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Musolini İtalyanın 
Milletler Cemiyetinden 
çekildiğini bildirdi 

T 

Artırma ve yerli mallar haftası 
Başvekil bugün 

Hatay davamızdan, 
vergilerden bahsedecek 

Musolini geceki İıutkunda: "Demokrasi 
Sürülerinden çıkan 

Celal Bayar nutkunda buhran ve muvazene 
vergilerine verilecek yeni istikameti 

anlatacak, kara yollarımızdan bahsedecek 
Ankara, 11 (Husu

si) - Sekizinci artır
ma ve yerli mallar 
haftasının başlaması 

münasebetile Başve
kil Celal Bayarın ya
rın Halkevinde vere
ceği nutka hususi bir 
ehemmiyet atfedil
mektedir. Celal Ba
yarın nutkunda mem 
leketin inkişaf halin. 
de bulunan ekonomik 
vaziyetini geniş bir 
şekilde tahlile tabi 
tutacağı, bu arada 
mali bünyeye temas 
edeceği, buhran ve 
muvazene vergileri 

tehdid sesleri bizi Iakayd bırakır, dedi 
--------··· ... ····-··············--.. ······--

Gece Romada bügük Fransız Hariciye 
tezalıürat yapıldı Nazırı dün 

Mussolini V enedik sarayı balkonunda nutuk söylerken 
.Roma 11 (Hususi) - Bütün dünyanını nin toplantısı bu gece saat 10 da Venedik 

beklemekte olduğu büyük faşist meclisi- (Devamı 9 uncu sayfada) 

Dehşet veren bir mukayese: 

Dünyanın silah masrafı 
1913 de 2,5 milyar iken 
bugün 7 milyarı geçti 

Cenevre> 11 (A.A.) - Milletler Cemi-\ dan n~redilmekte olan cAskeri yıllık> 
~etinin silahları bırakma servisi tarafın- (Devamı S inci sayfada) 

Baroda bir münakaşa 
Senelik aidatın yarıya indirilmesi teklifi asabiyet 
uyandırdı, "24 lira vermeyen avukat pılısını pırhsını 

toplayıp işi bırakmalı! ,, diyen?er oldu 
1stanbul barosu umumi heyeti senelik 

toplar.tısı dün saat 2,30 da Ağırceza 
ln'1tkemesi salonunda yapılmıştır. 

Baro reisi Hasan Hayri celseyi açtık
tan sonra 1937 yılı idari raporunun okun
lnasına geçilmiştir. Bunu müteakip idari 
Ve inzibati işlere geçilmiş, baroya mes
lektaşlar rıleyhine 95 şikayet yapıldığı 
bildirilmiştir. 

cBu şikayetlerin 14 ü. meslektaşlık tü
tesine uygunsuz, 22 si meslek onuruna 
lnuhalif hareket ve 64 il alınan işlerin 
başarılmamasıt 5 i yapılan işler hakkın
da müvekkile izahat verilmemesi ve ev
rakının iade ulunmaması sebeblerine 
hli.isteniddir. Bu devrede bunların otuz 
~okuzu hakkında muamele tayinine, 28 l hakkında karar ittihazına mahal olma-
14ına, 3 ü hakkında evrakın ve alınan 

<Devamı 9 uncu sayfada) Baro Reisi Hasan Hayri 
• 

Belorada gitti 
Ankarada toplanacak 
Balkan antantı konse
yinde De:bosun seyahati 
neticeleri görüşülecek 

Velbos'un. son. bir resmi 
(Yazısı 9 uncu sayfada) 

gibi fevkalade vergı- Bafvekil nutuk söylerken. 
!ere verilecek yeni istikameti anlatacağı 1 İnşalan bir plana bağlanacak olan ka-
tahmin olunmaktadır. \ (Devamı 9 ıınctıı. sa1/fada) 

Nankinde çok kanlı 
Muharebeler oluyor 

Nankif&. kapılan önüıt de bir Jarxm kıra.ı 
(Yazısı 3 üncü sayfamızda) 

Bir kadın üç çocuk r-M 1 k t 1 1 . --, 
birden doğurdu L em e e mese e erı __J 
Karaman belediyesi 

çocuk!ara maaş bağladı 
Karaman (Hususi) - Karamanın Ce

did mahallesinde oturan Silifkeli Süley
manın karısı Şerife Bağrıaçık, ikisi kız, 

iki gün aç kalan hamal başkasrnrn 
işini yumrukla almıya kalktı 

biri oğlan olmak üzere üç çocuğu ikişer ---------- * * * (Devamı- 9 uncu sayfada) . -
Aydında bir kaplan dört 

avc1yı yaraladı 

Türkiye işsiz bir memleket değildir. Fa kat bu mesele henüz tıeşk:ilitlmmış 
olmadığı jçin memleketin bir tarafında 4çi arayan iş vericinin çektiği güçlüğe, 
öbür taraft:ı yumrukla iş almaya kalkan aç hamalın sefaletine phid oluyoruz. 

teşkilatı kurmakta acele etmeliyiz. 

Aydın 11 (A.A.) ~ Bu~n Köşk nah~ ~-----------------~--------~ 
yesine bağlı Manastır köylülerinin yap- Sultanahmed birin- · 
tıkları bir sürek avında avcılar bir kap- . lh ceza mahke
lanın hücumuna uğramışlardır. Üçü ağır cı 5~ d .. bir kav-

d.. t ki . . mesı e un 
olmak üzere or şıyı yaralıyan kap- hadisesinin duruş-
ları, öldürülmüş ve yaralı avcılar mem- ga lm t Ah 
leket hastanesine yatırılmıştır. ması ~ap~ ış ır. • 
- ....................... ···················-·---·- med ısmınde marka· r- "\ sız bir hamal dün sa-

B ir genç kızın romanı bah saat 7,5 da, Ada- ı 

En çok sevilen kadın 
romancmm en güzel eseri 
Dün başladık, bugün ikinci tefrika 

birincinin mufassal hütasasile bera
ber sekizinci sayfadadır. Siz de oku
yunuz! \. __________________ _, 

lar iskelesine gide
rek, müşteri bekle
meğe başlamıştır. Bu 
sırada bir otomobil 
gelmiş ve içinden i
nen bir kadın, hamal 
Ahmedi çağırarak, ' 
kendisine taşıması için bir denk teslim J Mustafa ile Şükrü yetişerek., dengi Ah-
etmiştir. Fakat, köprü hamallanndan (Devauıı ~ inci sayfada) 



Her gün 
Tasarruf 
Ve iktısad haftası 

Yazan: Muhittin Birıen 

ICS) ırkaç senedenberi her sene 

u;:;}) tekrarı mut.ad olan hafta, ta

sarruf ve iktısad haf tası, bu sene de bu
gün başlıyor. Millet içinde taşarruf ve 
iktısad fikrrlerinin propaıgandasını tekr 
sıf eden, halkı iktısad meselelerile ünsi
yet peyda etmeğe yarıyacak bir hareket 
yapan bu haftanın faydaları üzerinde 
durmaya lüzum bile yoktur. 

Bugün, bu vesileden istifade ederek, 
menleketin tasarruf ve iktısad bakımın
dan son senelerdeki tekamülüne bir göz 
atmak istedik. 

* Memlekette tasarruf fikri, son on beş 
sene içinde çok ileri gitmiştir. İktısadi 
temelleri her bakımdan israf üzerine ku
rulmuş olan Osmanlı imparatorluğu, ya
şadığı müddet zarfında etrafında yalnız 
israf propagandası yapmış ve herkese is
raf nür'nunesi olmuştu. Bugün büyük bir 
memnuniyetle kaydedebiliriz ki israf de
nilen fena ahlak, kötü an'ane Türk ce
miyeti içinde Osmanlı imparatorluğu ile 
birlikte yıkılıp gitmiştir. Vakıa, meşruti
yettenberi yapılan propaganda hamlele
ri, harb ve mücadele yılları esnasında 
geçırilen hayatın lfuvvetli emirleri ve 
acı tecrübeleri insanları israftan uzak
laştırmaya sevketmemiş değildi Ancak 
Cumhuriyet devrinin bu sahada elde et
tiği neticeler, ondan evvelki senelerin 
mahsullerine nisbetle hem mikdar, hem 
kalite bakımından çok kuvvetli ve de
ğer li şeyler olmuştur. 

Memlekette dün israfa alışmış olan 
zümre, bugün sade müsriflikten uzaklaş
mış de"'iidir· avni zamanda tasarrufçu da 

I:> ' ~ 

olmuştur. Çalışan '!e kazanan insan, bu-
gün, Avrupada olduğu gibi, Türkiyede de 
hem parasını hesabla harcetmesini bili
yor, hem de kudretine göre elinde bir 
para biriktirmeğe çalışması lazım geldi
ğini pek güzel takdir ediyor. Bu, bir a
dımdır; ikinci -bir adım da, para biriktir
meğe muvaffak olan insanların bunu 
bankalara tevdi etmeği ve bu suretle fer
di servetini milli bir servet halinde te
davüle çıkarmalarını da öğrenmiş ve 
kendilerine ahlak edinmiş olmalarıdır. 

Kısmen buhra'nlı da olsa, sulh içinde ge
çirdiğimiz seneler, Türklerin çalışıp be§ 
on para kazanmalarını temin etti. Kaza
nılan ve artırılan paraların mikdarlan 
hakkında banka bilaçolannm · göster
dikleri yekUnlar, büyüktür ve son sene
lerde gayet sür'atle büyümüştür. Eski
den, sandık diblerinde saklanan bu nevi 
birikmiş servetler de şimdi artık sandık 
diblerinde kalmıyorlar, banka kasaları
na girip milli servet hareketinin kesafet 
peyda etmesine sebeb oluyorlar. 

Bunlar güzel hadiselerdir; Türk mille
tine bu yolda ehemmiyetle devamı tav
siye etmeği bile bugün lüzumsuz görü
rüz; çünkü, o yapacağl işi artık tama
men anlamış ve yapıyor. 

* Memleketle iktısadi fikirlecin intişarı-
na gelince, maalesef, bu taraftan yaptı
ğımız ilerleme hareketi çok ağırdır. Av
rupada, en mütevazı halk adamları ara
sında bile iktısad işlerinin elifbesi tar
zında yapılmış bir takım bilgiler vardır 
kı bunlar bizim aramızda, hatta yüksek 
tahsil görmüş olanlar muhitinde bile 
meçhuldür. Mesela, maliye ıstılahı ola
rak Parite kelimesinin manasını bilmi
yen, yahud iktısadi ıstılah olarak iktısad 
ve tasarruf kelimeleri arasında bir fark 
bulunup bulunmadığını düşünmeğe da
hi lüzum görmemiş olanlar münevverle
rimiz arasında bile besabsızdır. Son se
nelerde, bılhassa milli bankaların çoğal
ması ve milli teşebbüslerin, milli fabri
'kaların artması memlekette iktısad bil
"'İlerinin de bir hayli yayılmasını mucib 
uımamış değı!dir; ancak, bu yayılma, bi
zi memnun edecek dereceden çok uzaktır. 

Acaba bunun sebebi nedir? Memleket
te kazancından bir şey ayırıp bir tarafa 
koymak ve bu toplananları bankalara 
vermek fikri bu kadar ileri gittiği halde 
iktısadi bilgisi niçin bu kadar yavaş in
kişaf ediyor? 

Sebeb basittir: Birinci fikir için, bil
hassa bankaların elile yapılan çok kuv
vetli bir propaganda vardır, o da bu sa
yede sür'atle inkişaf ediyor. Öteki hare
ket için propaganda yoktur, o da yavaş 
yavaş yürüyor. Mekteblerimiz, liseleri
miz ve üniversitelerimiz, memlekette ik-

S ON POSTA 

R esimli Makale: X Her servet saadet getirmez. X 

Birincikanun 12 

Sözün Kısası 

Yazı Çolc Olduğa için 

Bagiin Konamatlı 

Memleket 
meseleleri 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

medin elinden almışlar, kendisine de: 

- Senin eşya taşımaya hakkın yoktur. 
S.,,n markasız hamalsın, demişlerdir. 

Bu suretle hamallar arasında müna
kaşa kızışmış ve Ahmed her iki hamalı 
da dövmüştür. 

HAdise adliyeye intikal ederek, Ahme· 
din Sultanahmed birinci sulh cezada 4 
gün hapsine, 36 lira da para cezasile iP.l'

ziyesine karar verilmiştir. 

Suçlu Ahmed, mahkemede: 

Con ftokfelle-r milyar sahibi idi, ta.B:at hayatının son yir

mi senesini günde bir bardak südle geçirdi. Herty'nin Nev

york fe}ırinde 50 ta ne grat ııiyeli vardı, fakat sadece yağsız 

çorba ile besleniyordu. Son günlerinde: Böyle bayatı ne ya

payım, demeyi l det edinmiştL 

ZenginJik insanın önüne cvasıta, ve cimkAn> ile dolu bir 
hazine getirir, sahibine veremediği yegine şey sıhhattir. 
Zengin olmayı isteyebilirsiniz, fakat fazla kazanmak için .za
~anından evvel yıpramak lazunsa elinize geçecek servetin 
hiçbir şeye yaramıyacağmı düşünmelisin.iz, servetten evvel 
sıhhat lazımdır. 

- Bay hakinı! İki gündenberi evde a
namla birlikte, aç yatıyorduk. Beş, on 
kuruş kazanmak için, sabahleyin köprü
ye geldim. Bu adamlar, ona da mani ol· 
mak istediler, demiştir. 

Hakim, sabıkası olmıyan Ahmedin ce~ 
zasını tecil etmiştir. 

(~_s_o_z _ _ A_D_R_A_S_D _N_D_A_), *** Şu yukarıda naklettlğtmiz vak'a öyle a -
dl Ye ayni zamanda acıklı vak'alardan biri
dir ki bilhassa İstanbulun hemen her tara
fında bunun ya bir aynına, yahud da bir 
benzerine her gün bir çok defa tesadüf edf. 
leblllr. Bu vak'alann ekserisi, kavga ve dö-

Kabare artistinin 
Meslek askı 

1 

1 

Meşhur kabare artistlerinden biri, ka

nsile Plymouth limanına çıkarken, sah -

neJe oyunlarının verdiği alışkanlıkla ka

nsını sırtladığı gibi vapurdan nhtıma çı

karmış ve kendisini alkşlıyan halka güle

:rek seliınlar dağıtmıştır. 

Mareşal Mackenzen 88 
yaşına girdi 

Büyük harbde Alman ordularını i -
dare eden Feld Mareşal Fon Macken
zen 86 yaşını idrak etmiştir. Hitler 

kendisine tebriklerde bulunmuştur. -tısadi bilginin yayılması ve inkişafı için 
kafi derecede propaganda yapamıyorlar. 
üniversite tam bilgili hoca yetiştiremi
yor, muallim mekteblerimizin bu saha
daki muvaffakiyetleri pek noksandır, 
neşriyat azdır, hülasa iktısadi bilgi bah
sinde, bilhassa ameli, günlük işler ara

sında bilinmesi elzem olan bilgi memle
kette bir türlü yayılamıyor ve inkişaf 

edemiyor. 

Senede bir hafta birkaç düzüne konfe
rar-s vermek kafi değildir. Türkiye iktı
sad bilgisine, iktısad ~ültürünün inkişa
fına muhtaçtır. Bilhassa modern iktısad 
kültürü bi1lm aramızda tasarruf fikrin
den daha geniş bir inkişafa mu.htaçtır. 

Acaba, Tasarruf ve İktısad Cemiyeti 
bu yolda faydalı bir hareket uyandırabi
lir :mi? 

Uyandırabilirse çok iyi olur. 

Muhittin Birgen 

·-----------------------------· 
HERGüN BiR FIKRA -------

İnsanları tenvir 
" Meşhur Volter kendisini ziyaTete, 

gelen herkesin yanına getirilmemesi
ni uşaklarına tenbih etmişti. Bir gün 
yabancı bir adam Volterin şatosıına 
geldi, tL§aklar kim olduğunu .sordular: 

- Ben, dedi, sizin efendiniz gibi 
hayatımı insanları tenvire hasretnıi§ 
bir insanım ef endinizi gÖTmek isti
yorum. Kendisine bunu böylece söy
leyiniz. 

VolteTe haber ı·zrdilef'; Volter: 
- Buyursun! 
Dedi. Uşaklar, adamı Volterin oda

sına çıkardılar. Adam içeri girince 
kendisini tanıttı: 

1 

- Beni burada tanıyan azdır. Fa
kat bulunduğum mahallede herkes 
t f . . 1 
anır.. enercıyım ... 

1 

. -· 
Rad yumun ı ahalı/ık 

Mod ern elbiselerle 
Şek.ispir 

Nevyorkta .P4ercury tiyatrosunda Şe -
kispirin cJül Sezar, piyesi bugünkü elbi
selerle oynanmıştır. Oyunda hiç dekor 
kullanılmamış, fakat ış:ı.k oyunla.rıııdan 
azami derecede istifade edilmiştir. El • 
biseler, bugün Amerikan şehirlerinde gö
rülen tarzdadır. 

İ Yi.te kadar gitmediği veyahud gitse de po .. 
Ilı -n... düşmediği için mahkemeye intikal 

1 •t.o>f't .... oradan da gazete sütunlarına geç
ll"tf'.S ,,,_ hot., 1-.enıen hepimiz sık sık bu ne\1 
'd~ şahld oluruz: Bir iş için iki in -
• n arasında çetin bir mücadele geçer ve bıt 
arada görürüı; ki bunlardan birinin karnı 
yarım tok, öteklnln karnı da iki gündenberl 
açtır. 

Neden bu adam ~dlr? Neden bu bed
baht insan bir lokma ekmek parasını ka -
sanmak için öte.ki :µnm tok insanla boğaz 
botaza ve pençe pençeye geliyor? Acaba, 
Türkiye bu kadar işsiz ve lnsanlan bu ka .. 
dar talihsiz midir? 

Hayır, Türkiye işsiz değildir. Bizim ka .. 
naatimlze göre bu memleketin bugün kendi 
ç0euklarına temin etmeğe muktedir oldu -
tu iş hacmi, Türktyenin çalışmak isteyen 
bütün nüfusuna iş vermeğe kadir bir nlsbet 
almıştır. Ancak, bu mesele henüz teşkllat -
lanmış olmadığı için memleketin bir tara -
tında lş vermek ü1.ere işçi arayan iş verici
nin çektiği güçlük, öbür taratda da anna -
sile beraber iki gündür ekmek yemedlğl için 
yumrukla lş almağa çalışan biçarenin sefa
leti vardır! 

Vergi tahsil etmek için yeni Anadolunun ziraat mevsimlerinde, yer 
yer. öyle mühim işçi ihtiyaçları vardır ki 

Rek oru · kırıldı 
Dünyada şimdiye kadar en pahalı ve garib bir usul bazan bu ihtiyaç tatmin edilemediği için 

şey radyum idi. Radyumun bir gramı . . . .. • . mahsullerin tarlalardan kaldırılamadığı gö· 
400 000 İngiliz lirasına mal olabilmek- Bırleşık Amerıka hukumetlerınden rülür. son zamanlarda mlkdarlan hayli <,;o• 
te idi. Radyumun bu pahalılık reko _ Iwiancukuo'da ver~ tahsili için yeni bir ğıılmış olan mndenlerimlzln de muhtaç ol
runu şimdi vitamin cevheri kırmıştır. usul tatbik edilınege başlamış ve fevka duklnrı işçiyi bulmakta. çektikleri güçlükler 
B b. amı SOO 000 İngiliz lirası Iade muvaffakiyetli neticeler verm~ - ve uğrndı~arı zararla~, bu işleri yakından 

unun ır gr ' t' B eyalet· ·d t "d.. .. h bilen herkes için malumdur. Fakat ayni . d d. ır. u ın varı a mu uru a a - . 
kıymetın e ır. . . . . . . zamanda memleketin her tarafında gene 

Bu haberi veren bir fenni mecmua hdeı:_ vergil:~.nı vermıyenlerın pek çok böyle işsiz insanlar, kapı kapı iş dilenen bt. 
bu vitaminin nasıl elde edileceğini söy o:dugunu gorunce ~unlar hakkında zec çareler vardır! 
lüyor Ancak bunun bir miligramını rı muamele yapacagı yerde sokak baş- İş vermek için işçi isteyenle, anneslle bir 
tartın.ak · · b' t zerresinden bile lanna yapı.ştırdığı ve gazetelere verdi- Ukde karnını açlığın pençe~nden kurta.rmak 

··ı . ıçınl ıhr oz • ,_.r teraziye ih ği ilanlarda borçlarını vaktile veren lçln iş ~nde dolaşan lkl insan, bağlı .göz-
mu eessır o an ususı ıuı - ı !'"' ko"rebe oynar gibi birbirlerlnl ararlar . ~ . • d' mükelleflere bir piyango biletinin mec .er ... ' · tıyaç oldugµnu ılave etmekte ır. ., ~. . b'ld. . . B ı~t.e, yukarıdaki bAd~e bu oyunun netice • 

canen venıecegıru ı ırmıştır. unun sidir. 

Ta aredeki olcular yerle n~ticesi, varidat müdürünün tahmi - Bu nevi hft.diselerin önüne ıeçmek ister ... 
YY Y . nınden çok fazla olmuş herkes parasız sek iş ve işçi arasındaki ınünıı.sebet.ıeti tan4 

muhabere edebzlecek/er bir bilet ele geçirmek için borçlarını mn edecek teşklH!.tı biran evvel vücuda 

Şika s·ıı d ·şleyen t vermeğe koşmuştur. Borçlarını vere - getirmeliyiz. İş kanunu, bu tamıa teştilat-
go - ı e ar~sın a ı a~- rek bilete istihkak kesbedenler o ka - ları zaten tasavvur etmiş ve vazifeleri ara-

vareler yakında telsız telefonla techız sına almıştır. Kanunun bu ne'fi ahklmın.ı 
;dileceklerdir Bu suretle yolcular her dar çok olmuş ki mevcud piyango bilet geniş bir mana ve nlsbette anl.ıyarak mem
nerede bulun~rlarsa bulunsunlar is - leri yetişmediğinden ikinci. ve üçüncü ıeketin muhtaç olduğu bu hizmetin ifasını 
tedikleri yerlere telefon edip konuşa - tab'larına ·~ec~uriy~t Ahasıl olmuştur. temin etmek lazımdır. O zaman görülecek-
bileceklerdir. Keza yerden de tayyare- Bunun uzerıne hukınnet yalnız va\'- tır ki Türkiye, iş bulmak için, t~e kapı 

t 1 f ed.1 b'l kt'r tile borçlarını ver enlere mahsus olmak kapı dolaşılacak ve icabında bir başkasının ye e e on ı e ı ece ı . .. . . . . . . 
Y l b. · · d kilerden biri uzere yenı bır pıyango ıhdas ebnıştır. lflnl ellnden almak üzere kendlsUe yum -

o cunun ırısı yer e .v. - -· ···~· ···- ··"' ·-,··-·--··-···-··-- nık yumruğa gelinecek bir memleket delil· 
sini telefona çağırmak istedıgı veya - dilmektedir. Yapılan tecrübeler fevka- diri 

hud yerdekilerden birisi yolculardan lcide mükemmel neticeler ve~tir. M . B. 
birisile konuşmak istediği vakit tay - Çünkü Amerikanın yeni yolcu tayya - --·--.. --.--.. ···--·--
yare istasyonu yer yüzündeki en ya - releri içinde bulunan yokulara kat'iy- T A K V 1 M 
kın radyo merkezine bağlanmakta ve yen gürültü hissettirmeden uçmakta -
bu vasıta ile diğer irtibatlar temin e - dırlar. BİRiNciKANuN 

l<umi KDO Arabi een~ r 
İSTER iNAN, İNANMA ! İSTE R .. !;: .. 1 

1353 13S6 -- -2 ci ·ı eşria Kuını 

İlk tahsil memleketimizde ötedenberi mecburi idi. Fakat 
bu mecburiyet daima nazariyatta kalırdı, yeni devir naza
riyatı fi'liyata çevirince mevcud ilkmektebler ihtiyaca ye
tişmez oldu, yenileri açıldı, onlar da kafi gelmedi, şimdi kül
tür direktörlüğü gelecek yılın daha ziyade artacak olan ih
tiyacını düştlnmekte, bugünöen tedhir aramaktadır. Hatıra 
gelen ilk çare eskiden kalma bazı medrese binalarını mek
teb haline getirmektir. 

Kültür direktörlüğünün durendişliğini tebrik etmek la
zım, fakat eskiden kalma medrese binaları loş, karanlık, 

rütubetlidir, minimini yavruların sıhhatlerine dokunur, son
ra da yavruda yenı başlıyacak olan mekteb zevkini manza
rası ile ilk günde öldürür. Binaenaleyh biz eski medrese
lerden istifade etmenin ilkmekteb binası ihtiyacını eksilt
mek ıçin iyi bir tedbir olduğuna nanmıyoruz, fakat ey oku-
yucu sen: 

1 ST E R 1 NAN, 1 S T E i~ iNANMA! 
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SON 

_r Bu Sabahki ;)] (' / 

I~- Gazetelerde ~~ 

Nankin şehri içinde çok 
kanlı muharebeler oluyor 

1-favas 

_ Gördüğümrz F;kir!ir - AL: E 
Cumhuriyet - Yunus Nadl bugünkü baş - • • •••••••••-

mnkaleslnl Yalovaya tahsis etmiştir. Mustak- ...._ B , Wii rttt 
bel blr su şehrimiz olacak olan Yalovanın • • :;,toyadinO'VlÇ in 
imarı lçln hükumet tarafından alınan ted - R h l · 
birleri zikreden ve bunları çok yerinde bu- Onla seya G l 
lan başmuharrir diyor kl: 

aYapılacak işlerle Yalova yalnız blr şifa 

yeri değil, aynl zamanda yeril, yabancı v 
herkesin can atacağı bir safa mahalli ola - ugoslavya Başvekili B. Stoyadi· 

noviç'in Romaya yaptığı seyahal 

hakkındaki mülahazalarımı bundan bir-

caktır ... 

* 
• 

ajansına gore •• Nankinde Çinlilerin beklenilmiyen 
n1uannidane mukavemeti 

Tan _ Ömer Rıza Doğrul cNanklnln su _ kaç gün evvel gene bu sütunlarda sıra
kutundan sonra. ba§lıklı yazısında, çok ha- larken bu ziyaretin münhasıran bir ne
raretll bir safhaya dahli olmuo bulunan zaket mukı.belesi olduğunu, aynı zatın 

l.ondra 11 (Hususi) _ Nankindeki Çin 1 r l tayyare filosu tarafından bombardıman Çin - Japon harbinin bugünkü vaziyetini Berline yapacağı seyahatin de gene aynı 
~a.rnizonunun kumandanı, Japon kıt'a- I (in ile Ru•ya ve yerde bulunan 20 Çin tayyaresi talı- teşrih etmektedir. mahiyette telakki edilmesi lazım gelen 
'ilt ~ b · Muhtelit cephelerde cereyan eden harbin ının şehre girmiş olduklarını bildir- 1 .... ri edilmiştır. • bugüne kadar arzettlğl manzarayı tefsir e- protokoler bir temastan başka bir şey ola-

Tokyoda asabiyet uyandırdı 

th ktedir. Ar;;sında as erı R ivayet ler den Ömer Rıza. harbin çabuk bitmiyecetl mıyacağını kaydetmiştim. Fransaya as-
ı ~ankindeki Japon rnembalarından ge- Bir paki imzalanmış Şanghay 11 (A.A.) - Takounpao neticesini çıkarmaktadır. keri bir ittifak bağile bağlı bulunan Yu-
ke:ı haberlere göre muharebe acı bir şe- gazetesinin iyi bir membadan öğrendi- * goslavya için şimdilik, her hangi bir si-
ılde devam etmektedir. Çin kuvvetleri Hankeu 11 (A.A.) - Havas: Burada g· ine göre, Japon hükUıneti Çindeki as- vaset dei!iştirmek mevzuubahs degwildir. 

Kurun - Asım Us bugünkü ba.şmakalesln- ., ~ :k Şiddetli mukabil taarruzlar yapmak- ısrarla devam eden ve fakat sıhhatini 'ı keri harekata nihayet vermek ve bü - de Yugoslav başvekili B. stoyadinoviçln son Fakat, bundan beş, on sene evvel Yugos-
dırlar. Kızıldağ üzerine yerleştirilmiş tevsika imkan olmıyan bir rivayete tün gayretlerini o havalinin iktısadi ve Roma seyahatinden bahsetmektedir. Iavya ile Italya arasındaki münasebetle-

~lan Japon topçusu Nankin surlarını bom- göre Çin ile Sovyetler Birliği arasın- siyasi kontrolünün teşkiline tahsis et - Asını Us diyor ki: rin şekil ve mahiyctı gözönüne getirile-
"iltdıınar, etmektedir. da askeri bir pakt dün imzalanmıştır. mek tasavvurundadır. Söylendiğine gö eStoyadlnoviçln Romaya gitmiş olması or- cek olursa, bu iki devlet ·arasında göze 

'l' lr b · h tada yeni bir siyaset değişikliği bulundu -
chunghang kapısı civarında da mu- Resmi mahafilde bu hususta ketumi- re Japonya mi ı ır ükümet kurul - ~nu değil, bunları tam ters Yugoslavyanın çarpan iyi dostluk t<'zahürlerinin sulh le-

~r~beler devam eylemektedir. Çinlilerin yet muhafaza ediliyor. Umumiyetle masını teşvik etmektedir. hem kendi sulhu, hem de Balkanların su!- hine temin olunmuş büyük bir kazanç 
d~lJtıng ve şimali şarki kapısından tarde- iyi malumat alan mahafilde ise bu Tokyodan, Nankinden haber yok · hunu muhafaza için en ameli bir anlaşma addediimes! lazım geleceği şübhe götür-
1•d k eri riv'!yet edilmektedir. paktın yarın, 12 kanunuevvelde mer'i- Tokvo 11 (A.A.) - Çindeki Japon yolunda yürümekte devam ettiğini göste • mez bir hakikat olur. Esasen memleke-

d 'l'"kyc 11 (Havas ajansı muhabirin- yete gireceği tasrih ediliyor. ordula:ı başkumandanı General Mat - rlr kl bfitün Avrupa sulhu ile al1lkalı olan - tinde iktidar mevkiine geldi geleli r0 a-
e ., . N k. bug·· 1 k ların bundan memnun olması lflzımdır.• ~ nı - Bütün Japon gazeteleri halka L __J suı nın an ıne un para mera - list bir devlet adamı olduğunu isbat eden 

1 ankinin zaptetildiği hissini vermeğe ça- simle girmesi bekleniyor. Fakat bu o- l d h . B. Stoyadinoviç, denilebilır ki, Yugos-
ışrnakıa beraber efkarı umumiye, mare- Cenub kapısından şehre girmiş o - lamamıştır. Nankinden haber gelme - Sp anga Q UVQ lavyamn itahra ile olan münasebeti bakı-
rı Şa-:-Kay-Şek'in istifa niyetinde oldu- lan Japonlar geri püskürtülmüştür. Bu mesi Japon taarruzunun pek ağır bir 'lllUharebel ::: rl• mından mucizevi bir değisiklik temin et-
le u v~ mücadeleyi terkedeceği hakkında- meyanda Çinliler dört Japon hattını tarzda ilerlediğine hamlolurunakta - JVl 1 miye muvaffak olmu~tur. Adriyatik sa-
J 

1 h<ıb rleri tekzib etmesi, Çin kıtaatının 7aptetmişlerdir. dır. .. hillerindc evvelce göz tırmalıyan gergin-
ilPon generali Matsui'nin ültimatomuna Çinlilerin uzun ve muannidane bir Son vaziyet Şiddet/endi likten bugiirı eser kalmamıştır. İki dev-
~~ab ve:memesi ve bütün Japon halkı mukavemet gösterecekleri tahmin e - Şanghay 11 (A.A.) - Röyter: ıet arasında iktısadi bakımdan çok seme-
V<ı N k. Barcelon 11 CA.A.) - Asilerin Canarlas -~ n-Ka·:-Şek'in t<'slim olmasını bekledi- dilmektedir. Japonların an ıni zapt teşebbüs - B 

1 
Al 

1 
aılte c dl h b reli bir teşriki mesai esası kurulmuştur. gi L • d a eares ve m r ervera a ı ar ge 

d ı!alde .Tapon hükumetinin mücadeleye Japon tayyareleri şehrin içindeki !eri zannettiklerin en çok daha müş - ınllerl dün on beş dakika kadar Allcante'yi Dünyanıı1 bırcvk noktasında politika ih-
evaınn karar vermesi dolayısile, asabi- Cin mevzilerini bombardıman etmişler- kül ve daha pahalıya mal olmaktadır. bombardıman etmişler ve cuınhurlyetçllerln 1 tiraslarının alıp yürüdüğü bir devirde, 

~et izhar etmektedir. dir. Japonlar şehrin biricik küçük nokta - sahil bataryaları tarafından açılan ateş ü - menfaatleri h içbir suretle te'lif edılemi-
1 
Şanghay 1 1 (A.A.) - Nankinden Cenup mm takasında Japon kuvvet- smda yerleşebilmişlerse de son 24 saat zerine açığa çekilmişlerdir. Asi kruvazörle - yecek gibi görünen bu iki memleketin 

& ın 1 W h , · 1 t . 1 d. f d t akk·ler· k dun d rlnden blrlnde bir yangın çıktığı zannedll - b.. 1 b' t• b·ı . 1 alar di ~-~ haberlere göre Çinliler zanne - eri . u uyu. ışga e. n:ıış er ır. : zar ı.n ~ ~r ı ı anca. a a ı~ mektedir. oy e ır ne ıceye vara ı mış ob~il ı, 
ldınınden fazla mukavemet göster - Kıang - Sı eyaletmm merkezı olan olabılmıştır. Japon takvıye kuvvetlerı elbette ki umumi sulh için paha ıç mez 

Ilı k N k. Aragon cephesinde Frankistıerln 20 bom . t 
e t"'riirler. Nanchang'daki hava meydanı iki Japon alelacele an ıne genderilmektedir. bardıman tayyaresi, 4Ô kadar avcı tayyaresi ~ır kazan?.tır. talyan-Yugos~avy.a dost~.u-
~~ • ._-••••••--•• •••••••••• •• ••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• tarafından himaye edildikleri halde Bejara-1 gu, bu munasebetle şu hakıkatı de gos-

G a r O H a ta Y da Tu .. r k 1 Vedad U_şak_lıgilin los ve Candasnlos tayyare mheydlantlaurıniı botm termiş oluyor ki bir parça hüsnüniyet sa-
bardıman etm şlerdir. Cum ur ye ç er n ay hibi olmak şartilP, en cetrefil vP içinden 

CAnazesı Tıranda yareler! Frankist tayyarelerle harbe tutuş - çıkılmaz gibi görünen siyasi vaziyetle-

c! •• 1 • ı Ah • " muşlar, Asilerin iki bombardıman tayyaresi- . . .. 
l~ bir avcı tayyaresini düşfirmüşler ve üç av rı tasfıyf' etmek, bulanık pohtıka havası-___ s m an arına Si a verıyor törenle kaldırıldı cı tayyaresini yel"I! ınmeğe mecbur etmişler- nı berrakıastırmak pekala mümkün oıa-

-~ dlr. Bir Cumhuriyetçi tayyaresi dilşmüştur. bilr:ıektedir. Yukarıda kaydettiğim gibi, 

':' azyi 1l llevam edi. or, bankalara borçlu 
olanların malları hacze<ı lliyor 

Antakya, 1 ı (Hususi) - Ha tayda ban-ı Böyle bir hareket vukuunda bütün mes'u
~lara borçlu olanların malları haczedil- liyet mahalli hükumete raci olacağı ve 
~ektedir Azami bir ay içinde borçlar, önüne geçilmesi müşkül vaziyetlerin 
Odcntnediğı takdirde rehinlerin banka 1 meydana çıkacağı gayri kabili ictinab 
~rnın~ tescil ounacağı tebliğ olunmak- görülmektedir. • .. 

dır. Icraatn her tarafta birden başlan- İskenderun 11 (Hususı) - Garo Türk 
ı.tıştır. Bu karar bilhassa Türk ahaliyi düşmanlarını silahlandırmak hususunda 
tq~Yik ınaksadını istihdaf etmektedir. ciddi mesai serfetmektedir. Bu maksadla 

.Antakya 11 (Hususi) - Sancakta ye- Göcer aşireti reisi Kocuya silahla yardım 
:~den Suriye bayrağını çekmek maksa- edildiği gibi paraca da yardım temin et
lle tahrikat yapıldığı hissolunmaktadır. mektedir. 

Antalyada karaya oturan 
Alman vapuru battı 

f<urtc?.rılan 29 tayfa Erzurum vapurile lzmire getirildiler, 
suvari dalgalarl ı nasıl pençeleşti~ ini anlatıyor 

İzrnir, 1 1 (Hususi) - Bundan dört ı - 7SOO tonluk vapurumuz Antalya
f~e evvel Antalyaya giderken müd - ya doğru yol alırken malüm olan fır -
...,ıd. bir fırtınaya tululan Döyce Le - tına şiddetlendi, gemide tahribat yap-

~~t Line ku~panyasına aid .. A~an mağa baş.adı. Tehlike karşısında açık
l dıralı Manıssa vapuru son umıd o- ta tutunmıya karar vermiştim. Fakat 
l~ak baştankara ederek Antalya açık- vapur su alıvordu Bu vaziyette kala -
lCltına k , B". r· ıı - ~ · 

a ara) a oturmuştu. u un ça ~ , mazdım. Derhal baştankara ettim. 
trla.lara rağmen kurtarılamıyan vapur ·· .. . .. 
l>atçaı k b t T f O!umle hayat arasındakı mucadele-
Soneı aknara 

1 
atmk ışAırt. 

1 
ay a vck pelr - miz müdhiş oldu. Ve nihayet vapur 

ttı urtarı ara n a yaya çı arı -
ı· 1Ştır. 29 tavfa bugün Erzurum vapu- parçalandı. Personel tamamen kurtul-
ıle İz . . ·1 k t il 1 muştur. t" . rnıre getırı ere o e ere yer eş -

~~tilrnıştir. Kaptan hadiseyi şöyle an - Türk makamları bize büyük yar -
~tıyor: dımda bu!undu. 

e sh; Fransız 
8aşvekil"nin Berlin e 
Gideceği dl ğru değ:/ 

Yugoslavya Başvekili 
ıSofyapı da ziyaret 
Edecek 

e l>arı 11 (A.A.) - Havas bild i ri~·or : Sofya 11 (A.A.) - Yugoslavya Baş
tna. \ ckalet, B. Flandin'in Frans:ı hüku- vekili Stoyad.noviç'in yakında Sof ya -
\ı ('tı tarafından Berlin ve Romaya bir yı ziyaret edeceği teeyyüd eylemekte
d; ıfe i e yollanacağı hakkında bir Lon- dir. Ancak. evvelce zannedildiği gibi 
oı a g zetesinin verdiği haberin doğru bu seyahat, Bulgar - Yugoslav paktı -
A. rnadıı:.ını b 0 ldirmekte ve B. Ffandin'in nın imzasının yıldönümü olan 24 ka -
•t"rupadaki seyahatinin tamamile husu- nunusanive tesadüf etmiyecektir. Fil -
~ ~ahiyette bulunduğunu ilave eyle- hakika Stoyadinoviç kanunusanide Al-

e lecilr. manyaya gidecektir. 

Ce Tü k• ki I k Dün akşam, Asilerin 18 bombardıman t.ay -, yeter ki, insanda bir parça hüsnüniyet 
naze f IY8J9 na 0 UnrJla yaresl Barbastre ve CasteJon'u bombardıman bulunsun ve halli mevzuubahs olan da-

Uzere vapura ko 1 cldu 1 etmişlerdir. Cumhuriyetçi tayyareler bunla-ı . .. . . . 
· ra hücum ederek hiç zayiat vermeksizin ıtı vaları cıdden musbet hır netıceye ıı::al ey-

Tirana 1 1 (A.A.) - Arnavudluk a- Asi tayyaresini düşürmüşlerdir. l lemek arzu olunsun. Yugoslavya-İtalyan 
jansı bildiriyor: ı Sabık krahn yeteni İspanyada iyi dostluk münasebeti, bu vadide, yalnız 

T .. k. . T. na elçil'g-· b k"t' San - Sebastlen 11 {A.A.) - Sabık Kral! Avrupa degwil bütün dünya milletleri 
. ur ıyenın !~~ ı ı. a.~ a ı-1 13 üncü Alfons'un yeğeni Don Jose de Ba - . . . ' . . . • 

hı Vedad Uşaklıgılın cenazesı, dun bu- vlere, buraya gelmiştir. 1çın mısal olarak alınabılt-cek hır sıyası 
rada askeri merasimle kaldırılmış ve tnı-111.z mümessoı muvaffakiyet örneğidir. Bu örnekten ne 
merasimde Kralın bir mümessili ile Londra 11 CA.A.> - İngllterenln Fran - derece fazla ve ne kadar istifade edilebi-
hükumet azaları elçiler ve elçilikler kist İspanya nezdindekl ajanı Sir Robert lirse, çekil0 n sıkıntıların önü de o nis
erkanı ve rnüte~effanm dostları hazır Hodgson, dün akşam İnglltereden ayrıl - bette sür'atli alınabilir. Umumi vaziyet 
b 1 t nıı.ştır. insanların huzur ve sükuna büyük ihti-u unmuş ur. k 1 ı (A.A ) l< ·• · t 

C ·d kılındıktan ·· Nevvor · - ... ,.omunıs ı>ar ''açları olduguv nu delillere hacet göster-amı e namaz ve mu - • . . b. . f d t · ., 
teveffanın mezayasını tebarüz ettiren tisi şeflerm~ ır ı~ ıma:..ka! P~~ ı ge- meksizin isbat ediyor. Dünya diplomatla-
nutuklar söylendikten sonra, naaş, nel sekreterı Brow er, u ume ın an- rına düşen vazife, bu ihtiyacı bir an ev-

D ' 1 k ı}Inı1:tır Draçtan cak doktorlara ve hasta bakıcılara İs - vel karşılamaktan ibaret olmalıdır. raç a yo a çı ar "".I • va - . . . v 
·1 T .. k' e naklolunacaktır panya ıçın pasaport vermesıne rag - Selim Ragıb E__. nur ı e ur ıyey • k .. . . . . k 1 k ··-ır 

' men, omunıst partısının açı o ara 

Filistinde 
Tedhiş/er 
Kudüs 11 (A.A.) - Tedhişçiiet1 tenkil 

etmek üzere- son haftalar zarfında sarfe
dilen gayretler isyan hareketine mühim 
bir darbe indirmiştir. 

Polis suikasdcilerin iki çeteye mensub 
olduklarını ve bu çetelerin tahminen alt
mış::.r kişiden mürekkeb olduğunu ve 
bunlardan birinin Filistinin şimalinde, 
diğerinin de cenubunda faaliyette bulun
duğunu anlamıştır. Bu çetelerin reisleri 
münferid tedhiş harPlc<'tleri yapmak üze
re gönüllüler göndermektedirler. Tedhiş
çiler ecnebi memleketlerden para ve 
mühimmat almaktadırlar. Geçen hafta 
mühim mikdarda patlayıcı maddeler al
mışlardır. 

Tedhiş faaliyetleri karşısında Arab ve 
Yahudi partileri toplanıp müzakerede 
bulunmamakla beraber Filistin meselesi
nin sür0atle halledilmesini istemek için 
müttefikan hareket etmeğe karar ver
mişlerdir. -------
ıske ri derunda nümayiş yaptı lar, 

karakol camlarmı kırdı lar 
İskE'nderun 11 (A.A.) - Arab birliği 

mensubları bugün polis karakolu önün
de toplanarak karakolun camlarını kır
mışlardır. Nümayiçileri dağıtmak için 
derhal asker kuvvetleri celbolunmuştur. 
Nümayişçilerden bir çokları yaralanmış
tır. Arab birliği reisi tevkif olunmuştur. 
Asker, asayiıi muhafaza etmektedir. 

gönüllü toplıyacağını ve cLincoln• ta
burunun ölen ve yaralanan efradının 

yerini dolduracağını bildirmiştir. 

Rusyada intihabat 

Ankara Lig maçları : 
Harbiyeliler, Geneler 
Birliğ:ni g endi!< r 

Ankara, 1 1 (Telefonla) - Lig maç-
Moskova, 11 Yarın sabah saat altı -

1 
b ·· Şeh· t d d d . . . .. . arma ugun ır s a ın a evam e -

dan ıtıbaren doksan mılyon muntehıp d.ld ' H b ' ·1 G ~ b. ı · ·· k . .. ı ı. ar ıye ı e ençıer ır ıgı arşt-
rey sandıklarına gıderek yuksek Sovyet 

1 1 
B. · · d , ı o b·tt• ı·k. 

1. · b' · t•h b ed ekt· aştı ar. ırıncı e\ re - ı ı. ın-
mec ısıne me us ın ı a ec ır. . d H b . d h ·· 

1 
b. 

H tak d ·k· b' . tih b cı devre e ar ıye a a guze ır 0 -er mm a a ı ı me us ın a o-
l kt B 1 d b . · b. ı·k So yun çıkararak maçı 3 - O kazandılar. unaca ır. un ar an ırı, ır ı v-
yetine ve diğeri de mahalli Sovyete se
çilecektir. 

l\1uşta J\tatürk anıb 
Muş, 11 (A.A.) - C\X'Ilhuriyet mey

danında konulan Atatürk anıtı bugün 
törenle açıldı. 

Kadın şapkaları 

l 

Nahas Paşa ha~ta 
Kahire 11 (A.A.) - Fistülden muzta

rib bulunan Nahas Paşa dört mütehassıs 
tarafından tedavi edilmektedir. Mütehas
sıslar hastanın sıhhi vaziyetinin endişe
yi mucib olmadığını bildirmektedirler. 

ne hale girdi! 

Allah Allah demeyiniz ... Bayanıann ze vkidir bu, ne söyleneoilir ki?.. İn.~ 
kadınları gördüğünüz şekilde şapka giyi yor ve kendilerine yakıf:t;jvııı u id6 
ediyorlar. 



4 Sayfa 

Boğazf çinde yeniden gaz tanklan 
yapılm~sı yasak edildi 

Müteferrik: 

TenGke demir mid:r, değil midir? 
ihracat gümrüğü ihracı memnu maddeler meyanında 
olmadı_:ını söylüyor, djğer gümrükler de aksi kanaatte 
3 nisan 1937 de neşredilen 6317 numaralı alınmakta olduğunu , fakat, teneke hurda

kararnamcyle hükümet. hurda demir ve ben- lnrının dahilde satılması mümkün olmadı -
zerlerinin ihracını menet.miştt. Mnamafih, ğmdan, bunlar ihrac edilmezse tenekelerin 
ellerinde ihraç edilmek uzere stok bulunan zamanla ve rutubet ve yağmurlarla paslanıp 
lhracatcıların ·zarar görmemelerini de dü - hiç bir işe yaramıyacak hale geleceğini, bu 
~unen hiıkümet, askeri fabrlkalarca yapı - yüzden de zarar göreceklerini Beri sürmekte 
lan imalata yanyacak bazı maden hurda _ ve mer'i kararnamedeki hurda demir ve ben

zeri kaydlnin gumrük idaresince tereddüdle 
telakki edllmesi yüzünden bu teneke parça
larının, ihraç edllemediğ!nl söylemektedirler. 
HatUi, bu ihracatçıların soylediklerlne göre, 

larının mübayeası lçln de bir mlkdar tahsi
sat ayırmıştı. 

Bu yıl içinde, hükümelin takdir ve tasvi -
bine aid hususi müsaadeyle harice 2000 ton ulakadar makamlara. benzeri kelimesinin 
hurda demir sevkine izin verilmiş, piyasadan, tefsiri ve ihracı memnu olanlarlarla olmı -
bunun 1000 tonu ihraç edllmlştir. Diğeri bin yanların tefriki için müteaddid müracaatlar 
tonun ihracına da, devam edllmektedir. 

1 
da yapılmıştır. 

Gene bu cümleden olarnk. eşanj slst.emile, İhracatçılar, bu yakınlarda Meclisde gö -
ıoo ton bakır da eyliıl ve teşrinievvel ayları riışfılen kanun lflyihasında yazılı «hurda 
zarfında Budapcşteye ihraç edilmiştir. Bu _ demir, bakır, kurşun, kalay, tutya, alomln-

. yom, antimon ve nikel> sarahatının tene-
gun, ıstanbuldakl ihracatcılann ellerinde keyl ihtiva etmediğine göre, bunları artık 
eski gemilerden sökülmüş dôrt beş bin ton serbestce lhrac edeblleceklerlnl duşUnerek 
kadar hurda demir, 500 ton kadar teneke sevlnmektedlrler. 
kırıntısı, daha az mikdarda da muhtelif Gümrük idaresinde alfl.'kadarla.r, gümrük 
n:aden hurdaları, curuf ve küllerle maden tlirıreslnde ayrıca teneke diye blr madde ka
toprakları vardır. bul edilmediğini ve bunun demirden addedl-

Hurda demir ve sair madenler ihracat - leıek ona göre muamele ynpılması lcab ettiği 
cılan, diğer madenlerin askeri fabrlkalarca knnaatlnl izhar etmektedirler. Halbuki, di-

, ____ , . _ 1 ğer taraf dan, İstanbul ihracat gümrüğü, te-
nekenin bu hukümlere dahil olamcyacağı, 

apayrı bir madde olduğu için ihracında 

Karadeniz kıyıları dünyanın en nefis mahzur bulunmadığı kanaatindedir. Bu iki 
fındığını yetiştirir. insan viieuaünün en I mutnleanın te'llfl ise, gümrük başmüdürlü
kuvvetli kömürü fındıktı?'. ğünün bu husustaki kanaatinin de llihlk "----------------J olmaslle mümkün olacaktır. 

Yurddaş: 

tiUflf J'OST.& 

llk okullarda 
yeni bir ders 

Talebelere uçak bilgisi 
öğretiiecek 

İkramiye alan çok 
çocuklu aileler 

~~. 
Pendik belediye muhasebecisinin 

c e ı a 1andırı1 mas ı isten i 1 d i 
Pendik Belediye dairesi katip ve mu

hasıbi Hasan Rıza ihtilas suçundan, ida
re meclisi reis~ Abdurrahman ile azaları 
Ali Rıza, Zülfikar v.s. de vazifei mura
kabeledni ihmal suçundan, Ağırceza 

mahkemesinde tahtı muhakemeye alın-
mışlardı. 

Muhasib Hasan Rıza kayıdlarda, mu
hasebe defterinde ve dip koçanlarında 

tahrifat suretile 1900 küsur lirayı ihtilas 
etmekten maznun bulunmaktadır. 

mişt~r. 

Zeki paşa yalısı sahibi 
tazminat istiyor 

yalısının rıhtımına çarpmış, \:ıhtımın 

büyük bir k•smını harab etmişti. 
Yalının sahibi olan Saffet, adli makaJ11• 

lara müracaat edere>k, bir heyet tarafın· 
darı hadise mahalli>ıde tesbiti delail ya• 
pılmasını istemiştir. Bu taleb üzerine 
II inci Ticaret malıkemesi bir keşif ya· 
pılmasını !iizumlu bulmuş, bu iş için bir 
ehlivukuf heyeti teşkil olunmuştur. H~ 
yet, yalıya k:"ıdar giderek, mahallinde 
teclkikler yapmış ve bir rapor hazırlamış
tır. Yapılan keşif neticesinde rıhtımın 

lfi-20 metre kadar kısmının, balıkhane 

kısmı r:la dahıl olduğu halde, harab oldu· 
ğu görülmüştiir. 

Ehlivukuf bir iki güne kadar tanzif1l 
ettiği raporu mahkeme riyasetine ver~ 
cektir. 
Hermı s vapurunun kaptanı Jozef An· 

tuan Mançin !se, bu çarpmada kendileri· 
nm kabahati olmadığını söylemekte ve: 

- Vapurun rıhtıma bindiFJnesine, ya• 
kınımızdan geçen, İ':imini tesbit edeme"' 
diğim bir İtalyan bandıralı vapur sebeb 
olmuştur. Bu gemi üstümüze doğru ge
liyordu, bu htısusun da tedkiki 13.zlm ge-o 
lir, demektedir. 

Vapur kaptanının bu itirazı da, ayrıca 
ted!dk edile~ektir. 

Hasır i~kemle kullanmak yasak 
Hasır iskemlf'lerin kahve, vesaire yer· 

!erde kullanılması yasak edilmişti. Ya• 
sak, layıkı ile tatbik edilmemekte idi üç 
gündenberi teftişle:e başlanmış, bu şc'" 
kilde iskemle kulla:ıanlar hakkında za· 
bıt tutulmuştur. Teftişler devam ede.
ccktir. 

Hırsızlık eden iki kardeş 
mahkum o'dular 

Çanakkale (Hususi) - Çanakkalenirı 
FEvzipaşa mnhallesinde oturan hamal 
Ali Çan ile kardeşi Ahmed Çan bundan 
bir miiddet evvel bir zahire tüccarının 
mag;;.za,ında11 buğday çalarlarken ya· 
kalanarak adliyeye verilmişlerdi. 

Hamal Ali ile kardeşinin iki seneden• 
bHi muhtelif zamanlarda bu dükkana a'" 
nahtar uydarmak suretile birçok buğda1' 
çaldıkları sabit olmuş ve iki kardeş biret 
sene on ay hapse mahkum olmuşlardır. 

Kültür işleri: 
Biyoloji ve jeoloji terimleri 

Maarif Vekaleti diğer derslerde ol· 
duğu gibi bioloji, jeoloji terimlenni de 
tesbit edip mekteblere gönderecektir. ___ ._,... . . . . . . ·-- ................... ------

ERTUGRUL SADi TEK 
TiYATROSU 

Kadıköy (SUreyya) 
siııemasındft 

Pazartesi gunn akşaıııı 

Son 1odos fırtınas! esnasınd:ı cHennes> Donanma Gecesi 
Umumi hıfzıssıhha kanunu muci - ismindeki Holanda bandıralı vapur Bo- Vodvil 3 Perde : 

bince 6 veya daha Cazla çocuğu olan a- ğaziçinde, Rumelihisarmda Zeki Paşa y ~zan : Reşat Nuri 
nalara verilen 50 şer lira ikramiyeyi al, - ______ ...::__:._ ____ ____ ,....;_ _____ _ 

mak için yapılan müracaatlar gün geç-
tikçe çoğalmaktadır. .. 

Yapılan istatistiklere gore 6 veya 
altıdan fazla çocuğa malik olanların 
ekseriyetini köylüler teşkil etmekte -
dirler. 936 yılında 276 anaya i~.rami -
yeleri verilmiş ve bu yıl da muracaat 
adedi 900 ü bulmuştur. Bunların an 
cak 220 sine ikramiye dağ1tılabilmiş 
ve mütebaki 780 nine de yeni sene ba
şına kadar dağılması için tedbirler a -
lınmıştır. 

---····-·-······ 
Samsun eşrafından Tüccar ve Arma

tör Ahmed Aldıkaçtı, kalb sektesinden 
rahmeti rahmana kavuşmuştur. Cenazesi 
bugün saat 11 de İstanbul belediyesi ci
varında Klod Farer sokağında 12 numa
ralı apartımandan kaldırılarak Beyazıd 
camiişerifınde namazı kılındıktan sonra 
Edirnekapı şehidliğindeki makberesine 
defnedilecektir. Allah rahmet eyle-
sin. (987) 

Bugün M E L E K'te iki saat kahkaha 
Şen ve eğlenceli Fransızca sözltl komedi 

KOCAMIN iŞi ÇOK! e., rollerde 1 

WlLLIAM POWELL - MYRNA LOY 
ELiS~A LANDI ve JAMES STEW ART 

Ayrıca P.ıramount dUnya haberleri 
s~anslar: 2- 4,15 - 6,JO - 9 da Bugll·1 saat 11 de tenziHIUı matine 

Önümüzdeki Çarşamba akşamından itibareo ~---... 
SÜMER sinemasında 
Senenin en Bnynk Tnrkçe söııtl ve şarltılı fHmi 

ŞEYH AHMED 
Bac; rolde: R A M O N N O V A R R O 

r 
Hafüı.nın en gUzel 

RA İMU 
rilmi, iki saat ne:;;'e ve kahkaha :l meşhur Fransız komedi ~ılclızı L.ııı· anda 

LUCİEN BARROUX EDWlG FEUİLLERE 

A S R i i ş A D A M 1 
l:arisin "'znraTfel,0ınoRda, Keğlcn5ce{NnEıuMlıitiAndSe INrev0kaAHldebune~cu:ı.i0, bin maceralar. 1lfıveıeıı: Ekler dllı ya 

• saat 11 de tenzi.atlı ma .. ine 
lrnva<lhle ı i. 
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Memleket röportajları: 

Aşçılann memleketlnde bekar 
delikanlılar nasıl evlenlrl_er? ---

{tı',,.-~~~.1' 

yun da kendine mahsus adetleri vardır. de, eşine, münasib hediyeler getirmeyi 
ET'Zinaa Bolunwı doğusunda, yalnız aşçıla.rile unutmaz. Komşu ve akrabadan olan 

dei!"il şist kömür manganez ve sair kadınlar, hediyeleri, geline götürürler. 
Enincan (Hususf) - Cumlnuiyetj ile mevcud orta ckul binası genişletil- Kadın yUzUnden Uç kişi m:d~nleriİe de f(>hret alan Gökçesu - Kız tarafı da, bu gelenleri, haline göı:-8 

:baut partisi ocak ve nahiye kongreleri dikten sonra Erzincanıda bir lise açıla- birbirini yaraladı yun bugünkü vaziyeti eski.sine nua:ran ağırlar. Ortaya ipekli bir Jrumaş ~n-
~itıniştir. Merkez. nahiye ve ocak kmı- cağını Vekiletin vadetmiş olduğunu Balıkesir (Hususi) - Altınoluk na- çok inkişaf etmiş bulwımaktadır. lı~ .. gelin.~~~ ~ bu ~aşın ~e-
ıirelerine vali ve parti başkanı Fahri söylenı.q ve bu müjde kongrede büyük hiyesine bağlı Nuri köyünden Muhar _ Yirmi b~ muhtat.Qğı ihtiva eden rınden yuruyub kamv~esır) n elini 
ıôzen de iştirak etmiştir. ~ir sevi~ç uyandırn_uşt~ .. oz:a. ~k~~~ rem, Fahri, İbrah~ ~dlarında üç de - muhitinde biri tam teşkilaUı ve yatılı ö?.er ve oturu.r. Bu merasıı:ne c~urn~ 

Rongre dıilekleri arasında belediye ıllve edılecek evlerın ıstımlaki bıttıgı likanlı bir kadın yuzı.inden birbirlerile olmak üzere beş ilk mekteb vardır. Hal- çıgneme• denır .. Gelen ~ed.iyel~ ~a 
~ bir doktor tayin edihnesi ve bir lise için ilkbaharda inşaata başlanacaktır. kavga etmişler ve bıçaklarını çekerek kın yüzde ye.,...,;., ~i okuyub yazmak- mad. dan başka_ . ~:re aid oldu~ soy-
-Çllmagırun hü:kfunetten ınirham edil- Şehrin müstakbel haritasını yapan giriştikleri bu kavga sonunda her üçü tadır. .,. ... "'i ~ lenır ve gelın1? on;ıne konur .. böyle -
inesi de vardır. heyet işini bitirmiş ve Erzincan.dan ay- de ağır surette yaralanmışlardır. Go"kçesuda yedi yaşına gı·ren çocuk likle .. ~.e. merasım ~ter. 

\Tali lise için Kültür Bakanlığına ya- . . Duğünler umumıyetle yazın yapılır. 
Ptlan müracaata a.ldıgı· cevabda ~ rılmıştır. Heye~ Ankaı:da harıtayı ik- Smdırgıda iki kişi kayboldu muhakkak mektebe verilir. Boş kalan D .. - .. d güveyi ne kadar fakir olursa 

mal ederek Erzıncana gonderecek, bun- zamanlarında da ailenin ;~ bölümünde ugun de, 
1 

bul nd b ~un yanındaki evlerin istimlaki içın' d dik d'I kt' s d rgıda Göı ..... -:.1- nah· esı·nden ço ' -ı olsun, avu u unnaya mec ur -.'2,,. an sonra tas e arze ı ece ır. ın 1 
\,;UJ\ ıy - rol ve vazife ahnıştır Bura çocuklan y ks 

1
. tarafı k ~ bin lira gönderildiğini ve bu para .. . ban A.li oğlu 60 yaşlarında Mehmed · . dur. o a, ge ın , ızı verme -

-..... Belediye yeni bir a.razoz alınış ve ıt- k" .. d 16 ınd N . on beşinde gurbete çıkar .. bir miıddet mekte ısrar eder· 

M 1 k f . t ... .,ı.;rt ·ıa tm' tir ve Dere oyun en yaş a azıre b k niha t se- · em e ette Spor aıye ~ a ına ı ve e ış . b" k "n evvel k bolm l d Z - dolaşı para azanır ve . ye on -- Davulsuz düğün olmaz .. cenaze mi 
Dördüncü umumi müfettiş general ır aç guf d anmaky uş a

1
r ır. a h,izinde muhakkak evlenır. Burada tek bu? der 

l:.>' .. • • • • • • • ••• bıta tara ın an ar:a tadır ar. ~ k • rastı Çoc k · · ~ "'"arabükde spor faaliyeti hararetli bır Alpdogan Erzmcaru teftış ettıgı es - bekar er ege . ıyama7Slllız. . u. Düğünlerde hazan iki, hatta dört da-
d~\Treye girmiştir. İstasyon civannda nada şehir haritasına belediyenin sarf Adanada bir k~za yetiştirme he~esı .de, burada ba:.ız hır vul, bir o kadar da zurna bulunur. 
bır saha yapılmıştır. Bu hafta i~aatta edeceği parayı müfettişlik tahsisatın - Adana milli mensucat fabrikasında a- nüfus kesafetı dog~~uşt~. Gokçesu Gelin süslü bir ata bindirilir .. tepe-
~ı.şan. İngilizlerle ~ağ klübü dan vermeği vadederek belediyenin ta- mele Hayrullah, fabrikanın pamuk te- kad~~ları d~, en agır ışlen başaracak den tırnağa, açık allar giyer. Atı da, 
~~çlerı arasında. yenı açılan sah.ada sarruf edeceği bu para ile bir sebze I mizleme dairesinde çalışırken muvaze- kabılıyettedırler v:_ başanrl~r ~a. ·· Ka- damadın en yakın akrabası yeder. At -
ır maç yapıl.mıştır. hali yapılmasını emretmiştir. Belediye 

1 
nesini kaybederek dört metre irtifadaki ~~n~ar, cesur ve ~utahaının~ldır .. Erke- lara binen kadınlar, aralannda koşular 

~-~aç baştan nihayete kadar J:ey~la '--Spılacak sebze halinin yerini hazırla-! duvardan yere düşmüş ve hemen ölmüş- gın.ın yıllaı:~~. su~en .a~lıgına~ has - yaparlar ve böylece düğün evine van-
'<lkib olunmuş ve neticede Ingilizlcr J d ... retıne en kuçuk bır şikayette bıle bu - lır Darnad gelinin "'--... dan avuçla ~ o makta ır .ur. .. y la · • ~·.u 

- lo rnağlub olmuşlardır. Derin bir · lunmadan tahammul eder. avru rını, buğday saçar ki, bu, eve bereket geti:r-
llezaket ve mütekabil sevgi hisleri için- s 1 b • k dört elle sapana sarılarak, yıllarca bes- mesi temennistnin bir' remzidir. Ge-
~devam eden oyun sonunda gelecek on yag"" mur ar ırço lcr .. büyütür ... Ayni zamanda dinç :_e line, çocuğu çok olsun diye de bol bol 
hafta için de ayni sahada tekrar karşı- güçlü olan kadınlar, yüz _kiloluk bug- yumurta yedirilir. 
liaŞlna takarrür etmiştir. • 1 day çuvalını sırtlayınca, b:ı:_ saat ~esa- Düğün başlayuıca, köyün en yükse'.lr * yerlerde zarar ar yaptı fedcki ambara taşırlar. Bılakaydu şart yerinden davullar çalınır .. bu, civar 

Karabükde Demiağ klübü gençlerin, kocaları?a bağlı, muti, na.muskar ve köylüleri davet içindir. Başka klSyle?'-
kahve köşelerinden kurtulmasına ve kanaatkardırlar. den gelenleri de köy gençleri, davulla~ 
burada geniş bir fikir hayatının kurul- İpsala (Hususi) - Günlerdenberi y~- hare1c~t ettik. Çıktıiınuzda hava sakin Gurbete giden bekar erkek daha gel- la karşılarlar. ' ' 
lnasına da funil olmuştur. Klüb salonu ğan şiddetli y~ğm~r ve karlardan Merıç ve güzeldi. İneboluya yaklaştığımız sıra- rneden, ona bir yavuklu hazırlanmıştır. Düğünlerde, et, sebze, tatlı ve böre ' 
'burada iş dolayu;ile topla.nan her sınıf ve Ergene nehırlen taşmış ve İpsala ova- da şiddetlenen cenub rüzgarlarına kürek- Yavuklusunu, hayat arltadaşını o genç ğin envaı buhmur. Gündüz at koşulan, 
~cin fikri ihtiyacmı karşılayan bir sını tamamen su basmııtır. s~ al~ında le mukavemet edemez olduk ve açıkla- de muhakkak tanır.. gencin babası güreşler yapılır. Gelin, yıllarca, kain. 
aile yuvası halini almıştır. ~~ıa.n yerlerdeki hasar ehemınıyetli de- ra doğru sürtiklenmeğe başladık. Çok komşu ari~e. ~raber kız evine gider. pederine llf .öylemez. Bu, terbiye ,_... 

K.lübün tesisinde çok çalı.şan utas- gıldir. sert olan rüzgardan batmak ve kapak- Kahveler ıçılir ... maksad açılır .. kız ba- saygı alamel ve icabtdır. Gelin, ihti-
... 26 "ktü lanm:ık tehlikesi de vardı. Böylece saat-.,~ müdürü ve klüb başkanı Bedri bij- Keskinde ffV ço "" .d. . t bası cevab venr: . yarlığında da, bunu anlatarak övünür 
tun gençlik üzerinde ahlak ve faziletile Çankırtda da havalar yağmurlu git- !erce uğraştık. umı muz neboluda ya- - Komşular bilırler .. evlad onların- Damad da kainpederi için öyledir. Fa. 
tanı bir otorite temin etmiı::tir. Haliha- tan Ege vapurunda idi Egeye imdad işa- dır .. münasib görürlerse, ben kim olu- kat ı-.z bab·- bunu bir ayıb sayar V'f ~Zırda "' mektedir. Şehirde çıkan fırtınadan istas- retleri gösterdikse de aramızda oldukça .ıu ...,. 

klüb on beş lira kira ile bir bina yon cııddesindeki elektrik direkleri ta- uzun bir mesafe olduğundan vapur bizi yorum?! damadı davet ederek hediyeler veriı 
tut.maktadır. mamen devrilmiş ve teller yerlere düş- göremedi. Biraz sonra İstanbuldan gelen Bundan sonra yemekler yenilir .. şer- ve dilini açar. 

F'akat yeni bir klüb binası kurulma .. - rnüJfür. Bu yüzden istasyon ve civar• bir Ankara vapuru göründü. İmdad işaret- betler içilir.. iki taraf haşhaşa verib Buna, üç günlük adı ven1ir. Bu ak· 
sına karar verilmiş ve bu hususta, mu- kaç gece karanlıkta kalmıştır. Çüruk e- leri gösterdik, vapur yanınuza yaklaşarak gelin ve güveyinin noksanlarını tesbit şamdan if baren de, aı-OOt, damad.la 
teahhid Nuri Demirağın maddi yar - lektrik direklerinin değiştirilerek yemden bizi ve motörümüzü kurtardı. ederler. Keyfiyetten gurbetteki genq kainpeder konuşurlar. 
dunı temin olunmuştur. dikilmesine ve bu mahallelerin tenvirine 
Geniş bir kütüphane ve okuma sa- dr-atie talışılrnaktadır. Buraya gelen HanuaJlıda bir kaç evi su basta 

lonJarın:ı ihtivıa edecek olan bu yeri haberlere göre Keskinde de sürekli yağ- Naz;m (Hususi) - Yağan yağmurlar-
binanın tesisi civardaki Öylebeli, Ka- murlar vardır. Bu yüzden Keskinde 26 dan Kestel çayı yükselmiş ve Hamzallı 
l'abük, Melisi, Kapullu, Ancak ve sair ev çökmüş ve birkaç kişi yaralarunışttr. köyür:ıde bazı evleri su basmıştır. Köy 
~öy gençlerinin de spor bakımından halkı geceyi uykusuz geçirmiştir. Ham-
01duğu kadar fikir ve içtimai bakımdan Ankara vapuru 3 kar.azede kurtardı zallı ve Bereketli köyleri birkaç çayın 
Uyarılmalarına yardım edecek teşki - İnebolu (Hususi) - Limnnımıza gelen yatağıntla bulunduğu için fazla yağmur 

I B~tı da ihtiva edecektir. Anbra vapuru deniz üzerinde imdad işa- yağdığı zamanlarda daima tehlike geçir-* retlP.ri görmüş ve derhal imdad istenilen mcktedir. Havalar birkaç gündenberi dü-
l<arabükde futboldan maada, muhi- yere hareket etmiştir. Ankara vapuru zelmiş ve bir kısım köylerde hadem, e-

tin hususiyetlerinden istifade edilerek kasa':>adan bir mil kadar açıkta cenub rik, elma ve portakal ağaçlar1 çiçek aç
dağ sporlarına da ehemmiyet veril - rüzgarlarına kapılarak açık sulara kadar mıştır. 
llıektedir. Bir de koşuculuk kısmı ih- sürüklenen küçük bir motör içinde im-
das olmuştur. dad bekliyen üÇ vatandaşı kurtarmış ve 

İdmanyurdu • Darii§Şefaka maçı motörü de bordasına bağlıyarak limana 
İzmit İdrnanyurdu ile Darüşşefaka getirmiştir. 

b~ci takımları arasında yapılan maçı, Kazazede tayfalardan birisi hadiseyi 
lrozel ve haklın bir oyunla Darüşşefa- §U Fkilde anlatmıştır: 
~takımı kazanmıştır. - Biz Yıldırım motörü ile Fakazdan 

Ezine ov.. su altmda 
Ezinenin doğuwndan geçen Menderes 

son sürekh yağmurlar yüZÜnden taşmış 
ve Ezine ovasını su basmıştır. Ekilen tar
lalar tamamen harab olmuştur. Sular E
zinenin kıanar mahallelerine kadar gel
miştir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Son günlerde bir gaı.e
tede okudum Hasan Bey_ 

• .. Dört bet aya kadar bü
ttin dünyada qaat duracak-
~ ... 

• .. Acaba umumi bir i1'8V 

mi olacak dersin? .. 
Huan Bey - Hayır İspan

yada harb bitiyor, bütün a
meleler o harabezar icin tutu
lacaklardır, 

Dehşet veren bir mukayese 
(Baştarofı 1 inci aayfada) 

dünya silah yarışları hakkında birçok 
mall'ımatı ihtiva etmektedir. 
Dünyanın askeri masrafları altın do

lar hesabile 1932 de 4 milyar 300 milyon
dan, 1935 de 7 milyar 1 milyona çıkmıştır. 

1913 de nskeri masraflar altın dolar he
sabile iki buçuk milyara baliğ olmakta 
idi. 

Jngiltere 130 yeni laarb gemin 
yaptırıyor 

Londra 11 {A.A.) - 1940 senesi niha
yetine kadar 130 parça İngiliz harb ge
misi hizmete girecektir. 

İngiliz filosu 60 eski gem.inin sillhları
nm alınmasına rağmen '10 yeni gemiye 
sahih olacaktır. En büyük nisbet destro
yer, tahtelbahir gibi küçük birliklerden 
mürekkeb olmuma rağmen bunlar me
yanında beş hattı barb ve dört de tayya
re gemisi mevcuddur. 

Amerika tmilainin en biiyülı 
manevrası 

New-York 1 l(A.A.) - New-York Ti
mes gazetesi Amerikan donanmasının 

gelecek ilkbaharda Amerika tarihinde 
en büyük ma.nevarla.rma başlıyacağını 

bildirmektedir. Manevralar büyük Ok
yanusun şarkında yapılacaktır. Manev
ralara 175 harb gemisi, 500 tayyare ve 
takriben 60.000 kişi iştirak edecektir. 

Fran•u: bahriye bütçe•İ 
Parlıı 11 (A.A.) - Mebusan meclisi iki 

milyar 191 milyon franga baliğ olan bah
riye bütçesini ittifakla kabul etmiştir. 
Almanyada fayanı dikkat tayinla 

Berlin 11 (A.A.) - General Göring. 
askeri ekonomi vefli.klerine, A\man tay
yare endüstrisinin millıim şahsiyeUerin
den yirmi üç k:iJiyi tayin etmiştir. Bun
lar arasında büyük Alınan tayyare inşa
atçılarından Domler, Henekel ve Mes
serschmiat da vardır. Bu tayinler hak
kındaki res~ tebliğde ayrıca tasrih edil
diğine göre. askeri ekonominin yeni şef
leri, vazifelerinin ehemmiyeti dolayısile, 
Hitlere sadakat yemini edeceklerdir. 

Fransanın hava büdcesi 
Paris 11 (Husust) - Mebusan meclisi. 

10 milyon sterlinge baliğ olan 1938 sen~ 
si bava bütçesini bire karşı 528 reyle ka
bul etmiştir. 

Bu bütçe geçen senekinin iki mislidir. ---,---··-···· ..... -
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' HAdiseİer 

ÖHTBSAS 
- Bir mütehasms getirttik.. ltu adam 

ip vikıf ve bilgili idi. Fakat nedense 
kendiainden istifade edilemedi. 

- Olabilir, dedim, havagazı :musluğu
na gazı getiren boru, ve gaz fabri.kasm-

aaki tesisat düşünülememiştir. 
Doetum yüzüme baktı: 
- Seıı benim Sll8limi ya dinlemedin, 

yahud da anlamadın! 

- Hayır, ben senin sualini dinledim n 
anladım .. belki sen benimkini bmüz an
lamadın.. fa lta t acele etme, bea sana an
la tınrr. .. 

Köylünün biri, havagazının yeni çık

tığı zamanlarda İstanbula gelmiş .. sokak
ta yanan lambayı görmüş. Beğenmi§ .. bir 

musluğa kibriti tutunca yamverlyor, 
kendi kendine, ben bunu köyüme götQrü-

.. ,ı,,_.;. 1..;....-... om>adalJ bir aman rum, ""'"U<J" .. ._.._. 

direğe tırmanımt. mualulu ~ '" 
köyüne götelnnÜf. ltonu komfu9un• top
lamıı. 1ıtaabul aokaklarmda yanan fe
nerlerden uzun uadaya bahsettikten nı
ra onlardu bir tanemıi "-etirdiltni lllve 
etmif, cebinden çıkardılt SU ınuslulmm 
duvara umtf· Bir Jdbrit çakmıf,. fakat 
İstanbul sokaklarmı aydınlatan ınwsluk 
neden1e bir türl6 onda ıpk wnmemif. 

Çünldi köyüne gaz :musluğun• &6türen 
köylü, muslula kibrtti konUBCa yanmam 
içın bir gaz fabrikul tıesisatmm hm 
olduğunu düşünmemif. 

ll'fftet H~ 

ı_ Bunlan biliyor mu idiniz? ~ 

bir büyük meşe a
ğacı, bet ayda ve 
haziranla birinci
teşrin arasında 110 
bin kilo ıu neşre
der ve bu su bu
har olur. * lblııl ....... 

Yedi senede soğumayan IAv 
İndifa eden bir 

-yanardağın d:ı.şa

rı fıriattığı lavla
rı muayene eden
ler, yedi Rne son
ra dahi, bu livla
nn ( 72 ) derecei 
hararette olduğu

nu hayretle müşa
hede etmiılerdir. 

Ezinede bir cinayet 

Dişisinin yumurta!aranı ağzmda 
taşıyan bahk 

Cenubi Ameri- ' l f 
kada Lorıkarya ;,. ...._ \ \ \ / / / 
dında bir balık ~ 
vardır ki ditisinill 
yumurtalannı, alt 
dudağında mn
cud ceb gibi olan boflukta taflr. 

* 48 saatte iki misli olan hayvan 

\ \ \ 11 ////, 
......... ~ 

~ 

yeni yumurta
dan çıkan bir gü
vercmın ağırlığı 
kırk sekiz saatte i
ki misliıri bulur. 
Bir öcdek 6, bir pi
liç de 9 günde ild 
ınisli ağırlığı elde 
eder. 

Adanada MahkOm olan suçlular 
Ezineye iki saat mesafede.ki bir çift- Adana (Hususi) - Karaisalının Boz-

likte kadın yüzünden bir cinayet işlen- calar köyünden eni.ştesi Abdurrahmanı 
miştir. öldürmekten suçlu ve mevkuf Mustal.a 

Hacıpaşa çiftliğinde bahçıvanlık ya- oğlu Ali 15 sene müddetle ağır hapse, 
pan Türkmenli köyünden Abdülkadir 1000 lira tazminat, 50 lira vekil ücreti 
çiftlikte hi.JJl'netçilik yapan Fatmayı se- ve 80 lira da mahkeme masrafı vermi
viyormuş. Ali isminde bir batka hiz - ye, yankesicilik suretile Rıza adında bi
metkinn da Fatınaya gönül bağla_dı.ğını rinin parasını çalmaktan suçlu Şaş Ö
sezen Abdülkadir klskançlıkla A.~ıyı_ sol rner beş ay 25 gün hapse ve o kadar da 
memesi üzerinıien bıçaklıyarak oldur - . ti .,,.....~ ı· lt nda '-· .. .. emnıye urn ........ ,.e nezare ı a ı uu-
mu.ştur. b lundunıbruya, Çınarlı köyünden Ali 

Cinayeti müteakib derhal kaçan A - wl H lT h -.ı .......... lrl•" .IUÇhı 
~1'L-..ı:- b tan ık takibi netice - ?g u a ı m ayvanm ••••. m~-
uu!NIUU za ı ın ı ı I 1Ah' • y, .... ık k- .. den Ha"-
sinde alta saat sonra yakalanarak adli- 5 a ıyenın .. ~.., ~ "'""" 

teslim edilmiftlr Mehmed Oğlti Akkaş dort ay beş g(in 
yeye . hapse, Hasan oıiu ma:kirriBt İbrahim 

lnebolu - Kastamonu yolunda 
bir kamyon y&ndı 

İnebolu (Huausi) - İki ıün evvel bu
radan birkaç yolcu alarak ltutamonuya 
hareket eden şoför Mehmed Ali idaresin
deki dört numaralı kamyon Çataltepe 
mevk.Hnde makine kısmından atef almıf 
ve tamamen yalUD.lfbr. Otomobil içinde 
bulunan yolcular derhal kendilerini dı
pn attıkları için bir şey olmallllflır. Yol
cuların bütün eşyaları da yanmıftır. 

-

Ali oğlu Hüseyin isminde bir adamı bı
çakla tehdid ettiğinden altı ay hapse, 
bir düğün evinde adam öldürmekten 
suçlu Arab Yahya sekiz lene dört ay 
ağır hapee, adam yaralamaktan ve kav
ga etmekten suçlu Ali oğlu Mehmed ile 
Yakub oğlu Memik on dörder gün, Ze
keriya, Ahmed, Salih, Mehmed Ali, Sü-
leyman oğlu Salih 1 7 şer gün, Mustafa 
oğlu Mehmed beş ay 20 gün, Mehmed 
oğlu Nuri 1 ~ gün hapse mahktım ol • 
muşlardır. 

-CÖNÜL iSLERi 
Kaçılanacalı 
Kadın •• 
.Önümde iki geaç kız, biri güleç 

yüztti, öteki durgun ve ciddf ... 
• İkisiJai de sevmiyorum, fakat evlen

mek mecburiyetindeyim, ilu.inden bi
rini alacağım, amma han,mıu seçe
yim, tereddüd içindeyim. Oüzellik, 
serve-t, bllr, aile bakımlarmduı arala
rında hiçbir fark yok gibi... 

* 
Yukarda gördüğünüz satırlan ı.. 

tanbulun güzel semtlerinin birinden 
yolla'lmıı bir rnektubdan aldım. Oku .. 
yucumun suallerinden evveli tonun. 
cusuna cevab vererek: 

- Hayır çocuğum, hiçbirini alına, 
diyP<"eğim. Hayat sanıldığından, gö
rünni.iğünden de kısadır. Bu losa za~ 
manı mes'ud geçirmek istersen ta
hammül edeceğin kızı değil, sevebile
ceğin kızı ara. Sana hissen, kalben, 

fikren yabancı olan kadının yanında 
geçirilecek zama ııacılum en aivrisi
dir. Ve sonra düfÜD bir bre, hafta, ay, 
sene değil, bütün bir ömür mevzuu 
ba~soluyor . 

* 
Mektubda 10rulan su•llerin ilkhıe 

celince: Durgun ve ciddf kelimelerin
den ne mana kasdettiltni anlıyama. 

dım. Eğer dudaklarından tebe.uüm uç
muş, kaılın hafifce çatık bir kızı ta .. 
savvur ediyonan sana tavsiye ederim: 
Ondan ateften kaçar eibi kaç. Akfam 
evinin kapıamı açUlın zaman seni 
karşılıyacak bir 1ebessüm güllerle dır 
lu bir bahçedir, uık aurat ise cehen-

nem gelir. Bir gün ausar, iki gün sab
redersin, fakat sonunda isyan etme
mekliğin mümkün ohnaz. 

Güzellik, bilgi, servet, evet amma, 
bütun buniardan evvel dudakta tebes
süm ara. 

f EYZE 

SON POSTA , 

IKADDNI 
Ayni taşlı klips'i 

kaç yerde 
kullanabilirsiniz ? 

Beyaz Jf!he!Dln omımnda. 

Saçlar U'Umda. 

BirindkAnan 12 -•• Uç bin sene evvel 
kurulan Nankinin tarihi 

Et.ki bir medeniyete, 3500 ıalonlu •araylara malik 
olan Nanldn ,ehrl dilfmanlar tarahndan sonuncu da 

dabll olmak here dart defa istil& edildi 

NaaJcta ,.,.,..._ ı...dcaft 
cıl EMf btr~ 

Nankin de nihayet J aponlann eline ı a mühim me!'k:ezi halim aldı... Çiniıl 
dOftü. bütün alimleri, şairleri, san'atkarlan heJ 

Nankin.in düşma:a eline düfÜfii ilk de- (Nankin) de toplandılar ... 
fa vaki olmuyor. Kurulduğu tarihtenbe- 500 senesinde Liang hanedanının saı.. 
n ~ defa istilAya uğramıştır. Uç defa da tanatı sırasında (Nankin) büsbütün par
temamile tahrib edilmiftir. ladı ... Bir muazzam saray daha Yllpıldı ... 

tık istiliya uğradığı tarih: 280 senesi- Bwıunla beraber yapılan sarayların saylll 
clir. O tarihte Avrupanın büyük payı- dördü bulmuştu. Bin talebeyi istiab ede
tahtları henüz köylerden ibaretti... Hal- bilecek muazzam bir mekteb binası inşa 
buki Nankin 12 asırlık bir tarihe malik edildi ... 
bulunuyordu. 

Nanldn (Pekin) fe}ırinden çok ewel, 
~ payıtahthk etmiftir. 

Nankin çince: (Cenub payıtahtı). Pe
,kin ile: (Şimal payıtahtı) demektir. 

Xankia feh.ri isminden de çok eskidir. 
JılllAddan tam bin llefte evvel kurulmuş 
olan (Nankin) şehri tam 17 defa Wm de-
' liftirmiftir. 

* Roma imparatoru Marc Aurele UJ8 ae-
aesinde Mankine büyük bir b~t gön
deirmifti. O tarihte Nankin şarkın en es
ki tehirlerinden biri idi. Hindiatandan 
hicret eylemiş olan Buda rahib ve ıalik
leri bu gehri btr medeniyet merkezi hali
ne getirmişlerdi. 

, Şarkın bütün gençliği Nankinde ilim 
. w dbı tahlil eylemekte idi... O tarihte 
l xankin dthıyanın en mamur, en medeni 

ltebri idi ... 
Nankintn bu mes'ud devresi çok sür

medi. Düfmanlar şehre hücum ettiler, 
1 yakıp yıktılar, tıpkı pmdi oldufu gibi... 

* 

Fakat ... Sun hanedanı (Çin) in payı
tahtı (Sian) şehrine tıakleder ~tmeJ 

(Nankin) ehemmiyetini kaybeyled1 ..• 
Maamafih, (Nankin) Çinin ilmi merkezi 
olarak kaldı. 

O sırada şöhret bulmuş olan büyak ÇiJI 
piri (Lo-Po) şiirleri ile (Nankin) i nwt
hedip durdu ... 

Sun hanedanından sonra, (Nan kin) 
Tang hanedanının hükmü altına girdi ..• 
Gene parladı. . . Gene meşhur bir şehit 
oldu .. Fakat Tatar orduları hücumu ne
ticesinde Nankin tarumar edildi ... 

On dördüncü asrın bidayetinde (Na~ 
kin) bir defa daha canlandı ... Ming ha
nedanının büyük prensi düşmanları püt
kürttü ve kuvvetli bir saltanat kurdu ..• 
(Nan kin) gene payı taht oldu ... (Nankin) 
gene yeni baştan inşa edildi .. . 

O tarihtenberi (Nankin) olduğu gibi 
kaldı... Ming prensi (Nankin) şehrinin 

etrafına büyük kale duvarlan ördürttii 
ve on üç muazzam kapı açtı .. ,. 

Ming prensi vefat eylediği vakit, şeh
rin on üç kapısından on üç cenaze çıka.-

Nanldft harabeye çe'Y'l'ildiltnden az rıldı ve civardaki Kızıldağa götürüldü ... 
80DI'& tekrar belini doğrulttu... (Nan- Bundan m&ksad prensin cenazesinin h~ 
~) i zapteylemij olan (Tsin) baneda- p olduğu, nereye gömüldüğü belli oı. 
pın.a mensub prens 1'u tehri kendi ülke- maması keyfiyeti idi. 
aıiDe payıtaht yaptı. Bu suretle (Nankin) Ming hanedanı Çini kuvvetlendirme~ 
yeniden çok mühim bir şehir halini aldı. yükseltmek için en fazla çalışan hüküm
E.ki halini çok geride bıraktı... Bu da dar ailesi olmuştur. 
kırk sene zarfında olup bitmişti... 318 se- Nankin, modern Çinin tarihinde dahi 
nesinde Tıin hanedanına merunıb ilk büyük bir rol oynamıştır. Avrupa ve A· 
prens (Nankin) de 3500 muazzam salon- merika devletlerini Çin kapılarını açan 
hl muhteşem bir saray inşa ettirdi, bah- muahede, 1842 senesinde Nankinde imza 

1 

çelerle tezyin etti Prensin halefleri Nan- edilmiştir. 1842 denberi Nankin bir daha 
kini daha fazla imar eylemeğe uğra~tı- mes'ud olmamıştır ... 
lar ... Az sonra Asyanm en güzel ve en Doktor Sun Yat Sen'in Cumhurreisll· 
büyük şehri oldu... li sırasında gene payıtaht olmuştur. Fa.-
Zamanın Çin şairleri (Zevk sarayı), kat bu da pek az sürmüştür. 

,(Büyük zevk), (İhtişam timsali) namla- Sun Yat Sen'in halefi Pekini pay1taht 
rmdaki eserler ile (Nankin) i metheyle- olarak seçmiştir ... 
yip durdular ... (Nankin) de çok zengin Bu defa Nankinin Japonların eline düt 
bir müze kuruldu ... Yeniden büyük mek-· meli ile bu koca şehir bir kere daha hal'ı 
tebler açıldı ... Şehir prk medeniyetinin bin fecayü ile karıılaşmış oluyor ... 

iki ahbab çavuılar: Boyanan bacaklar 



"Ben bir hmarhane kaçkınıyım!,, 

Taş odanın nasıl yer 
olduğunuda anladım! 

Eğlence 
ehirlerinde 60 

Yemek tabağını bqına geçirmemle gardiyanın sırtına 
sıçramam bir oldu. Adam bar bar bağırmıya başladı 

Röportajı yapan: F anılı Kü~lı 
- • - ('TWI .... ft 1tubu battı ~ 

Deauvilledeki eğlence 
Akşama dolru iki 

kİ§i daha geldi. Kop
ç. gözlü 7.ayıf çöp P.. 
bi bir adam: 

Yedibeli Mehmed! 
Arkad&fl lifı"•n, 

bostan patlıcanı kı
hklı biri: 

Fransanın, lngilterenin en şık kadınlarını bir araya toplayan 
gündüz eğlenceleri arasında at yanşları başta geliyor 

- 13 - J'm.ı K....ı ..... ... 

Ayı Yusuf! 
Kani ile tanışıyor

lar. İkisi de eroinci. 
Y edibela satıcı, Ayı 
hem ıçici, hem satı-
cı ... 

Bir hafta evvel 
Pehlivan (*) bunlan 
Çevirmiş. Üzerlerini 
aramış, Yedibellda 
13, Ayıda da ı paket JfWwmir ENl'afti tımarhanesinde ha.rta kadınlarla bnaber 

~oin bulmut- · 1 Odaya ilk girecek gardiyanın vay hali-
Doğru karakola, oradan de mahke- ne! 

!neye verilmişler. Mahkemede bunlar Kapı açıltı. Elinde ekmek sepeti ile 
alelusul içici olduklanm iddia etmişler. gardiyan Niyazi gözüktü. 
Şimdi içici mi, satıcı mı sualile buraya Zavallı Niyazi. Şu tıbbı adli binasın-
~ked_iln~işle~. Üstleri başları çok te- da biric~k sevdi~im insan sensin, sana I Deauville'jn ilti hayatı var: Biri gece, 
hıız. Bırbirlermden aynlmıyorlar. Oda- çatmak ıstemezdım. Fakat ne yapayım, biri gündüz ... Gecesi kazinoda gindüzü 
rıın içinde bi~ yukan, ~ aşağı fısıl. fısı! piyango san~ düştü.. . de plajlarda, sokaklarda, kah~lerde, te-
konuşarak pıyasa ediyorlar. Yedıbela Ekrnekılerı aldık. ~~~ geki.i. -~u niste geçiyor. Arada bir, hergünkünden 
Çok hiddetli: yemek kaplarından bınnı alıp herifin ı daha başka. daha canlı değişilrlflder de 

- Bütün kabahat senin tamahkar- kafasına geçirsem, çok iyi olur, çok iyi olu or. Ya kazinoda yahud da IOkak or
lığında .. nene lazım tekrar gerisin ge- -olur ama, taş odaya aç karnına gide- tal:nndaki kahvele~e konserler verili-
l'iye gider de malı almak istersin? r1m. Halbuki bu da hiç işime gelmiyor. yor· hem de fÖyle böyle değil, en ileri 

- İspiyonl~aca~ı ne b.ilirdim? İngiliz ask~ri rozbi.fini yemeden. ~u- gel~tı artistler çalıyor. Otomobille radyo-
- Nasıl bilmezdin. Bu ışlerde her ı arebeye gıremezmış. Ben de pılavla cubr da geliyor, hemen oracıkta telsız 

ihtimal hesab edilir._ patlıcanımı yemeden taş höcreye gire- tertibatını kuruyorlar- verilen konseri 
Kini, Mehmedi bir kenara çekerek mem doğru~u.. . dünyanın her yanına dağıtıyorlar. 

IOruyor: Yemeklen yedik. Herkes kabın1 tep- Kadınlar arasında güzellik müsabaka-
- Anlat nasıl oldu? ~inin üstüne k~y?u. Kabımı aldım, di-

1 
ıarı. şıklık yarışı, pijama, mayo müsaba-

~ Nasıl ol~ca~ mab aldık. Baktım g~r ka_pla~ın dıbınde kalrnı_ş y~me~le- kalan yapılıyor. Fransanın, tngilterenin 
~plar pepnızde. Malı. hemen zola n benımkme boşalttım. K-:Seyı elı~e en şık, en güzel kadınları buraya toplanı
ettik. Kahvede oturduk. Bır saat sonra aldım, kapının yanma geldırn. Gardı- yorlar. Hepsini bir arada görebiliyorsu
~:ruf ~lı alacağ1'? diye tut~urdu .. ~l- yanın kapları almak için g.e1mesi:ıi.~e~- nuz. Boy boy çocuklar arasında, on iki 
a1<t z de~~ de dinlet~. G~ttık lıyorum. O da old~. G~rdı~~n gozuktu. yaşından on sekizine kadar genç kızlar 

ık. ~~ sapmamıştık ki Pehlıvan Allaht~n olac~k ~ıyazı ~egı!'. ~ustaf~ .. arasında gene öyle güzellik, sevimlilik 
t!!baeledı bızı.. Tepsıye dogru ilerledı, egıldı. Eğihr müsabakalın, mayo, pijama müsabaka-

- Beni ne dem.iye getirdiniz bura- eğilmez: ları yapılıvor. Bu müsabakalar otomobil-
1~? Ne demiye getirdiniz diyorum. - Al sana alafranga külah, diye pat- lerin aras;na kadar giriyor, onlann için-
Ginnem içeri! lıcan artığı dolu bakır kaseyi geçirdim den en şık olana, içindeki kadının en a-

Dışarcia bir bdın sesi. Yeni bir hasta başına. lımlısına, en gösterişlisine de hediyeler 
daha gelmiş obnalı. Doğruca pencere- - Hangi utanmaz yaptı bunu? verHiyor. ç;çek muharebeleri, bayram-
Ye gidiyonmı. ~civ~rd kadife roblu, .. Diy: doğruldu. ~anzara cidden gö- far, yerlilenn, köylülerin arasında eğlen
lan saçlı, 30-35 li1r. bir tadın bar bar rulmege sezaydı dogrusu. Zavallı Mus- celcr yapılıyor. Bunların hepsinden can-
bağınyor: tafanın başında hala tas duruyor, yü- lısı da at yarışlarıdır. 

- Ama ne demiye getirdiniz bura- zünün iki tarafından patlıcanlar akmış, Geceleri kazinonun salonlarında, hazı-
18? Eskişehirden daha bugün geldim. üst baş berbad. Bereket arkasında san neleri dolrluracak kadar zengin mücev-
Maaşımı aldmı. Ah o teyzemin kızı o- bir gömlek var. her!er takınmıf, en ağır tuvaletlerle, en 
lacak rezilin boynu altında kalsın. Pa- Gülüyorum, bütün koğuş gülüyor. pal,alı kürkten pelerinlerle dolaşan ka-
l'alanmı aldı, gönderdi beni buraya. - Salim, Niyam, Ahmed, yetişin! dın'ar, en şık erkekler yarış günü de 

Gürültüye gardiyan kadın da yetişi- Yetişin bakın ne yaptılar bana? Deauville'in hlppodromunda toplanıyor-
Yor: Fırsattan istifade herifin sırtına sıç-

' lar. 
- Ah Semiha, gene mi sen. rıyorum: GeCf" tuvaletlerinin kadınlar için belki 
- Benim ya Emine anne, benim ya. - Yürü! Yürü! diye basıyorum tek-

F bir manası vardır. Kumaşların, tü!1erın, akat ne demiye beni getiriyorlar bu- meyi.. . . ~ 
~ıçekl~rin en mcesı, en a5ırı, göğsün, sır-raya .. paracıklarımı alsınlar, sonra da Mustafa benden kurtulmağa çabalı-

bu tın, kollan11 açık bırakılacak yerltri, ge-
raya getirsinler.. yor. Bırakır mıyım? Sülük gibi yapış-

ne htiınların kendileri için başlı başına 
- Haydi evladım, haydi kızun .. gel mışım. bir fmesek• olabılir. Fakat biz er!tekler, 

odaya gidelim. Küçük bağırıyor: bo~·Je yığınlarla pırlantaya, boncuk ka-
- Odada ne işim vannış benim?. - Aşkolsun kısa boylu amca! Yaşa d 

.,,_ c!ar hlab:ı::ık zümrü lere bakarken göz-
aen gideceğim, dunnam burada.. kısa .ağa bey! 

!rrım;.ıde bır yorgunluk, bir usanç duyu-
Gözü bizim odanın penceresine ilişti. Adamcağız bağırıyor, çırpınıyor.. -

'b_ yoruz. Erkek gözü, guzel bir kadının sac;:-
aeni gördü: kıyameti koparıyor. Gürültü~üze Sa-

Jarıl'dan, gözlerinden, kollarından, boy-
- O suratsız herif de neye pencere- lim ağabey, Ahmed, Niyazi yetişiyor- k 

.ı_ nun.fan ayrılmıya va it bulamıyor. Fa-
~ bakıyor? Çekil pencereden hınzır lar .. bizi birbirimizden ayırmağa çaba-

kat gündüz giyilen elbisenin güzelliği 
lllayrnun! lıyorlar. d · 

Öfkelendim: Öyle kolay kolay yakasını bırakır böyle d~ğil. Ora a resım gibi, heykeltraş-
lık gi')i, minyatürcülük gibi bir san'at 

- Neye çekilecekmişlm, çekilmem.. mıyım? Elim boğazında, bacaklarım iki B 
görüyorsunuz. u san'at o kumqlarm 

- Çekil diyorum! tarafında, herife sımsıkı yapışmışım. dokmıuşunda, dikilişinde, biçiminde de 
- Çekilmiyeceğim dedim a... Fakat altı el bacaklanma, kollarıma, var, 

0 
ka~ınlann giyini§inde de ... 

Gardiyan Niyazi de pencerenin önü- omuzlarıma yapışıyor ve beni ayın-
il ı . Ya::'1• yE'rinin her yanı, yollar, tribün-e ge ıyor: yor. ·...,. 

F--·'- ._,.;, -..ı-- ler, Hlfesi hep böyle, her biriai bir cman-
- aru.& \'~ Onı~ ŞıITraak.. 

1 
gi . 

- Çekilmem. Suratmıa bir tokat yedim. Gözleri- ken• kad& gi1ze yınınif, minyatür ka-
- Çekil yahu, sen olsua lif dinle! min önünde şimşekler çakıyor .. yüzüm dar inceden tneeye iflenmiş kadınlarla 
- Dinleme7.Sem ne olur? biber gibi yanıyor. süslü. Hiç kimaeyi danllmamak için şu 
Nereden çıktıysa çılrm'f Salim ağa- Hala çırpınıyorum. Telone yumruk kadarcık fısıldıyayım ki Avnıpadaki ka-

be · d ld dınlar, bizim Beyoğlu caddesinde, Kadı-yın sesi uyu u: gırla gidiyor. 
- Ne mi olur? Tat odayı boylarsın! Salim ağabeyin sesi duyuluyor: köy iskelesinde, Ada vapurlarında bir-
Acaba tq oda nasıldır? Gelmişken - Çabuk gömleği getirin. Şu herifi denbire gözüuıüze çarpan bazı tiplerden 

fUranın da tadına baksam fıkri birden- kıskıvrak bağlayın.. büshütün başka türlü giyiniyorlar. Gü
bire kafama girdi. Evet, evet, kafama Nihayet deli gömleği bize de giydiri- nün 'her sRatinde giyilecek ayn bir esvab 
koydum. Ne yapıp yapıp bu akşam taş liyor. Ko11arım hazırol vaziyette gibi var; nereye gidilecek iae ona göre, her
Odada sabahlıyacağun... iki tarafunda. İpleri de sıkı sıkı sardı- kesin kendine uygun bir giyinişi mevcud 

Doktorlar gitti. Nasıl olsa gardiyan- lar.. adeta nefes alarnıyacak bir halde- Bizde de iyi, hem pek iyi giyinen kadın-
lardan biri odaya yemek getirecek. 0 (Arkası var) lar yok d~ğil, fakat ayleleri de var ki dü-
2aınan Üzerlerine saldınnm, binnetice · · · · · - - ğüne gidiyormUf gibi IÜslenip Balıkpaza-
taş höcreyi boylarnn, diye düşündüm. Yurddaş: rında alışveriş etmeğe çıkıyorlar. Sine

Şam fıstığı clf7e anılan fıstık, yalnu Ga- ma kapılarının önünde, pennanant ondü-
(*) İkinci pıbenin ea kıymetli tahar- ziantepte yetişen Türk llshfıdır. Pl8&ık lAsyoıılu bir tutam saçı tepesinin üstüne 

rilerindea. "-ıi_,ı_b_l _olnıak __ lsteJ __ e_n_An_teıı __ ,_ .. ı_ıtı_.,._. _ _. gerip toplaDllf t.ınıaklan, dudaklan be>-

yalı OB İkifer, Oll dörder yapnda m ÇO- Ja t!u 1111 _..a ...... :flır- cır~ 
cutıard111 ıeçilmiyor. Yangıa yerlerill- ahlbi b6r uae. UnPi kiralık bir kadıır 
de, damındaki tenekeler uçmamı diye 6- dar, bmalan pek ~ ayud edebilirsiniz. 
zerlerine koca koca tqıar dizilmif blii- AY!'llpa IObklannda, öyle adını başm
belerin içinden yakası kürklü mantolar, da, tt uzaktan &6zlf'ft ayna tutacak ka
ipek çorablarla çıkanlar, izbe IObk ara- dar stıalO. kadınlar pek çok görünmez. 
lannda, akpm yemeğinden .ama dallı Şık lı:adua, orada .ı. birdenbire göze çar
basmadan bir pijamanın üstüne hırka par; fakat bu çarplf süsün bolluğundan, 
giymiş, önde kendisi, arkada da bqı ör- boyanın tıfkınlıpdan delildir. Giydiği 
tülü bir kadın, koJnfU komşu dolqanlar mantoda öyle aıı'atklr bir makasın izi 
yok değil .. daha ne bileyim, yağmurlu bir vardır, saç.lannııı bir yanma şapkas•nı 
havada, ifte Tophane nhtunmdan geçi- öyle bir ustalık11. oturtmuştur ki kendi
yorsunuz... Bir vapur yanapnlf; içinden llizi tutamaz, bir inha seyreder gibi u
sürü ile koyunlar, demet dem.et tawk- zun uzun bakarmm. O kadın bir çay eğ
lar, hevenk hevenk elmalar çıkıyor ... El- lencesinde, bir prdenpartide, bir baloda, 
leri sepetlerle, torbalarla dolu kOfUPll bir ziyafette de gene ona göre, kim bılir, 
yolcuların aruında gözleriniz genç, gil- nasıl giyiair, diye dcıfiinürsünüz. 
zel bir kadına takılıyor: Arkasında utra- Çalışan kadınların da, ekmek parasını 
kandan. trois quast bir manto, mantonun çıkarmak için, annesinin ilacını, kardeşi
altında etekleri yerleri .Opüren bir e. nin mekteb ldtablannı alabilmek ıçın 

vab, başında Tophad bir şapka, ayakla- bütün gün bir yazı makinesinin başında, 
nnda, v•r mı yok mu belli olmıyacak ta- bir dükklnm tezglhmda didinen kızların 
dar ince ipek çorablar ... Gene o kadına da kendine göre bir süsleni§.i vardır. Sa
ertesi günü de Beyoğbı caddesinde, bir at ilçle bet arasında, gizli gizli buluşma
pastacıda çay içmif çıkarken rasgellyor- ya ~deon kadmlann da başka bir giyinişi 
sunuz: Bu sefer de ukumda ıezıiı bir vardır; betle yedi arasında briç oynamı
spor mantosu, mantonun yakası kalkık, ya g?denlerin de başka .. 
başında bere, ayaklannda da alçak ök- Oralarda çok boyalı, göze çarpacak ka· 
çeli, altlan llstikten, püsküllü bir ı.tar- dar sOslil kadmlar, çok defa, süs masra
pin, bir golf iskarpini!.. fını çıkardıktan aonra• oturduğu odanın 
&yanıJ ta öyle ... Her yerin, her saatin. kir:ısını da ödiyebilmelt için süslenmiye 

her çeşid kadının kendine göre bir bo- muhtaç olanlar, yahud bir lokma ekmek 
yanışı var. Halbuki bizde gene 0 cadde- için buna mahk1im olan biçarelerdir. 
lerden geçerken şöyle biraz saluuza, ao- Orada da, burada da müstesnası ola-
lunuza bakınız: Oksijenli saçlar, iki lira- bilir ... 

lık permanant makinesinin altında kuzu Avrupalı kadının, süslenip süslenip 
tüyUne dönmüş, yanaklara tadar tapn glttiti yerler işte böyle yarış, spor mey
sürme1er, dalga dalga pembe pudralar, danlan, umum! eğlence yerleridir. Süs
esmer bir kadının dudaklarında turuncu- lenmek, zaten bafkılarına gösteriş yap
ya vakın nar çiçeği bir renk, sarıpn bir mak d~meırtir. Birbirine çalım satmak 
kadının dudaklan patlıcan monma bo- için aynca toplanacak yerleri olmıyan
yanmış. Bunların hangisi dattilodur lar boyanıp, bezenip sokaklara uğrarlar; 
hangisi bir mağazada çalışan utıeı ~ cicilerini gösterecek başka yer bulamaz
kızdır, hangisi tütün deposunda ekmek lar da ondan.·· 
parasına bile elvermiyecek kadar günde- (Dewmı 10 t&ttCU sayfada) 

inoiltereye aid şayanı dikkat rakamlar 
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12 Birimikia1111 BOR POSTA 

lstanbulda gömülü milyarlar etrafındaki gizli harb 

Defineleri 
Kontes Magda clefine planını ele geçirmek için haydud 

Baumana pek büyük yardımlarda bulunmustu 
Bauınan (Bosnalı) der demez zihnim-ı 

de hemen bir şimşek tutuştu: Osmanlı 
Bankasında bozdurduğum 2000 liralık 
çekteki imza gözümün önüne gelmişti. 

Sahte Bauman'ın o adam olması ihtima
lile ht·men ı.ordum: 

- Her Bauman! Size bir sual soraca
ğım .. 

- Buyurunuz. 
- Siz Bosna tüccarlarından İsmail 

(veya İsrafil) Sarioliç isminde bir adam 
tanıyor musunuz? 

- İsmail Sorioliç mi? 
- Evet. 
- Tanıyorum .. Avusturyada tanınmış 

büyük ve gayet namuslu bir ihracat tüc
camlır .. 

- Garih şey! 
- Niçin sordunuz? 
- Acaba bu adam olabilir mi diye? 
B:nmıan tek kelimeyle cevab verdi: 
- Asla! 
- Peki, aziz Her Bauman! Bu adamın 

Demek sara~ sahte Bauman.'ı.n ete geçirilmerine son derece 

bir Türk olması ihtimalini hiç düşünmÜJ 
rnüsünüzdür? 

ehemmiyet v.ırmektedir 

Paul Bauman bu sözüm üzerine hay
retle duraladı. Bir an düşündü: 

- Bravo! dedi. Niçin olmasın? Pekala 

" Son Posta ,, nın 
sergüzeşt romanı. 

-28-

mümkündür.. (ittifakı müselles) lehinde harbe girme-
- Zira ben kendisini gördüğüm zam~n 1 si çok ümid edildiği için hükUınetimiz, 

o_nun bir !ü~k olduğundan_ ~ü?h~~en.~ı-~-ı şimdilik, İstanbul hükumetini pek çok 
hm. Hatta bır yerde kendısını gordugu- al~kadar etmesi tabii olan böyle mühim 
mü de hatırlıyorum. Fakat nerede? Bu bir define meselesini ortaya çıkarıp da 
bir türlü aklıma gelmiyor. ~ bir gaile, bir mesele çıkmasından şiddetle 

Bauman: ictinab etmektedir. Bilmem izah edebil-
- Mümkündür! dedi ve ilave etti: 

- Viyana zabıtası bu şeririn ancak bir _ Tamamile anlıyorum, Her Bauman! 
ecnebi olduğunu tesbit etmekten fazla _ Evet.. işte bu sebebden dolayıdır ki 

dim mi? 

bir şey yapamamıştır. Sırbistandaki Us- Avusturya_ Macaristan hükfuneti bu me
taşil~rle münasebeti olduğu meydana çı- seleyi şimdilik gayet mahrem tutmakta
karılabildiği için Hırvat olduğuna kuv- dır. Hadiseden istanbuldaki sefarethane
vetle ihtimal veriliyor. Fakat bu da kat'i mi? dahi haberdar edilmediği gibi fstan-
değildir. Çünkü gizli komitenin ele geçi- - .... -· ........... • · 
r ilebilen es"mi listelerinde böyle bir a
dam bulunamıyor. 

Ancak, bu herif Viyanaya meçhul bir 
nıemleketten gelmiş ve sarayda maktul 
Veliahdin nedimelerinden eski bir Macar 
kontunun yeğeni olan [Magdanın hakiki 
ismini söyHyerek] Madmazel Magdayı da 
her nasılsa iğfale muvaffak olarak gayet 
ınühi.m işler çevirmiştir. 

bul hükfunetine de hiçbir mu.acaatte bu
lunulmamıştır. Ancak veliahde yapılan 
suikasdde medhaldar olduğu için sah)e 
Bauman elbette cezasını görecektir. Bun
dan başka, hükfunetten ayrı olarak, sa
ray sahte Bauman'ın ele geçirilmesine 
son derece ehemmiyet vermektedir. Fa
kat son derece mahrem bir şekilde .. an-
lıyorsunuz değil ıni? (Arkası var) 

B.r kadm 3 çocuk birden doğurdu 
( Ba.5tarafı 1 inci sayfada) 

saat fasıla ile doğurmuştur. Çocuklar be
lediye tabibi operatör Halid Akyüz tara
fından sağ olarak alınmışlardır. Fakir o
lan bu aileye Karaman belediyesi tara
fından çocuklara bakmaları için (15) li
ra aylık bağlanmıştır. Çocukların her 
üçü ve anneleri sıhhattedirler. 

..- ·-· • ·- •• 1 -·-· - ,..__ ...... ·----, - . 
' - J t._ - -

~ ~ ' . 

Magdanın ismi söylenince gayri ihtiya
ri titredim. Fakat harikulade bir cehdle 
heyecanımı belli etmemeye çalışarak: 

baş, mş, nezle, grip, romatızma, nevra.j , kınıdıK va ulitün 
ağrılarrnızı derhal keser. lcalmda nünde Uç ~aşa ahnabil!r. 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla GRlPIN isteyiniz. - Bana bu işleri de söyliyebilecek mi
siniz? diye sordum. 

- Hayhay.. söylemek esasen vazifem 
icabıdır. Sahte Bauman, Sırbistandaki 
gizli komitelerle birleşerek onlara ajan
lık etmiş, Avusturya veliahdine yapılan 
suikasclde büyük bir rol oynamıştır. Fa
kat kendisinin bu suikasde doğrudan 
doğruya sıyasi emellerle iştirak 
ği anlaşı1mı~ bulunuyor. 

- Başk'.ı ne gibi bir emel? 

etmedi-

- Arşidük'ün sahih bulunduğu bir 
define planını ele geçirmek ve prensin 
ölümile her türlü tahkikattan tamamile 
kurtulabilraek gibi caniyane bir emelle .. 

Bauman'a hemen sordum: 
- Magda dediğiniz kızın bu işde rolü 

nedir? 
- Kontesın mi? Sergüzeştlere haris 

bir tabiatte yaratılmış olan bu güzel ka
dın. define planını ele geçirmekte hay
duda pek bü_yii.k yardımda bulunmuştur. 
Nitekim gi.izel Magda şimdi de haydudun 
Yanmdadır. 

Sapsarı kC'si1miştim. Sesimin titreme
sine mani olmak için öksürerek sordum: 

- Pardon, Her Bauman! Gayet mah
rem olan vazifenizi bana bildireceğinizi 
söylüyordunuz. Vazifenizin ne olduğunu 
Öğrenebilir miyim? 

- Onu siz€ esasen söylemek mecburi-
Yetindeyim. Daha doğrusu namusunuza 
tevdi etmek mecburiyetindeyim. 

- Teşekkür ederim .. 

1 

- Evet.. biliyorsunuz ki hükumetimiz 
harb haline geçmiş bulunuyor. Neticesi 

1
1 

belki meşkuk ve beklenmiycn bir zaman-
1 

da enıri vaki halinde ilan edilmiş bir 1 

harb. vakıa müttefikimiz Almanya pek İ 
kuvvetlidir. Esasen biz de uzun zaman
danberi hazırhklı bulunuyoruz. Fakat 
ger.c harb vaziyetinin ne olacağı bittabi 

K A 

k:t·~ surette belli olamnz. Şimdilik sizin ' Grip 
hukumetinizin de harbe girip girmiyece- ' 

ti ınechuldür. Ancak, hükumetinizin de , ..... •••••••••••••••••••••••••••"' 

Baş ve Diş Ağrıları, Nevralji, Artritizm~ 

Yerli mallar haftası 
(Baparafı 1 inci sa.yfııda) 

ra yollan hakkında hükiımetin düşün

düklerini geniş surette izah etmesi bek
lenen Başvekilin bu konuşmadan istifa· 
de ederek milli davalarunwn başında 
bulunan Hatay işine de temas etmesi 
kuvvetle muhtemeldir. 

Günün en yeni ve canlı mevzuu olan 
üç yıllık maden işletme programını da 
belki yarın Başvekil Celal Bayann ağ
zından teferrüatile, tafsilatile öğrenilmiş 
olacaktır. 

.Ankara Radyosunda 

giler Okulu Direktörü. Çarşamba: Bay Hay
ri Maliye Bakanlığı Müsteşarı. Per§embe: 
Bay İhsan Kültür Bakanlığı tallın ve terbiye 
dairesi Başkanı. Cuma: Bay Salahaddin 
Çam, Cumhuriyet Merkez Bankası Genel 
Direktörü. Cumartesi: Bay Şakir Kese bir L 
konoml Batanı. 

İstanbulda vitrin müsabakası 
Sekizinci arttırma ve yerli mallar 

haftası bugünden itibaren ba§lamakta
dır. İstanbulda hafta ile birlikte bir de 
vitrin müsabakası başlamış bulunmak
tadır. Bu müsabakaya bir çok mağaza
lar iştirak etmektedirler . 

Adana da Sekizinci art.tırı.m ve yerli malı ha.ftası 

müddetince Ankara radyosunda saat yirmi
den yirmi otuza kadar ulusal ekonomi ve Adanada bugün bir yerli mauar seı ~ 
arttırma kurumunun gayelerl etrafında ve - gisi açılmasın a karar verilmiştir. Sergi 
rllecek konferansların programı şu şeklide beledi\'e vanındaki eski posta, telgrat 
~bit edilmiştir. ve tel~fo~ idaresinin boşalttığı binada 

Pazar: General Kazını. özalp .. M~dafaal açılmaktadır ve önümüzdeki pazar gü
Mllliye Bakanı, Pazartesi: Bay Şukrü Kaya .. 
İç işleri Bakanı. salı: Bay Emin Siyasal Bil- nu akşamı kapanacaktır. 

Fransız Harıd,;e-- ----;;;;.fJ;i;;J itatr anın 
Nazırı dün Milletler Cemiyetinden 
Belgrada gitti Çe ildiğfni bildirdi 

(BCJ.§tO.Mfı 1 inci sayfada) 
Londra 11 (Hususi) - Fransız harici- saravında yapılmıştır. 

ye nazırı Delbosun Bükreş seyahati sona M~ssolininin riyaset ettiği bu toplantı• 
ermiştir. da, İtalyanı . ~·~netler Cemiyetinden çe-

Gelecek şubat ayında Ankarada to~- kilmesi kararla~~ı!'ılmış ve bu ka~~r fa
lanacak olan Balkan Antantı konseyı, şist partisi umum Aatibi Staraçe tarafın .. 
bilhassa Delbosun orta Avrupa merkez- dan millete ilan edilmiştir. 
lerinde yaptığı seyahatten ve Londrada Kararın ilanını müteakib Mussolinl 
yapılan temaslardan çıkan netic:elerle Venedik sarayının balkonuna çıkarak, 
meşgul olacaktır. sarav önünde· birikmiş olan yüz binlerce 

Balkan Antantı konseyinin bu topla~~ halk~ hitaben şu beyanatta bulunmuştur~ 
tısından sonra, Türkiye Hariciye Vek~_lı c- İtalyanın iktısadi ve zecri tedbir "" 
R .. t .. Aras Mısırı ziyaret edecek ve mu- lerle bog-ulmak istenildig-ini ne unuttuk, uş u ·d·b·d 
teakiben Efganistana giderek, Sa a a ne de unutacağız. İtalyanın, İtalyan ihti• 
Paktı konseyinin Kabildeki toplantısına lali.Din düşmanı olan bazı gizli kuvvetle-
iştirak edecektir. rin, bazı büyük devletlerin Cenevre mu• 

Delbos Belgrada gitti hitine girince hüsnüniyetleri kayboluyor4 
Bükreş 11 (A.A.) - Delbos ~u. sabah Halbuki biz bütün harekatımızda serbe~ 
t ıo da Belgrada hareket etmıştır. Ha- timizi muhafaza etmek kararındayız. saa b' e 

riciye nazırı Antenesco ile har ıye ~ Büyük demokrasilerin oyunu uğrunda 
bahriye nazırları Delbos'u uğurlamak u- hattı hareketimizden vazgeçmemize im"" 
zere istasyona gelmişlerdir. Fransa ve kan yoktur. 
Çekoslovakya sefaretleri erkanı da istas- Ya Milletler Cemiyeti içerisinde, vey,. 
yonda hazır bulunmuşlardır. . .. .. dışansıı:ı.da. içerisinde mi? 

Delbos dün akşam Titulesco ıle goruş- Halk: cHayır!> diye cevab verdi. 

müştür. . . Dışarda mı? 
. Belgrad 11 (Huşusi) - Fransız harıc:- Gene halk: c:Eveb diye tek bir ağız-
1 ye nazırı Delbos bu akşam. Belgrada va- dan cevab verdi.. 
sıl olmuş ve hükumet erkanı tarafından Berlin ve Tokyoyu bırakmıyaca -
hararetle karşılanmıştır. ~ız. İtalyanın Uluslar Kurumundan çe-

Delbos, yarın saltanat naibi Prens Pol kilmesi büyük ve tarihi bir hadisedir. 
tarafından kabul edilecek ve öğle yeme- Ve bu hadisenin akibetleri henüz·tah -
ğini prensle birlikte yiyecektir.. min edilemez. Büyük demokrasi sürü • 

Delbos, öğleden sonra başvekil Stoya- }erinden çıkan tehdid sesleri bizi la -
dinoviçle siyasi temaslarına başlıyacaktır. kayd bırakır. İtalyan muzafferiyetinin 

Temps ne diyor? doğurduğu hava, kara ve deniz kuv -
Paris 11 (A.A.) - Delbos'un Bükreş ve vetlerimiz Yardır ve bunların hepsinin 

Prag seyahatinden bahseden Temps ga- üstünde ihtilalimizin kahraman mefkıi-
zetesi diyor ki: resi yaşıyor. 

Delbos'un Belgradda yapacağı konuş- Kararımıza rağmen sulhu ve teşriki 
ma1ar da daha az mühim değildir. Yugos- mesaiyi istihdaf eden siyasetimizin ana 
lavya, Milletler Cemiyeti paktına ve sull\ hatlarından ayrılacak değiliz.> 
siyasetine sadık kaldığı.~dan _Fransız - Musolini'nin bu beyanatı sürekli al
Yugoslavya dostluğu mutemadıyen kuv- kışlarla karşılanm~ ve halk co~kun 
vet bulmuştur. tezahüratta bulunmuştur. 

l d let adamlarile T '" k d da Delbos'un Yugos av ev . . • Musolini'nin bu nutku ur çe e 
vapacağı müzakereler de diğerlen gıbı hil olmak üzere radyo ile muhtelif li
bilhassa merkezi ve şarki Avrupada va- sanlarla dünyaya ilan edilmiştir. 
him bir manzara arzeden siyasi vaziye- · Keyfiyet Japonyaya bildirildi 
tin tavazzuhuna herhalde çok yardım Tokyo 11 (A.A.) _ Japon hariciye 
edecektir. nazırı, İtalyanın Milletler Cemiyetin • 

Baroda 
Bir münakaşa 

(Baş ta.rafı 1 inl"i sayfada) 
paranın geri verilmesine ve üç arkada~a 
da vesayada bulunulmasına karar ~erı~
miştir. İki arkadaşa ihtar cezası verılmış 
ve üç arkadaş hakkında da, muvakkaten 
men'i kararı ita olunmuş ve bunlardan 
ikisi kat'ileşmiştir., 

Bundan sonra diğer bazı idari nokta
lar izah edilmiş, son devre zarhnda vefat 
eden on meslektaşın hatıralarına hürme
ten ı dakika sükiıt edilmiştir. 

Bunu müteakip, son bir sene içinde ba
roya kaydedilen avukatlar, eski azalar_a 
takdim edilmiş ve reis tarafından kendi
lerine muvaffakiyetler temenni olun
muştur. Nihayet son yıl zarfında yapılan 
işler izah edilirken henüz verilmiyen ta
ahhüdlerden 29093 lira bakaya bulundu
ğu bildırilmiştir. 

Bu nokta, hararetli münakaşalara yol 
açmış, Baroya yeni kaydolan avukatlar
dan Zülfikar, söz alarak demiştir ki: 

- Baroya yeni kaydolundum. Raporu 
tedkik ettim. 29 bin küsur lira bakaya, 
ödenmesi imkansız olan, muazzam bir 
rakamdır. Senede 24 lira taahhüd fazla
dır, bu mikdarı 12 ye indirmeli YC'rine 
gelmiyen taahhüdlerin biriktirdiği baka
ya için de, bir affı umumi ilan etmeli 

den çekildiğinin kat'iyet1e Cenevreye 
bildirilmiş olduğundan resmen haber " 
dar edilmiştir. 

Bir nokta 
Londra, 11 (A.A.) - İtalyanın mil • 

Jetler cemiyetinden çekildiğini iJan et
miş olan Mussolininin ademi .müdah:le 
komitesinden hiç bahsetmemış oldugu 
burada kavdolurunaktadır. ................ ~ .......... -............................. ...-: 
Bunu inzibat meclisinden rica ederim.• 

Azalardan Celal Ensari buna şiddetli 

bir cevab vererek: 
- 24 lira taahhüdünü ödiyemiycn b~ 

meslektaş, pılısını pırtısını toplayıp ha· 
rodan çekilmelidir, demiştir. 

Reis Hasan Hayri bakaya taahhüdlerin 
affı teklifini yapan avukatın hareketini 
arkadaşlarile ilk tanıştığı bir anda, bir 
cür'et şeklinde karşılamıştır. 

Bu söz üzerine avukatlardan biri atı

larak: 
- Bay reis, bu nasıl cür'ctkarlık, izah 

ediniz! demiştir. 
Bunun üzerine Sadi Rıza Dağ da: 
- Canım demiştir, yani cesaret de

mek istedi. 
Ayni a\·ukat: 
- CEsareti medeniye ise, o da iyi bir 

şeydir d"yl , C"'l·ab vermiştir. 
Neticcae 1938 senesi bütçesi okunmuş 

ve kabul cdılerck toplantıya son veril
miştir. 
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. Haremağasının Hatıralar~ 

Birincikanun 12 

ener - Enosis maçı 
hadisesi tahkik ediliyor 

) a za ı: ZıyJ Şa dr k:mile Fenerbahçe takımı arasında yapılan tur. 
- On beş gfin evvel Yunanlstanın Enosts ta-, İstanbul mıntakasından meseleyi IOl'lll'IJŞ • 

A bdülhamidin ~. İç bu kadar ~.iddetlendic i İ görmerr İş ' İm " Allah her inizin maçda bazı hadiseler olmuş kaleci Hüsa - Hıl.diseye ismi karışan ve maçı idare ed'en 0 ı- · . ' /Güneş klübü hakemlerinden Şazl Tezcan l· .. l k • d k k • b b d • t • • d d .., ·ı· d • b ... d meddın ıle sol muavin Esadın mlsnflr fut - le, Hfisameddln ve Esad hakkında tahtltat mus la ıa ,nı versın, eme l en ura a emnıye lÇID e egı ım" ıye agırıyor U bolculara tekme ve tokat attıkları iddia e - yapılmaktadır. İddialar tahakkuk ederse 

dllmiştl. vak'aya sebebiyet verenlerin tecziye edile -
Nöbet odasında ne kadar müsahib, 'için patlamamıştı. Katil, üçüncü taban- reddüd e rneden, koşa koşa harem ka- Bu iddialar üzerine Türk Spor Kurumu, cekleri anlaşılmaktadır, 

;:;,:~Y;~~rı :;::~~~=rdı~~;r:öş~~~~ j ca~b~~:~:':za ~~~~:,~;=:•m;~~;.,ın P'~7: ı~~~;;:~.~~~~~\aııkikat de,·am Gala tas: ray klübü~ ıilıiSaray - Mühendis 
kapı ı önünde. kanlar içinde upuzun derhaı öldürüldüğüne çok teessüf etti. ederken, diğer taraftan da .sefarete ma- hey'eti seçi ci voleybol maçı 
yatan 0 meçhul adamın etrafını almış- ! Çünkü, yaptığı bu mecnunane hareke- lUmat verilmişti. Sefaretten bir heyet Galatasaray spor klUbü yüksek mürakabe Beyoğlu Halkevi tarafından tertib edtten 
!ardı. tin sırrı da kendisi ile beraber mezara gelmişti. Tahkikata, onlar da iştirak et- hey'ctl dün mutad olan toplantısını yapmış- ~enelfk voleybol turnuvasının şampiyona Ü· 

- Bu adam kim? gömülecekti. Halbuki hünkarın en bü- mişlerdi. tır. Bu toplantı tam 4 saat sürmüş, idari, ıerlnde büyük rol oynayacak maçı olan oa-
. d k d · • mali ve teknik raporlar okunmuş ve takdir- 1 l M-h d1s d .. , h n1ı - Buraya kadar nasıl gelmis? yük meraklnnndan biri e; ·en isme Heyet evvela itiraz etmişti' 

1 
k şılanm• .. tır B 

1 
d kl~ a asaray - u en arasın a.... eyeca 

. 1 k · h' ' · ~ ar ...,, · u rapor ar an sonra u- müsabaka bugün Halkevi salonunda yapıla· Böylece bir takım karmakarışık su- karşı vuku bulan hare etlerın ma ıye- - Maktulün üzerinde, hüviyetini bün müstakbel işleri hakkında uzun boylu caktır, 
aller soruyorlar, fakat buna, Ce\'ab ala- tini öğrenmek, bilhassa kimlerin teşvi- gösteren hiçbir alamet yok. Bizim te- 'ı konuşma ve münakaşalar yapılmıştır. Müsabakayı kazanan tarafın şampiyon _ 
auyorlardı. k!Ie yapıldığını anlıyarak düşmanları- baamızdan olduğu ne malum? . Neticede yeni idare hey'etl seçilmiştir. luğu muhakkak olduğundan bugilntü müaa-

Abd .. lh 'd h d · k' 1 ld - b'l kt' Idare hey'eti reisliğine Neft Sendikat müdü- b k i · f b' · h 
1 Bu sırada, u amı arcın aıre- nın ım er o ugunu ı me ı. Demişlerdi. Halbuki bu adamın kol- .. Zi ık· . a aya kı tara da uyuk e emm yet Yer-

. . . . • h . . . T · 't B 1 · d'kk t 1 ı ru Sedad ya, mel reisliğe Istanbul say- mektcdir. sınde ıdı. Sıla seslennı ışı ~r ı~ı mez, u mese enın. e.n 1 a e şayan .? ?.n tuk kapıda yaklaştığı zaman, kendisi- lavı Yaşar, Umumi kA.tlpliğe Emniyet San - Bugünkü müsabaka akşam 
5
,
45 

de yapı • 
hünkar dairesinin kapısına ınmış; ~ - noktası, şurası ıdı. Kanlı cescd, b~.tun ni karşılıyan kapı çavuşuna. «İtalyan .. d•ğı şeflerinden Adil Yurdakul. muhasibllğe lacaktır. 
rada gözüne ilişen müsahiblerden bı - saray kapıcılarına, kapılarda nobet 1 İtalyan ... » diye bir şeyler söylemesin- Afyon inhisarı memurlarından Selman, a. - Haydarpaşa 1 ·ı sssl -RobertkoleJ· 
rine: bekliyen tüfekcilere muhtelif dairele- d İt 1 an old - . t'dı·ı d'l . t• ızahklara eczacı Arif Neş'et, ve Bekir seçil -

. d . ..' . . . en, ay ugu ıs ı a e ı mış ı. mlşlerdir. 
- Koş, bak ne oluyor? Çabuk bana rın h~ emelerıne gosterılmıştı. Bu ada- Nıtekim~ gerek sefaret Ve gerek Beyoğ- K ır kc maç lan 

haryer getir, demişti. ı;ıı, kımse tanımıyordu. Şu halde bu lu zabıtasının yaptığı tahkikat da bunu . ŞUSU Haydarpaşa lisesi ııe Robert KoleJ tatrıın-
Fakat daha müsahib harem kapısına Italyan şimdiye kadar saraya girip çı- 'd · t' Beyoğlu Halkevınden: 

. . . k k e- bi; adam d - 'ld' B" le oldu-u teyı etmış ı. ı - Mevsimin ilk kır koşusu bütfin klüb. lan arasında bir basketbol maçı yapılmLf, gıtmeden, vak a yerınden oşa oşa g gan egı ı. oy g Bu kanlı hadisenin bugüne kadar lere açık olarak evimiz tarafından tertlb e- Robert Kolej takımı maçı 44 - ıı k.azawnış-
len müsahibler Abdülhamide haber ge-

1 

halde, koltuk kapıdan içeri atılır atıl- h 
1 

k la s '
1
. 

1 
dilecektir tır. 

. . ' nk' · · · .. l meç u a n ırrına ge mce... · o··' d ne ı takımlar arasında fut tırmışlerdi. maz, sa ı sarayın ıçını mukemme en • . . 1 2 _ Müsabakaya iştirak edecekler un e ge ayn -
Hünkar, ilk silah seslerini işittiği bi1 iyormuş gibi, doğruca harem kapısı- Resmı . tahkıkat, sonunda .bu a - rn xn 937 cuma akşamına kadar spor ko - bol maçı yapılmış, Robert Kolej bu maçı da 

zaman, tüfekciler arasında bir kavga na sa ldırması, çok na1..arı dikkati cel- damın bır haft? ev~el, bır İta! - lumuza atıe~ıerin 11 teslnl vermiş olmalıdır- 2·- 1 kazanmıştır. 
Çıkarak birbirlerine kurşun attıklarım betmişti. Bundan da anlaşılıyordu ki; ):?~ pashapokkrtku ıle .Vıyanadan gel - lar.3 - '•u"sabaka Şişli Tramvay deposun - Bakırköydcki maçlar 

· F k h · .. k 1 b t 1 b oıgı ta a u etmıştı Bu pa - ... Bakırköy BarutgUcü alanındaki maçlar: zannetmı~tı . a at, aber getıren mu-
1 
ço çı gınca ır maceraya a ı an u~ .a- • •· k d . · . . dan - HiirrlyetlebPdiye - Tuğla harmanları 1 - Barutgiicunun A. tnkımlle Türkgu -

sah ib ler: c:iamın hareketi tesadüfi bir şey degıl- sa~ort .akı . . ay~ a ~az~ran, ~~n.d~sı ko- arasında beş kilometre olarak yapılacaktır. cünfin A. takımı ve <Fatih> B. ve genç ta -
_ Efend miz~ .. Şapkalı b r adam. her di. Çünkü, koltuk kapısı ile harem ka- m'.sy.on.cu ıdı. Ve bır tıcaret ışı ıçın gel- ! 4 - Her takım üç koşucudan teşkil edl- kımlan arasında saat ıı, 13, 15 de futbol 

nasılsa kol tuk kapıdan girmi<:. Çit köş- pısı arasındaki yol, oldukça karışık bir mıştı. Işte, o kadar... 
1
1ecek, en az sayı alan takım birinci olacak - maçlan. 

-. · • hk k .. tır 2 - Hisar takımlle Bııkırköy Rurnlan a -künün önüne kadar gelmiş. Orada, kar-1 vaziyette idi. Değıl büsbütün bir ya- Geleli~, gayrı resmı ta . i ata .. ~uz- · 5 _ Tertlb edeceğimiz dört kır koşusun- rasında Güç alanında voleybol maçları ya • 
şısına çıkan nöbetçilere ateş etmiş, hancının , hatta bir kaç defa saraya gi- lerce hafı~e .1a:afından, bınlerce .Jur- da en iyi sayı alan takıma madalya, ferd pılacaktır. 
kendısini de öldürmüşler. . 1 rip çıkmış o!anlar_ı.n b.ile, bu yo.lda şa- j nal.ler verilmıştı. Bunların hepsınde it.ibarile birinci gelen atlete kupa verilecek- ·························· ·······················-·-·-

b d 

1 

t dl, Naili, Vuzan, Nalın. İstefan, M. Nuri ha· Sözlerini işidince, çehresı korkudan şırmaları pek tabn idı. Halbukı u a- I e. ır . 
b b k · ı · t ' d h lı hal'nde bile h iç ie- ( .1rkası var) 6 - Atletler ~aat 9 dn tramvay deposu kem olarak seçildiklerinden muayyen sant-

em evaz es ı mıs ı. am, o eyecan ı ö - d to 1 ş ıacaklardır te Şişlide bulunmaları rica olunur. · • .. h 'bl l - -·-··-·- -·----· ·- ..• . ·-- nun e p anmı o . Bu haberi getiren musa ı e, ara a- · ·-- · · ~ · · • · · · • • · · 7 _ Yüzbaşı Hüsameddin, Nuri, Zeki, Ceh 8 - l\liısabaka 19 12 9Ş7 de yapılacaktır. 
rında şu muhavere geçmişti; l ld il\\ u )) '\.v/ tr"'\'\ ı ' = :!:l~·~r~~~i~:~. R A v ~ Harikulade güzel Eğlence şehirlerinde 60 gün 

- Demek b ir şapkalı , Koltuk kapı- [ ugünkü prog ram ı1 Yeni bir 
sından içeri girmiş .. çit köşkünün önü- Pudra Bulunmustur 

lZ Birincikıinun 937 PAZAR 
ne kadar gelmiş. i s T A :s 8 u L ı 

- Evet efendimiz. ötıe neşriyatı: j 
- Hem de, silahlı olarak.. . 12.30: Pldkla '!'ürk musikisi, 12.50: Hava· 

1 
- . . .... dls. 13: Beyoğlu Halkevl gösterit kolu tara-, 
- K ·mm iş, bu adam? fından bir temsil. 

16· Seklzlncl tasarruf ve yerli malı hafta-
- K imse bilmiyor efendimiz. u b~şlanğıcının açılış nutku: Sayın Başba- 'ı 
- Hayret.. kapıdan nasıl koyvermiş- kan Celal Bayar tarafından, Anltaradan nak-

ler?. len, 18,30: Sekizinci tasarruf ve yerli malı 
- Bi m iyorum, efendmiiz. haftası. Konferans; Hukuk Fakültesi dekanı 
Abdülhamid, birbirini müteakib: AH Fuad, 19: Safiye; Plyano ve Keman r& · ı 

h f~katue. 19,30 Konferans: Sellm Sırrı Ta.rcan 1 
- Hayret.. ayret... 'insanlar ve hayvanlar, Akset munte), 20: 
D iyerek küçük mabeyn dairesine Müzeyyen ve arkadaşları tarafından Türk 

do~ru ilerlemişti. O zaman, vak'a ma- musikisi ve halk şarkıları, 20,30: Hava ra-ı 
hallinden gelen diğer bendegan, hün- poru, 20,33: Ömer Rıza tarafından arabca I 
karın karşısına dizilmişlerdi. Hepsi de, söylev, 20,45: Bay Muzaffer ve arkadaşları 

1 d tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları, 1 
karmakarışık şeyler söylüyor ar 1• (Saat tıyan>, 2ı ı5 : orkestra, 22,15: Ajans 

Abdülhamid, fena halde öfkelenmiş- haberleri, 22,30: ·Pltıkla sololar, Opera ve o- ı 
ti. Bütün öfkeli zamanlarında yaptığı peret parçaları, 22,50: Son haberler ve ertesi 
gibi, elindeki bastonu yere vurmıya gfinün programı. ı 
başlamıştı. 

- Kolluk kapıdan nasıl girmiş, onu 1 
söyleyin?. diye bağırmıştı. IVl"befci 

İyi hatırımda kalmadı. Fakat zanne- E~ . r czc..ne.e 
derim ki kilercibaşı Osman bey: 

- Efendimiz!.. Kapıdan, birden bire 
dalmış .. kapıcılardan biri ile, kapı ça
vuşunu yaralamış .. kapıcılardan birini 
de ...... 

Buıece nöbetci olan eczaneler ~unlar
dır: 

i tanbul cihetindckiler : 
Aksarayda; tZlya Nuri), Alemdarda: 

(Eşref Nefet). Beyazıdda: (Haydar). 
- Evet?.. Samatyad:ı: ( Teofilos l, Eminönünde: 

h <Salih NecAU>. Eyübde: ( Arif Beşir >. 
- Alla , efendimize tükenmez ömür- Fenerde: (Hilsameddln), Şehremininde: 

ler versin... 1 (Nazım), Şehzadebaşında: <Asaf), Kn-
Hünkar dayanamamıştı. Kendisinde, ragümrükte: C Kemal ), Küçiikpaznrda: 

pek ender gördüğüm bir hiddetle: CHuiüsl>. Bakırköyünde: <Merkez>. 
- Allah, hepinizin müstahkını ver- Beyoğlu c.l.hetindekller: 

sin. Bu kadar asker, bu kadar nöbetci, İstiklal caddesinde: (Kanzuk), Daire-
de: (Gfineş). Topçularda: (Sporldls). 

bu kadar muhafız bulunsun da, eli si- Taksimde: <Nizameddln>. Tarlabaşında: 
Iahlı bir adam, benim burnumun dibi- (Nihad), Şişlide: CHalk), Beşlktaşta: (A. 
ne kadar girsin. Demek ki ben, bura- ıı Rıza). 
da emniyet içinde değilim. Botaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler : 

Diye bağıra bağıra küçük mabeyn Üsküdarda: (İttlhad), Sarıyerde: <A-
dairesine girmişti. sat>. Kndıköyünde: <Sıhhat, Rıfat>, Bü

yükadada: ( Şinasi Rıza ), Heybelide: 
Derhal tahkikat başlamıştı. Evvela, <Tanaş). 

katil ve maktul İtaly.anın elbisesinin ---------------
bütün cebleri, inceden inceye aranmış-
tı. Hü\·iyetini tesbit edecek h içbir ka
ğıd bulunamamıştı. 

Ceb.erinden; b ir sustalı çakı. İki 
mendil. Bir pake t -yarısı iç ilmiş- siga
ra Ya ı ım kutu şamalı kibrit. Bir küçük 
'kadın aynası çıkarılmıştı. 

Bunla rdan m ada; ik 'c;i ka t ilin elle
rinde b iri de pantalonunun arka cebin

de olmak üzere, muhtelif modelde ve 
orta çapta üç rövolver vardı. Meydan
da rövolverlerin kurşunlan kfımilen a
tılınıştı. Yalnız bir fişek, bozuk olduğu 

111111111111111 
Şehir 'I'iyRlrosu 

Dra ı kısmı Tepebaşı 
1 

111'' il tiyatrosunda 

111
1 

Bugon satıt 15.30 da 

111 ve nk~~ııı stat 20,30 da 
BU YÜK HALA 

111111111 ı Konıe !i 4 Perde 

Operet kıs 111 Frıınsu Tıyntrosuncla 
Uu gUn sual 15.Sa da 

ve akşam suat 20.30 da 

iNTiKAM M AÇI 
Komedi 3 perde iki tablo 

Bu yem pudra terkibine 
altın kremi karıştırılan ve .~s 

saat havalandırılmış VENUS 
pudrasıdır. 

Fevkalade ince ve hafif ou 
VENÜS pudrasile tuvalet gören 
bir ci~d dünyanın en taravetli 
güzelliğini ifade eder. Okr, Jon 
okr, Raşel, bej, Roze, pembe ve 

beyaz renkleri sarışın. kumral ve 
esmerlere tanınmıyacak güzei -
lik ve cazibe verir. Bütün şık ve 
kibar familyalar şimdi Venüs 
pudrasını tercihan kullanırlar. · 

Umwni deposu: Nureddin 
Evliya Zade eczayi kimyeviye 
fılatı tıbbiye ve ıtriyat deposu, 
İstanbul. 

PHILCO RAOYO'nuzu 
AYIN 20 sinde 

gelecek olan partiden önceden 
temin ediniz 

HELIOS MÜESSESATI 
Galata, Voyvoda cadd. t.?4-6·8 

TeH. 44616 'l'elg. HELIOS 

lSTANBUL 

(Baş tarafı 7 inci sayfada) ce, sedef ~ibi parıi.3k!aıı : l !pf-k dalgalı 

1 Biiyük ı;:ehiderde, hemen hemen her- saçların arasında şöyle bir dolaşmasL 
kesi ayaklandıran, kimisi günlerce süren Atlnr birbirile yarışırken, allı yeşilli co
eğlE>nceler, bayramlar yapılır; bunların keylcı· arka arkaya uçuşurken onlann da 
en başında da at yarışları gelir. Erkek ol- kimisinin yerlerinde duramıyormuş gibi 
sun, kadın olsun herkes bir yandan ken- ı;:ırpınması, kimisinin bakmıya üşeniyor
dini göstermek, bir yandan da başkaları- muş gibi başını çevirrneğe üşeniyormuş 

nın gözünde çöp bulup fısıldaşmak, belli gibi müstağni, nazlı bakışları ... Sonra ilk 
belirsiz giilüşmek. haftalarla, aylarla u- gelenlerin numarası karşıdaki levhaya 
zanan dedikodulara yeni yenl vesileler yazılırken bahse girip te kazananların 

bulmak için buralara koşar. sevinci, kaybedenlerin yanındakilerle 
Sanki cennet bahçelerinden toplanan söylenişi. İşte bugünkü eğlence dünyası· 

çiçeklerle, renklerle dokunmuş ipekliler .. nın şiiri, bu ... Füzuli bu dünyada gözle-
0 ipekliler~n billurdan omuzlan ve gö- rini açmış olsaydı, Leyla ile Mecnunu sa
ğüsleri sarıp kavrayışınd .. ~t 'y,,,. 1 • bütün parıltısını yarım şişe 
Sonra, hepsinin üstünde bi!tu. ~ . n ·.ov:ıda bulaA saçlardan, bütün rengini 
gin, muhteşem kadınların, her birinin minimini bır kalemin ucundan alan du
kendine gnre bir edası, o sene bütün ka- cfaklardan ıJham arardı. N°f' ile Nedim 
d111Iık aleminde moda olacak tavırlar, bu devre yetişseydi Sadabadı viran bu· 
giyini~ler ... Dürbün tutuşları, sigaraları- lurlar, gülleri. Ialeleri, badeyi bir yana 
nın dumanını savuruşları, limonata içiş- atarlar, bakara masalarına karşı viski iç
leri, :ırada bir çantalarını açıp içindeki mektcn vakit bulabilirlerse Concours 
:ı,v!1aya şö~·le bir göz atışları, sanki b ir hippiques ile pari mutuel için kaside ya-
yanından öbür yana görünecek kadar in- zarlardı.. . Kemal Ragıp Ensoıı _
1

00HOOHO O••HOOOOH•OHı:~::~:;O•OO;:;:~~~:~~OOOHiO;~:;:·:~OOHOOHOOHHOH--r 

Kc-şıf bedeli 8597 lira 69 kuruş olan Si livrinin Kurfallı köy mektebinin tami
ri acık cksiltmt:!ye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi levazım müdürlüğün

de görülebilir. İstekliler 2490 N.lı kanunda yazılı vesikadan başka Nafia Müdür
lüğünden alacaklar• fen ehliyet vesikasile 644 lira 83 kuruşluk ilk teminat mak-

buz veya mektubile beraber 13/12/937 paz~rtesi giinü saat 14 de Daimi Encümen-
de bulunmal ıdırlar. (1.) (8027) 

Liseler Alım, Sa'ım Komisyonundan: 
13/12/937 Pazartesi günü saat 11 de İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde 

Liseler muhasebeciliğinde toplanan Liseler Alım, Satım Komisyonunda 1625 lira 
tahmini bedel içinde 125 dershane sırası açık Eksiltmeye konmuştur. 

Mukavele, eksiltmenin umumi ve fennişartname ve resimleri ile buna aid evrak 

Liseler Alım, Satım Komisyon SekreterEğinden görülüp öğrenilir. Muvakkat te
minatı 121 lira 88 kuruştur. 

istekliler teminatlarını vaktinden evvel liseler muhasebeciliği veznesine yatı· 
rarak, en az buna benzer 1000 liralık mobilya işi yaptığına dair resmi daireler -

den almış oldukları vesika ile Ticaret odasının 937 yılı vesikası ve teminat 
makbuzları ile beraber belli gün ve saat tc Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

1 Emlik ve Eytam Bankaıı 

E~as No. Yeri No. sı 

(8045) 

ila;,Ja rı 1 
Nev'i 

Depozitosu 
T. L. 

c. 24 Beşıktaş, Köyiçi Mah. Köyıçi Eskı 17, 19, 21, İki dükkanı müş-
sokak. Yeni 7/9, 52, 56 teınil konak. 600 

Yeri yukarıda yazılı gayrimenkul pe§in para ıle \'e· açık arttırma usulile satı
lacaktır. İhale 17.12.937 Cuma günü saat ondadır. İsteklilerin bildirilen gün ve 
saatte şubemize gelmeleri. c719. 
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iHiRLi GDZ 

·Bu . 
yenı ve 

Sihramiz 

Renkleri 
MECCANEN 

tecrübe ed · niz. 

On kadında dokuzu tenlerine uy
rnıyan bir renkte pudra kul
lanırlar ve yüzleri sun'l cmak
yaj görmüş> bir şekil aldıkları gi· 
bi yaşlarından fazla ihtiyarlamış 

görünürler. Yeni icad edilen şaya
nı hayret cChromoscope> maki -
nesi, pudra renklerinde bir inkı
lap yaptığı gibi sihirli bir göz, 
mevcudiyetinden bile şüphe ede· 
ceğiniz nisbette pudra renkl~i a
rasındaki ahengi ifşa etmiştir ki, 
bu Tokalon müessesesi kimya
ger lerine bir çok tabii renkleri 
esaslı bir tarzda mezcetmek im
kamnı vermiştir. Artık yüzünüz -
dE' plakalar halinde yapışan adi 

Pudra renkle· 

rinde inkllab 

yaptl 

Artık; sizi yCJ§ımzdan fazla ihti- . 
yarlamı§ gösteren. ve yüzünüzde 
cPlakalaT> halinde yapışan adi 
pudralan bırakınız ve bir gü
zeHik mü.tehcıssısın.ın dedikle-

1 rini okuyunuz: 

pudrnlara nihayet veriniz ve bu
günden Tokalon pudrasının sihra
miz renklerini tecrübe ediniz. Yü
zünüzün bir tarafına bir renk ·ıe 
diğer tarafına da başka renk bir 
pudra sürünüz ve cildinize hangi
si daha uygun gcld~ğini görünüz. 
Bu yeni pudrayı kullanarak cazib, 
schhar ve adeta tabii bir güzellik 
temin ediniz. 

Posta, ambalaj vesair masarife karşılık olarak İstanbul 622 

posta kutusu adresine (T. S. 7) rumuzile 12 kuruş gönderdi
ğinizde size lıususi modelde bir kutu pudra ile nıuhtelü 
renklerde nümunelik 4 ufak paket pudra gönderilecektir. 
Mektubunuzda her vahit kullandığınız pudranın rengini de 
bildirmeği unutmayınız. 

1 Devlet Demiryrltarı ve Limanları iş:etme Umum idaresi ilanları 

İ7mır - Afyon hattı üzerinde Turgutlu istns~·onunda yapılacak istasyon binası 
ile Alımantasyon binası inşaatı kapalı zarf nsuliyle eksiltmeye konmuştur. 

l - Bu işlerin keşif bedeli cem'an 40.000 Jiındır. 
2 - İsteklıler bu işe aid şartnam •, proje V':? sair evrakını Devlet 'Demiryolları

rıın Ankara; Haydarpaşa, Sirkeci, Af~ on ve İzmir veznelerinden 200 kuruş bedel 
lllukahılinC:e alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 /12/937 tarihinde Pazartc:::i günü saat 15 de Devlet Demiryol
ları İşletme Umum Müdürlüğü Yol Dairesi binasında toplanacak Merkez Birinci 
kom!.syonunca yapılacaktır. . 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklileri11 aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
ayni gün saat 14 de kadar komisyon Riyasetine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 3000 liralık muvaklfat teminat. 
b - Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikalar. 
<' - Nafia Vekruetinden musaddak ehliyet VE'sikası. 
5 - Teklü mektublarının ihale günü saaJ 14 de kadar komisyona tevdi edil-

llliş olması lfızırndır. c4482> c8246> 

Ankara istasyonunda yapılacak uınumi h':!Ia ve Revizörlük binası inşaatı ka
Pab zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu işin keşif bedeli cem'an 39 500 liradır. 
2 - istekliler bu işe aid şartname, proje ve sair evrakı Devlet De.miryollarının 

Ankara, H .. ydarpaşa ve Sirkeci veznelerin:ten 198 kuruş bedel mukabilinde 
alahilirler. 

3 - Eksiltme 27 /12/937 tarihinde Pazartnsi günü saat 15 de Ankarada Devlet 
benıiryollnrı işletme Umum Müdürlüğü Yol Dairesi binasında toplanacak Mer
kez birinci komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksıltmeye girebilmek için isteklil f'riıı asağıda yazılı teminat ve vesaiki 
ayn! gün s~at 14 de kadar Komisyon Reis 1 ;ğ:ııE' tc\'clı C'tmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 2<l62.!i0 liralık muvakkat teminat, 
l3 - Bu kanunun tayin ettiği ve ~artnamedı::ı. yazılı vesikalar, • 
C - Nafia Vekaletinden musaddak ehli) et vesikksı teklif mektublarının ihale 

günü saat 14 de kadar Komisyona t<?vdi ecılmiş olması lazımdır. c8245> 

liergün Haydarpaşadan saat 15,15 de hareket eden Diyarbakır ve Samsun tre
:tıinin fazla izdihamlı olması hasebiyle bu trCJ1den sonra saat 15,30 da hareket 

eden 200C Nu. lu ikinci bir muhtelit yolcu treni 12/12/937 tarihinden itibaren 
~aydarpaşa - Eskişehir arasında seyrüsefere konulmuştur. Bu tren Tütü.n Çift
lık•ten maada bilumum istasyonlarda tevakkuf edeceği sayın halka ilan olunur. 

c8267> 

~ 

b. D./21 No. lu açık arazi ve hangar tarifcc;inin 15.12.937 tarihinden itibaren 
9 Uneıı İşletme mıntakasına da teşmiline bnşlanacaktır. 

F'azla tafsılat için istasyonlara müracaat edilebilir. (8254) 
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SAÇ BAKiMi 
Güzelllğin en birlDci tartı.dır. 

Kepekleri ve saç dökfilmeslnl teda.n e • 
den tesiri mücerreb 'blr ll~çdır. 

&OD Posta 
Yennl, Siyu!, Ha'f&db Ye Halk CU.~ -
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 

1STANBUL 

Gazeteınllde çıku yazı ve 
ıesbnlerin bütürı haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE 

TÜ'RKİYB 
YUNANİSTAN 
ECNEBl 

FIATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 1 
Kr. Kı-. ıc,, Kr. 

1400 750" 4öO ~ 1 
~340 1220 710 270 
2700 140_0 800 300 

AboM bedeli pepndir. Adreı 
deği§tirmelt 25 lturuftur. 

Gel•n coralıı ıeri uerilma. 
ilanlardan rne•'uliyet alınma%. 
Cevap ıçın mektuplara 10 kuruşluk 

Pul ilivesi lizımdır. 

Posta kunuu : 741 btanbul 
Tclgnıf : Son Posta 

Telefon ~ 20203 

Siz de bu kremden şaşmayınız! 

BALSAM İN 
Bütün cihanda elli senedir dai
ma üstün ve eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMiN 
, Büyük bir bilgi ve uzun bir tec

rübe mahsulü olarnk vücudc gc· 
ürilmiş yegine sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini söz ve §llrlatanlıkl 
değil, sıhhi evsafının Londra, 
Paris, Berlin, Nev-York Güzellı 
Enstitülerinden yüzlexcc krem 
arasında birincilik mükfıfatmı 

D l K K A T : ka:ıanmış olmakla isbat etmiştil' 

KREM BALSAM/N Gfuıdüz için yağsız, gec~ için yağlı ~e 
halis acıbadeın kremlen olarak dort 

nev'i vardır. 

EM BALSAMIN ötedenberi tanınmış hususi vazola • 
KR rında satıldığı gibi son defa sureti 

mahsusada imal ettirdiğimiz gayet şık ve beraber taşunağa elverişli 
hususi tüpler derunünde dahi satılmaktadır. Fiatca daha ehven oldu • 
ğu kadar pek kullanışlı ve zarü elan 

KREM BALSAM/N tü~leri bütün nevi~erile tan;nmış, ecza 
llrıyat ve tuhafıye magazalannda 

İNGİLiZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOGLU - İSTANBUL 

Üsküdar - Kadıköy ve 
Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketinden : 

Bugünkü bilet ücret tarifelerimize bağlı hususi hükümlerin 6 ncı 
maddeıi mucibince tramvay ıebekelerinıizde tam ücretli yolculara aid 
bilet ücret tarifeıile seyahat etmekte olan resmi elbiseli Sübaylar, 
15/12/1937 gününden itibaren, bir mıntakalık ücretle iki mıntakaya 
ve iki mıntakalık ücretle üçüncü, dördüncü ve hetinci mıntakalara .e
yabat edebileceklerdir. 
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Beyoğlu lstiklAI caddesi No. 302 ve acentalarında 12 ay veresiye SAHi 
Ankara - Adana - Adapazan - Antalya - Antep - Balıkesir - Bandırma - Bursa - Diyarbakır - Edirne - Elazık - Ereğli - Eskişehir - fspa rta - İzmir - Kayseri - Konya -

Lüleburgaz - Malatya - Mersin - Samsun - Sivas - Trabzon - Van - Zon,.Jdak. 

Baş ve diş ağrılarına 
karşı muafiyet demektir 
Nafile yere ve çaresi 

varken niçin ıstırab 

çekır.eli 

Bir tek kaşe 

GRiPiN 
En muannit ağrıları, 
En kısa zamanda 
kesmeğe kafidir. 
icabında günde 3 kaşe ahnabillr. 

Taklitlerinden aakınınız ve her yerde ısrarla Gri pin iateyiniz. 

Belediye Sular idaresinden : 
Ktığıdhaneden İstanbul yakasına aiden '\na su borusund ı k • .ı • • ,. a yapı ması gtte en 

bır raırorı.-um:ın ~melıyesınden do'ayı 12/12/937 Pazar rünü saat ondan üçe ka-
dar İstanul cıhetme Terkos soyu verilemıy~fi .sayın halka bildirilir. c8292. 

İstanful İkinci İflas Memurluğun
dan: 

Müflis Zare Kuçumyann aid Diş Ma
cun ve suyunn müteallik makine ve sair 
levatım ve <'şyanın ikinci artırması 11/ 
12/937 tarihinde yapılacağı ilan edilmiş
ti. Masa memurluğu bazı esbabı kanuni
ye binaen satışı tehir etmiş ve bunların 
yeniden birinci artırmaya konmasına ka
rar vermistir. Artırma 18/12/937 cumar
tesi ,saat .l 2 de yapılacaktır. İsteklilerin 
Taksimde Hrisoveloni apartımanı önünde 
hazır bulunmaları ilan olunur. (2878) 
==::.--- . . --... . .__ 
r 

ilan Tarif em iz - -Biri"cl. •ahil• 400 lıaraı 
ikinci •ahil• 250 » 
Oçiincii aahil• 200 • 
Dördüncü .alail• 100 » 
l, sahifeler 60 • 
Son sahile 40 • 

Muayyen bir müddet zarfında fazl&. 
ca mikdaıda ilin yaptıracaklar ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden i~tifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
Ulnlar !ç~n ayrı bir tarife derpi~ 

edilmiıtır. 

Son Poata'nın ticari ilanlarına aid 
ifler için fU adrese müracaat edıl· 

nıelidir: 

lılncılık KoUektU li.rketl. 
'""'t KaJıramamü• Baa 

Ankal'• caclde.a 

Soa Posta Matbaaaa 

Ne§l"iyat Müdürü: Selim Ragıp Eme' 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. Ekrem USAKLIGtL 

1 

tJllUJI ,6Yl.E.!il'#t>i llilf ~tJl'I ÜYUllilu.Cll/nl 
Dll"Dfll'f 

•OCA1'41"' R"'W"-TSIZ • .. tlM.İt. .C'O~A<.tıK 
"11:"'4? 111' VU& C.İOf"'l · 
'rMMfl - l<.OC.UC MI, WlıU'A ... . 

1.ıl.t MEP 0)UTM~DEN •• 
EVE e>O .. oulii z''""" 

TA•il t<A .. YA~'-\ 8\1' 
~"-Y İ(İR•t.KL? 

dllllll 
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