 

Antoncskonun beyanab 
Bükreş 10 (A.A.} - Dün Delbosun şe

refine verilen öğle yemeğinde söz alan 
Antenesco Romen siyasetinin Fransız si
yasetinin ayni olduğunu kaydettikten 
sonra Fransız - İngiliz iş birliğinin ehem
miyetini tebarüz ettirmiştir. 
Romanyanın da Fransa gibi Milletler 

Cemiyetine sadık kaldığını ve her iki 
devletin müşterek emniyetin hareretli 
tarafdarları olduklarını ilave etmiştir. 

l\luhaliflcrin vaziyeti 
Bükreş 10 - Havas ajansının muha -

biri bildiriyor: 
Milli köylü partisinin şeflerinin Del -

bomn şerefine yapılacak tezahürata iş -
tirak etmemek hakkındaki kararları ne
ticesinde çıkan hadise kapanmış adde -
dilebilir. 

Bugün öğleden sonra Delbos, parti rei
si Maniu ile ikinci reis Lupu'nun ziyaret
lerini kabul edecektir. Akşam üzeri de 
daha ziyade muhalefet partilerine men
sub bazı siyasi şahsiyetleri kabul edecek
tir. Bu suretle bütün hassasiyetler süku
net bulmuş olacaktır. 

Titiilesko 
Titülesco, bu son günler zarfında Pa -

rise bir mektub yazarak çarşamba günü 
akşamı Fransız sefarethanesinde tertib e
dilen müsamereye davet edilmediğinden 
dolayı şikayet etmiştir. Fakat bu müsa -
mere, kralın da davetli bulunması hase
bile, yalnız hükümet azalaıile sefirler he
yetine tahsis edilmişti. 

J..ondra 10 (Hususi) - Fransanın Lille 
şehrir.den bildirildiğine göre, 1 ıariciye 

Cenevre komitesi Hatay 
Seçim nizamnamesinin 
Esaslarını tesbit etti 

(BCL§tarafı 1 inci sayfada) 
dır. Görünüşte vaziyette bir fcvkalfide
lik göze çarpmıyorsa da sinsi bir tazyik 
polıtıkası halkı usandırmaktadır. Yeni 
reJimin ilanı münasebetile yapılacağı bil
dirilen umumi af bir türlü ilan edilme -
miştır, hatta af kararından büsbütün vaz 
geç:ildiği de söylenmektedir. 

İskenderunda Sancak için bir yüksek 
mahkeme kurulmuştur. Fakat mahkeme 
riyasetine bir Fransız getirilmiş, aza -
lıklara da iki Ermeni tayin edilmiş, Türk
lere yalnız bir yer verilmiştir. Bu vazi -
yet Hatay Türklerinin ehemmiyetle na
zarı dikkatini celbetmiştir. Bu da Fran
sız müstemleke memurlarının hüsnü ni
yetle hareket etmediklerini açıkça gös -
termektedir. Halkın bütün intizarlarına 

rağmen manda hükumeti idarede hiç bir 
değişiklik yapmamaktadır. 

Antakya (Hususi) - Usbacıların tah
rikatı devam etmektedir. Bunlar bilhassa 
bayram günleri faaliyet göstermişler, Ha
tayuı istiklali üzerine Alevilerden bir 
kısım halkı bayram yapmamağa teşvik 
etmişlerdir. 

Hükumet her sene olduğu gibi, bu se
ne de bayramda merasim yapmışsa da, 
davet edilen Türkler merasime iştirak 
etmemişlerdir. 

Antakya (Hususi) - Yenlgün gazete
sinin kapatılması üzerine İskenderunda 
çıkmağa başlıyan Vahdet gazetesi üçün
cü nüshası toplattırıldıktan sonra kapa -
tılmıştır. 

İntihap niuunnamesi tesbit edildi 
Cenevre 10 (A.A.} - Havas ajansı mu

habirinden: 

muhabirinden: Çin harbe devam edecek 
Tchang-Kai-Chek'in güzide fırkasına Va~in~t<'n 10 (A.A.) - Kadın gazete -

men •tb taburlar, Japon kıtaatmın batar- rıler klübünde nutuk söyliyecı Mar<.şal 
yalan ile bir ıahne açmış ve civarında ve <.,'an-Kay-Şekin hususi müşavın n. Hu -
sur haricinde bulunan tayyare meydanı çih e:-rümle demiştir ki: 
ile kışlayı işgal etmiş oldukları Kwang- 4Nankin ne olursa olsun, iki üç sene 
huaman'a, yani cşeref kapısı• na doğru mücnrlele c!ahi lazım gelse, Çhı harbe 
sür'atle ilerlemektedir. devam «>flccektir. 

Japonynnın koran Tokyo 10 (A.A.} - Gazeteler hususi 

(Baştarafı 3 üncü sayftıda) 
İngiltere ile Fransa ise, nıüşterck bir ide
al sahibi değildirler. Bu yüzden, başta 
büyükler olmak üzere bütiln milletler, 
ayrı tellerden ve ayrı havalar çalan ka
kofonik bir konserle meşgul bulunuyor
lar. Yani maruf tabirile her kafadan bir 
ses çıkıyo:-. Ve bütün bu gürültü arasın
da kiirlı olarak iki adam göze çarpıyor. 

İskenderun Sancağı dahilinde yapıla -
cak olan ille intihabata aid teşkilatı vü -
cuda getirmeğe ve kontrola memur olan 
komisyon, mesaisinin ilk kısmını bitir -
miştir. 

Komisyon, intihab nizamnamesinin 
nıc>tni ile intihabat için tesbit edilecek 
t!'\rihe ve icabcden memurinin tayinine 
müt~allik olarak Mılletler Cemiyeti kon
seyi reisine yapacağı teklifleri tanzim ve 
tesbit etmiştir. 

nazın Delbosa karşı tertib edilen bir sui
kasd meydana çıkarılmıştır. 

Bir müddet evvel Fransız - Belçika hu· 
dudunda §ilphe üzerine yakalanmış olan • 
Buday isminde bir Macarın üstünde ya • 
pılan araştırmada, böyle bir suikasdm 
tertib edilmi~ olduğu anlaşılmıştır. 
Nazırın orta Avrupada yapmakta ol· 

duğu seyahati fırsat telakki eden suikast.. 
çılar, Delbosu Pragda öldürmeği tasarla
mışlardır. 

Prag polisi de bu suikasdla alakadar 
ulan bir adamı tevkif ebniştir. 

Delbos, Lehistandan itibaren sıkı bir 
muhafaza nltında seyahat etmektedir. 

Suiknsdçılar, Fransanın Ceza;r umum 
valisini de öldürmeğe karar vermişler -
dir. 

Resmi tebliğ 
Bükreş 10 (A.A.) - Bu akşam neşre -

.dilen tebliğde ezcümle deniyor ki: 
Delbos ve Antonesko beynelniilel va • 

ziyeti bilhassa merkezi Avrupa bakımın
dan tedkik etmişler ve Fransız - Romen 

,münasebatı üzerinde noktai nazar teati -
sinde bulunmuşlardır. 

İki devlet adamı arasındaki görüşme -
ler iki memleket münasebetlerinin bariz 
vasfı olan anlaşma ve samimiyet fikri 
içinde vuku bulmuştur. İki nazır, görüş
lerinin tamamen tetabuk ettiğini müşa -
hede eylemişlerdir. İki memleketin si -
yaseti de ayni idealden mülhem olmak -
tadır. Bu siyaset Milletler Cemiyetinin 
prensiblerine sadıktır. Ve bu siyaset 
Fransa ve Romanyanın müşterek mütte
fikleri ve dostlarının sağlam münasebet
leri müzaheret etmektedir. 

Belgrad gazeteleri neşriyatta 

bulunmuyorlar 
Belgrad 10 (A.A.) - Buraya ayın 13 

ünde gelerek 15 ine kadar kalacak olan 
Fransa hariciye nazın Delbos hakkında 
gazeteler henüz hiç bir neşriyatta bulun
mamakta ve münhasıran Stoyadinoviçin 
İtalyadaki konuşmalarile meşgul olmak
tadır. 

i s i;. n bu /da artık 
Tifo salgını olmıyacak 
Ş<>hrimizde tedkiklerini bitiren Sıh -

hiye Vekaleti idari müsteşarı Asım dün 
ak~nm Ankaraya dönmüştür. İdari müs
teşar İstanbul hastanelerini kamilen gez
mi~, doktor ihtiyacını, yatak vaziyetini, 
yeniden yapılacak ilaveleri ve paviyon 
işlerini gözden geçirmiş, alakadarlardan 
izahat almıştır. Sıhhiye Vekaleti, İstan
bulun sıhhati ile yakından alakadar ol -
maktadır. İstanbulun sıhhi vaziyeti hak
kında Sıhhıye Vekaleti icab eden her 
türlü ıslahatı yapmak azmindedir. Müs
teşar Asım lstanbulda bu bakımdan ted
ki!mt yapmıştır. 

Diğer taraftan l.stanbulun sıhhati ile 
pek. yakından alakalı bulunan şehir su -
ları hakkında İstanbul belediyesinden is
tenen malUmat gönderilmiş olduğundan 
Vekalet tarafından bu husustaki rapor 
tedkik edilmektedir. 
Kırkçeşme suları çarşamba gününden 

i ·haren kamilen kesilmiş olacaktır. Esa
sen bu su, halen cafi şadırvanlarında, bazı 
mü<>sseselerde bulunmakta idi. 
Kırkçeşme sularının halk tarafından 

kullanılması yasdk ed!ldiği gündenberi 
şehrin sıhhnti hissolunacak derecede dü
zelmiştir. Bundan evvelki senelerde kış 
aylarında bile her gün bir, iki tifo vak'a
s~ kaydedilirken bu kış, günlerce tifo 
vak'alarına ırastlanmamaktadır. Diğer 
hastalıklar da o nisbette azalmıştır. Her 
sene haziran, temmuz ve ağustos ayla -
rında şehirde tifo vak'aları çoğalmakta 

idi. 
Sıhhiye müdüriyetinden verilen te -

m in ata göre bu sene tüo vak'alarına ga
yet az miktarda tesadüf edilecektir. Sıh
hiye v~kaleti, yaz aylarında 1stanbulda 
görülı>n tüo salgını karşısında şimdiden 
tedbir almış bulunmaktadır. Mayıs ayı 
gelince. ::nevaddı gıdaiye sa tan tekmil 
esnaf, bekiir odalarında, umumi yerler
de yatanlar birer defa aşılanacaktır. 

Alman h ey'eti geldi 
Bugün Bühreşe gidiyor 

(Bcıştarafı l inci sayfada) Tokyo 10 (A.A.) - Prens Konoye ile nüshalar çıkararak Nank.hin işgalini ilan 
harb've, hariciye, bahriye ve maliye etmişlerdir. Şehir baştan aşağı donatıl -
nazır1an Çinin üçüncü devletler vasıta- mıştır. Halk ~enlikler yapmak'adır. 
sile -,;aptığı sulh tekliflerini kabul etme
meğe ·arar vermişlerdir. Nankinin su

ı-.-utt dan sonra Çinin hattı hareketini 
ısla tmek üzere de mücadeleye devam 
etm ~ , ayni suretle karar vermişlerdir. 

Danimarka Kralı Londrada 
Londra 1 O (A.A.) - Danimarka 

Kralı ve Kraliçesi Londraya ~imiş -
tir. 

Kendisine (400) milyonluk bir impara
torluk peşkeş çeken Japonya ile Habeşis
tanın üzerine oturan İtalya. Büyük harb
den 20 sene sonra dünyanın arzcttiği 
manzara işte bundan ibarettir. Ve bu 
vurdum duymazlar kafilesi, her gün bir 
parça daha müessü akibete yaklaşıyor, 

1 
yaklaşıyor. - Selim Ragıp Emeç 

Komisyonun, Sancağın ann yasasının 
dcr!>iŞ etmekte olduğu müntahiblere ta -
limat ve Sancak meclisine mE:b'ug intiha
bı için zaruri olan iki dereceli intihab gi
bi intihabata müteallik hususatJ k('lntrol 
etmek üz<'rc gelecek sene başıan?,."ında 
tekrar Sancağa gitmesi muhtcınci:iir. 

Von Schirach dün gece Ayaspaşadaki 
Alman sefaretinde koloniyi kabul etmiş 
ve bir nutuk söylemiştir. 

Geceyi, hükümetimizin misafiri olarak 
Perapnl2sta geçiren Van Schirach ve de 
kuz kısiden ibaret olan Alman gençlık 
daıresı eı kum, bugün tayyare ile Bü'.ı:reŞ(l 
hareket edeceklerdir. 
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11 Birincikllnun 

B i D 
Ü SABA AS 1 

YAPINIZ 

i
l Kullandığmız pud.ramn rengi ne olursa olsun belki de siz.e 'llJ(UD 

g elmiyor. Bazı ..arışınlar, esmerlere mahsus bir pudra kallandıklannda 

kendilerine daha uygun geldiği gibi bazı esmerler de, sarışınlara mah
sus bir pudra kullandıklarında keı.a kendilerine daha uygun gelebilir. 

Bunu anlamanın ~ yüzünüzün bir tarafında bir renk ve diğer ta -
mfmda başka renk pudra tecrübe etmektir. 

~ ta, ambalaj vesair masarif e karşılık olmak üzere İstanbul 622 pos· 
ta kutusu adresine (T. S. 5) nunuzile 12 kuruş gönderdiğiniz takdirde 

size hususi modelde bir kutu pudra ile muhtelif renklerde nümunelik 

4 ufak paket pudra ve 3 kalem dudak ruju gönderilecektir. Mektubu -

nuzda her vakit kullandığınız pud ranın rengini de bildirmeği unutma -

yınız. Bu s uretle yalnız kendi başınıza veya arkadaşınn.la beraber tecrii

be ederek h akiki bir pudra müsabakası yapmış olursunuz. 

Tokalon pudrasının her tene uygun yeni ve orijinal renkleri vardır. 

Ba pudra havalandırılmış, gayri ıner'i ve Jmt'iyyea. sudan müteessir ol

maz. Gazeteler, iki Amerikalı yiizücünün sudan müteessir olınıyan bu 
puclrayı "kullanarak iştirak ettikleri olimpik oyunlarından sonra bile ten

lerinin knt'iyyen bozulmadığını J"&DYOrlar. 

s Ü 
t LA 

MER 
N 
BANK 

U~UMİ MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
15/ 11 / 1934 tarihindenberi Bankamız tarafından satın alınarak bedelleri 

başabaş ödenmekte olan m efsuh 

UŞAK TERAKKll ZiRAAT TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
h" se senetlerinin satın alınmasına 31/l/1938 tarihine :kadar devam 
olunacaktır. 

Hcniiz hisselerini Bankamıza sahmumş "\"C bedelini almamış bulunan 
hissedarların mezkür tarihten e~·el nıii racaat etmeleri ilin olunur. 

İstanbul Aslıye Dördüncü Hukuk Mahke.nesinden : 
Avşe Saadet ve Seniye tarafından önce Susam sokağında Melek apartımanı 

2 numarada oturmuş Despina aleyhine men'i müdahale davasının gıyaben ce
reyan eden muhakemesinde: Davacının otel inşa ettireceğini farzettirecek delil-

lerle karinelerin neden olduğunun davacı vekiline sorulmasına ve müteakiben 
de davacı vekilinin ibraz ettiği plfin maahkemcnin bu baptaki kararında işaret 
edilen hususu isbat eder mahiyette görülemediğinden başkaca subut delili olma-

dığı takdirde davacının müddealeyh Despinaya bir yemin teklifine hakkı bu
lunduğuna karar verilmiş ve davacı vekili de başka delilimiz yoktur. Apartı
man yaptır .. cağımızı protesto ile bildirdik demiş ve fakat protesto dahi davacının 

iddfasını müsbit bulunmamıştır. Binaenaleyh istek veçhile rnüddealeyh Despi
naya bu husus için yemin teklifıne ve yemin davetiyesinin sair tebligat misillu 
ilanen yapılmasına ve bu bapta kendisine yirmi gün mühlet verilmesine ve 

tnahkemenin 12/1/938 Çarşamba günü saat 15 e bırakılmasına karar verilmiş 
olduğundan müddealeyh Despina yazılı gün ve S<ıalle mahkemeye yemini ifa 

için gelmediği takdirde yeminden imtina etmiş addedilerek davanın bu kısmına 
sabit olmuş nazariyle bakılacağı ve bu hususa mütedair yemin davetiyesi mah-
keme duvanna asılmış olduğu ilan olunur. «6277:. 

,,,__~- HAZIMSIZLIK "'4m--... ... 
Bayatın ze\•kirı<len insanı mahrum eder. 

PERTEV f(ARBONAT Komprimelerj 
Ço\ temiz h.- l\arho ırnttan ve toz karbonat almaktaki mUşktllAt göz 

\, _ ününde tutularalc yapılmıştır. Her ecznnede ıatılır. 

SON POSTA 

Son Posta Matbaası 

Ne§riyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
• • ,.~ ... • - S. Ragıp EMEÇ 

SAWPLLlw: A. Ekrem USAKLIGlL 

S:ıy rtt r 1 

40 us • 

1 EC z 
Malatya Bez ve ·plik Fabrikası 

Türk Anonim Şirketi Müdürlüğünden 
1 - Kurulmakta olan Malatya Bez ve f plik fabrikamız iÇİD Sümer Bank 

K ayseri Bez Fabrikasındaki kurs ta usta natnzcdleri yeti§tirileceğinden a
şağıda yazılı fel'&İti haiz olanların müracaaiları: 

a/ San'at mektebleri mezunu olmak. 
b/ Askerlik vazüesini ifa etmiş olmak. 

c/ flel ve marazdan salim olmak. 
d/ Sinni otuz beşi geçmemiş bulunmak, 
e/ Muteber kefil gösterebilmek. 

2 - Kurstaki tahsil ve staj devresi sekiz ay devam edecek ve bu devre zar
fınöa namzedlere iaşe ve ibate masrafları kendilerine aid olmak üzer@ 
yüz elli kuruş ye\'Illiye verilecek tir. Kursu muvaffakiyetle ikmal edenler 

muvaffakiyetlerine ve işde göstc~cekleri iktidara göre yevmiy~ iki Ji. 
radan az olmamak şartile gündo 1ik \•cya aylıkla şirketimiz fabrikaların· 
da istihdam olunacaklardır. 

3 - Müracaatlar, 15 Birincikanun 1937 tarihine kadar Ankara'da Şirket mer
kezine tahriren yapılması, müracaat mektublanna aşağıdaki vesaik lef-

f edilmeli ve gösterilecek kefilin isim, meslek ve muvazzah adresi işaret 
edilmelidir. 

a/ Hüviyet cüzdanı veya su retL 
b/ Askerlik terhis tezkeresi. 

c/ Sıhhat raporu. 
d/ Hüsnühal \•arakası. 
e/ Mekteb şehadetnamesi. 

fi Çalıştığı yerlerden aldığı vesika suretleri. . 
g/ Dört vesika fotoğrafı. 

'91 .......................................... , 
Ankara Yükrek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

1 - Yüksek Enstitü talbelerı iç;n aşağıda isim \"e mikdarlan yazılı ~ kalem 
elbise ve pa!to kapalı zarf usul:yle eks:ltmeye lonulmuştur. 

2 - İhale 17/12/r.J'J7 tarihine nıswyar. CurrurU>si günü saat 10 da Yüksek Ens
t itü I\C'ktörlük binasında Kombyon odasında yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 11500 ve muvakkat temmat 863 liradır. 

4 - Teklif mektubları ihaleden bir sa at C\-veline kadar makbuz mukabiHnde 
komisyon reisliğine vermeleri ve ihale ~atinde :itoJl"Jsyonda hazır bulu'1mafarı. 

5 - Daha fazla izahat ve parasız şar~ name &.Jmak istiyenlerin Enstitü Daue 
Müdürlüğüm. müracaatları ilan olunur. &C134> 

Muhammen kıymeti 
Cinsi Adet ura 

Erkek t>lbisesi. 333 

> kız paltosu. 171 11.500 

Resmi e!bise. 85 

Tayyör. 31 

1938 YILBAŞI 

HAVA KURU.~U BüYüK PiYANGOSU 
Bü3Tük İkramiyesi 

( 500.000) Liradır 
Ayııca 2(0.0vO, 150.000, l JO.OOJ 70.0J!), 60.{)00, 50,000, 

30.000, 20.000, 15.00 l , lirahk ikramiyelerle ( 100.000, 400.000) 
liralı:C iki adet mükafat vardır. 

Keşide Yılbaşı gecesi yapılacakhr .•• 
Biletler : r,s, {5) ve (lJ) liradır. 
Vakıt kayl:et ıeden hemen biletinizi alınız. 

Belediye Su~ar. idaresinden: 
Kfı;:ıdhaneden İstanbul yakasına giden ~na su borusunda yapılması gPreken 

hır nt"orc:'uman ameliyesinden do'ayı l~i12/937 Pa?ar günü saat ondan üçe ka
dar İslal'ul cihetine Tcrkos soyu verılemıy<>c~ği ~ayın halka bildirilir. c8292> 

~ .......... 1111:1 ..... . 

o çu üzerine 
Fenni l'asü BaJlırı 

Mide, barsak, böbrek 
düşkünlüğüne 

reuı 
Korıalu 
lıtiyenlere olçl 
t ıı.rı fesi gıln•.iertli r 

EmlniinU 
hmır sokeğı 

Tel. 20219 

Oreopulo.:1 

T aklitçilerdare 

Kayıp: Erzincan blrlncl llk okulundan al
dığım şahadetnamemi knybet.tlm. Yenls1nl 
alacağımdan esklslnln hükmü yoktur. 986 

Feni Borıednc I
ZA h ARYA 

saktmmz. "' . .. ANKARA DA 

Doktor «t.l ___ lllllıııı. 

[brahim Zati Ogüt · 
Belediye k Hrşısında, Piyerloti 1 
cnddesinde 21 numarada berglln 
l\C,leden sonra hastnlnnnı kabul 

~---m> eder. "8 , 

AKBA 
Kitap Evi Kaatçılık 

BUtun mektep lntaplonnın s~tış 

.) er;dır. Mek'-eJl kırtasiye çeşitleri 

en m llsnit şanlarla temin edilir. 
Tel. 3377 



J2 S ayfa 

"Son Posta " nın 

• Kwciuğu yuvayı bozmamak, bir gün 
All::ıhın ve insanların önünde ettiği ye
minden dönmemek için çok çalışmış, çok 
üzülmüş, çok işkence ve acı çekmişti. 

Namuslu, temiz bir ailenin iyi oku
muş, fakat görgüsü az bir kızı idi. Hayatı 
yabız kitablarda okuduğu ve sinemalar
da ~ordüğü korkulu maceralarla dolu 
olduğu için on sekiz yaşında güzel ve 
canlı bir kızken bile kendisini dışarıda
ki ı."ş'e VI" patırdıya kaptırmaktan kork
muş, mekt~b arkadaşları arasında kendi
sine vaklaşmak istiyen erkeklerden bile, 
an!as•lmaz bir çekingenlikle kaçmıştı. 

I i~e tahsilini bitırince kendisini oku
ma:-a ve ev ışlerine vermişti. Bir gün ku
ra" nı t~hayyül ettiği yuvayı süslemek 
i~l'l •Ik nazarda ehemmiyetsiz sanılan 

fak t hakıkatte bir evi dolduran ve göze 
ş·1111 gösteren ufaktefek dantelalar, oya
lar ve broderiler elinden düşmez, kova-

SON POSTA 

? • E.Y 
Yazan: 

Muazzez Tahsin Berkand • 

nınri' vızıldayan bir arı gibi durmadan - !Vereye mi? 1çmcğe, yaşam ağa, eğlenmeğe gidiyorum Mecdi .. 

çalı •rdı. dakarlık olduğunu anlamamıştı; fakat Başına kuvvetli bir yumruk vurulmuş 
Akraba ve komşuları ondan bahseder- gitgide eve gelen kadın ve erkeklerin, gibi sersemlemişti. Gözlerinde yıldızlar 

Ier ~<:n: bütün ömürlerini sokaklarda ve barlarda uçufuyor, kolları, dizleri, pelte gibi kana-
- Nesrinle evlenecek erkek dünyanın geçirmeğe alışkın sefih takımdan olduk- petl~r. sark:yordu. 

en b:ıhtiyar ndamı olacak, derlerdi. larını anlayınca kadınlık gururu ve izze- Kulnklarında kahkahalar .. kırılan bar-
Nc.r~n . hayatında bir defa bile flört tinefsi kırılmıştı. Onun evlilik hayatın- dak s~sleri .. akordsuz bir musiki iniltisi... 

ctmcır.ıştı. Bazan arkadaşlarile birlikte 1 dan bekledıg·,; bu muydu?. Bunun ı"çı·n 101• - Ke:ıdjne g.-.Idiği vakit ona kocasının rakı 
bir ~inemnya, bir gazinoya gittikleri va- o genç kızl,ğını en masum bir çocuk gibi kokan nefcsıni hatırlatan boğuk sesin 
kit, onlar etraf takı erkeklerin kendile- geçirmek istemiştı? bey'linin içini bir burgu gibi delmeğe 
riıı~ b1kan gözlerınden manalar çıkarıp * 

··1 yl n· le k kl d ı k .. başladığını anlamıştı. İlk defa olarr.k gu er ve eg e 1r r en o uza ara a ara Evde eser, kasırganın cereyanına kapıl- G 
1 

~. . ld 
yabancı bakışlarla karşılaşmaktan çeki- kta ld guy 1 d • ene ıgımı so uruyorum> korkusu kal-

ma! 0 tu nu an a ığı gün Mecdıye ı bin'i~· bir i<>yan fırtınası kopardı ve o gün 
- nırdi. ya varmış ı: 

Abd9.l ve hissiz miydi? Hayır; sadece __ Karını ve yuvanı seviyorsan bu içki ilk riefa kocasın_ı~ ona yaklaşmak istiyen 
maceraya atılmaktan korkuyordu. Bir ve kumar fılemlerinden vazgeç artık .. . 1 duıiaklarından ıgrenerek kaçtı. 
gün mahallenin zenginlerinden kömür Arkadaşlarının beni de kendileri gibi * 
tüccarı Fahreddin beyin oğlu Mecdi için sandıklarım ve bana karşı saygısızlık 
onu istediler. Bu, orta halli bir aile için gösterdikle:ini görmüyor musun? Gör
umulmaz ve beklenilmez bir nimetti. müyor musun ki beni de sizinle birlik'.c 
Mecdinin biraz çapkın ve haşarı bir genç içmeğe mecbur etmekle kendiıue karşı 
olması bile bir kusur sayılmıyarak he- olan hürmetimi öldürüyor ve karını se
men söz k<:sildi ve Nesrinle Mecdi evlen- falete sürüklüyorsun? 
dıl r. Konu komşu, hatta ana ve babası Bu sözler Mecdiyi güldürmüştü: 
bile, •rabıtalı ve hnnım hanımcık> bir -- Hala mektebli kız düşünceler!ndc:an 
kız olan Nesrinin Mecdiyi çekip çevire- kendini kurtaramıyorsun yavrum. Ku
ce ıne kar.idiler. m'lr ve içk~ medeni dünyanın en sade ve 

Balayı, evliliğin ilk aylarına bu ismi masum eğlenceleridir. Kendimizi ondan 

Gene bir geceydi... Mecdi arkadaşlarile 
bar:ı gitmiş, eve gelmiyeceğıni haber ver
mişti. Her gece Mecdinin evinde toplan
mağa alışkın olan kadın ve erkekler ge-

ne orada b!rleşmişler ve 'Nesrin onlara 
kocasının yokluğunu bildirmemek ;çin 
her zamanöan daha büyük b:r israfla i!{
raM etmişF. 

Rab:ıha karşı hepsi zil zurna sarhoştu
lar. İçlerinden birisi: 

koyan!arı utandırmıyacak bir saadet ve nıahru.m edersek geriye köşe minderinde - Haydi biz de bara gıdelim, eğlence-
se\•gi içinde geçti. p.neklemekten başka bir şey kalmıyor. m'zi orada tamamlıyahm, dedi. Gittiler. 

Nesrin yeni evini ve onu seven koca- - Fakat... 
sım ac<'mi kalbinin en derin sevgisile - Fakat; ne? Sen de içip sarhoş o! 1-

benımsemiş ve içine sindirmişti.· Artık caksın öy1° mi? Ne zararı var çocuğum? 
onun için h .. yatta başka bir gaye, başka Sc>n de dünyayı unutur, kendini birkaç 
bir maksad yoktu ve olamazdı. Evini te- saat hayal alemlerine bırakırsın. O :t
miılC'mek, her köşesini kendi elilc süsle- lemlerde ne yenilikler göreceğini bils"'n 
n~ek, kocasını~ .~n ufak ihtiyaçlarım o ~imdiye kadnr kaybettiğin vakte acırdm. 
so emeden duşunmek ve hatırlamak ve Nesrinın basında bir fırtına esmeğe 
mec;'u.~ ~ir ka?ı~a yakışncak sur~tte. g~- b .. ~lamıştı. ~ 
ı:r yuzlu, neş elı, sakrak ve sevımlı bır ı _ Acabıı ben mi yanılıyorum? Ac~l.Ja 
kadın olm:ık... rfoğru yol benimki değil mi? 

Nesrin erkeklerin, bahusus dışan ha- * 
ya~ına alışmış olanlarının evlılik bağ- Efr gece önündeki rakı bardakl::ırı de·· 
lantısından çabuk bıktıklarını kitablarda iup boşalırKen kulağında hafif bir ses 
okumuştu. Buna meydan vermemek için duynu: 

Nesrinin c:arhoş sinirleri mukavemet 
edL'Cek kuvvette değildi. O da onlarla be
raber gitti ve o gidiş, yeni bır hayatın 

ilk ndımı oldu. Ondan sonra her geccın;n 
sonu barlarda bıtiyor, her günun b:ış1aı1-
gıcı soka!~~a. otomobilde veya maha!le
bıci dükkanında başlıyordu. 

Nesrin yeni ya~avışından çok memnun
du. Kendin· düsünecek, ne olduP.unu an
Jıvacak vakti bulamadan gün bitiyor, g -
na ak~am, gene eğlence başlıyordu. 

Artık evı onun için uzak bir rüyadan 
b:ışka bir şey değildi. Bazan masaların 
iizerinde duran örtülere gözü ilişince: 

- Ne abdal. ne görgüsüz kızmışım ben! 
Oturup ta gözümün nurunu şu paçavra
lara akıtmış:.m ... diye kendi kendisile a
iay ediyordu. 

* 

koc<ısına karşı cideah bir kadın olmağa _ Sana yazık değil mi güzel kadın? 
çal•şıyordu. Hatta onun evden uzaklaş- Gençliğini, güzelliğini, seni anlamıyan 
maması iç'n kendi elile içkisini hazırla- ve ~eni !Jl'.'''mesini bilmiyen sarhoş bir 
rnağa, hoşlanmadığı ve manasız bulduğu adamın rakı kokan nefesleri altında sol
arkadaşlarım evine çağırınağa bile razı duruvorsun. Benimle gel, sana layık o:-
olmuştu. duğı ın saadeti vereyim.. seni istediğin Sonra bi: gece Mecdi başağrısından ve 

' 

ez 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
ediniz 

B" riııcikfmun I 1 

Bu ilk . tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
Almak lazımdır. 

NEVROZIN soğuk algınlığının renıı akıbetler doJ'.turmasına mani 
olmakla beraber blltun ıztmıbları da dhıd rır. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir 
isim ve markaya dikkat. Takl:tlerinden sakınınız 

lstanbuı Vakıflar Direktör .uğu ilanlara 1 
Cinsi 

Hoııtkcn fil mi 
ve filim zarfı 

ve nacı 

Mlkdarı 

190 - DUzllne 
film ı.ıo - Kutu 
fil•ı ildcı ve 

Muhammen 
bedeli 

Lira kuruş 

1.k teminat 
Lira kuruş 

83 40 

İhale gtlnQ 

11- 12~!)37 Cuma 

saat 16 de. 

film adedi ve 1111 92 

er'tıdı kadar 
film zarfı. 

Gureba hastahanesindeki Tıb Fakültesi Dahiliye seririyatı Rontken laboratu
varına lüzumu olan yukarıda cins ve mikdarı yazılı filim vesaire açık eksiltme

ye konulmuştur. İhalesi yukarıda yazılı gün ve santte Vakıflar Başmüdürlüğü 
binasmdQ toplanan komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi bergün Levazım Ka-
leminde görülebilir. (8130) 

1 Dev :e ı Demiryolları ve Limanları işıetme Umum idaresi ilanları 1 
Hcrgün Haydarpaşadan saat 15,15 de hareket eden Diyarbakır ve Samsun tre

ninin faz~a jzdihamlı olması hasebiyle bu trenden sonra saat 15,30 da hareket 

eden 200C No. lu ikinci bir muhtelit yolcu treni 12/12/937 tarihinden itibaren 
Haydarpaşa - Eskişehir arasında seyrüsefere konulmuştur. Bu tren Tütün Çüt
lik'ten maada bilumum istasyonlarda tevakkuf edeceği sayın halka ilan olunur. 

•8267> 

Baş, diş, nezle, grıp, romatizma, nevra jı, kırıklık ve bütUn 
ağrılaramzı derhal keser. lcaLmda günde Uç kaşe alınabilir. 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla GRiPIN isteyiniz. 

karısının gene bermutad arkadaşlarıle 

bara gitmek için hazırlandığını gördü. 
- Nere ye Nesrin? 
- Nereye. mi? 
Genç kadın şaşkın şaşkın kocasının yü

züne baktı ... Onun bu çocukça suali sor
masına hnyrct etmiş gibi, içinden, gog
ı:ünün ta derinliğinden sinir li bir kah
kaha koptu. 

-- İçmeğ~.. yaşamağa.. eğlcnmeğe gi: 

cei< yerde sen de bizimle gel ... 
Ve koc&sının gözlerindeki acıyı, neda

mete benzıyen parıltıyı görmek bile iste
miyerek bir rüzgar gibi uçarak kapıdan 
ÇIKtı. 

YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

Bir kun l4 akçılık 
Yazan: Mih. Zoşçenko 

Ruscadan çeviren: H. Alaz 
diyorum... Köşe minderinde pinekliye- ·---------------...J İlk ayla:-da bunun kendisi için bir fe, yedı:?, istediğin gibi yaşatayım. yorgunlukta.o bahsederek evde kalınca, 

--===~~=============-=====================c:================-= 
~ _ y riye eri ve kıvranıyorlar. Hepsi Adna-ı çekti ve bu tufan uğultusu içinde iki yağmurdan sırsıklam vücudünü tekrar 

• Soa Posta • nıD 
edebi romanı 

~~.J~ll.AJ. v'J..."j f Hafid Fı~:~zı;-, 1 nı sela~ııyorlar. Çünkü Adnan. köprü-ı hırsl.ı kalı.n dudak iki ılık yavru dudak- Mahmurenin aynı ıslaklıktaki yumu-
; ~ J _ sünün ucuna yaklaşıyor. Sular ışte bo- la bırleştı. şak göğsüne atarak, boğuk boğuk: 

-54 -

- Eyvahlar olsun, diye haykırdı, 
şimdi ne yapacağız? Ya araba devrilir
se? .. 

Adnan: 
- Araba devrilmez. Fakat bu sular 

f ena .. bu sular çok fena ... 
Dıye cevab verdi. 
Birden, camdaki ışık söndü. 
Mahmure: 
- Sular feneri söndürdü. Ne müdhiş 

karanlık! 

Dedi. 

Adnan, aynı sabit fikirle: 
- Bu sular fena .. bu sular çok fena .. 
Dive inledi. 
Bırden beyninin içini otuz yıl evvel

k i sağanakla o Merici götüren seller 
kaplamıştı. O zaman bir faytonun için
de idi, şimd' ise b r uzun arabada. O 
zama n yanında dadıc:ile Gülsüm vardı, 

~ ğazma kadar çıktı Adnanm... sular... - Mahmure .. seni seviyorum Malı- _ Eyvah! Köprü göçtü! 

sular.. . mure! Diye inledi. 
- Adnan bey! - Adnan bey! 
Adnan. daldığı korkunç kabustan sil- - Mahmu re, Mahmureciğini! Mahmure, çılgın gibi Ad.nanı sarsa-

kınerek, manasız, bomboş bir nazarla - Adnan! rak: 
Mahmureye baktı. Dudaklar aralarından ölüm geçme- - Köprü mü? .. Ne köprüsü?_ 

şimdi yalnız Gülsümün kızı var. O za- - Adnan bey .. kork uyorum .. bakma- sin diye, haıa birbirlerine kenetliydi. Dedi. 
man kendi de bir çocuktu, şimdi yalnız yın böyle bana... Araba Selimiye kı.şlasını geçmiş, tır- - Su1ara giden köprü ... 
Mahm ure bir çocuk! Gülsümle Mahmu- - Mahmure .. sokul göğsüme~ mana tırmana yokuşu bitirmiş, düzlü- Adnanın son sözü bu oldu ve bir hı-
re, her an Adnanın yanında bunlar.. - Ne var, Adnan bey .. ne o1uyorsu- ğe gelmişti. Artık kırbaca lüzum yok- rıltile, oylukları içinde kıvrılarak ara-
Biri bir kolundan tutmuş Adnanı, ö- nuz? tu. Beygirler şahlanmıştı. Devrilecek banın dibine çöktü. Mahmure b ir çığ
bürü bir kolundan .. o halde birbirleri- - Mahmure, sana evvelce de sor- gibi sarsıla sarsıla Duvardibinden geçi- lık kopardı ve olduğu yerde kaskatı 
ne bu kadar yakınken uzak düşmek ni- dumdu: Ben ölürsem ağlar mısın? yorlardı. Yer gök inliyor, kudurmuş kesildi 
çin? Evet, niçin bu hayat koprüsünde - Aman yarabbi! neler söylüyorsu- rüzgarla karışık yağmur hala hızını a-
ne ona kavuşabildi Adnan, ne buna ka- nuz? lomıyor ve selviler!e mezarların bu ya-
\"uşabıldi? İ-şte şimdi bir tende kavuşa- - Mahmure, ağlar mısın ölümüme? kınlığında ölüm daha korkunç bir org Beygirler selleri geçiyor ve arabacı, 
madığı sevgılısı ile ölülerin dıyarındon - Kim bilir .. belki de arkanızdan ö- çalıyordu. gözleri şimşeklerle yırtılan karanlık-
ı;eçiyor. Karşıda, Karacaahmedde sel- lürüm. Ansızın, üstlerinde simsiyah gök larda, kulakları gökgürültülerinden tı-
\ ıleri yakan şimşekler, ölülerin göz çu.- - Nası ?.. kubbesi çatlamış da yere göçmüş gibi kalı. gecenin, yai~murun ve fırtınanın 
kurlarına kandil kandil ışık dolduru- - Bilmem .. ölü ö!üyü çeker de... bir çatırtı koptu. içinde ne o iniltiyi, ne bu çığlığı duy-
)Orlar. İskeletlerin çatırdısını işitmi- İkisinin de dişleri çatırdadı. Su1ar Arabacı, arkasına dönerek, fırtına- maclan, şimdi, Üsküdara doğru, dehşet-
yenler bu yoldan çekilsinler! işte :iki hala arabanın içine boşalıyor, tente ha- nın içinde büyüyen bir sesle: ten donmuş bir kızın dizlerinde, çala 
saf dizilmiş ölüler, Adnanın geçişine la sarsılıyor, muşamba perdeler hala - Korkmayın, bir selvi yıkıldı! kamçı bir ölüyü koşturuyordu. 
bakıyorlar. İşte hepsi ıslak mezarların- kopacak !Şibi. şaklıyotlardı. Bu tufan Diye haykırdı. 
dan çıkmışlar, zırıl zırıl sular aka'n ke- uğultusu içinde iki el Mahmurenin ıs- Adnan, birden, bükülen bir yay hızi- - S O N -
mik lerile, ayakta, bir salyangoz gib i e- lak omuzlarından tutt u, kendine doğru le başını yana çevirdi ve gene o hızla, 7 ağustos 1937, Büyükada 
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l lstanbulda gömülü milyarlar etrafındaki gizli harb A 

TARiHi TEDKIKLER 
Define eriı (Ba§ tarafı 7 inci sayfada) 

Ağzımdan bir dehşe: n :dası çıktı, mosmor kesilmiştiın, karşımdaki adam 
son derece sükunetle ve babacanca yüzüme bakarak gülüyordu. 

Sonra kalın etli ellerile cebinden b~r 
Yapr.1k sigarası çıkarıp ucunu keserken: 

. 
ıse 

Yunan mitolojisine göre Kafkas dağla
rı::ı.da ve şimdiki Gürcü illerinde altın
dan bir posteki vardı. Bunu bir canavar 
pençesinde tutuyordu. Jason'un şefliği 
altında Hcrkül, Kastor, Pollüks, Orfe ve 
Pelenin de bulunduğu elli palikarya bu 
postekiyi ele geçirmek istediler. Argo a
dında bir gemiye bindiler ve o zaman 
için çok mühim ve tehlikeli olan bir de
niz yolculuğuna çıktılar. Herodot'a göre 
bir aralık gemilerini karadan ve kızaklar 
üzerinde birkaç mil yürüttüler. 

- Profesör sizi bize son derece namus
kar bir zat olarak tanıttığı ve sizi elbet 
te öyle tanıdığım için, buraya son dere
ce !'!'lahrem bir vazife ile geldiğim halde, 
s1zrlen hiçbir şey gizlemiyeciğim. 

- Son derece mahrem vazife mi 7 
-- Ev el Hemen, burada vazifemi mıı-

Vaffıkiyetle başarabilmek için de yegane 
YRrdımına güvendiğim siısiniz .. 

- Elimden geleni yapacağıma emin tl

la bilirsiniz! 
- }.minim mösyö .. onun için evvela 

huvivetimi bildirmeme müsaade ediniz. 
- Bunu bilhassa rica ederim .. 
- Viyann sarayı kralisi hususi polis 

hafiyt>lerinden Paul Bauman! 
Ag ımdan bir dehşet nidası çıktı, mos

!tıor hsilrnıştim, adam ise son derece sü
kıinetlc ve babacanca yüzüme bakarak 
gülüyordu .. 

Ömrümde bu kadar alıklaştığımı, is-" 
lihzcı edildiğime bu kadar kızdığımı, pek 
~İdCii ve be:ki de hayat tehlikesi olan iş
l(:r arasında bu kadar soğukkanlılıkla a
lay edecek insanlar bulunabileceğini bil
ll'ıiyordum Hırsızlar hırsızı Bauman ye
tine şimdi karşımda polis hafiyesi Bau
lnan bulunuyordu. Bana akabinde bir 
lt\ilrnck gelmişti. Yırtıcı bir istihza ile: 

- Paul Bauman mı? dedim. Siz h:ı? 
Siı. ~e mi }'aul Bauman? 

O aralık kahveci çaylarımızı getirmiş· 
ti. İkimiz de susmıya mecbur olduk. 

BirrlenbirP etli ellerini ellerimin üstü
ne '<oyup elimi laubali bir dostlukla ok
§cldı ve bana daha ziyade hayret veren 
Ilı söıü söyledi: 

- Hayret etmekte hakkınız var, doğru. 
liırı:;1 z Paul Bauman yerine karşınıza çı
kan bir polis hafiyesi Paul Bauman'ın si
ze hayret vermesi pek tabiidir. 

So!lra, bt!nim büsbütün şaşırmış hali
ll'le hiç ehf rnmiyet vermeden devam eW: 

- Halbuki mesele gayet basit. · Bu 
haydudun benim ismimi ve hüviychmi 
kuıı, ndığını biliyorum! Siz de bunu öğ
l'e:ıince meseleyi, zannederim, hiç te h&y
l'et Pciılecek bir şey bulmıyacaksınız .. 
A.ncnk, zihninizde şimdi bir şübhe doğa
ca~1 ca gayet tabiidir. Acaba hangimiz 
l3auman'ız? Ve acaba hangimiz hırsızız? 

- Aman Her Bauman! 

- Yoo ... Lüzumsuz nezakete mahal 
l'o~, dostum. Mesele ve vazifem pek e
hemrniyett olduğu için kanaat hasıl et
?tıe1igfoiz. Bakın, siz de Her Bauman di
)'orsur.uz ama, hırsıza mı, polise mi hitab 
ettığinizde mütereddidsiniz .. 

a~!' hayretimden henüz tamamile kur
tuırnamıştım. Adam, bu işlerde gay~t 
l>işkiıı ve tecrübeli bir tavırla hemen ce
b:nr.en cüzdanını çıkardı. 

- İşte Viyana sarayı kralisi hususi po
lis servisinin ve Viyana polis müdüriye
tinin adresleri, dedi. Her ikisine şimdi 
hit~r telgrd çekersiniz. Arzu edersenız 
herhangi bır imza ile telsiz telgrafla dn
hi sorabilirsiniz. Bütün masrafını peşin 
ted;ve> edeceğim. Bu, vazifemdir. 

Polis hafiyesi Paul Bauman eşkaHnin 
biteli iimesini sorunuz, telsizle veya tel
grafla hemen cevab alacaksınız. Zira ht-r 
iki Yere de talimat verilmiştir .. 

Adam bunu söyledikten sonra iç cebin
:<'" Vıyana resmi polis mecmuasını çı
a"~!. Orada basılmış resmini gösterdi. 

>ı.ıtlndaki izahatı okudum: 

1
. •Viyananın genç ve dirayetli sivil po
ıs hafiyelerinden Paul Bauman bu kere 
ı:nParatorluk sarayı hususi polis servisi 
ell'l . 

rınf' tayi.-.. olunmuştur.> 
Adam, hala ayni sükunetle gülüyordu: 

d - Baurmuı gibi bir haydudun icabın
da kullanmak üzere böyle bir mecmua-
a bastırmış olacağı aklınıza gelebilir .. 
- Bayır böyle bir şey dii~nrnedim! 
Adarn hemen sözümü kesti: 
- Bendeniz düşünüyorum, dedi. 
Sonra: 

td- 'Bu serseri bütün bunları da taklid 
enıez a! 

ttı~İYerek pasaportunu, Viyana polis 
l'e U.dürıyetinin ve sarayı krali polis ida
te 

6~~in resmi vesikalarını birer birer gös-
r ı ve ilave etti: 

de~ aütün bunlara hacet kalmadan sizi 
'Y al Avusturva - Macaristan sefirinin 
~~tı~n~ götürüp. hüviyetimi kolayca isbat 

ılırdim. Mösyö ama, mütenekkiren, 

Yunan mitolojisinin masal tarafı he
men hemen her tarafıdır. Fakat bunlar
dan bir kısmının pek çok şişirilmi§' haki
katler olduğuna da şübhe yoktur. Bu
nunla beraber karadan gemi yürütme 
vak'aları arasında masal sayılan yalmz 
budur. 

* Miladdan evvel 431 ve 404 seneleri a-
rasında Yunanistanın iki büyük şehri o
lan Atina ile İsparta birbirlerile harbet
ti1cr. Bu harblere (Peloponez harbleri) 
denilir. 

O sırada bugünkü Ayamavra adası bir 
yarımada halindeydi ve ince bir berzah-

Karşımdakinin hakiki Bauma.n olduğuna tamam.ile iman getirmiştim la Yunanistana bağlıydı. Bu yarımadaya 
şacP.ğınız şeylere girişmenizi rica ede- da Lökadya deniliyordu. " Son Posta ,, nın 

sergüzeşt romanı 
-27-

rim. Hiçbir zahmete lüzum yok.. tama- Atlna donanması Sicilyaya giderken 
mile eminim ki ilk defa hakiki Paul Ba- meşhur hatib Demosten beş gemi ile l'i-

lös'te kalmıştı. İspartalılar burayı zaptetuman karşısındayım. Ancak son derece 
merak ettiğimi de takdir buyurursunuz. mek ;izere 60 gemiden ibaret bir donan-
Şunu öğrenmek isterdim: ma gönderdiler. Şehrin muhasarasını ko-

gayet mahrem ve sefarethaneden de gizli !ıty1a~tırmak ve çabuklamak için de bu 
olarak geldim .. dedi. Maamafih kanaat Hakiki Paul Bauman sizseniz, sahte gemileri Lökadya berzahından, kızaklar 
getirmedinizse, arzettiğim gibi, telgraf Paul Bauman kimdir? ÜZ"rinde geçirdiler. 
veya telsiz muhaberenfain neticesine ka- * 

Paul Bauman gene sükunetini bozma-
dar, isterseniz, görüşmemizi tehir ederiz. dan: Eski Roma tarihçilerinden Polibfüs'e 

Ben hemen atıldım: göre meşhur Kartaca generali Anibal Ro-
- Kat'iyen, Her Faul Bauman, kat'i- - Ha .. dedi. İşte buria ben de maalesef malılsrla harbettiği sırada Tarentüm şeh-

yen buna lüzum yok, dedim. kat'i bir cevab veremiyeceğim. Çünkü rini kuşattı. Bu limanın ağzı sımsıkı ka-
Zira, karşımdakinin hakiki ve Viyana sahte Paul Bauman bir Viyanalı değil, palıydı. Anibal donanmasını limana sok-

bir ecnebidir .. 
sarayı kralisinin hususi polis hafiyesi mak için karada bir yol açtı, kızaklar dö-
Bauman olduğuna tamamile iman getir- - Ecnebi mi? şedi, yağladı, Lakin uyanık duran Roma-
miştim. _ Evet, burası bizce kat'i surette nıa- lılar onun bu hareketini neticesiz bırak-
İçimde pek güzel tahmin olunabilecek HJm .. fakat bu şeytanın hakiki milliyeti- mağa muvaffak oldular. 

harikulfıde bir merakın yanardağı gibi ni henüz tesbite muvaffak olamadık .. bir * 
patladığını söylemiye hacet yoktur. Hırvat, veya bir Bosnalı ınüslüman, ve- T:ırihçi Franze yazar: 

Son derece heyecandnydım, onun için: ya bir Dalmaçyalı Musevi olduğunda Romalılar tki defa karada gemi yürüt-
- Her Paul Bauman! diye atıldım. Bi- şübhe vardır. müşkrdir. Bunlardan birisi Akçiyüm mu-

liikis hiçbir şey beklemeden derhal konu- (Arkası 1ıar) harchnsıncedir. 

--= M:t:ıddan otuz sekiz sene evvel Romalı 
,~~·-••••••••••••••••••••••••••••••~ Antı~an,illrn&~nnmet~siM~rkra-

lliçesi Klwpatraya vurulmuş; İskenderi-A E 
1

1 yeye giderek sevgilisinin kucağına atıl
mıştı. Roma onu alçak tanıdı. Oktav bir 
crdu ile yola çıktı. Antuvan ve Kleopatra 
,la donanma ile Yunanistanın garbındaki 

1 Akçh-üın bumuna geldiler. Orada kara 
1 orduları ve donanmalar karşılaştılar. 

1 
Kleopatra harb başlar başlamaz kaçtı. 

Grip, Baş ve Diş Agrıiarı, Nevralji, Artr~tizm) Romat zma Ant:tvan koca ordusunu yüzüstü bıraka
rak ~rkasından koştu. Okt.av onlan daha ......................................................................................................... 

Mideniz bozuk, diliniz pttslı, kabız çekiyorsunuz. J~ tıhırnız yok mutlaka 

HASAN ÖZÜ 
alınız. Yarını bardak su içinde alınan ve meyva usarelerinden yapılan bu harika midenize rahtıt ve u ır vereceHir. 

Şlt• 25, bOyl!k 40, dört m lall 60 

HASAN GAZOZ ÖZÜ 
Limon. portakal, ınuııd.ıllnn çeşicllerl vardır. Meyva usarelerinden yapılmıştır. Şampanya gibi lezzetli ve midevidir. 

Msafirlerin'ze Hasan G,ızoz ôzn ikram· ediniz. 
Yakında ananas, çilek, ınnz, firoıık OzllmU, kayısı, aıtaç çiçeği nevileri çıkacaktır. 
Şişesi 25, bUyOk 35, dört misil 50 kuruştur, 

çabuk yakalamak için Moranın cenubun
da!l dolaşacak yerde şimdiki Korint ka
nalının bulunduğu altı mil uzunluğunda
ki berzahtan gemilerini kızaklar üstünde 
geçirdi. 

Onuncu asırda Roma generallerinden 
Nisetas da Korint berzahından bir do
nanma geçirmiştir. 

On dördüncü asırda Aydın beyi ve 
meşhur Türk amirali c Umur Bey> in de 
a}"'li berzahtan fakat şarktan garba doğ
ru bir donanma geçirip geri getirdigini 
tarihler yazmaktadır. 

* 7-'13 üncü asırlar arasında Avrup un 
şimalinde, hatta Akdenizde korsanlı" •a
parı (Normanlar - İskandinavlar) < m
zuncu asırda Parisi kuşatmak üze ı 1i
cierJerken gemilerini Sen nehrine I; ~·ir
mek için iki mil kadar karadan yürlittü
ler. 

Haçlılar, Selçuk oğulları elinde olan 
İznik şehrin\ kuşattıkları zaman g mile
rjni, sahilinde bu şehrin bulunduğu İznik 
gölüne geçirmek isteır.iş'e:, rivayctr- ~ö

re iiç mil kadar karadan yürübni.işkrdir. 
ı4J'" dı- \··a-.~.:.K!iler Adige'den Garda 

gi-\lürıe b:r donanma geçirmek ihtiyacını 
duydular. Mesafenin uzun olmasına rağ
men bu işi muvaffakiyetle başardılar. 

En sonra büyük Türk amirali Turgud 
Reis Cerbe limanında Andriya Doryanın 
büyük donanmasile kuşatıldığı zaman 
gemilerini kanal veya kızıklar vasıtasile 
berzahtan aşırdı, denize açıldı ve onun 
tutulduğunu gözlerile görmek için dü
ğün dernek gelen Ceneviz prenslerile f;Ö

valyelerini müdhiş bir tuzağa düşürdü, 
Andrıya Doryayı da kepaze etti. 

Ben bir tımarhane 
Kaçkınıyım 

(Baş taTafı 7 inci sayfada) 
larım melekatı akliyeme sahıb olmadı
ğımı ve binnetice ehliyeti cezaiyem o
lamıyacağım iddia ettiler. Biz de be
rayı müşahede buraya geldik. Siz ne
ye geldiniz? 

- Haylayfde birisine çattım, polis 
gönderdi. .. 

- Mahkemeden kurtulmak için mi 
gelmek ıstediniz? 

- Hayır canını, ben kendim gc mc
dim, polis gönderdi beni... 

- Canını saklamayın. Ben ya hancı 
değilim. Herıfin kafası falan ) arıldı 
mı? 

- Hangi herifin? 
- Kavga ettiğiniz .. 
- Öyle bir şey yok .. 
- Yoksa şahıi.dler arasında küfür 

mü ettiniz? 
- O da değil. 
- Peki o halde ne demiye buraya 

geldinız? 
- Ben gelmedim beni gönderdiler . 
Konuşmamız yan kaldı. Odalarınıı

za gönderildik. 
Tıbbı adlide geldim gıeieli kiminle 

konuşsam mutlaka ne gibi suç işledıği
mi soruyor bana. Bunun sebebini hır 
türlü anlıyaınıyorum. 
Öğleden sonra odamıza yeni bir hasta 

daha geldi. Papağan burunlu, çini ma
vi gözlü, sanşin birisi.. 

Böylelikle çember sakallıdan mün-
hal kalan yer dolmuş oldu. 

Hemen etrafını aldık: 
- Merhaba~ 
- Merhaba! 
- Buraya neye geldin? 

: Cevab vermedi.. dört karyo adan 
1 
birinin köşesine ilişti. Bira.1. oturdu. 
Ellerini başına götürdü. Şakaklarını 
sıktı. Sonra ayağa kalktı. İki kaIJ ola
nın arasına girdi Yavaş yavaş sağ -
dan sola dönmeğe başladı. 

Allah Allah bu adam neye dönü -
yor? Hepimiz yeni geleni seyr'ediyo -
ruz. O dönmekte devam ediyor. Çocuk 
yanına sokuldu. Elinin birisini tuttu. 
Odanın ortasına çekti. O itaat ederek 
orada dMtınııığe başladı. 

Acaba bu adam neye dönüyor? Bu se
fer de yanına ben sokuldum. Tuttum: 

- Dönme dedim .. 
O çini mavi gözlerini yüzüme çevirdi::. 

Ömrüm oldukça unutarnıyacağım ka • 
dar acı bir nazar attı. Sonra ıilı:k gibi 
bir sesle: 

- Bırak beni! dedi. 
Bıraktım. Gene dönmeğe başladı. 
Artık bu i~ tabii bir şekil alınıştı. ç· -

ni mavi gözlü tınıarhaneye gönderil n· 
ce:yc kadar böylece sabahtan ak am , 
akşamdan sabaha kadar dön 'i 

(Ar ,.~ ·ar) 

, 
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. Haremağasının Hatıralar• 

;l~lr~~~--=S=--::.P--=O.....:R:.:_~.C~tt!!!'i!!.ii~=-
8 u hafta Galatasaray 

Beykozla karşılaşı:f or 
Yazan: Ziya Şakir 

Arnavud Ademin on beş seneye ma:~kum ejild"ği hakkında·d karar tefhim edilir 

Bundan baıka Fenerbah~e • Eyüb, Güne,- Topkapı, 
Beıiktq - Süleymaniye. Vefa da L Sporla oymyacak 

edilmez sam:in arasından bir adam fırlam17, elindeki tabanc1yı katilin üzerine 
çevirerek ateşe başlamıştı, ortahk bir anda kar .nakarışık oldu 

Cenazesinde, binlerce müslümandan sına yaklaşmıştı. Halindeki süklı.nete binden çıkardığı rovelverle, üç el ateş 
maada, bir o kadar da, Galatanın Rum- rağmen, rengi sapsarı idi. etmişti. 
ları ve Ermenileri varmış. Kf,pıdaki nöbetçi çavuşuna yaklaşan Bu üç kurşun tamamile hedeflerine 

Amavud Adan; bu cinayeti yapıp da j bu adam, İta1yanc~ ~ir ~eyler söyleı~i- ı isabet ettiği için, kapıcılardan biri, 
saraya gelirken, yolda Beşiktaş muha- ye başlamıştı. Tabııdır ki çavuş bu soz- biruh olarak yere serilmişti. öteki ka
fızı Hacı Hasan paşanın polisleri ta - !erden bir şey anlama~ışt~ . . Gü.~üms:-' pıcı ile çavuş da bir iki admı daha koş-, 
rafından yakalanmış. Karakola götü - yerek kapının yanındakı sıvil tufekcı-1 tuktan sonra, onlar da olduklan yere 
rülmüş. Paşa, Ademi sorguya çekmiş. ı l~ m~~s~s ~ulübeyi ~ôs.termi~~ içe.ri 1 yığılıvermi.şlerdi. 
Fakat bu şımarık adam: gırmesı ~çın ışaret etmıştı.. ~u~nın 1 İki elinde iki rovelver bulunan İtal-

- Ben, tüfekciyim. Sen, kim olu - penceresınden, kırmızı feslı bır tufek- yan, bir hamlede merdiven basamakla-
yorsun da beni istintak ediyorsun? ~inin başı uzanmıştı. İtalyanı içeri ça- r'nt sıçramıştı. Mabeyn dairesile Çit 

Diye Hasan paşaya direrunek iste - gırmıştı. . 1 köşkü arasındaki yoldan, (Haremi bil-
miş. Bu gibi işlerde son derece muta- Fakat tam o anda bu Italyan bir kap- mayun) kapısına doğru koşmıya ~ _ 
assıb ve ayni zamanda, vaziyeti idare lan çevikliği ile kapıdan içeri dalmış; ıemıştı. Fakat tam Çit köşkünün kapı-! 
etmesini bilen paşa: bütün kuvvet~le koşıruya . başlamı.ştı. sı önüne geldiği zaman; silah sesini 

- Vay, sen tüfekcilere de iftira edi- Kapı ça~u ıle, kapınınA ıç tarafında 1 ~iterek oraya atılan _ Harem kapısına Gt>Çn sene yapaıan Gcdataıanav • B~ maçmdcı Beykom gol olwkft 
yorsun ha... Efendimizin saray adam- duran ıki kapıcı, evvela ~ırmışlar; r::emur _ tüfekciler ve hünkir çavuş • İstanbul Uc maçlarUlln altıncı haftua o- lı:urttıan> 11aaan. (DemlnpordaD.) 81babll' 
larının Galata sokaklarında, meyhane- bir kaç ~iye. ~areketsiz k~l~ışlar larile karşılaşmıştı. yunlan pazar ıtınl Kadıt6J, Tablnı .,. ee- din, Olllnan, ztıa. (PaUlı idmandan) 19f • 
lerde ne işi var? Seni yalancı herif se- sonra kendilerını toplıyarak, ikı ta - İtalyan t Ge . d'" .. b ref atadlarında :p.pılacattır. tet. Baffet. Abmed. DaTad. Bep.d. (JlalDr ~ 
ni. rafı taflanlı yolda bu adamın arkasın- kaçmamış\ şaşÖıl~ı~. ı. 

1 
rı.. .onds~ Fenerbahçe - Eyüb kOJ - İatltWdeıı) Vahid. Rla. a.Anpaıpor • 

D' Ama d A-d . .. l b' dan koşm ba 1 1 d ı. umu goze a an uını ız- Ligdeki vaziyet! geçen hafta yaptJlı Gtl. dan) Klm11, ceftd, sme,man. Raif. 1ı1--' 
d ıye vu emı guze ce ır so- Bunlar ıyha kş amış a

1
r ı. h d b'" lere mahsus bir tavırla önüne gelene neş maçında bir defa daha aarsıhnq olan fer. <Halıcollundan) Fethi, (Yıldmpon:laal 

pa an geçirmiş. Ve meseleyi derhal bir , em oşuyor ar; em e u- t t . b 1 Fenerbah"e -mpivnnluktatı ömidln1 taJ _ Orhan, Alt, Kerim, Ali Pethl. (Rami~ 
J·urnal ile - bızz" at - Abdu'" lhamı"de bil - tün seslerile·. a eş e mıye aş amıştı. "' ,,_ ,_ h betmemiş olduiu için hiç detllse bundan dan> Lttn. Clbad. 
dirmiş. - - Dur .. dur!.. Bu . ali gören tüfekciler de, derhal aonraki maçlarda b1! kazan utramamaJ& Askeri futbol şampiyonası 

Gayet iyi hatırlanın. Abdülhamid, Diye bağırıyorlardı. Fakat bu adam bellerındeki rovelverlere sarılmışlardı. dikkat edecektir. Byüb talamının flmdlfe lı:a Asltert liseler arasında bllflıJ&D rutbGI 
bu \·ak'adan çok müteessir olmuştu. durmuyordu ve takib edenler de, ona Fakat daha onlar silahlarını çıkarma- dar J&Ptılı maçlara nazaran müdafauı ol- famplyonaaının faaUJett pazar ctmtı Tat " 
Çünkü, sarayda Çerkeslerle Arnavud - yetişemiyorlardu. dan, hünkar çavuşlarından biri İtal - dukça sayıttır. a1m atadmda Japılacalı:tır. Turnuft ı.ıın -
lar arasında bir hidise çılonasından İtalyan, mabeyn dairesi ile Çit ko··ş- ya.nın arkasına sıçrayarak_ kı.lıc_ın __ ı çek_- Çabuk Te besablı futbol OJDlyan Fener • de Japılan bu mtı.abablarda Maltepe. De• 

k d d bahçe hücum hattı, bu maçda büJilt aor • n1z l1aesln1 malliP et.mlf, finale blnUfSI 
korkmuştu. Başkatibi çağırarak: kü arasındaki yola çıkan küçük mer - mış. a~ a an kafasına ındır 1~ .. bı~ luklarla tarşıla1nıı1aca1t için daha lı:olay Kuleli de Deniz lllealle berabere talmlfCl 

_ Katil tüfekci, derhal ma)ıkemeye divenin başına gelmişti. o zaman bir darbe ile, bu meçhul adamı yuzustu netice alabilecektir. EJiibiln tbnldln feYtln - Şimdi flUllplyonluk lçin Maltepe De lı:ar1I , 
verilsin. Kanunun hülanü, yerine ge- saniye durarak başını geri çevirmişti. yere yuvarlamıştı. de yapacağı bir müdafaa oyunu bu tebllte- lafacalı:tır. Maltepenln bir puvam fala ol" 
tirilsin, diye emir vermişti. Arkasından koşanlara tehditkar bir ta- Silah sesleri, sarayın içini altüst et- ll akınlardan kurtulmasında belli baflı bir dulundan Kulell maçında berabere blD • 

rol 0711ıyacattır. • hl f&Jllplyonlutu lı:ar.aDDllf olacalı:tu. xullll 
Amavud Adem, mahkemeye ven1 - V!rla yumtuklannı sallamış. Sonra, bü- l miştL Herkes, birbirine girmişti. Topbpı • Güneş şampiyon olmalı: için mutıalı:a bu macı ıı:a • 

mişti. İşittiğimize göre İstanbul halkı yük bir sür'atle pantalonunun arka ce- (Arkan var) Mevsim bafma nazaran bugün lluneW Z&DDllf olmalıdır. Bu mO..balı:a Tablm-' 
bu muhakemeyi büyük bir alika ile ta- ~ - bir tekil alan Gilneıı talı:ımı Fenerbahçeyt yomunda pazar aabahı ıı de J&pılacalı:Uf, 
kib etmiş. Herkes; Çerkes Arif bey gi- r • 1 R A o y o 1 mağlılp ettikten aonra daha llJ&de nazarla- Milaabalı:ayı Oalataaara,m antren6rtı zr! 

bi bir gence kıyan Amavud Ademin il Bir Doktorun ~n~~:O;Y!~~c':!unıı'::W-~~e:1!.faa~ bo idare edecetttr. 
idam cezasına mahku.m olmasını bek- 1 Günlük eamartesı . - açıtıan J&vat. ortası çot lı:lRetudir. Galatasarayhların toplantıSI 
!emiş. Fakat mahkeme, bu ağır cezayı EugUnkU progr•nt ToptaJM da rahat n temk1nli oyunu ne On bet gfln evvel etaertyet olmadılı ıçlll 
istilzam edecek bir sebeb bulamadığı Notlarından (*) nazarı dlttatt celbeden bir takımdır. Talı:ım- mutad toplantılarını J&pamıyan a.ıata.sa " 

mahkA- 11 Birincikinan 931 Clllll&liesl dan aJl'l}an Haydann bırattıtı boflutu dol- raf )'iltaet mtıratabe beJ'etl, bUliln J 
için katili on beş sene hapse wu Vakitsiz t s T .& Na u L duramadıtıan lçlndlr kl hücum battı eslı:l uo da meTCad etaertJetıe bir ıopıaoll 
etmiş. ötıe neşrlJatı: kuvvetini kaybetmtştlr. Toptapı uzun pulı J&pacaktar. 

Fakat tam bu karar tefhim edilir e- Doğumlar lUO: Pllkia Tftrt mu.slklll, l2.50: Ban- oyunlle her zaman büyüt teblltelerden ıı:o- Bu toplantıda 18nı ıc1are hey•ett ~ 
dilmez, samiin arasından bir adam fır-ı laylıkla kurtulmakta ve o nlabette tehl1kell ttr. Vakitsiz dotwnlarda, 1ebebalz çocuk dü- dis. 13.05: Plakla Türk muslk1sl. lS.30 Muh- olmaktadır. ,,_ _____________ ,.. 
lamış. Elindeki tabancayı Arnawd A - •-n1erde, öltl çoculı: d-..-... 1an1a mu. telif plı\k neşriyatı. 
d ·· · ba ı ., ... ., -.'"-~ .üşa ,.ıya Galatasaray • Beykoz 

emin uzerıne çevirerek, ateşe ş a - hattat irsi veya t:ıabl trengt aramalıdır. 
16 

Kam dnk.. Htıl:k vi den natı Bir hafta enel Beşlttqla berabere talan 
mış A- dem, kanlar ı·ç:-..ı.- ·yere yuvar n.wı..n _.. .. ıann --'·-... ın b"~t ol. : 1 oy a e n en orkestra 

' ua. - -- ,,.......... -~· u;s.. t r1 1830 Pi ..... dans mH•ll·•-• Beykoz takımı, lı:ıymetl 'haklı:ındaki dtlfün -
lanmış. Katı'l de·. ması ve 1..c .. ı.. au dolu olması meseıest onse • • : _..a ...........u, 19: Sa-,..&U&A& fi Dt.. t an refa .. -uı celerde bizi aldatmamıştır. de gene fi'engt neticesidir. Birçok defa ye: & ..,ano ve em - e, 19,30: 

- Kardeşimin intikamını eYmle al- b6Jle ftlı:'alarda aueıer vaziyeti ihmal Konferana: Doktor Fahreddin Kerıın <Heye- ' Galatasaray kuvvetli müdafaasının cezalı 
dim, diye bağırmış. ederler Te dilfürmetl btrc;ok anzl sebeb- canlı tipler), 19.55: Borsa haberler!, 20: Badi olması dolayıslle zayıf olmasına raluıen, hü 

Tüfekci Adem, böylece tepelenib lere atfederler. Yoruldutuna. acele Jtl- ve artadaşlan tarahndan Türk nıuaUtlsl Te cum hattının parlak oyunu aayeslnde flmdl
_,.dfloaw;ne, .. n .. .,_, ... .-.a...... hamleder- halk p.rlı:ılan, 20,30: Hava raporu, 20,33: ö- ye kadar yaptığı maçlan yükselt sayı fart -

gitti. Bu halden mahcub olan Arnawd nı ..... ı- IUU~~ 1 be l rtı taza alttadır ıer. Bunların blQ btr1l1 bir tadını mfl- mer Rıza tarafından ara a söylev, 20,«I: a e nm . 
tüfekcilere bir süklinet geldi. Bu hal, temadiyen çocuk. dQftlrmet lçln izah e- Semahat ÖZdenses ve artadaşlan tarafından Beykozun sağlam oyunu lı:arşısında netl -
Haydar Gani beyin zuhuruna kadar dilecek sebebler detlldtr. Yapılacak şey Türk muslkls1 ve halk p.rkılan, <Saat aJ&n>, ce almanın giiç olduğu, Beşiktaş maçından 
devam etti. Fakat Haydar Gani bey, tadını ve eratı clddl '" aılı:ı bir frengi 21,15; Orkestra, 22.15: Ajana haberleri, 22,30: kolayca anlaşılmaktadır. Galatasaray - Bey-
~ımardıkça şımardıktan sonra -arzetti- tedavialne ılbi tutmalı:tır. Ondan sonra Pllkla aololar, opera ve operet ı>arçaian. toz maçı haftanın en güzel oyunlarından bt. 

Bu haftaki lig maçlan 
KADIKÖYDE: 

Fenerbahçe - Eyüb 
TAKSiMDE: 

Güneş - Topkapı 
Galatasaray - Beykoz 

ŞEREFDE: 

Vefa - fstanbulspor 
Beşiktaş· Süleymaniye ğim gibi- bir çok gürültülü hadiselere derhal normal gebell.t Ye normal dolum 22,50: Son haberler ye ertesi dntin Procra- rt oıacattırVefa - lstanbulspor 

b b . t di elde edll1r Ye ailenin sellmetı her cihet- mı. • , .. --·-.. -....... • ' 
se e ıye ver ten temin edllmlt olur. 11 Blrlnclklnan 931 Clllllaltell Vefa takımı bugilııldl lı:adroalle her tatım Rizede kahve bollu""'gu 

.&NIUBA lçln ciddi ve btlJtlk bir tehlltedlr. Çok aert 
~ tJDtİLllAMIDIN KOBKU VE 

EVHAMINI ABT'l'IRAN SEBEBLD 

c•> Ba •Uan kesip •tlaJllla, Jabad 6tte ...,._ta; oynamaaı, alacalı netlceJI ihmal etmeslne ae Rize (Hususi) - Rizede halk arasıır' 
bir albüme 7apathnp koleksiyon yapma. 13,30: Muhtelif plllt nefrlyatı, lS,50: Plllt- beb oluyor. İtl müdafiden birinin alır olma- da büyük bir kazanç azlığı vardır. 'p,I. 
Sakıntı samanumda h notlar bir dotter la Türk muallı:la1 ye ballı: f&l'b1an. lf,ll: aı da talı:ımın mfltemad17en ofsayt teklinde az alış veriş yapılan çarşıda (lSO) 
sfbl imdadıma 1.u.e•Wr. Dahlll Te barlcl haberler. oynamasını intaç ediyor lı:i, her talı:ıln için ) 

Y ldı -::=;~====5!~==:;:== mı tabul tm ıı: --- 1-' ttcel metre uzunlugu· ndaki sahada tam (9 ı ~ sarayının bende bıraktığı de- p &qa. aeıır17a&a: bu a1ate e e ~ ı• ne er 
rin hatıralar arasında öyle kanlı bir li8D Posta 18,30: Pllt neıırtJatı, 18.15: QocutJara q- vermemelı:tedlr. İatanbullpor, ince ve düz - kahve vardır. İşsiz, güçsüz adamlar ,_ 
vak'a vardır ki; onu hatırladıkça tüyle- ragös CKüçülı: All>, ıuo: Tllrt mu.altlll Te liin bir oyun tarsına manıı:ttr. mürlerini bu kahvelerde geçirmettr 

--------------ı hallı: tartılan <Makbule Te a.rtad&fkn>. 111 15 Bugün belı:ledllt netlce1erl alamaması, da- dirler. Bu sene fmdık piyasasının ~ 
rim ürperir. Hiç unutmam. Berrak ve Yevmi. S17Ul. HaYMUI ft Balk paetaa Saat &-n Te arabca 16ylev, 19,60: Ttlrt ..:11_ ha talı:ımın tamamne JWll 19rtne oturama -
sak. b' ,_ - duş·· kün olması işsizlik ve kazanç azb' m ır mayıs günü idi. Sarayın karşı- .... a11ı:1a1 Te halt p.rtııan CHlkmet Rıza ve ar- masındandu. 
smdaki bahçe, Hamidiye camisinin et-ı Yerebatan, Çataıçepne sokak, 25. tadqlan}, 30,15: PWda dam maa1klal, 30,30: İt1 tarafın da daha dfade açılı: oyuna ğını bir kat daha artırmıştır. 
rafını ihata eden ağaçlıklar yemye _ 1 1 S T A N B tJ L Tftrlı: mualtl.d Te halt p.rlı:ılan <8&Wıadc11n mütemayil olması maçın ••tll olmaama yar --------------.. 

ı---------------1 Te arlı:adqlan>, il: AJam haberleri, 21,ll: dun edecelı:tlr. lılllll lı:ilme lı:adrosu dolayı.slle 
şildi. Şmada bura.da, ikinai fırkaya Guetemtzde çıkan 1UI " Stüdyo alon orkeltrall. 21,11: Yanntl Pl'OI- Vefanın Taz17ett daha nulttlr. Vefa hücum Doyçe Levante Lı·nye 
mensub askerler, bahçıvanlar, ahçılar, ıesimleria biltila haklan ram " t.tttW marp. hattının takımı safere 16Wnneai ihtimali da 
tablaklrlar geziniyor, bunların ara - mahfu ve pzetemlze aittir. ha kuneWdlr. 
smda da, Hamidiye camisinde namaz 1 8eflkt-. • SfileJmaniye 
kılmak :için gelen o civarda sakin ihti- ABON! FIA TLARI NIJbetcl SIJ&h. beJU ıenıt tafaJaD bu 1lı:1 takımm 
yarların sessizce camiye ~. ilerle- her lı:arlılaflllaaında her aman büJilt atır-

~&"' E • prbler oımqtur. 
dikleri görülüyordu. t 9 3 t ezaneıer Lll IUDPIJÔnumda en oetın ralı:lblerlnln 

Saat kulesinin dibinde, kadınlı er • Sene Ay Ay A7 ...... lli•et'OI olu eeaatler fllDJar- OJ1ID)anıU atıatımt olan Betllı:tafın rahat ra-
kekli bir kaç ecnebi durmnıır+u. Bmı _ Kr. Kr. Kr. Kr. dır· bat neUce alacalı bir arada, Jenl battan 

·-ı" -·-- i.e-aw ellaetladeUer: tebll.tell ~ dtlfmesl lf1 blraı olu -
1ar da, sarayın caddeye olan cephesini, 'l'ORldn 1.00 700 400 t&W Ab&n.Jda: <Peı1n>. Alemdarda: <Sır- runa lmalı:tıt1an hlu1nl ftl'llllştlr. Sırada 
saat kulesini, Hamidiye camisini, ora- YlJNANİS'l'All ~ 12'.aO 710 270 b Alım>, Be)'Uldda: CBelbl>, Sama' - olan atunlann ba dfdan lltlfade için ce -
da gezinin saray adamlarını seyredi • ICNBBl 2700 1400 800 800 Jada: <Bromoe>, Bınlnönilnde: <Ben.sa- aaretıenecelı:lertnl beablvnıt icab eder. 
yorlardı. IOD), s,tlbde: <mtmet Atıamu), l'e - ömer Besim 
Yavaş yavaş, ezan okunmıya başla- Abon• bedeli pepndlr. Adr9I Derde: (llmUyad1), Şebremlnlnde: <Bam.. Halk•v( kanşık takımmı seçmek dellfUrmek 21 turu,tur. dl>, lebadebafuıda: et Hattı>, Kara- "" 

mıştı. 0 gün ezam, en güzel sesli mü- gfimrüde· (Arif), Küçütpuarda: (Yor- iÇİft mUSlbaka 
ezzinlerden Boyabadlı Hüseyin efendi gt>. Batırkö,tınde: cmw> • 
okuyordu. Bu adamın hazin ve ilahi se- G.ı- eord •eri tMrilma. Be1otla clhetındekHer: Bmln6ntl llaJteTlııden: 
si, perde perde yükseliyordu, o sakin ilanlardan ma'rıliyet alınma. İsttkill caddesinde: <Dellasuda), Te - Bvim1I spor tlübüne batlı tlflbler ara -

·· .. .. d ""kı.. Cevap tçm mektuplara ıo turu•1uk pebqında: CKlnyoll), Kara.köyde: CHtı- andan Japılacalı: tarıtıt talı:ımm aeçmelert 
ve berrak mayıs gununun erin su u - r seyin Htısnü>, İstltıll caddesinde: (Ll _ bugün Beflktaf (leref aabuında aaat CH.SO> 
neti içinde, uzun akisler husule getiri- Pul lllvai llzımdır. monctJan>, Pa'llgaltlda: CNargUeciyan), da yapılacaktu. Af&lıda lalmlert JUılı o -
yordu. Herkes durmU1tu. Herkes Hü- Betllı:tqta: CNall Halid). yuncuların futbol levazımlartıe blrll.tte nlı:t! 
seyin efendiyi dinliyordu. Pom kutum: 741 İstanbul BotasltJ. Kad1'i7 ,... AdalanJakller: muayyende bulunmalan llzımdır. 

T b d t . . . . . ah Tet-af: Son Posta ·ns..,.darda.· cömer Kenan), Barıy--""'.· Takım seçiclll: Bahaeddin UlulSI. am u sıra a; emız gıyııımış, sıy "V' u a.11 .auc c ..... __ d > -·- N ıı: CAlt ..... ) 
20""~ (l'furt>, Kadıtö-. .. de: (Büyük, Ö"ler), j AA.IMNay an .-.uu, amı • ıo-.-n 

elb"selı ve s'yab şapkalı bir adam, bil- Telefon : :ıoUoJ • M1Qtadada: <~>. Heybellde: <ıİ°aık>. Osman, Necip, Murad, Alleddln. <Alemdar -
'16k bir sükdnetle sarayın koltuk kapı.. · dan) 8ldkl. Badi. <Atınapoıdan) Raif. <Bas-

.• . . 

G.m. b.H. 

HAMBURG 
....... ~, .. le •U..a..&. 
.......&.~ ........... 
Hamburı, Brem, Annra, Irtanbal 

ve Karadenls arasında uıınet .,. 
aTdet muntuam postalar 

htanbulds belı:lenen ..:ıpurlar 
Larlasa Tap111'U H ıt. enele doir1I 

Heralı:lea 'T&puru 22 ıt. evvele dolr1I 
Konya vapuru 3 K. l&Dlye dıolru 
Chlos ftpuru 4 K. aanlye dolr1I 

Burgu, Varna, Köstcnce 1çlD 
ıımannn•""an hareket edecet 

vapurlar 
Atta vaparu 12 ıt. enele dolru 

KonJ& vapuru '1 K. aan119 dolru 
Yatında Hamburı. Brem, Anvera ye 

Roterdam umanlan için 
hareket edecek vapurlar 

Lartasa vapuru 11 ıt. evvele dolru 
Achata Tapuru 18 ıt. aant19 dolnl 
Fada tafslll' lçilı Galata'da OTa-

kimJall banmd" DOY(,.'B LBV .Lvd 
LiNYB vapar acımıalılma miracaa&. 

Telefon : "4'160 - ff7• 
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T. Cumhuriyet Merkez Bankası 
3·12 • 1937 Vaziyeti 

ZENiTH 
1938 Modeli 

En eski ve bütün Arnerika
da en fazla rağbet bulan rad -
yodur. Satış yeri: Yalnı~ Bey
oğlunda BAKER mağazaları. 

Hafiflik - Rahatlık " 
J , Re• ı ı e 1 ICorHlerf11de 

_ ~ __, (Oılne). ııd l11ctıe.ııecek H 

'~ uuno 11a de lllçtı r turllı yolı. 
.-~ ı11r . 811 koruıar. vDcııduıuıru 
/ ~ •·~"'•klmıı tenuublnOıO 111• \T caıur •• eBlıOnhO h ... etludltU. 

Ftralı ı 215 llrtdan ltıbırııı. 

Satıt rerl r•lnııı: ı 

ISTA1ı18UL, Beroğle 
Ta ... ı mı1dıııı 12 No:ı •• 

Me~eremm zlr•rıt edlnlı .. ,, 
ırı No.I• larlfemlıl latıılnlı. 
Flyıttaromııd• lıOrOk tuılllt. 

AK T 1 F 
KASA: 

).g.623,648 Altın : Safi kilogram 
BANKNOT •••• • • • • 
UFAKLIK • • • • • • 

Dahildeki Muhabirin : 

Türk Lirası . . • • • • • • • • 
Hariçteki Muhabirler: 

Alt1n : Safi kilogram 6.482,909 

Altına tahvili kabil Serbest :fövızler 
Diğer dövizler ve Borçlu kliring baki· 
yeleri . . . . • • • • • • • • 

Hazine Tahvilleri: 

Deruhte edl. evrakı nakdiye karşılıgı. 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tedlyat • 

Senedat Cüzdanı : 

HAZİNE BONOLARI 
TİCARİ SENEDAT . 

• • • • . . . . . . 
Eıham ve Tahvilat Cüzdanı : 

(Deruhde edilen evrakı nakdi
A - (yenin karşılığı Esham ve Tah

(vilat (itibari kıymetle) . 
B - Serbest esham ve tahvilat • • 

Avanılar: 
Altın ve Döviz üzerine 
Tahvilat üzerine . . • 

. . • • • 
• • • • • 

Hissedarlar • • • , • • • • 
Muhtelif • • • • • • • , 

Nafıa Vekaletinden: 
Aşağıda cetvelde parti mikdarları yazılı olan cem'an 273393 adet normal ve 

l 1(l takımhk 5460 adet basit rnakashk kayın traversi dokuz parti ve 24/Birincika
nu:-ı/937 Cuma günü saat 15,30 dan itibaren ayrı ayrı eksıltmesi yapılacak suret
te kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme Ankarada Vekalet Malzeme Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 

Her partiye aid eksiltme şartnamesi ve teferrüatı cetvelde hizalarında yazılı 
bedel mukabilinde Ankarada Vekalet Malzeme Müdiirlüğünden alınabilir. 

İsteklilerin her parti için ayrı ayrı tanziı!l edecekleri teklif rnektublarını ce~ 
Velde hizalarında gösterilen muvakknt teminat ve talimatnamesine göre Veka
letten alınmış malzeme miiteahhitliği ves!kası ile birlikte 24/Birincikanun/937 
Cuma günü saat 14,30 a kadar Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğüne verme
lt:ri lazımdır. 

Paru- Miktarı Muhammen Muvakkat Şartname 

ler Normal Basit 
Adet Mskaslık 

bedeli Teminat bedeli 
Liri\ Kr. Lira Kr. Lira Kr. 

adet 

I 30835 70920.50 4796. 03 3.55 

lI 24003 55206.90 4010.35 2.76 

lII 41524 95505.20 6025.26 4.78 

-ıv 61901 216653.50 12082.68 10.83 

v 2Q622 69083.70 4704.19 3.45 

16954 49166.60 3687.50 2.46 

VJI 9289 27867.00 2090. 03 1.39 

55265 175190.05 10009.50 8.76 

l:X 13000 5460 67730.00 4636. 50 3.39 

Eksiltmelere hususi atman sahibleri de girebilirler. 

Traverslerin kesileceği 
Devlet Ormanları. 

Kocaeli Vilayeti Hendek 
kazasındaki Çamdağı·At

başı ormanından. • 

Kocaeli Vilayeti Karasu 
kazasındaki Molla Hasan 
pınarı ormanından. 

Kocaeli Vilayeti Hendek 
kazasındaki Kerem Ali 
Haraklı Üstü ormanından. 

Bolu Vilayeti Düzce kaza
sındaki Girişkuzu orma
nından. 

Bolu Vilayeti Düzce kaza
sındaki Kelkfthya orma
nından. 

Bolu Vilayeti Düzce kaza
sındaki Kabalak koyuna
ğılı ormanından. 

Bolu Vilayeti Düzce kaza
sındaki Kokurdan orma
nından. 
Bolu Vilayeti Akçakoca 
kazasındaki Orhandağı 
ormanından. 

Bolu Vilayeti Düzce kaza
sındaki Keçidere Dik
menaltı ormanından. 

c8196~ 

[ 
__________ , ___________ ___ 

inhisarlar U. Müdürlii1iinden: ........... __________________ ....... ______________________________ ___ 

3500 kilo ıskarta çul Ahırkapı deposun d:ı. 
l adet dinamo tefcrrüatı Şemsipaşşa deposunda. 

3500 kilo ıskarta çul Ahırknpı deposundn. 
1703 kilo ıskarta çul Ahır kapı deposunda. 
Yukarıda cins ve mikdarı yazılı eşya 24/XII/937 tarihine rastlıyan Cuma gü

nü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin malları hergün hizalarında ya
~lı r::ıahal~erde görebilecekleri ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte 
( 15 temınat paralariylc birlikte Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesi Mü-

Gı.irlügündcki Satı Komısyonuna gelmeleri ilan olunur. c8295> 

·Ura 

1 

27.602.230,80 
11.985.578,-

972.660,11 40.560. 4.68,91 -
1 728.445,79 728.445,79 

9.118.729,56 
16.062,18 

26.096.583,64 35.231.375,38 

1 

158.748.563,..:ı.. 

13.630.886,- 145.117.677,--

' 
4.200.000,-

40.229.817,96 44.4.29.817,96 

1 38.981.236,02 
5.482.527,32 44.463.763,34 -

152.620,22 
8.590.964.30 8. 743.584,52 -- 4.500.000,-

17.105.559,54 

Yekiin '-
340.880.692,44 

ESKlt EHi . DE 

Ses - Işık Kitap Evi 
ille, Orta Lise mektep Kitaplarının 

Satış Merkezidir. 

• 

PAS i F 

Sa-may• • • • 
llıtiyat Akçen • 

Adi ve fevkallde 
Husus! • . . • 

• • • • • • 
• • • • • • 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 

T edavülJeki Banlınotlar ı 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tedlyat . 

Deruhde edi. evrakı nakdiye bakiyesi. 
Kar~,lığı tamamen altın olarak llive
ten tedavüle vazedilen . . . . . 
Reeskont mukabili flAveten ted. vazd 

Türk Lirası Mevdrıatu 
Döviz T aahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler • • • • 
' Diğer dövizler ve alacaklı kllrtng ba· 

lı:iyeleri • • , • , • • • • • • • 

Mahtelil ı 

2 Mart İ 933 tarihinden itibaren; 

1 
2.105.172,40 
4.516.007,70 

158.748.563,-

13.630.886,-

145.117.677,-
19.000.000,-
13.000.000,-

2.053,45 

29.453.553.25 

. YekGn 

Iskonto haddi % Sl Altın üzerine avanı o/o 4J 

' 
Ura 

1 

15.000.000,-

6.621.180,10 

177.117.677,-
16.587.979,42 

29.455.606, 70 

96.098.249,22 

1 

340.880.692,44 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Yüksek Ziraat Enstitüsü dershaneleri için 34 adet sıranın yerinde yaptı

rılması açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhale 27/12/937 Pazartesi günü saat 15 de Rektörlük binasında yapıla

caktır. 

3 - Mı.:hammen bedel 2340 ve muvakkat teminat 176 liradır. 
4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü Daire 

Müdürlüğüne müracaatları ilin olunur. c8269> c4484> 

·--... 

\ 

ökaUrenler• ve 
göiU• nezlelerine KATRAN BAKKI IK 
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~11' • - _,, .,.. .- . . .. 

Kullanmak, _Grip ve ağrılara karşı muaf iget demektir. 
.............................................. 

insana hayatı zehir eden 
ağrıları ve Gripin verdiği 

ıstırapları ancak 

GRIPİN 
Kaşeleri ani tesirle geçirerek 
sükiin ve istirahate çevirebilir 

GR • 
1 p • 

1 N KAŞELER • 
1 

kullanınız ve mevsim lıastalıkları-lı.dan karkmagınız I 
GRİP • 

1 N 
Grip, nezle, soğuk algınlığı ve bronşite karşı en şafi devadır. 

Harareli düşürür, hastalığı çok çabuk ve tamamen izale eder. 

GRİP • 
1 N 

Diş, baş, romatizma, mafsal sinir, adale ağrılarının panzehi

ridir. Bütün ıstırablarınızı inanılmıyacak kadar sür'atle reçirir. . 

1 Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla « G R i P i N » isteyiniz 

ieneffüs yollarile geçen hasta
hklara karşı koruyucu, tesiri 
kat'i pastillerdir. Nezle, bron
şit, gr;p ve boğaz rahatsızlık· 

larında, ses kısıklığında pek 
faydalıdır. Bütün eczanelerde 
bulunur. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - İSTANBUL 

İç ve c!ış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü 

KIZILAY 

OYUNKAGITLARI MONOPOLU 
Sayın mu,terllerlne, piyasada en ztyade •ra!'!makt~ olan: 

No 15, 16 ve buna mümasil O Y U N K A G J T LA R l'ndan 

L Yeni stokun h•zırlanmıt olduğunu ve 
istenilen miktarın depodan ahnabileceğini ilin eder. ~.,, 

,. 
DIŞ TABİBl 

RATIP TÜRKOGLU 
Ankara caddesinde: Meserret oteli 
karşısında (88) No. lı muayeneha· 
nesinde hergnn sllat on dörtten 
(19 ) a kadar kabul etmektedir. 

------·----·- "' ........... __ _ 
r 1 

ilan Tarif em iz j 
Birinci .ahile 400 kuruı 
ikinci .ahile. 250 >> 

Oçüncii .ahile 200 » 
Dördüncü .ahile 100 » 
iç ıahileler 60 » 
Son sahil• 40 » 
Muayy~n bir müddet zarfında fazla· 

ca mikdaı da ilin yaptıracaklar aynca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar !çin ayrı bir tarife derpiş 

edilmiştır. 

melidir 

Şirketi Bayrlyeden ı 
S A T 1 L 1 K L Ü K S M OT Ô R 

Motorda güzel kamaralar ve ayrıca yatak ve banyo 
dairesi ve büfe vardır. 

Boyu 24 1 /2 metre 
Sür'ati 11 mil 
Beygir kuvveti 100 
Bir saatteki mazot ve yağ masrafı 2 liradır. Motör Galata'da 

Hayriye binası önündedir. Her zaman görüp gezilebilir. 
Kapalı mektubla satılığa çıkarılmıştır. Almak isteyenlerin teklif mek

tublarile beraber maktu olarak 750 lira teminat akçesi veya bu milular 
banka kefalet mektubunu 20 Birincikanun 937 salı günü saat 10 aka
dar Şirketi Hayriye idaresine mübayaat miidiiriyetine tevdi etmeleri 
şar!tır. 

Mektub1ar, teklif sahibleri huzurile aynı günde saat 10 1/2 de içtima 
edecek meclisi idarece açılacak ve verilen fiat muvafık görüldüiü tak
dirde kat'i ihale icra kılınacaktır. 

BIRıCIK DOSTU 
Nedir ? diye düşünmeyin, hiç şüphe yok ki 

F E M i L ve B A G 1 dır. 

l 
Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 

4ler için fU adrese müracaat edil· 

blncllık KollektH Şirketi. 
iltiha~arında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur me· J[ahramanzade Bu 

~•m•e•le•ri•·~ 
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<FEMiL) cihan medeni Bayanlarının aybaşılan zamanında seve seve 
kullandıkları gayet sıhhi ufak, yumuşak, sıcak, kanı emici ve muhafaza 
edici 2 cins hususi pamuktan yapılmış tuvalet bezleridir. Evde, ifde, 
mcktebde, sporda, seyah'atte, yazlıkda, kışlıkda, baloda hiç be11i olma -
dan bütiin rahatlıkla kullandır. Her eczanede parfiimöri ve tuhafiye ma· 
zalarında kadın berberlerinde kutusu 65 kuruştur. 
Umumi deposu: İsmet F..czanesi ve laboratuvarı İstanbul, Galata Tel 4924 
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