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Başvekil nutkunda, Milletler Cemiyeti 
tam surette iflis etti, diyor 

Celô.l Bagarın mühim nutku HATAYDA ORTALIK 
TEKRAR KARISTI Dahilde düzen, 

hariçte düzensizlik Arablar hidise çıkardılar 
Türk· mahalleleri 

asker tarafından sarıldı 
Milletler Cemiyetine 
karşı itimad kalmadı 

Musolininin nutkundan bahseclen 
Başvekil, Milletler Cemiyeti hak 
etmiş olduğu bir cevabı alıyor, dedi 

.. 

f 

YURl>DAŞ SON PİŞMA.Nl\K t>ARAtl"i 
GENÇ YASINDA ARTTIRMA(;A Al1Ş. 

U. E. Vt A ~. 

~ 

Başvekil Celal Baya.r 

Hükumet kuvvetlerine ateş eden Arablar olduğu halde 
Türkler suçlu olarak yakalandı, tazyik ve işkence durmadı 

Antakya 12 (Hu -
susi) - Dün Usbe
cilerin klübü hüku
met aleyhinde aldı
ğı kararlardan do "'! 

___ _ , ........ - ................. __ layı delegenin kara-

"'\ rile kapatılmıştır. 

A T, A ru··RK Klüb reisi Zeki 
.H Arsuzi ile iki azası 

Cumhurreisi Hariciye 
Vekilinin fiyafetinde 

bulundular 

tevkü edilerek İs .. 
kenderuna gönde -
rilmiştir. 

Bunun üzerine 
şehrimiz Usbecileri 

Ankara, 12 (Hususi) - Hariciye Alevi Türk olmıyan 
Vekili Doktor Tevfik Rüştü Aras bu ların dükkanlarını 
gece köşkünde kabine arkadaşları şe- kapatmak istemiş .. 
rcfine hususi bir ziyafet vermiştir. ler, neticede ~ilini - Antakyada kapalı dükkanlar önünde devriyeler 
Cumhurreisi Atatürk ziyafeti şeref- met kuvvetlerıle a - dolaşırken 

1 
lendirmişlerdir. 1 ı-alarında çatışma olmuştur. tutulmuş ve Türk mahalleleri askerler' 

Ankara, 12 (A.A.J - :3aşvekil Celfil 1 Artırma Haftası'ru aşağıdaki nutku ile \.. _./ . Kısa bir yatıştırmayı müteakıb ye- ~rafından sarılmıştır. ~u arada dük -
8ayar, bugün Sekizinci Yerli Malı ve açmıştır: (Devamı ıo uncu sayfada.) - .................................................. _ _ nıden kargaşalı~lar. çı~, Affan ve k?.nıa;ı kapalı olan Turk olmıyanlar 
-= __ Dörtayak Usbecılen sılahlarına san - dukkanlannı açmışlardır. Onların bu 

B 1 d 
Ta/iin garib !arak hükumet kuvvetleri üzerine ate- hareketlerine Türkler iştirak etme -

d k 1 - şe başlamışlardır. Bu sırada şehrin her mişlerdir. e gr a a an 1 Bir cilvesi tar~fı~ı askc: sarmış, _gelip geçen Türk ~i~er ~raftanA Us~ilerden bir & 
lerm uzerlerı aranmaga başlamı.ştır. menı ıle bır Alevı motorle kaçarlarken 

h 
A d • 1 ld - Hadjseyi yapanlar Usbeciler olduk- yakalanmışlar, Üzerlerinde bulunan 

Bir nişanlının terketf iği ları ve silah kullandıklan halde şeh- dört silah müsadere edilm~tir. a ıse er o u bileti alan vatman 4000 rin her yanında Türkle.!:.,s_:!~~u.~~a;~,__ .... ~~= 8 inci ıayfada) 

D~Ibosun ziyareti günü 
talebe ile .polis çarpıştı 

"F ransaya şükran,, abidesi önünde müsademeler oldu 
talebeden ve jandarmadan yaralananlar var ' 

l3elgradın Ka.le meydanından görünaıa, yukanda B. S toyadinoviç, a.pğıdıı 
B. De Zbo.t . 

~ llelgra~, !1 (Hu&usi) - Bugün Bükreş-ı mı~tır. İstasyon binası Yugosıav:Franm 
,.:; şehrırnıze gelen Fransa hariciye na- bayrak~arile 'Siislerunişti. 

1 Delbos parlak merasimle karşılan- (Dev~m.ı 3 üncü ıa.Jlftıdtı) 

lira kazandı C Sur:yede müstemleke siyasetinin içyüzil ::J 
c- Efendim .. maksadı ziyaretinizi an-

1ıyorum. Fakat maalesef, zahmetiniz um- s • • b • • • d d 
d~ğunuz neticeyi. ver:~iyecek. Çünkü urıyenın ırıncı erece e 
hız, başka bir talıbe soz vermiş bulunu-

yoruz!.• (Devamı 11 inci sayfadaJ gayri resmi hükümdarı! .• 
-Galat asarag : 1 Fransadan avdet eden Antakya patriği Tappuni 

Beruta çıkarken on beş pare topla selamlandı 
Beykoz : T Şam, s [Hususi muhabirimiz yazıyor:] 

- Madem ki }'ransanın Suriyedeki siya-
Diğer maçlarda da Fener, setini yakındar. tedkik va takib etmek 

B "k G .. ne v f l"b biz Türkler ıçin çok faydalı ve elzem
eşı taş, U • Ş, e a ga 1 dir, §U halde size bu siya~eti anlatacak 

geldıler çok dikkate değer bir hadiseden bahset

Galataacıra11-BC11koz tn4Ç1ndaea 

bir emta"'4ne 
{Yamı Spor ~l 

mem iyi olur. 
Birkaç gün evvel. bir 1''ransız gemisi, 

Beruta Marsllyadan büyük bir misafir 
getirdi. Vapur limana geli::- gelmez, Be
rutun bütün müstemlekeci muhiti ayak
landı ve onunla beraber sözde Lübnan 
cumhuriyeti de harekete geçti. Şarki Ak
denizde Fransaya Mill!!tler Cemiyeti t a
rafından tef vi:: edilmiş olan hükümran
lık hukukunun mümessili. Kont dö Mar
tel'in emrile bu misafire karşı büyük me
'rasinı ifa edilecekti. Evvela, onun şahsı
nı temsilen, kara, demz ve hava işgal 
kuvvetlerinm başkumandanları, misafire 
Bay dö Martelin selarr.ını ve hoşamedi 
duygusunu ifade etmek üzere gemiye 
gittiler. Bir Fransız askeri müfrezesi nh
.tımda saf bağladı. Ondan sonra Fransa-
nın, Lübnanın polis. jandarması ve bütün , Kardinal Toppunı'nin Pcıris'de çekilen 

(Dncımı B !nci •vfada) bir resmi 



Z Sayfa 

r 
Her g ü n 

-
ita/ya Milletler 
Cemiyetinden 
Çekildikten sonra 

Yazan: Muhittin Birıea 

fA.. }manya, Japonya, İtalya arasın· 

~ da, rakib ve hasım gruba karşı 
oynanan diplomatik ve siyasi enternas
yonal futbol maçı devam ediyor. Topu 
Almanyanın ayaklarından alıp Şanghay 
ve Nankine, birer gol yapan Japonya, bir 
hamlede oııu Mussolini'ye geçirdi, o da 
bir tekmede karşıya fırlattı: Tam isabet 
ve yeni bir gol! 

Seyirci sıfatile uzaktan baktığımız bu 
oyunda İtaiyanın golüne cTam isabet> 
hükmüni.ı verirken gözümüzün önünde, 
onun, evvelki gece söylediği nutkun, kü
çük bir cümlesi bulunuyor: cArtık Adri
yatikte sulh olmuştur!> diyor. cAdriya
tikte sulh olmak> demek, Stoyadinoviçle 
Romada yapılan son konuşmalar, İtalya 
ile Yugoslavya arasında kat'i dostluk sö
zünün alınıp verilmiş bulunması demek
tir. Aynı zamanda bu söz, Delbos'a, cMü
dafaa oyununu oynamakta geç kaldın!> 
demektir. 

SON POSTA 

Çocuk aeriUttı:essO.rdür, çabuk güler, çabuk ağlar, gül -

mesi olduğu gibi ağlaması da süreksizdir. Bir dakika evvel 

yaptığını bir dakika sonra hatırlamaz, bir histen diğerine 

geçmesi bir saniye meselesidır, gözyaşı ile kahkaha arasın
da mütevassıt bir hissi yoktur. 

X Çocuk kalan büyükler.. X 

İnfiale çabuk kapılan, kapıldığını da gösteren adam n
rakterinde çocuk kalmış bir adamdır. Şu farkla ki çocuk
ta seriütteessür olmak kendisine zarar vermez, büyükte ise 
tahammül edilmez bir karakter olarak: görülür. Kendisini 
felaketten lelAkete sürükler. Hislerimize hakim olmayı 

Birincikanun 13 

r-----------------.. 
Sözün --~sası ı 

Birazıcık hayat 
Filozof isi _J 

E. T:tlu 
~ ahmetli Borazan Tevfiği sık sık 

~ hatırlamamak, onu tanımış ve 

sevmiş olanlar için zannederim ki müm
kün değildir. 

Toparlacık siması, minimini bir doma· 
tesi andıran buruncuğu, fıldır fıldır göz
lerinin içinde zeka dolu bakışları, kat
merli çenesi, nükte ve neş'e kaynağı olan 
minimini ağzile, kültürü, ümmi denecek 
derecede kıt olan bu mükemmel adam 
bazan büyük bir filozof kesilirdi. 

Kimini hakiki hayattan aldığı, kimini 
de kendi karihasından uydurduğu fıkra
larında yalnız gülmek vesilesi arayıp bu
lanfar, Tevfiğ!n hakiki kıymetini takdir 
dı.."1ncmi~lerclir. 

ı O, ~nlattığı hikayelerin, savurduğu 

niiktclerin çoğunu, anlıyana ibret olsun 
diye sunardı. 

Dün, çekiimiş bulunduğum inziva kö
şemdt muhtelif mevzular üzerinde dü
şü ııuı ll\lrurken, onun, bermfıtad mizah 
yaldızına bürünmüş acı hikayelerinden 

~~;:::::;:;:::::::=:::::=::::=;;~=::=::;:;::~:::::=::::;::;::;::==:::==:::=:::::=:;::;:::;:::;::==:~ ı birini hatırladım: 

( S ~ ~ A,. fE5'ı s o N fi=\\ J Bir kış günü, Tevfik, Beyazıdda sıra 
* Bu suretle, İngiltere ile Fransanın harb 

bilmeliyiz. 

sonunda kendileri için yapmış oldukları 
cMilletler Cemiyeti> yeni bir darbeye da
ha uğramış bulunuyor. Londranın Al
manyayı tekrar cemiyete çekmek için bir 
takım fikirler peşinde dolaştığı bir sıra
da İtalyanın Milletler Cemiyetinden çe
kilme kararını tantana ile ilan etmesi, 
bu cemiyetin bugünkü halile devamı fik
rine karşı , cemiyet dışındakiler tarafın
dan indirilmiş yeni bir darbe demektir. 

Vt:.ıJI ~ IJ=!%, ~ A D A kahveler önünde birini bekliyormuş. Bu 
_ _ esnada, dört kişinin sırtında, bir fukara 

Gemi ~ehline 1 b cenazesi belirmiş. Örtüsüz, perişan, tah-
Y Uf RG .. N KR .. Londra eled iye ta bir tabut .. arkasında cemaat namına 

Konan hastane rı u BiR Fi A Reisinin teftişleri kimsecikler yok .. Tevfiğin merhamet ve 

Fakat, iş bununla kalacak değildir. 

Bundan iki ay kadar evvel Amiral Hor
ty'nin Budapeştede ,eski bir harb arka
daşlığının hatırasını canlandırmak üze-

re Almanya ve Avusturya bahriyelileri 
karşısında irad etmiş olduğu bir nutuk, 
Milletler Cemiyetine karşı Berlin - Roma 
mihveri tarafından bir taarruz hazırlan
makta bulunduğunu göstermişti. O za-
man bu sütunlarda kayıd ve işaret etmiş 
olduğumuz bu alameti, bugün daha kuv
vetli tezahürlerile tekrar görüyoruz: İtal
yanın Milletler Cemiyetinden çekilmesi 
kararını vermek üzere bulunduğuna da-

ir ilk haberler, Macar ve Avusturya mat
buatında o tarzda karşılanmıştır ki bu 
husustaki tefsirlere bakacak olursak bu 
meraklı futbol oyununun merkezi Av
rupada oturan küçük sPyircilertnin, son 
golü yalnız hararetle aikışlamakla ka~ma
yıp, belki de seyirci sıralarından kalkıp 

sahaya atılacak bir tavır almış bulunduk
larını görürüz. Öte taraftan da zaten İs
viçrede, İsviçrenin çekilme arzuları gös
terdiğini görüyoruz ve cenubi Amerika 
da ne zamandanberi kımıldanıp duru
yor. 
Şu halde bugünkü Milletler Cemiyeti

nın ömrünün artık çok azaimış olduğunu 
söylemek pek de küslahca bir iddia sayıla 

Amerikada son zamanlarda bir has
tane dahilen bir gemi şekline sokul
m~tur. Hastanenin üstü de tıpkı bir 
gemi güvertesi haline konulmuş, hava 

boruları ve hatta tahlisiye simit ve ka
yıkları bile ihmal edilmemiştir. Dok -
torlar da kaptan ve hasta bakıcılar tay
fa kıy af etine girmişlerdir. 

İmkan olsaydı 
Selami 1zzet, trene binmişti. Trenin 

gittiği i.-;tikamette oturuyordu. Kar§ı-
sına bir kadın oturdu. Tren hareket 

ettiktE.'1t sonra Selamiye baktı: 

- Affedersiniz bay, dedi, ben tren
de ters oturursam, ~ok rahatsız oluyo
rum. 

Selami izzet: 
- imkan olsaydı, bayan... 
Dedi. Kadın sordı,ı: 
- Niısin, imkan yok mu? 
- Treui yol üstünde durdurup va-

gonu çeufrdiklerini §imdiye kadar hiç 
görmedim de .. ---------------· 

Bu seneki kış şiddetli 
olmıyacakmış 

Bu dekorun hastaların iyileşmesin - Avıupanın şimalinde bu sene kış tatlı 
dil g~ÇE'C'Pkmiş. Avrupanın ceı;ıubu h:ıv<1 ş~ırt 

de mühim rol oynayacağı ümid e · -

Yeni Londra belediye reisi, lngiliz 
an 'anesi mucibince resmi kıyafetini gi
yinmiş olduğu halde teftişler yapmak -
tadır. Yukarıdaki resimde kendisini ü -
niversite mahallesinde talebeye mah -
sus havuzda yıkanan gençleri ziyaret 
ederken görüyorsunuz. 

Vergi ihdasının 5()() üncü 
yzldönümü 

mektedir. ları şimalirin hava cereyanlarından mü -
----------·-··- teessir olduğu için cenubda da kış tatlı On beş ay sonra yani 1939 senesi 

mıyacaktır. 

verinin enternasyonal yeııi bir taarruz geçecekmiş. Bu kanaati taşıyan bugün _ martında dünyada vergi sistemi te -
hazırlığı ile meşgul olacakları muhakkak- lerde körfez cereyanlarındaki tedkikle - essüsünün beş yüzüncü yılı doldurul -
tır. Bay Stoyadinoviç'in Roma ziyareti rini bitirerek dönen İsveçli hava ecre - muş olacaktır. Bir Fransız gazetesi de 
münasebeti ile Belgrad ve Peşte matbua- :ıanJarı mütehassısı profesör" Sudraındır. vorgi usulünün ihdası ve gittikçe art
tının yazdıkları şeyler, siyaset kulislerin- Fakat bu sen<' kışın tatlı geçeceğini söy _ tmlması, verdiği vergilerin umumi 
de bir takım hadiseler hazırlanmakta ol- iıyen profesör ayni zamanda şiddetli .f.ır- menfaatlere sarfedileceğini bilen hem
duğunu, bir takım fiskoslar dolaştığını tınalnr olacağını da haber vermektedir. ~erinin tahammül derecesinin ne dere
gösteriyor. Belgradla Roma arasındaki Bunun sebebi de İngiliz rasadcılarının da ceye kadar yükseldiğini göstermekte -
dostluktan dolayı Macar matbuatı ilk de- tasdik ettikleri üzere bu sene körfez su- dir. Binaenaleyh bu yıldönürnünün me 
fa olarak gayet geniş bir memnuniyet Jarını"l fevkalfıde sıcak olmasından ilC'ri rasimle tes'id edilmesini teklif ediyo -* gösteriyor ve Yugoslavya hakkında çok geliyormuş. ruz> diyor. 

Eğer Milletler Cemiyeti, yakın bir za- dostane sö:ıler söylüyorlar. Fakat hava rasadcılarınm peygambel'i t 439 senesine kadar Avrupa vesa -
manda, böyle bir akıbete uğrar ve bu Belgradın salahiyet sahibi gazeteleri, denmekle maruf İngiliz Gabriel bu sene- ir kıtalarda krallar yalnız muharebe 
onun haricinde, belki de onun kadar kuv- mesela Vreme, Yugoslav - İtalyan dostlu- ki kışın 15fi4·1565 senenin kışından daha zamanlarında ve bir de paraya ihti -
vetli ikinci ve bu cemiyete muhalif yeni ğunun ihtiyar Paşiç tarafından çok za- şiddetli olacnğını söylemektedir. yaçları olduğu va.kit tebaalarından ver-

b. ·11 tl .. man evvel ehemmiyetle hazırlanmış bı"r gi tahsil -ederlerdi. Kral sekizinci Ca -
ır mı e er zumresi veyahud yeni bir 

Milletler Cemiyeti teşekkül ederse, bu- siyaset olduğu.,dan bahsedi)orlar ve aynı Bir kadın nazarında - rol ilk defa olarak daimi ve munta -
nun başlıca rnes'uliyeti Fransaya aid ola- zamanda Macaristana karşı dostluk va- h . i . zam vergi tatbik etmişti. Zamanın en 

k İ Zı·yetı· almakta Macar matbuatı kadar ha- aynanın e emmıye ı modern kralı bulunan Carol'ün tatbik 
ca tır. ng!ltere, bu cemiyeti kurtarmak 
için bir hayli fedakarlıkları göze almış raret gösteriyorlar. Daha bazı alametlere Geçende İngilterede dünyanın en etliği bu usul pek çabuk parlak netice-
ve hatta son zamanlarda İtalyanın Ha- bakacak olursak, Millı:>tle: Cemiyeti ha- meşhur deli doktorlarından olan Mor - ler ~:rdiği~den b~gün ~iğer krallar bu 
beşistan imparatorluğunu kabul ve tas- ricindeki milletlerle bugünkü Milletler ton ölmüştür. Kadın hapishanelerine ~~.~~ı? ~:~le:_:i~:__, __ _ 
dık işine bii~ razı olmuştu. Halifax seya- Cem!yetinden pek de memnun olmıyan ayna konulması bu doktorun eseridir. o kadar büyük ehemmiyeti vardır ki 
batinin hiçbir netice vermemesi için dığer bazı milletler arasında dünya işle- Morton eskiden bir gün kadın ha - caniler bile bundan mahrum edilmeme-

F ı rine aid bazı yeni görüşleri havi bir prog- pi .. shan.elerini ziya_r.et e __ tmiş. Burada bü- lidir. ler . . Eg~ er aç olan bir kadına bı"r ay
ransa, nasıl bir manevra yapmışsa, n- ram üzerinde fikir birliği yapılması ve vuk bır noksan gormuş. Kadın malı - na ıle bır parça ekmek verı·rsenı·z her-

gilterenin Habeşistan emrivakiini tasdik J bunun yeni bir perdede politika sahnesi- pusların koğuşlarında ayna bulunmu - halde aynayı tercih edecektir• demı·ş. 
etmemesi için de aynı rolü oynamıştır. 
Al b 

ne atılması ihtimallerine kadar gidebili- yormuş. Bunun üzerine adliye nazın da kadın 
masını ildiği kadar vermesini, çekil-

mesini bildiği kadar da koparmamasını ri~. . . Bunun üzerine doktor hemen vak - koğuşlarına ayna konulması emrini ver 

1 qen ve ilerlemeği becerdiği kadar dön- lşte, Italyanın son kararı bizce bu de- tin adliye nazırını ziyaret ederek bu tmiş:ir. O vakittenberi İngiltere kadın 
receye kadar mühimdir. ,korkunç noksanı anlatmış ve: hapıshanelerinde ayna bulundurulmak-

mesini de bP.Ceren İngilterenin yanıba- Muhittin. Birgen c- Bir kadının hayatında aynanın tadır. • 
~nda, yalnız almak, yalnız çekilmek iste-J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~- .., ve gittiği yoldan geri dönmesini bil- n • 
rnemek gibi vasıflarda emsalsiz olan 
Fransa, Milletler Cemiyetini kurtarmak 

çin İngiltere tarafından yapılan ve ya-
pılmak istenilen tecrübelere daima mani 

oldu. Bizce bugünkü vaziy€tten birinci 
derecedr mes'ul olan da kendisidir. Te
menni edelim ki bu siyasetin acısını di
ğ ·r milletler çekmesin. 

* 
İtcılya. Mill" tlcr Cemiyetinden çekil-

İSTER İNAN, iSTER iNANMA! 
Dün İstanbul gazeteiednden bazıları şöyle bir haber 

verdıler: 

- Şehir çöplerinin yakıJmssı için (2) milyon liraya ih

tiyaç olduğu s.n)aşılmıştır. BE:'kdiyenin bu kadar parayı 

vern:iye şimdilik kudreti c.lmadıgından şehir çöpleri gene 

eskiden olduğu gibi denize dökülecektir. 

Halbuki geçen yıl ge~e bu çôp meselesi ortaya çıktığı 
zaman gene bu arkadaşıardan bazılan şöyle demişlerdi: 

- Bir Alman fahrikası Ankarada bir çöp fabrikası yap
mak için galiba 70 bin lira istemiştir. İstanbul daha büyük 
olduğundan, bir kaç fırına ihtiyacı olduğundan demek ki 
bu mesele bir kaç yüz bin lira ile halledilebilecektir, 0 hal
de şimdiye kadar yapılamamış olması l>ir eksikliktir. 

l STER 1 NAN, 1 S T E R 1 N A N ,~I Al 

d 'klen sonra Rr rJin - Roma - Tokyo mih- '------ -------------------------------------------' 

aynı zamanda diyanet damarları kabar-
mış; sevab kazanayım diye hemen koş
muş. kolların bir tanesine sarılmış, tabu
tu sırtlamı5. Maks:uh, birkaç adım gö
türüp geriv-3 .ti>ınrıPk 

Zavallı Boraz:u· '111>a yen11 ,.,. -.Otiib 

nı şöyle anlamdı: 

- Sen misin, tabutun altına giren ena
yi?. Benden önceki herif kolu bana ka
vanço ettiği gibi ortadan sır oluverdi. 
Yürü babam, yürü! Etrafıma bakınıyo
rull'!: hiçbir sokulan yok. Mübarek ölü
nün galiba bütün ömrü günah işlemekle 
geçmiş; ağır mı, ağır mübarek. Omuzu
mun üstünde sa:ıki bir kocaman gülle ta
şıyorum. S:ıraçhanebaşını boyladık .. ha
la, beni sevabdan kurtaracak bir Müslü· 
mana rastlamadım. Bazan, önümde, ya· 
nırnda peyda olan insanlara yalvarıcı bir 
nazar fırlatıyorum .. kaçıyorlar. Yarab, 
nedir bu taksiratım? 
Macarkardeşler'e çıktık.. Fatih'e gel· 

dik .. buradıı., namaz için mola veririz di· 
ye umdum. Meğer herifin namazı kendi 
mahallesinde kılınmış! Fatihi de geçtik .. 
Atikalipaşa, Karagümrük, Edirnekapısı
nı boyladık. Boyladık ama, ben bilirim. 
İçin için kiifretmPmiş olsam bir tarafıma 
inecek. Bereket küfre! Onun sayesinde, 
istimini koyuveren bir kazan gibi ferah
lıyorum. 

Tam Edirnekapısına geldik, salak, hır
pani bir adam aptal aptal sokuldu. Kolu
na yapıştığım gibi kendime doğru çek. 
tim .. zorla tabutun altına soktum ve he
men savuştum! 

Bu hikayenin hissesini mi sordunuz?. 
Dünyada, bir gaflet anma kurban ola· 

rak, hayat yükünün altına girip de so
nuna kadar ezilen ve kurtulamıyan biça
relerin sayısını acaba gözönüne getirdi· 
niz mi?. !. Talu 

Zabıtamıza teşekkür 
Bundan bir ay kadar evvel evime girip de 

öteberi çalan hırsızları bir hatta tçerls1nde 
yakalıyarak, eşyamı bana tamamen iade et
tJrmeğe muvaffak olan Beyoğlu, l!!lmadağı 
polis mevkll Amir ve memurlanna alenen te
şekkür ederlm. Dalma Ittlhar ettıttm Tür • 
kiye Cumhuriyeti zabıtasının bu hldlsede 
bir kere daha isbat eylemi§ olduğu vazife aş
kını ve yüksek dirayet ve kablllyetlnl yakın
dan taklb ve müşahede eylemek benlm lçln 
çot büyük bir haz olmuştur. Memlelı:eUmiı 
ve mllletlmlz, zabıtaslle bihakkın matrur o
lablllr. Bu kanaate varml§ olmakla bahtlya-
nm. E. Talu 
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13 Birincikanun SON POSTA 

Japonlar dün Çin sularında 
İngiliz harb gemilerine 

dört defa hücum ettiler 
lngiltere Çin sularına yeni harb gemileri gönderdi 
Şanghay 12 (A.A.) - R öyter m uha - Tokyo 12 (A.A.) - cTebliğa : Amirallik dairesi, İngiltere hariciye 

biri bildiriyor: ı O İlkkanunda K wanhwamen kapı- nezareti ve amiral L itte, Japon hücum -
Bugün Japonlar, Çin sularında b u - sını işgal etmiş olan J apon kıt'aları ay- larmdan haberdar edilnıiştlr. Amiral Lit

runan İngiliz harb gemilerine dört de- ni gün zarfında Nankin surları içinde 1 te l'almouth zırhlısı jle Şanghaydan 
[a hücum etmişlerdir. altı kapıyı daha işgal etmeğe muvaffak HongkonJ!'a gitmeic üzere yoldadır. 

İlk hücum, bu sabah Wuhu'da olmuş olmuslardır. Japon ask~~i \·e bahri makamları nez-
ve Japon bataryaları ve ağır makineli • f dinde teşebbusatta bulunulmuştur. 
·· . · . . k" 'k 11 lkkanunda fecir vakti Çin kuv -

tufeklerı, Ingılterenın Nan ın onso - tl . J k t' l t r d . l Tokyoda baYtıım geri bırakıldı 
·ı ·ı·t · · h. ·1 b ı \'e erı apon ı a an ara ın an ışga 
osunu ı·e ataşemı ı uını amı u u - . . . . . . Pekin, 12 (A.A.) - Nankinin işgali Ü-

nan Lady Bird top,..ekerine atec: açmış- edılmış olan mevzılere karşı şıddetlı hır . 1 k b 
1 

.ki .. .. 
'S "J • • • zenne yapı aca avram ar ı uç gun 

tır Gemide bir bahriyeli ölmüş ve kap mukabıl taarru za geçmışlerdır. t h" l t B. b 1 b -n · e ır cı unmuş ur. u ayram ar ugu 
tan ile diğer bir bahriyeli_ yaralanmı~ - Bu mukab il taarruzların hepsi geri yapılacaktı. 
tır. Japon bataryaları, aynı zamanda In- püskürtülmüştür. İk' ··n .-onra 

1 
ht el bu 

. . . . ı gu ~ yapı ması mu cm 
gılız '!:3~~ topçekerıne ve Tsıngta~ ro - Saat 11,30 da Japon kıt'alan düş - bayramlar esnasında yeni şimali Çin hü-
mo.rkorun~ de a~eş Ö~~mışlarsa da ısa~et manı geri püskürterek Hopingrnen ve kumc-tiniıı tesis edildiğin!n ilanı mevzuu 
ettırcmemışlerdır. gleden sonra a, Haipingmen isminde iki şehir kapısını bahsolmaktadır. 
Nankinin birkaç kilometre berisinde . 

1 1 I. g"l" harb gcmı·ıer· ta daha işgal ettıkten sonra derhal Nan- Çetin muharebeler yer a mış o an n ı ız ı - . . . . . 
haşşüdüne, Japon tayyareleri üç hü - kıne. karşı u~umı bır taar:uza ?eçmış- Tokyo, 12 (A.A.) - Nankin ıçın çok 
cumda bulunan ve hücuma uğrayan lcrd!r. Şehrm etrafında şıddetlı ve a- şiddetli ve çok kanlı muharebeler devam 

İ . . . nudanc muharebeler cereyan etmekle - k d" J · . b ·· ngıliz gemilerınden Scarab ve Cncke . etme.. tc ır. apon muhabırlerı u mu -
topçekcrleri, tayyarelere ce\·aben ateş dır. cadelcnin tarihte emsııHnc tesadüf edil -
açmışlardır. İngilizlerden hlç bir ölü ve Şangh~-, 12 (A.A.) - Royter muhabi- mcz derecede çetin \'e kanlı olduğunu 
yaralı yoktur. ribildirıyor: bildiriyorlar. ... ..................................................................................................... 

Belgradda hidiseler oldu Türkiyenin karan 
(Baştarafı 1 inci ~ayfada) . . ı talebcnın hafike yaralanmış ofduklarını 

Öğl1?den sonra Delbos ıle Stoyadınovıç haber \'ermektedir. 

'arasında miızakereler başlamıştır. Havas ajansına göre 
Belgradda nümayişler, talebe ile Belgrad, 12 (A.A.) - cHavas ajansının 

polis çarpışb hususi muhabirinden:> 
Belgrad, 12 (A.A.) -- Havas ajansının B. Delbosun muvasalatında yapılan ha-

nıuhabıri bildiriyor:> raretli nümayişlerde birçok manalar 
Belgradda dolaşan ~ayialara göre bu- mündemi~tir. Bu nümayişler, Fransız -

rada terdb edilen bir nümayiş esnasında Yugoslav dostluğunun Yugoslavya krallı
bir ı..işi ölmüş ve birka~ kişi de yaralan- ğı gençliği ile halk kuvvetlerinin Fran
nuştır. Galeyan öğleye kaöar devam et- s~yc;. olan çözülme~ merb.~tiyetlerine. is
miştir. Bilhassa c Yaşasın Frıtnsa .. sadala- tınad etmekte oldugunu gostermektedır. 

rı üzerine bazı talebe grupları Fransa se- Neler göriiıfilecek ? 
farethanesi civarında bir parka dikilmiş B. Delbos, B. Stoyadinoviç ile olan ha-
olan ~Fra.nsaya şükran> abidesinin önüne .Hhazırdaki büyük beynelmilel meselele
gitmeğe teşebbüs etmişlerdir. Polis par- ri tedkık edecek ,.e iki dost devletin teş
kı tahliye E:ttirmiş \'e bu arada bazı mü- riki mesaisini sıkJaştırmağ:ı çalışacaktır. 
sadcmeler o!muştur. Civaröa mühim p o- B. Delbos ile B. Stoyadinoviç. iki milletin 
lis kordeınları teşkil edilmiştir. bilkuvve anlaşmış cldukları ticari itilaf-
Parlfiınentonun önünde de polisle ta- name ile mali uziaşmayı snıı bir defa da-

lebelcr <ırasında bir çarpı~ma olmuştur. ha olmak üzere gözden geçireceklerdir. 

Yaralılar R. DPlbos, .B. Stoyndmoviç ile görüş-
Be:igrad, 12 (A.A.) - Avala ajanstı kar- .medcn evvel sar:ıya giderek defteri mah

gaşal;k çıkarmak ısteyen bir takım ufak susu im7alaınıştır. Bu mülakattan sonra 
gruplar tarafından tertib ediımiş olan nü- naibi hükumet Prens Pol tarafından ka
mayiş1er esr.asında :k i janciarma ile iki bul edilmiştir. 

[ Makineye verilirken 
Japonlar Uzakşarkta bir Amerikan 

gemisini topa tutarak batırdılar 
Delbos ve Stoyadinoviç arasında konuşmalar başladı. 

Belgradda yapılan nümayişlerde b:rkaç ö:ü de var 

Londra 13 (Hususi) - Dün Japon batar
yaları Yangtse nehri üzerinde ve Nankine 40 
kilometre mesafede bulunan bir Amerika 
topçekerlne ateş açmışlar ve gemiyi batır
mışlardır. Bir çok ölü ve ağır yaralı vardır. 

Belgrad nümayişlerinde bir kaç 
ölü de var 

Parls 13 (Hususi) _ Belgraddan buraya 
gelen haberlere göre Fransız hariciye nazı
rının Belgrada muvasnlatı sırasında talebe 
il<> polis arasında vukubu1nn çarpışmalarda 
b!r kaç kişi olmuş ve yaralanmıştır. 
Fransız hariciye nazırı dun saat 2 de Yu

goslav Başvekil! ve hariciye nazın B. Sto -
yadlnovlç'le ilk görüşmesini yapmıştır, Bıı 

muli'ıkatta Delbos, Yugoslav Başveklllne Var
şova ve Bükreşdc yaptığı temasları anlatmış, 
Yugoslav Başveklll de kendisine Roma ziya
retinin ve Musollnl ile yaptığı muH'ıkntın ne
tit'elertnl soylemlştlr. 

İki nazır, geçenlerde Pal'lsdc imzalannn ti
caret muahedeslnfn çok iyi neticeler ver -
mekte olduğunu da müşahede etmişlerdir .. 

İtal:yanııı son hareketi Cencvredc 
nasıl tefsir ediliyor 

Cenevre 13 (A.A.) - Roıter muhabiri bll-

diriyor: Milletler Cemiyeti mahaflU, Mllletıer 
Cemiyetinin son aylar zarfında İt.alyada öl
mekte olan bir muessese olarak gösterilmek
te bulunmasına ve kuvvetsizliği ile müte -
madiyen alay edilmesine rağmen B. Musoll
nlnin, İtalyanın cemiyetten çekilmesi etra
fında bu derece buyük tezahürat yapılması
nı arzu etmiş olmasını bilhassa hayretle kar
şılamıştır. 

B. Musolinlnin, gözüküştekl enmlyetll ta
vırlarına rağmen, tutulan yol hakkında bazı 
fena iç üzüntüleri olduğuna işaret etmekte
dir. İtalya, Almanya ve Japonyanın bazl
çesl haline geldiğini anlamalıdır. 

Ahnanyada sevinç 
Bcrlln 13 (Hususi> - İtalyanın ~illlerler 

Cemiyetinden çeklime kararı bütün Alman
yada sevinç uyandırmıştır. 

Yunan vcliahtı evleniyor 
Atına 13 - Gazeteler veliaht Paul'un Ha

nover, Buyük Brlt.anya · ve İrlanda prensesi 
Frcderique ile evlenme merasiminin Atına 

bUyuk klllseslnde 9 kanunusanide yapılaca
ğım yazmaktadır. Merasim için hazırlığa 
şimdiden başlanmı§ ve davetnameler yollan
WJ!JtJr. 

Suriyede heyecan 
uyand1rdı 

Şn!'!?. 11 [Hususi muhabirimizin telgra
fı] - Dostluk ve muhadenet muahedena
mesinin Türkiye tarafından nakzedildiği 
haberi iki gün evvel blıra gazetelerinin i
kinci tabılarile ilan edilmış \ e umumi bir 
heyecan :ıe karşılanmıştı. O zamandan
berı gazeteler bu mesele !le ehemmiyetle 
meşgul oluyorlar. 

Mü-;temlekec.ilcr mehafiii, !fürkiyenin 
bu kararından ciolayı hayret göstermekte 
ve bunuı, scbebsiz olduğunu beyan et
mektedirler. Onlara göre yegane müm
kün !;ebcb, Suriye pariamentosunun son 
protesto kararı clup bu kararın evvelce 
de verı1miş olmasını zıkri1~ Türkiyenln 
kararını sebebsiz gbriiyorlar. Şam harici
yesi Eiyasi işler müdürü Antaki, gazete
ler~ lıC'yanatında aynf!n miistemlekecile
rin neşıettikleri fikirleri tekrarlamakta
dır. Müstemlekeciler bu işlerde kendile
rini hiç alakadar görmüyorlar. 

ispanya 
Cumhurreisinin 
Sözleri 
" Dahili harb bir Avrupa 

ih' ilafi ha!ini aldı ,, 
Barselona, 12 (A.A.j --. Yeni Fransız el 

çisi LabounC', ispanya Reisicumhuru Aza
na'ya i!imadnamesını vermiştir. 

Bu .münasebetle söylediğ; nutukta, va
zifesinin ifasında Pransanın ideal olan 

beş~ri ferde hürmet, insanların hürriyeti 
ve m!lletler araı.ında hcıkiki bir kardeş-

lik hissinden mülhem olacağını beyan ey
lemiştir. 

Reisıcumhur Azana verdiği cevapta 

ezcümle demiştir ki: 

cispanyanın dahili harbi - ki kendi ba 
şına bırakılsa idi İspanyol milletinin hü

rıyeti müdafaa r.zmi önünde akim kalma 
ğa mahkum bulunuyordu - bir Avrupa 
ihtil5fı halini ~!dı ve umumi sulhu teh -
dit c tmeğe başladı.> 

Frankonun sözleri 
Salamıınka, i2 (A.A.) - Grneral Fran

ko, matbuata YPP ğı beyrmrıttn, Asturi
es ccpres:nin )'lkıim· ının, kat'i olan ni
hai zaferden bir e\'Vt> ki son mühim ha
ç}isc~l te~il ettiğini s9y!emi,ştir. 

Sayfa 3 • 

~ g:z~::ı:~;: Şı S41A..ı0lll~~ 
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makalesinde Çin-Japon harbini tahlil etmek- •••••••••••••••
tedlr. Japonyanın Çine karşı ilanı harb et - 8 
meksizin yaptığı harekfıt.ı ve Avrupanın hiç Çin-Japon harbi ve 

imtiyazlı mın taka 

meselesi 

bir tavassutunu kabul etmeyişini Avnıpanın 
bir mağlübfyetı şeklinde tefsir ediyor ve di
yor ki: 

Yazan: Selim Ra(lp Eme~ 
uMançuri tstlll'lsında Milletler Cemiyetine 

bir tekme vurub giden Japonya, son Çin lsti
Jtisında Almanya ile İtalyayı kendi hesabı
na kazanmış ve muvaffakiyetle kullanmıştır u zakşark ve ~ilhı:ıssa Çin harilası
ve kullanacaktır. Avrupa memleketleri ken- na baktığımız zaman bu harita
cli aralarında yekdlkerlerl aleyhine saldır -
dıkları zaman tabıt bu yeni fırsatlardan da da bir hudud başkalığı gözümüze çarp • 
ona göre ve daha ıazlaslle istifade etmeği ke- maz. Fakat Çin - J:ıpon harbine aid teb-
zallk şimdiden hesaba tatmıı bulunuyor.. liğ \"e haberlerde sık sık bir imtiyazlı * mıntakadan bahsedildiğini görürüz. Gc -

Tan - Ahmed Emin Yalman bugünkü baş- ne bu malumııt bize öğretir ki Çinliler 
makalesinde Vek(lletıerin faaliyetlerini mev-
zuubahsederek yapılan ııon detlflklilderin, için olduğu kadar Japonlar için de bu 
bunların yekdlferlle daha uygun bir ,etll- mıntakaya girmek hususi bir müsaade al· 
de lşletmeğe yarıyacağını söylüyor. Bu iU -
barla elde edilecek neticelerin de bittabi da
ha parlak olacağını Ulve ediyor. 

* Kurun - Hasan Kumçayı cllühendis mek-
tebindeki yasab Jsimll yuı.sında, Mühendis 
mektebi d irektörünün met tebde yapılan bir 
torende bir gazete fotografçısına resim çek
mek müsaa.desinl vermemesinden hıtr"etıe 
bahsediyor. Ve ıbu mektebe ne gazeteci, ne 
de gazete giremez. sözünü ılddetle tenkid 
ediyor. 
---·-··---·••Weeıı-·•-Ma••&a&e•aı J 1 F 

Bir adam Kadıköy 
iskelesinde eski 
karısını yaraladı 

Kurşunlardan biri 8 yaşında 
bir yavrucağa isabet etti 

Akay idaresinin Caddebostanı iskelesi 
başıne!'lıuru fü!at, ıki ay kadar evvel, ka
rısı Behiceden ayrılmıştır. Rıfat, Behice
yi, kendisinden ayrılmış olmasına rağ
men hfıla sevmekte ve kimlerle görüşüp 
gezdiğini anlamak üzerP. takib edip araş
tıı dığı gibi, bir taraftan da, yeniden mü
n~ısebet tesisine çalışmakt9, fakat, kadın
dan yüz bulamamaktadır. 

Rıfat1 dün akşam saat 17.20 de, Behice
ye, Kadıköy iskelesinde tramvay durağın 
da, yabancı birısile rastlamıştır. Bu man
zara karşısında iradesini kaybeden Rıfat, 
taşıdığı tabancayı çekmiş, Behiceyi, ar
kasından ve bacağından oL"llak üzere, iki 
yerinden1 ehemmiyetli surette yaralamış
tır. 

Rıfatın tabancasından çıkan üçüncü bir 
kurşun da, orada bulunan, Ayten ismin
de 8 yaşında bir yavrucağıza rastlamış, o 
da yaralanmıştır. 

Vak"anın <:kabine.le yetişen polisler Rı
fatı yakaiamışlardır. Yıoralı Behiceyle kü
çük Ayten, tedavi edilmek üzere Haydar
paşa Nümune hastanesine kaldırılmışlar
dır. 

Sovyet Rusyada seçim 
Paris, 12 (Hususi) - Sovyet Rusyada 

seç1min başlaması mimasebetile Stalin, 
scçicılerine hitaben uzun bit nutuk söy
lem;ştir. 

Stalin hitnbesinde yüksek Sovyet se
çiminın ehemm:yelinden bahsetmiş ve: 
cBizde kapitalist yoktur, arazi sahibleri 
yoktur~ demiştir. 

r Sabahtan Sabaha : 

mıya vabested ir. Bu mıntakanın hususi 
bir belediyesi vardır. Kendisine aid za -
bıtası vardır ve böylece, bu mıntaka, hü
kumet ıç!nde bir hiikumettir. 

Filvaki Çin devletinin en büyük li -
manlarından biri olnn Şanghayda böyle 
bir mıntak:ı mevcuddur. Bunun tarihçesi 
de oldukça hazindir İngiltere hükumeti, 

Çmde afyon istihlakmin çok geniş bir sa
ha işgal ettiğini gördüğü zaman, bu pi
yasadan i&tifade etmeyi düşünmüş ve Çi
ne idhal edebilmek için Hin<iistanda çok 

kesif b ir afyon ziraatine başlamıştı. Bu 
hadise, 1838 scnes;nde oluyordu. Buna 
mukabil Çin hükumeti af~on içmenin 
Çinliler üzerindeki tahribkar te~;rini gö
rüyor ve bu meyil He şiddetli bir mü -
cadeleye girişmiş bulunuyorcu. O zaman
lar Kantondan maada bütür Çin liman

ları Avrupa ticaretine kapalı idi. İngiliz· 
ler ve onları takiben diğer bir kısım Av
rupalılar gizli gizlt Çine afyon idhal et
miyc başladılar. Bu teşebbüsün temin et
tiği kazanç biiyüktü. Bu yüzden 1840 da 
İngiltere ile Çin a-:-asında cafyon harbi> 

adı \'erilen rniicadefo baş gös•erdi. Çin bu 
mücadeleden mağl!ib çıktı. İngilizler de, 
Şanghay c:vsrında bir yeni şehir kur • 

mak hakkını kazandılar. Burası dolma bir 
topraktı. Kısa zamanda Amerikan bina
larına nazire sayılabilecek yüksek katlı 

pek çok inşaat meyöan:ı geıdi ve Şang -
hay, Çin gümrükll'ri varidatının yüzde 
kırkını temin edecek bic ehemmiyet al
dı. İngilizlerle beraber Fransızların el 

attıkları bu mıntakn, bu suretle imti -
yazlı olmuş bulundıı. Sarı ırk, bu mınta
kada, daima ~ıızuli sayı~dı. Ve bu, Çin -
lilerde olduğu kadar J:ı!)<>nluda da b ir 
ukde hasıl etti. Nitekim Çin ordularını 

Şanghay civarından p üskürtmiye mu -
vaffak olan .':ıponl:ırın ilk işi, Avrupa -
Iıların müman&atınu rağmen ordularına 

bu mıntakada bir gf<çid resmi yaptırmak 

ve böylece, dost ve düşmana kuvvet ve 
kud•etlerinin derecesini göstermek oldu. 

Vakıa Japonya her fı•·sattan istifade e
derek Avrupa devletlerine bu mıntakaya 
göz öikmediğini sôylemeyi ve teminat 
ver meyi faydalı bul:nuyor değildir. Fa -
kat bu, ı~in zııhiri lıırafıdır. Onun en sa

mımi arzusu, ilk fırsatta buraya yerleş • 
mek ve Uzakşarkta tamamen tufeyli say
dığı Avrupalıları buradan kapı dışarı et-

mektir. Şanghayın imtiyazlı mıntakası • 
nın vaziyeti şimdi bu haldedir. 

Selim Ragıp Emeç 

Yürümek ilmi 
Hürriyetlerinden en çok feragat edenler büyük şehirlerde yaşıyanlardır. 

Zaten cemiyet hayatı insanları öyle kalıblara döker ki bilmeden, hissetme
den yc.lnız hürriyetlerini değil, sıhhatlerini bile kaybederler. Gece eğlence
leri, gece hayatı hiç şübhe yok ömrümüzü törpüieyen düşmanların en başın

da gelt-nidir. Güneşle yatıp güneşle kalkan insnniar elbet te elektrik altında 
göz nuru döken ve uyku saatlerini cemiyet hayatının zaruri hareketlerine 
feda edenlerden daha sıhhatlidirler. 

Şehir hayatının vecibeleri bu kadar olsa hürriyetimiz için yapacağımız fe-. 
ragat.ı ölçüp idare etmek kabildir. Fakat umumi yaşayışın ana hatlarından 
sokakta atacağımız adımlara kadar her hareketimiz hürriyetimizden bir feda
karlıktır. Şehirli Robenson gibi nasıl keyfine göre yaşıyamazsa şehir sokak
larınd :ı. bahçesinde gezer gibi dolaşamaz. Şehrin hummalı hareketini aksat .. 
mamak için adımlarını makineleştirmesi Hizımdır. Avrupa şehirlerinde tren
lerde11 çıkan, tiyatrolardan boşanan halk talim görmüş bir piyade kıt'ası gibi 
jimnastik adımlarla kütle halinde çıkar ve bir an içinde dağılırlar. Bu öyle 
bir alışıklıktır ki medeni şehir haya tında pişmı>miş bir yabancı bu kalabalık 
içinde derhal belli oluverir. Sağını, solunu bıJ.nıeden ağır, aksak giden yolct.ı 'I o insan seylabı içinde şaşkına doner. 

Biz dansetmesini, belki öğrendik. Şapkaya çoktan alıştık. Alafrangalığın 
züppeliği denecek şeylere bile hevesleniyoruz. F'akat acaba bir Avrupalı gibi 
yol yürümesini, umumi yerlere girip çıkmasını öğrenebıldik mi? Bunu iddia 
etmek için cadde ortasında kmtanlan, yan kaldırımda sohbet edenleri gör
memek, vapurdan, trenden çıkanların cenaze arkasında gider gibi salınama-
dıklarına şahid olmak lazım! Bürhan Cahid 
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Şehirde çiçek yetiştirmekj Şehirde 
• • Telefon buhranı 

merakı gıtgıde artıyor Çıktı Çavdar son günlerde hariçte ve da.,ilde fazla 

F k 
. . k b h I . • Şehrimlıdeki telefon abonelerinin a at aparhman ınşaatının artması, çıçe a çe erının mikdan günden güne artmaktadır. Fa- aranmaktadır, fiatlar yükselmiştir. 

ancak sayfiye yerlerinde çoğalmasını mümkün kılıyor I °:~, halkın telefo~ almak hus~sundaki Geçen bir haftalık muddet içinde za - ÇAVDAR : Bir aydan beri satışları dur-
ınuracaatlanna, bılhassa Beyoglu mm- hire borsasındaki satışla-:- mPyanmda dik- muş ve binnetıce fiatları da düşmüş olan 

Memlekette çi • 
cek sarfiyatı gün 
geçtikçe çoğalmak -
tadır. Buna en zi • 
yade, belediyenin 
umwni bahçeleri ör 

oek olmakta ve hal
kın bu husustaki 
hevesini arttırmak -

takasında menfi cevab verilmektedir. kati çekecek olan yalnız çavdar satışla - çavdar, son günlerde gerek dahilde ve 
Bunun bilhassa iki sebebten ileri rıdır. Bu satışlar gerek iiat VF: gerek mik- gerek dış me.."lllekette fazla aranrnağa baş 

geldiği anl~ılmaktadır: car itibarile mühimce bir yeklln tutmak- ladığından fiatJar bir mikdar yüksel -
1 - Beyoğlundaki santral nihai kud tadır. miştir. Bir hafta içinde 4000 ton kadar 

retini bulmtijtur. Buğday satJşları bir seviyf'de gitmekte çavdar satışı o~muştur. Bu suretle geçen 
2 - Telefon mükalemelerinin va - olduğundan fiatlar snbit kal~aktadır. Ce- hafta iptidalarmda 4 kuruştan muamele 

sati mikdarı günden güne artmakta ve vlz ve bndık ihracatı mevsir.ünin tam za- gören çavdar fiatları hatta sonunda 4.:325 
telefoııculuk bakımından mahmul sa - manı olduğu halde talebsizlik yüzünden paradan ve istekli olarak kapanmıştır. 
ate isabet eden mikdar iki mislini te - satışlar ağır ve isteksizc:iir. . CEViZ, FINDIK: İhracatının en ha
cavüz etmiş bulunmaktadır. Yapağı, tiWk ve bu gibi bazı mühim raretli mevsimınde bulunduğumuz bu sı· 

Bu halin önüne geçmek ve yeniden emtiamızın ihracatı muayyen bir iki fir- :-alarda maatteessüf bu iki mahsulümü · 
abone bağlayabilmek için Beyoğlu san maya inhisar etmeY.tedir. Bu ihracatçı - zün satışlc.:-ı pek ağır gitmektedir. Al · 
tralının yükünü hafifletmek lazım - }ar karşılarında hiç bir rakib görmedik - manya permi dairelerinin fiatlara bir 
dır. lerinden hem noksan fiata ve hem de az mikdar zamınetmelerine rağmen bu mem 

Bu sebebe mebni, Şişlide 6000 a - mikdarda mübayaatta bnlunmaktadırlar. lekete yapılan satışlar ilerlememiştir. Ge
boneye kabili tevsi bir santral tesisi Bu suretle ffa1 düşürülmesinden müstah- çen sene bu mevsimde 80 kuruşa satılan 
düşünülmüş ve bu işe aid proje ve şart sil mühim zararlar görmektedir. iç fındıklarımız bu gün 34-35 kuruştan 

nameler ihkzar edilmiştir. Yapılacak BUGDAY : Geçen bir hafta içinde fazJa müşteri bulamamaktadır. Kabuklu 
santral mer ezinin mahalli tayin edi - fındıklar da ~yni vaziyeti muhafaza et-
lerek arsası da satın alınmıştır. Halen, Haydarpaşa tarikile ve muhtelü mektedirler. 

tadır. Ancak şehir • 
de apartımanların 

çoğalmakta olma -
sı ev bahçeleri vü -
cu<Jc getirilmesine 
imkan vermemekte
dir. Fakat buna mu
kabil sayfiyelerde -
ki köşklerin bahçe -
lcri fevkalade güzel 
tanzim edilmekte ve 
nadide çiçeklerle süs 
lenmektedir. Bu 
köşklerde çiçek tar
Jaları zevkiselimin 
inkişafına bir delil 
teşkil etmektedir. 
Maamafih Boğazi -
çi gibi tabii manza -
rası çok güzel ve çi 
çek yetiştirmeğe çok 
elverişli olan mın -
takalarda gün geç ~ 

tikçe çiçek bahçele-

1 
limanlardan şehrimize 2570 ton kadar 

tanzim o unan projenin kaç bin lirava İç ceviz fiatiarı da geçen senenin 46-48 
, mal olacag·ı Nafı'a Mu-·du··rıu··gu· "nce ted. - buğday gelmiştir. Bu gelen buğdaylar ih- k d uruşuna mukabil bu sene 25 kuruşu geç-

kik edilmektedir. Tedkikat biter bit - tiyaca kıfaypt E ecek derec~de bulundu- memektedir. 

rtn 
ğundan piyasada kayda değer bir deği-

rnez şa an:ıesi hemen münakasaya ko · TİFTlK : Almanya hesabına müba • 
kt 

ı §tklik olmamı~tır. 
nulaca ır. nşaatın 1938 mall yılı i - yaatta bulnnım bir iki firma tarafından 

· d b'tır' ı'lerek · · · d Fiatlar: Ekstra birinri beyazlar 6,30, çın e ı aynı sene ıçın e san - 625 balya kndar tiftik satılmıştır. Çorum, 
t 1 faalı.yet · ·ı · k l birıncı beyaz R,10, on beş, on altı çav -ra ın e geçırı mesı arar a tı- - Eskişehir, Beypazarı ve bu ayar mnllar 

1 t ... darlılar 6,05, ınahlıltlar 5,35, ekstra eks-na a ınnuş ı... 120 kuruştan muamele görmüştür. 

P t T 
tra sert buğdaylar 6, beş altı çavdarlılar -Halen os a, elgraf, Telefon Umum YAPılGI . Piyasada yalnız Ruslara u-

Müdürlüğünce üzerinde ehemmiyetle 5•35 paradan satılmı~tır. fak partiler halinde biraz satış yapılmış. 
durulan mühim bir mesele daha var - ARPA : Müvaridat fazla olmasına rağ- tır. Bunun haricinde iş olmamıştır. Geçen 

ÇU;ek yeti§tirmeğe çok mi.isaid olan Bo§~nden bir dır. O da, komşu devletlere bağlana -1 men satı~iar ;ığır gıtmektedir. Son gün- hafta içinde 475 balya kadar Anadolu ya. 
görünüş cak olan telefon hatlarıdır. Mevcud lerde ihracatın durması ve fiatların bir pağı 52-55 kuruş arasında satılmıştır. 

ri azalmaktadır. Bunun sebebi 
bulunamamasıdır. 

gübre id ihtifallerle resmi cenaze alayların _ antanta nazaran 1940 senesi gayesine mikdar dü~me!:ıile durum daha müşkül - KEÇİ KILI : Slok azalmaktadır. İhra _ 
da çelenk için kullanılmaktadır. kadar işlemeğe başlaması lazım gelen leşmiştir. Anadolu· biralık arpalar 4,02, catçılar 52-53 kuruş arasında mübayaata 

Halkın rağbetini en ziyade çeken 
çiçekler mevsimine göre gül, karanfil, 
menekşe, krizantem ve bilhassa bu se
ne moda olan sarı karanfillerdir. Dik
kat edilecek olursa halk tarafından tu-

Umumi bahçelerdeki ç;çcklere ge _ hatlar şunlardır: Trakya çavall: 4,20 paradan muamele gör devam ettiklerinden elde pek az stok 

lince, bunlar, halkın gezmesi için talı - 1 - Sivas - Erzurum - Sovyet hu - müştür. bulunmaktaciır. 

~edi~n~~~~~~~b~ -d~ =Ji·=~ •• ~~. ~,~-i~h~:k~h~-d~~,~~~=~==~~==~, 
ca bir istifade düşünülmemekte, an - 2 - Diyarbakır - Irak hududu, .-tt:: n iŞ er a ın a Yeni ne~riyat 
cak tohumluk yetiştirilmekte ve elde 3 - Adana - Payas - Suriye hu - Yeni bir tamim -o-··ı-iim kadar acı_ Değerli arkadaşımız 

tulan bu çiçeklerin hepsi yetiştirilme -
si ve bakılması kolay olanlardır. 

edilen bu tohumlardan civar vilayet - dudu. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veka _ Muhlddln Birgen meşhur Fransız muhar-
lere de sevketmek suretile oraların da Bu hatlardaki hazırlık ameliyesi Si- riri Maupassant'ın en güzPl eserlerinden biri 

Jeti iskan ış· leri hakkında vilayete bir ı F t c 1 ·· 
istifadesi temin olunmaktadır. Çiçek - vasa ve Adanaya kadar ilerlemiştir. I- 0 an or omme a Mod'u uOlüm kadar 

İstanbulda ancak 1 S kadar çiçek 
bahçıvanı bulunduğundan bunlar bü -
tün çiçek meraklılarının ihtiyaçlarını 

karşılayamamaktadırlar. Bunun ıçın 

de bizzarure bakılması güç olaıı. çiçek

T · · · k' f k" 
1
.. · tamim göndermiştir. acı» adı He dilimize çevirmiş, Remzi kltab 

çı ıgın ın ışa ı oy uye ve evlerinde rak; Sovyet ve Iran hükumetleri de, Tamimde muhacir ve mültecilerin evi tarafından dünya muharrirlerinden ter-
hayvan besliyenlere de bir istifade te~ mevcud itilafnameler mucibince, mu - cümeler serisinin 16 ncısı olarak intişar et-
min etmektedirler. Bunlar çiçek balı - ayyen müddet zarfında hududa kadar iskanlarını temin maksadile İstanbul miştlr. 1 

· h'bl · h k vilayeti tarafından verilen ve İzmirle M hidd' b çesı sa ı enne ayvanlarınm teze - tesisatı ikmal etmek ile müke11eftirler. u ın Birgen u tercümeslrı.de bilhas-
lerin~ biriktirmek suretile arabasını Komşu memleketlerdeki faaliyetin de İstanbul hariç bilfunum vilayetlere şa- sa çok titiz davranarak eserin bütün kıy-

ler revaç bulmamaktadır. 2 5 1 d tm k b" l h mil bulunan serbest iskan vesikaları - metini muhafaza etmeğe muvaffak olmuş-
, ıra an sa a ta ve oy ece ay - günden güne ilerlemekte olduğu anla- tur. 300 sayfaya yakın olan «Ölum kadar 

Belediyenin fenni bir surette yetiş- vanlarınm yiyecek masraflarını çıkar- şılmaktadır. Bu suretle, mezkur hat _ nm bazı yolsuzluklara sebebiyet ver - acı. her münevverin okuyacağı kıymetli bir 

tirdiği çiçekler, merasim gibi şehre a- maktadırlar. ların vaktinden evvel ikmal olunacağı diği anlaşıldığı ve İstanbul vilayeti ta- eserden biridir. 
--- -----""·~·-- zannedilmektedir. rafından serbest iskan vesikası veril - JI••••••••••••••-.. 

Hastaya doktor 
..., 

aramaga . 
giden adam öldü 

Kabzımallar ile 
maliye şubeleri 
arasında ihtilaf 

Dün sabah saat on buçukta, Kum - Maliye şubelerile kabzımallar arasında 
kapı civarında Çatladıkapıda, bir ada - ünvan tayini dolayısile tahaddüs eden ih
rnın deniz kenarında surdan düşmüş ve tilaf henüz halledilmemiştir. Tarhedilen 
ölmüş olarak görüldüğü polise haber vergiler kısmen tahsil edilmiştir. Diğer -
verilmiştir. leri için de müddetleri doldukça icrai ta-

Mahallinde yapılan tahkikatta, bu kib yapılmakta ve tahsili emval kanunu 
adamın, Sultanselim camii avlusunda - mucibince tahsilata kıyam edilmektedir. 
ki odalardan birinde oturan Çakmak - Maamafih hiç bir kabzımal işi bu saf -
çılarda Kirkorun mağazasında hamalı haya intikal ettirmemiştir. 
Kadri oğlu Lutfi olduğu, Hisardibin - Kabzımallar, kcndisile görüşen bir mu-
de 1 O numaralı evde oturan halası Ha- harririmize demişlerdir ki: 
bibeyi görmek için sarho~ olarak gel - - Senelerdenberi kabzımallıkla işti -
diği, halasının hasta olduğunu öğre - gal etmekt~yiz. Köylünün bir çok hesa
nince doktor getirmek üzere evden bı \'ar. Bunları temizlemek uzun zamana 
çıktığı, deniz kenarındaki l O metre mütevakkıf. Bundan dolayı işi bırakamı
yükseklikde surun üzerinden giderken yoruz. Ayni zamanda bizim işlerimiz 

sarhoşlukla müvazenesini kaybederek biraz da itibar ve krediye bağlıdır. Şa -
düştüğü, iki kaşı üzerinden ve çene - yed tarhedilen vergiyi ödemez de malla
sinden aldığı varaların tesirile öldüğü rımızı sattırırsak bize olan itimadı kay -
anlaşılmıştır. Cesedin defnine ruhsat bederiz. Borç harç bulup öderneğe aza
verilmiştir. mi gayret gösteriyoruz. Bu hususta muh

Kültür [.:-/r ri: 
telif makamlara yaptığımız itirazlar da 
tedkik edilmektedir. Pek yakında kat'i bir 
karar alacağımızı ümid ediyoruz. Her 

Köy öğretmenlerine yapılan halde maliye şubeleri tarafından ünva -

Kadastro faaliyeti 
Tamamlanıyor 
Tapu işlerinin ıslahı için kadastor faa

liyetine fazla ehemmiyet verilmektedir. 
Bu itibarla şehrin her tarafından kadas
tro gcçirilmeğe başlanmıştır. Ancak mü
teicrri mahivette kalan ve esasen ka -
dastro geçn;esine büyük bir lüzumun 

mesi usulü kaldırıldığı bildirilmekte -
dir. 

Tamime göre bundan evvel veril- -
miş olan vesika sahihlerinin adi iskan 
hakkına malik olup olmadıkları, elle -
rinden alınan gayri menkullere karşı 

kendilerine bono verilip verilmediği ve 

bu gayri menkullerin cinsleri Sıhhat 

Vekaleti tarafından tesbit edilecektir. 
İstihkak sahihlerinin mürettep yerleri 
ile kendilerine verilecek malların cins 
ve kıymetleri de gene Veka.Iet tara -
fından tayin edilecektir. 

hissedilmiyen Beşiktaş ve Eyüb semtle
rinde şimdilik kadastro faaliyeti yoktur. 
Şehrin diğer mıntakalarında çalışan ka -

dastro heyetlerinin meşgul olduklan Çocuk Esirgeme Kun.nnu 
semtlerdeki faaliyetleri nihayet bulduk- müsameresi 
tan sonra Beşiktaş ve Eyübü de kadas - Çocuk kütüphanesi için zaruri olan bazı 
trodan geçireceklerdir. Bütün bu işlerin ihtiyaçların karşılanması maksadlle Beyo~
tekemmülil<ı İstanbul dahilinde kadas - lunda Fransız tiyatrosunda güzel bir mü -
tro geçmemış bir mahallin bırakılmaması samere tert1b edilmiştir. 
için bır sene gibi kısa bir müddetin ki - KMunusaninin dördünde verilecek mü -
fa.yet edeceg· i tahmin edilmektedir. samereyl Vali Muhlddin Üstündağ himaye -

sine almıştır. 
Bazı semtlerdeki kadastro faaliyeti or- - .. ----·---·-·-,---

taya bir çok pürüzlü meseleler çıkarmış- dastro mahkemelerine sevkolunmakta -
tır. Bilavaris ölenlerin mevcud gayri dırlar. Evvelce milll emlAk müdürlüğüne 
menkullerini işgal edenler ve batta mal ihbar edile11 ve muhtelif kanallarla ad -
sahibi sıfatı takınarak senelerdenberi ki- liyeye intikal etmiş bulunan bu gibi da
raya verenler meydana çıkarılmıştır. Bu valar da kadastro mahkemelerine sevke
gibi yerler mahlfil veya metruk oluşuna dilmekte o1duğundan kadastro mahke -
göre hazine veya evkafa irad kaydetti - 1 melerinin şu bir kaç ay zarfında faaliyet
rilmekte ve lüzum görülenler de ka - l ıeri birdenbire artmış bulunmaktadır. 

Dünya muharrirlerinden tercümeler 
serisi: No. 12-13 
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Bu ı:ıkşaın saat 20,30 dıt 

iNTiKAM 
1 

MAÇ 1 
1 Komedi 3 perde iki tablo 

Dram kısmında bu akşam oyun yoktuı 

ERTUCRUL &ADI TEK 
'l'l Y ATROSU 

Bu gece: 
Kadıköy (Snreyya) 

sinemasınd1t 

Donanm• Geceel 
Vodvil 3 Perde : 

Yazan: Reşat Nuri 

bir tamim nımızın yanlış alnlaşılmasile mağdur bir 
Kültür Bakanlığı vilayet ve köy öğ- vaziyette bırakılmamıza meydan veril - ,ı•••~ SAKARYA Bu akşam sinemasında 

retmenlerine yaptığı bir tamimde köy- miyeccktir. 
lünün kültürel malümatmı yükseltmek Esasen hamallığın kaldırılrnasile köy
için azami gayretin gösterilmesini ve lcrine giden seyyar satıcılarda kalan he
ezcümle fırsat buldukça vilayet ve ka- sablar yüzünden de bir hayli zarar gör -
zalara giden ö ~ retmen ve baş öğret - mtiş 'aziyetteyiz. Mevsimin kış olması 
menlerin re~· m · ans'klopedik kitab'ar, h 01seb' le de mahdud bir kaç meyvadan 
duvar alfab Pri. [1" t ler vesaire gib' başka bir şey olmadığından ayni zaman- ı 
kövlünün k 1;ı\ ı k'a nn1avabilececri .::e- da o::atış pe'<" fazla bir kar da bırakmadı -

ÇALIKUŞU H E N R Y B A T A İ L L E'ın 
meşhur şaheseri 

Bütün dünyada tanınmış ve sevilmiş filminin ilk iraesidir. 
Baş rollerde: HUGUETTE DUFLOS - ve ateşin aş1k JEAN PıERRE 
İhtiraslı ve ga}et şuh bir aşk romanı... Çok güzel ve çok büyük 

AUMONT 
bir film ... 

kild va7ı 1JY' f ~ '"' l knv kütüpha - < ından bu yıl uğradığımız zararları telafi j ~ 
ne:eri te:> s c ı.mcsıni emı etmiştir. 1 etmek imkan haricindedir. ~~-•m:;mm•mın-111111iı•~ 

Yerlerinizi evvelden aldırınız. Telefon: 41341 G••ı•mımmamıill•mmmm•:Jı•cı:z;'I:._, 



..., l3 Birincikinun 

Konga üç gün üç gece 
elektriksiz kaldı 

Son yağan yağmurların şehirde yapdığı zararın yetmiş 1 

seksen bin 1İrayı bulduğu anlaşıldı 

Konyadan bir manzcıra.: Cumhurıyet raddesi 
, tonya (Hususi) - Geçerıki yağmurun kesildi. Gündüzleri cereyan alan müesse
~dıği zararın, yetmiş. seksen bin lirayı seler de mak:nelerini durdurmak mecbu

lctu~u artık anlaşılmıştır. Bu da, Kon- rıyetinde kaldılar. Böylece dört gün, üç 
~~ b lediyesinin vazifesi olan şehir su gece tamamen ve dördüncü gece de saat 
~tıni ciyı idare> edememesi demektir. on yedi buçuk sularına kadar elektrik ile 
~hrimiziıı anonim bir elektrik şirketi ayıiınlanan evler, petrol yakarak kör 

~tdır ki ap:ıl topal yürümekte idi. Ayın I petrol ışığı altında kaldılar. Bu inkıtaın 
~· altıncı günlerinde Antalya yakasın- biricik sebebi, şirketin yirminci asırda 
~k lodos !ırt:nasının güçlü bir hava dal- teknığini ba§ında taşıyan yani tam bil
lası dağlar aşarak yurdumuza geldi. Gün- gili bir e:ektr=k mühendisinin olmama
~~lü geceli şıddetli lodos fırtınası oldu, 1 sıdır. Halbuki 55.000 nüfuslu koca bir 
~ ~~ telgraf, tel~fon, elektrik direklerini şehrin t:lektrjğini temin edt-n bir şirketin 

\ıırdi. Bayramın üçüncü günü sabahı ı bunu göıönündc tutarak, işine hakkile 
~tirnize serFlnti lıalinde batıdaki dağ- vakıf, muktediı mütehassıslar istihdam 
t a da ~iddetli yağmur döktüğü sırada etmesi lazımdır. Herhangi bir irızadan 
•0nyanın batısında bulunan elektrik fab- dolayı nıhayet bir saat. beş saat; bileme
tikası da bir Sf'l baskınına uğradı, çamur- dik 24 saat elektriksiz kalması kabul e-
1-r makine dairelerine kadar sokulmak ı dilebilir. 1''akat fevkalade bir hal olma-
hli~esini gösterdiği saatlerde idi ki bir- dan bu inkıtaın günlerce devamı kat'iyen 
bıre tekmil şehrin elektrik cereyanı doğru ve meşru değildir. ----·---·-ez nede odun 1'rabzon - lran 

6ınınlısı var Transit golu 

SON POSTA 

Memleket 
Derdleri 

Su işlerini tanzim faaliyetini 
daha hızland•rmahyız 1 
Son ,atmurtar 71U'dun dört tarafm

da yeniden 1dr çok tel kazalarına Te bii
yiik u.rarlara sebeb17et nrdL Yeniden 
birkaç JÜ itin Ura sarar ettik. KoQanm 
10n •tnullil bi:rük zararlan bir yana ln
rakaeak olanak. meseli ceçen •ne Çu -
kuron'nın aUattıtı feliket pbi hadise
ler, maalesef sık sık tekerrür ediyor. Bu 
yisden ber yal en az birkaç milyon lira 
zarar edlyonu. 

Bundan çakan netice, hükümetin esa
sen dikkatle rösönüne aidatı büyük «SU" 

meselesinin biran enet halli için faali -
yeti haslandırması lüzumudur. 

Su işine sarfedilecek para, ber şey -
den enet memleket iktL~adiyatını kurta
racatından temin edeceti menfaat, ba 
iş için sarfedilecek paranm kat kat fev
kinde olacaktır. Ve lnı&ün, Konya, Ço -
kuron, Edirne cibi her zaman bir sel a
fetine maruz bulunan mıntakalar •• iş
leri ıslah edildikten sonra yurdun' en Te

rimli mantakalan haline gelecektir. 
Su, bir memleket için nimettir. Fakat 

lcab eden fenni tertibat alınmadıkça, 
ondan istifade edilmedikçe ba nimet bir 
ifet olmakta recikmez. 

Bu itibarla, memleketin nalia işle -
rinde büyük işler başaran vekilimizden, 
ba işe bir kat daha haz Tttmesini dile -
riz. 

' . s.ırt hamallığı kaldırıl
ı~uı.. 

• . . artık geceleri şehirde 

yük tramvav.ları isletilecek. 
~. 

••• iyi bir fikir değil mi? 

Kadın yüzünden 
bir cinayet 

Çanakkale (Hususi) - E~ın€ ile Bay
ramiç srasında Hacıpaşa çiftliğinde bir 
cina:vet işlenmi~tir. Cir;ayete sebeb bir 
kadın meselesirtir. Çif!likte çalışan 20 
yaşlarında Fatma Türkmenli Hakkı ile 
sevJşmektedir. Bir gfln iKi St'Vgili bir yer
de: buıuşup sr\·işirlerken Bigalı Ali is.
mır.de biri kf n-tilerini görmüş, Hakkıya 
dönerek kendi~ini ç"ftlik sahih; Sezaiye 
haber vPreceğini söyJemiş, birçok tehdid
ler ~avurm~tur. 

Bu tehdidler kar"ısmda kP.ndisini tu
t.amıyan llak.ıtı bıç"ğını ç~kerek Alinin 
üzerıne cu!lanmış VC' birçQk yerlerinden 
yaralıyarak oıdürmüştür. 

Katil bundı.n sonıa bıçağını bir desti 
içir e sakhyarak od, sına Ç"kilıniş, ağla
rr :Jğa ba~:aınış, V!'l 1<'adan haberdar edilen 
z&lııt& kcnô:ı..r.i :· .. k~·;=.ımsfır. 

Karakö·. e maiiye, tapu ve nafia 
daireleri y2 ndı 

f\V\v!! 
TRAI BIÇAll 

daha sertdir 
deha sı§lamd11• 
daha keskindir 
daha dayın1lmd1r 



[- Hıc:liaeler KarfUJnda ~ 

IBÖRKAÇ SUAL 
Kurdun dişi ağrısa, kuzu da dişci olsa.. sabah keçilf!rinin sakallarını trat eder mi 

kuzu elini kurdun ağzına soktuğu zaman, etmez mi? 
kurd kuzunun elini ısırır mı, ısırmaz mı? * 

* Tazı borçlu, tavşan alacaklı olsa.. tazı 
tavşanı gördüğü zaman peşinden koşar 
mı, koşm::ız mı? 

* Ayyaşın kucağı rakı şişelerile dolu ol-
sa, ayyaş tıevgilisine rastgelse, onu ku
caklamak için kolJarını açar mı, açmaz 
mı! 

* 
Arabacı at, arabayı çeken insan olsa, 

insan gene döner de arabanın üstündeki 
ata kam~-ı vurur mu, vurmaz mı? 

* Bülbül deve dikenine konsa, bu hali gö-
ren gül. dPve dikenini bülbülden kıska
nır rr..ı, kıskanmaz mı? 

* Sabık berber, keçi beslese, acaba her 

-= 

Kedi hırsız, fare polis olsa; polis fare, 
hırsız kediden mi kaçar, yok.sa hırsız kedi 
polis fareden mi? 

* Tavuklarda da, kadınlar gibi giyinmek 
merakı olu .. tilki de terzilik yapsa, ta
vuk clbi~ yaptırmak için tilkinin oldulu 
yere gıdcr mi, gitmez mi? 

* Mevzu bulamıyan muharrire: 
-· Mevnı yılanın ağzında .. 
Deseler, muharrir, mevzuu bulmak ıçin 

elini yılanın ağzına sokar nı~, sokmaz mı? 

* Para ateş. parasız barut olsa .. para ve-
rildiği zaman uzanıp _alır mı, almaz mı? 

* Karada otomobilim, denizde motörüm 
ve birkaç apartımanım olsaydı, ben ge
ne bu tanda zevzeklik edebilmek için 
kafamı yorar mıydım, yormaz mıydım? 

ismet HulUsi . 

ı_ Bunlan biliyor mu idiniz? ~ 
Dünya şarab istihsa1i rekoru 

1934 senesindedir 
.3ütün dünyanuı 

şarab istihsalatı, 

en ziyade (1934) 
yılında en yüksek 
dereceyi bulmuş

tur. Bu mikdar 210 
milyon hektolitre
dir. Bundan evvel
ki ve bundan son
raki seneleı;deki 
şarab istihsalatı, 

bu mikdardan çok 
aşağıdır. 

* 

' ," ' " / -

'2-IO kıtyoN 

~~ Hıntı~ 

Dünyada mevcud kör ve göz 
hastalarmm mikdarı 

Beynelmilel tıb 

akademisinin elin
de mevcud istatis
tiklere göre bütün 
dünyada (6) mil
yon · kör ve (15) 
milyon da göz has
talığına mübtela 
insan varmış. Kör
lerin büyük kısmı
nı anadan kör do
ğanlar teşkil et
mektedir. Sonra-

dan kör olanların nisbeü bunlara göre 

pek dundur. 

Olıuyucularıma 
l

1

evablarım ••• 
Bebekte Bayan (H. D .) ye: 
Kocanızı haklı bulurum. Pokerin bir 

cıilc oyunu olduğunu iddia edenlere 
lnanmayınız. Sırf vakit geçirmek için 
karı ve ziyanı mesela 5 kuruşu geçme
r;.ıck kaydı ile baslarsınız, sonra duy -
mıya başladığınız heyecanı arttırmak 
için parayı yükseltm!ye koyulursunuz, 
ve öyle nhşırsınız ki artık çt:kinmeni -
ze imkan .ıcalmaz. 

Pokeri erkek jçin her zaman başu .. 
cunda sallanan ölüm kılıcı halinde gö
riirüm. Kadın içinse sadece iğrençtir. 

* Cih::ıngirde Bayan (F. F.) ye: 

Sizin bulunduğunuz bir salonda, il
tiznmen h ı:ızırlanmış gibi göriinmek -
ten çekinmek şartile genç kızla genç 
erkeği başhaşa bırakmakta bir iki de
fa için m:ılızur g0nnıyebilirsiniz. Ma -
dem ki delikanlı ist eklidir, samimidir, 
isteğini ve samimiyetin i mehenge vur
makta serbest kalması lfızım. Sonra kı
zın da ayn; derecede r ey hakkı var -
dır. 

İstiyeccğiniz, d;kk<ıt edeceğiniz en 

Bir sene zarfında ne k1~ar 
şampanya içiiiı? 

1935 yılı zarfın

da bütün dünyada 
içilen hakiki şam
panya mikdarı 32 
milyon 900 bin şi
şeye baliğ olmuş

tur. Dünyanın nü
fusu 2 milyar ka
dar olduğuna göre 
adam başına ancak 
bir şişenin 70 de 
biri isabet etmek
tedir. 

* insan yaşını tayin için yeni 
b.r usul 

Bir insanın yaşı
nı tahmin etmek i
çin birçok usuller 
vardır. Fakat bu 
usullere, bir yenisi 
daha ilave olun-

muş bulunmakta
dır. Fakat bu usul 

insan yaşını tah
mini değil, kat'i o-

larak göstermek
tedir. Bunun için ele alınan şey, yürek 
damarı denilen şiryanı ebherdir. (20) 
yaşındaki bir adamın yürek damarının 
kutru 20 milimetredir ve her beş yaş 
fazlalaştıkca bu kutur bir milimetre bü
yümektediT. 

a.ühim nokta meselenin sürüncemeye 
düşmemesi, nişan müddetinin hiç uza
maması, hele n•şanlılar için yalnız 
başlarına gezinme devrinin başlama -
masıdır. 

* Kurtuluşta Bay (N. M.) e: 
Kadının cndiş~si sadece eve aid bir 

paranın içkiye gitmesi düşüncesinden 
doğmaz, merakında sevdiği erkeğin 

vücu1 ça yıpranmasının doğurduğu 

yeisin de n:sscsi vardır. 
- Benim için bir ihtiyaçtır, diyor

sunuz. Bu iddiayı kabul edemem. Ze
hir hiç kimse için, hiç bir vakit ihtiyaç 
olamaz. Vazgeçmek elbet te mümkün
dür. Ben bir Avrupa gazetesinde ayya
şın ickisine kendı malumatı haricinde 
karıştırılacak renksiz, kokusuz bir ilaç
tan bahsedildiğini okJmuştum. İçki bu 
ilaçla karışık olunca içene tiksinme· 
verirmiş. Adı hatırımda değil, burada 
bulab;Jmeni.r. de muhtemel değildir. 

daha b:tsit bir çaTe tavsiye edeyim: 
Ö •le :o.·C'meğini az yeyiniz, akşam da 

evinize biraz ger; dönünüz Çok acık· 

m ış cılursrınız hatırınıza içkiden evvel 
yemek gchr. Yeyince de içemezsiniz. 

. TEYZE 

SON POSTA D:-• -=~- 13 oulDgaaıııUD ;:ti 

Kandiyeli Abdullah Cerrahpaşa ha ~tanesinden beş 
gram kokainle bir kutu morfin çalarken yakalanmış 

Dün, saat on buçukta, eski eczacı Haklın Kam!}, İbrahimi altı ay ha~ 
kalfalarından Kandiyeli Abdullah is - se mahkum etmiş, sabıkası da gözönu· 
minde birisi, cerrahpaşa hastanesine ne alınarak cezası dokuz aya çıkarıl • 
giderek eczaneden beş gram kokainle mıştır. 

bir kutu morfin ve s pantapon çalmış, Ba:ıkesirde bir ağır ceza karar' 
kaçarken yakalanmıştır. Suçlu, Sul - B lık . (H "} D k k daf 
tanahmed üçüncü sulh ceza mahkeme- - a Besıdır usd ushı lk- h_ok.uz aty 1 a bİ" 
. . oncE' an rma a a ı u urne a ey 
sınde yapılan muhakemesı esnasında . A • • • • .;e 

- ı 'ld d ğ h · d ' · b"• L.!- b" . tt - 1 ne silahla ısyana teşvık, Reısıcumhur Guze cı ne pek yağlı, ne e ya sız a ıseyı ıloA.LU ır vazıye e şoy e an- h-ku t· h . ı· . . . t hkit . . . d' . u me ın şa sıye ı manevıyesını a 
olmıyan derıdır. Fazla yağlı cıl ın me- !atmıştır. 1 d kal (D) f k ıı-

1 · ı - - d · ah · h k B Şehr . . d t Ec suç arın an ya anan, ı rası m same erı açı ır, ustun e sıy sıya no - - en, emının e o ururum. - ·b· t k -d ked'l · b 1 .. ..l'iı-
beli · " 1 · il k b' . ''dd t kud cı ıııce e c.u e sev ı mış u unan ,-

1 1 D - b .. ·· t l" k t b't' edim. Muht ı·r 1 d §! ım ıa a a ı esır a6 .rce 
talar rır, hatta daha fazla aşırsa sıv _ 1 zacı me te ınde bır mu e o um, ba Ned' 1 kkınd B 1 k . ~ .,, 
ce er o ur. eri bu yuzden utun aze ı- fa a ı ırem e ı yer er e h,_ d d tm kte 1 dıJ" 

· · d'" - - - b' h 1. k lf 1 - t ma, ~emesın e evam e e o an ğını, uzgunluğünu kaybeder. de ır ay ı eczacı a a ıgı yap ım. 
Buna karşı yapılacak şey şudur: İyi bir !Dört ay evveline kadar da Gureba has- ruşma bitmiştir. 

cins sabunla günde iki defa (sabah ve ak- tanesinde eczacı kalfasıydıın.. Ayni - Mf\lıkeme, suçlu Nedimin, dini hissi-
şam) yıkanmalı, sonra çok sıcak su ile dım. yatı alet ittihaz ederek devletin emniye-
çaJkalanmalıdır. Arkasından hemen şu Abdullah biraz nefes alarak muz - tini ihlal edebilecek bir harekete halkJ 
mahluttan sürünmeli. tarih bir sesle: 1.e<ıivik iddiasından beraetine, Reisicuııı-

Bicarbonate de soude 10 grammes - Altı aydır, eroin ve kokaine müb hur ve hükumetin şahsiyeti maneviyesi· 
Eau bouiılie Bir bardak telayım. Param olmadığı için alamıyo- ni tahkir suçlarından iki sene iki ay 25 

* rum, krizler geçiriyorum, diye bağır - gün ağır hapsine, bir sene emniyeti ıı-

1 
Haftada !ki defa yüzü şu su ile yıka- mış, sonra sözlerine devam etmiştir: mumiye nezareti altında bulundurulrnS-

1 malı. _ Dün de, kalkıp Cerrahpaşa hasta- sına karar vermiştir. 
Camomille 12 tane. nesine gittim. «Baş eczacıyı görece - Müddeiumumilik bu kararın isyan• 
Bir ufak küvet kaynar su. ğim» diye yukarıya, eczaneye çıktım. taa!!Uk eden kısmını temyiz etmiştir. 
Su, dayanılacak kadar soğuyunca bol cBeni, Gureba hastanesi baş eczacısı 

bol yı~anmalı. Bay Nafiz yolladı• dedim. Baş eczacı - Polisle: * nın bulunmadığını söylediler. 
Yüzdeki siyah bPnekleri çıkarır çıkar- Eczacıların meşguliyet ve gafletle - Kilise merdiveninden düşen çocuk 

maz yerlerini muhakkak (90) derece al- rinden istifade ederek, beş gramlık e - Allpaşada Söğütlü meydanında 45 nunı•" 
rada oturan bahçıvan Sutlrinln otıu nı.nıtt" 

kolle silmeli. roin şişesile içerisinde sekiz ıoorfin ve rl ismindeki çocuk, dün, Samatyada Ayaz "' * beş pantapon bulunan bir kutuyu alıp ma ldllscsinln merdiveninden düşmüş, sol •• 
Cildin üzerinde siyah noktalar, sivil- cebime koydum. Hastaneden çıktım. yağı kırılmış. tedavi edilmek üzere Balıkll 

celer yok ta yalnız fazla yağdan parlıyor- Dört beş yüz metre kadar yürüdüm. Rum hastanesine knldınlmışbr. 
sa sabunlu su ile yıkayıp şu sudan süriin- Kocamustafapaşaya yaklaşırken, ar - Bir adam pilavdan zehirlendi 
mek kafidir. Öteki reçetelere lüzum yok- kanıdan beyaz gömlekli iki hademe Fatlhde İskenderp~a mahallesinde Aile 
tur. koşarak geldi Yakalayıp cebimden çal sokağında 18 numaralı evde oturan Edirne• 

Bir kaşık taze limon suyu. dığım morfinlerle kokaini aldılar. Bun 11 AH oğlu 324 doğumlu Salim, evinde yedlfl 
İki k~ık içine yarı yanya su katılmış ları, mübtela olduğum için, kendim kul pllfı.vdan zehirlenmiş, gece yarısı zehirlenıne 

taze, çiy süt. }anacaktım. a!Ameu gösterdiğinden cerrabpaşa hastane-
Gün aşırı hatta üç günde bir defa kul- Haklın Kamil, suçlu Abdullahın bu sine kaldırılmıştır. 

lanılsa olur. itirafından sonra, suçluyu yakahyan Emniyet müdürlüğü Sanasaryan * hastanenin eczane hademesinden Ha - hanına taşınmakda devam ediyor 
Eau de Cologne 250 gr. mid oğlu Hasanla Hakkı oğlu Hasam İstanbul Emniyet MUdürlüğüne tahsis e-
Eau de roses 240 gr. şahid olarak dinlemiş, suçluyu, sirkat- dilen Sanasaryan hanında yapılmakta olaJI 
Borax 10 gr. ten altı ay hapse mahkCtm etmiştir. An tnmlrat kısmen ikmal ed1lml§, bazı ıubele -
Yağlı, sivilceli, mesameleri açık cild- cak, çalınan eşyanın kıymeti az oldu. - rin taşınmasına. başlanmıştır. Blrincı ıube, 

leri hırpalamadan düzeltecek bir güzel- ğundan, bunun üçte ikisini indimuş, bet altı gün evvel taşınmıştı. Dün de, ıkincl 
lik sütüdür. Abdullah, iki ay hapse mahkUın ol - şube ile muhasebe taşınnnştır. Bugün dl 

Mevı·m yemekleri: 

Hiadi f ırı:ıı 
Semiz bir hindiyi temizleyip tencere

ye koyarak haşlamalı, yumuşamağa baş
layınca çıkarıp bol soğan suyu, tuz ve 
biber ve arzu edilen baharlarla içini ve 
dışını ıslattıktan sonra üstüne biraz yo
ğurt veyııhud çalkanmış yumurta sarısı 
sürmeli. Arzu olunursa domates suyu ve 
yahud rnlandınlmış domates peltesi de 
sürülebilir. Fırın tavasına konduktan son
ra biraz da et suyu ilave ederek fırına 
koymalı, ara sıra tavadaki sudan bir ka
şık alıp üstüne sürmeli, nar gibi kııann
ca çıkanp soğumadan yemeli 

* Karnabahar tavası 
Karnabaharı tuzlu suda haşladıktan 

sonra çiçeklerini ayn ayn kesip una bu

layarak kızgın zeytinyağına atıp kızart
malı, sonra tabağa çiçekleri yukan gel
mek üzere dizip üstüne sarmısaklı yoğurt 
C:ökmeli, üzerine de çiğ zeytinyağmdan 
birkaç damla gezdirmeli. 

muştur. 

Kurnaz bir hırsrz mahkOrn o'du 
nakle devam edllecek, nihayet on güne ita • 

dar, Direktörlük ve bütün şubeler Sanasar • 
yan hanına taşınmış bulunacaktır. 

Dün. Tahtakalede kahveci Nevşehir-
li, mükerrer sabıkalı İbrahim, 16 ya - Feshedilen maden imfyazları 
şında hallaç Ahmedin arka cebinden imtiyazı 22 k~nunuevvel 1325 tnrlhll ter• 
4 lira parasını çalarken, çok enteresan manla Behice, Makbule ve Faik uhdelerın• 
bir şekilde yakalanmıştır. Hadise şöy- verilen Edirne viU\yetının uzunkoprü 'kaza" 
le olmuştur: sına bağlı Kestanbolu kôytındekl llnytt ma· 
Unkapanı bekçilerinden Hüseyin ü- dcnne ımtıyazı 5 Haziran 1927 tarlhll karar

nal, sabıkalı İbrahimi Hasırcılar cad _ name ile Tevfik Fikri ve arkada§lan uhdt
desinde dolaşırken görmüş, gizli gizli sine verilen Çnn~kkale vfüıyetlnln Lf\psed 
takibe başlamıştır. İbrahim, bir aralık, kazasına bağlı Gorecı köyündeltl demir ma• 

ar bir satıcıdan para çantası al _ denlnln, imtiyazı 3 Şubat 1932 tarihli karar· 
:;~a olan hallaç Ahmed.in arkasına namelerle Lületaşı Türk Anonim şirketi ub• 
kalabalıkta yaklaşmış, arka cebindeki desine verllen Eskişehir v~layetıntn s~rlSlJ• 

• • w. • Matrı, Sepetçi, Kemikli koylerlndeki Lule "' 
.ı4 lirasını ıki parmağile çe~, arka - taşı madenlerinin imtiyazı 4 Ununuevvel 
smdan dolaştırarak yan cebıne yerleş- 1927 tarihli kararnameyle Mehmed Tevrıı. 
tirmiş, orada bulunan bir sandığa otu- Fikri ve arkadaşlan uhdesine verllmlş oıats 
rurken bekçi Hasan yetişerek yakası- Çanakkale YllayeU merkez kazasına ba11' 
na sanlınış, parayı meydana çıkarmış- çaymurt köyündetl bakır madeninin imtl • 
tır. yazları, İktısad Vek!\leUnln tetllftle ve Şft " 

Dün Sultanahmed üçüncü sulh ceza rayı Devlet Umumi hey'eU kararları üzerlııf 
mahkemesine verilen İbrahim, suçunu icra Vekilleri hey'etince feshedilmiştir. 
inkar etmiş, bekçi Hasanla Şevket şa - Ereğli kömür havzasının Kosatzı mevki "' 
hid olarak dinlenmişler ve parayı nasıl indf! bulunan 293 numarab kömür oc:ıtın• 
çarptığını anlatmışlardır. aid ruhsat tezkeresi de iptal edllml§tır. -d 

1 Bacah.-.ızın masharalıhları : Haksız şüphe 

1 

• 
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13 Birincikinun 

"Ben bir hmarhane kaçkınıyım!., 

Taş odanın duvarlarında 
gördüğüm garib yazılar 

• • !/ 

-~-------·~ Eğlence 
ehirıerinde 60 

"Vakvak Ahmed burada 4 saat kaldı"' "Dilerim Rabbi 
't aaladan Allah Raif denilen insaf sızın canını. alsın .... ,. 

Röportajı ~pan: F anılı Kiiçiilı 
(T9rellm .. ıtUbu bakla ~ 

Eğlenmek için kaç para 13zım?ı 
On, on beş franga kağıd çekenlerle, elli bin franga 
kağıd çekenler aşağı yukarı ayni heyecanı duyarlar 
-14-

- Nereleri gezdiniz? Gittiğiniz yerler 
nasıl, ucuz mu bari? 

İşte herkesin ilk önce birbirine sorup 
araştırdığı hep bu. Bir sırasını bulup bel
ki kendileri de biraz dolaşmayı, şuraya 
buraya gitmeyi kurmuş oldukları için, öy
le olmasa bile hiç olmazsa anlayıp öğren
mek için önümüze gelen sorar: 

- Yeyip içme, üst baş, oteller, pansi -
yonlar ucuz mu? 

Ucuz, diyecek olursanız inanarnıyan -
Iar da var; bazılarından pek pahalı diye 
duymuşlar da ondan. 
Yabancılar, dünyanın her yerinde al

datılmıya, arada bir hiç yoktan, boş yere 
• • · b" ·-~-istifade ederken ı MuharriT deli olmanın. imana verdiği scı ldhıyetterde. ın_.. bir çok para harcamayı göze almalıdır ar. 

' _ 50 _ - Buraya girenlerin ellerini çözer- Fakat bir kere o muhitin içlerine, yerli· 
• ta ler. lerin y&şadıklan köşelere kadar sokul -

Böylec~ a~~ kapısının sag_ .• ~ Vay canına .. öyle ya, buraya ~ğer dunuz, onlarla beraber yaşamıya alıştı -
nıfınd~ .. kuçü!k. oda~ tıkıldık Kut! girenlerin de ellerini çözüyorlar kı du- nız mı iş değişir. Bazıları bir şehre üç beş 
;yere duştum. . . varlara yazı yazabiliyorlar. Derhal gün uğradıktan sonxa: 

Yazan: Kemal Ragıb En.an 

Burası, küçücük eski ~ evl~ yaygaraya başlıyorum. Neden sonra _ Ne kadar pahalı! 
gusülhanelerine benzer bır oda. Zemin jandarma Ahmed.le Niyazi bizim hüc- Diye başlarını sallıya sallıya oralar _ Bazan yüz binlnce frangı üç beş dakikada alıp verenler, bunu uzaktan 
taş. Bir ot minder bile yok. reye geliyorlar. Ve ipleri çözüyorlar. dan uzaklaşırlar; işte hep bundan, ucuz görenlerin geçirdikleri çırpıntıyı duymazla,- bile 

Duvarlarda yazılar fil~ ~a v~. r:'e- . Şimdi bu taş odada nasıl sabahlama- yaşanabilecek, aldanmadan alış veriş e- ha ziyade ucuzlar; otellerin bile bu iki de uygun düşer, kese için de ... Arada bir, 
tnek buraya atılana deli gomlegı gıy- lı? Ayakta durmak kabil değil. Yere dilecek yerleri öğrenmiye vakit bulama- ay için ayrı bir tarifesi vardır. beş frank verip küçük bir şişe şampan
dirmiyorlar. Kabil olsa da kalksam, şu .Çömeliyorum, dizlerim ağrıyor. Otu - mış olduklarından ... . Bir kere daha söylemiştim: Deauville ya alanlar kendi kendilerine bir ziyafe\ 
Yazıları okusam. . ruyorum, taş buz gibi üşütüyor. Başlı- Hele şöyle Deauvillede on beş, yirmi daha şatafatlı, Trouville, biraz daha ba - qckmiş olurlar. 

H:r tarafını s~yor. Bu vartadB. bır yorum düşünmeğe: gün geçirdiğinizi duyanlar: bayanidir. Birisinde, bugünkü bakımdan Yok eğer, kazinoda Handli racalarl& 
hayli dayak yemışım. . - Ne demiye buraya geldim? Ne i- -· Ooo, maşallah ... Desene para yeme- aristokrat denilebilecek insanlar, ötek.in- Amerikalı milyonerlerle karşı karşıy' 

Sanki ne demiye buraya gel~? ~e; çin taş hücreyi görmek istedim? Aca- ğe gitmişsin~.. de de senenin bir kaç ayını hoşça geçir- akşam yeme~. yemeğe kalkarsanız iş de-
ye gardiyanın başına tası geçU"dim · ba doktorlar teşhisde yanılmıyorlar DiyP. dudaklarını bükerler. Öyle ya, mek için .az çok dünyalığı eksik olmıyan ğişir: Tabldot 75 frangadır ama, hafta -
Burada görecek ne var? mı? Ben sahiden deli miyim? İçime burası: Yerli, yabancı bütün zenginlerin, orta hallıler toplanmıştır. Adı, sefahat nın çok geceleri, 150 franga, 200 franga çı. 
Şimdi ne olacak, yarın sabaha kadar kurd düşüyor. Ya sahiden deli isem, o hosca vakit geçirmek için parasını nasıl dünvasında, Nis ile, Montekarlo_ ile, Bi - kar: şöyle böyle derken hesab pusul~ 

burada mı kalacağım? vakit ne yaparım? Tımarhaneden nasıl h~·~ıyacağım bilmiyen eğlence düşkün- yariç ile yanya~a ~nılan Dea~vılle~e de dört beş yüz franktan aşağıya düşmez. 
Yattı~ yer taş, .?aşı~ın ~!tına ko- çıkarım? !erinin toplandıkları yerler. Bir zaman - gene o orta hallilerın ya~yab!leceğı yer- Bizde de, Boğaziçinde, adı lazım değil, 

na:ak bır ş:y yok. U~telik elim kolum Desene ki kendi ayağımızla deliğe lar ya hesabsız kazanılmış, yahud da ba- ler pek çoktur. Caddelenn boyle boyun- bir istridye lokantasında, bir iki saat 
baglı .. ay~ga kalkabılsem penaereden girdik. Artık her şeye veda etmeli. Si- hadan kalmış. şimdi de gene öyle sayını- ca lok~n:a.lar, bira_.haneler v~rdır; ye - içinde bir kaç yüz Jira harcıyanlar ol • 
yal~aracagım. .. .. • .. . . nemaya, tiyatroya, eğlenceye, gezme- va üşenerek harcanan paraların döndü- meklerınızı oturdugunuz otelın lokanta - O.uğu gibi paralarını sokağa atmak çıl -
. Sıne1?alarda gordugumtiz Amerik~n ğe ... Tıbbı adli ve tımarhane bana deli °ğü yerlerde, bütün 0 milyonların en kısa 1 sında yemek istemezseniz sıra ile uzanan gınlığına tutulan hovardalar, dünyanın 
~lmlenndhe haydud~aril ta:atın.d~n .'?ag- derse ve deli raporu verirse acaba ka- zamanlarda yuvarlanıp gideceği gedik bu l~kantalarda karnınızı doyurabilirsi - -hiç bir yerinoe güçlük çekmezler- öyle L 

~nar: ka r~an, ag?' e ıp ennı çoze~, zanır mıyım, kayıp mı ederim? Delilik j kim bilir nasıl korkunçtur, insana ilk ön- niz. Içlerinde üç kap yemeği 6 franga, leri için burada da bin türlü kolayhk var· 
kendı kendıne ayaga kalkar ya. Bır bana neler kaybettirir?' bö le gelir. Halbuki hiç de öyle değil- sekiz franga verenler olduğu gibi en pa - dır. Fakat siz de, onların yanıbaşında, 
t ··b d · d d' ce Y 
ecru e e eyım e ırrı. Bir düşünelim: a· halısı da on altı frangı, on sekiz frangı üç beş liraya hoşça vakit geçirebilirsi • 
Yarım saatlik bir çabalamadan sonra 1 - Memuriyet alamam, ır. ı k dır geçmez,· hem şarabı da irinde ... Bu lo - m·z. Yer yüzünde bazı meme eiler var ,. 

belimi duvara dayıyabiliyoruın. 2 - Meb'us olamam; ki orad'.l biraz eğlenmek, dinlenmek, bir kantaları hiç de hor görme;iniz. Belli 
Şimdi şu deli gömleğinin ipini çöz- .3 - Ticaret odasına aza olamam, kaç zaman şöyle hoşça vakit geçirmek is- başlı aileler yemeklerini hep burada yer-

nıeğe çabalıyalım. 4 - Belediye azas1 olamam, tiycnlerin gidecekleri yerler, toplandık - ler; ucuzluktan başka, yemek saatlerin -

Kazinoda eHi bin franga kağıd çeken
lerin, bir gecede bır kaç yüz bin frank 

Amerikan filmlerindeki kahraman- 5 - Belediye reisi olamam, lan köşeler pek pahalıdır. Oralarda zen- de burada toplanmayı, herkes daha eğlen- kazanıp kaybedenlerin başlı başına vil -
liları vardır. Otellerde de yatak odasın-lar nasıl yapıyorlardı? Ha, dişlerile ipi 6 - Evlenemem· 

çözüyorlardı. Ala biz de yapalım. Ya- 7 - İntihab hakkım olmaz ginlik demek, lüks demek, her şeyden celi, daha tatlı bulur. Balık, i.ı,tridye, ora- dan başka bir de salonu, ayrıca banyostı 
b ~l b d • evYel pahalılığa dayanabilmek demek - Iarda çıkan küçük küçük midyeler bu lo- olan bir daire kiralarlar. Bunun için de Palım ama, ip arkadan ag ı.. en _e 8 - Veli veya vasi olamam. k d f b bö ı 

deve değilim ki sırtımdaki ipi ısırabı- Buna mukabil: tir: zenginler de ço e a unu ··ye zan- kantafann en başlıca yemekleridir. Trou- günde üç beş yüz frangı gözden çıkar-
ı neder.lerdir .. Bu pahalılığın yamnda ka - ı villede rıhtım boyunda, Deauvillede cad- malı ... Adım başında verilecek bahşişler 
eyim. l - İstediğim gibi küfredebilirim. ,_ .... kçının, boyacının da karnını doyura - delerı·n boylu boyunca, herkes bir yan -I. b"" 1 k d b g·l oldugu· zaman ı · ·' • de ayrı .. Bu adamlar geçen sene bindik-

p oy e ar a an a 
1 

. - Istediğim evin camını çerçeve- bileceğı ahçı dükkinlan, zeytin ekmek dan yer içer, bir yandan da gelene geçe-
k.en Maynard dişlerile ipleri kemıre sini indı"rebilirim 11 d leri otomobille bu sene kalabalığın ara -

d lim ' bulabileceği hakka ar a yok değildir. ne bakar, vakit geçirir ... ~emire koparıyordu. Tecrü~e e e. ·· 3 _ İstediğim kimseyi dövebilirim, 1 "k' . . ortasıdır· e b'"yük k sına çıkm1ktan utmırlar; işt~ bu asrın 
Aah, olmadı. Ne yapsam agz~ ı~lere 4 _ İstediğim kimseyi tahkir edebi~ Yok 0 

U!l ı ısı~. ' n u _e - Sonra, sütle muz, bizim bu en çok has- binbir gece masalları ... Fakat onların ya-
t . · B h d kendımı yo siklik orta hallı ınsanların yaşıyabıle- retini çektiguru·· "z yiyecekler yabancı nı başında yuz·· frankla geçın· menın· yol•'-ye ışmıyor. ey u e yere - lirim, t ı · ~ ' ~ 

ceği oteller, lok.an a ar, gezıp eğlenecegi rnemleketJerin hemen hepsı"nde hem u - bil I Isa ruyorum. 5 - Adam öldürebilirim, 1 nu en er o olsa binlerle lirayı bir 
Son bir tecrübe daha!.. . 6 _Köprüleri bombalayabilirim, yer erdir. cuz, hem de katışıksızdır. Yemeklerden gecede harcamanın verdiği gururdan, 
Gene Amerikan filmlerinde.kı kah - 7 _ Bütün bir şehri yakabilirim, İşle Paristen trene bindiniz, gidece - bir öğününii bunlarla geçirmek mide için (Devamı 14 üncü. sayfa.da) 

k t f ğiniz~:dörtuatumk~ rnd.ipgclm~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ramanlar ipleri duvarın kes .ın ara ı- 8 _Bütün bunlara mukabil asla ce- birinci mevki altmış altı frank. Demek 1\ 
na sürte sürte koparırlar. Bır de onu 
deneyeyim, deneyeyim ama, bunun i- za görmem. ki. üç liranın içinde... Bu bilet, altmış 

Ahla"kın, kanunun her menettifü şe'-•i g·· 'frenden indiniz. ıs· tasyonun Çin her şeyden evvel ayağa kalkmak ~ - J un geçer. 
lazım. Haydi bakayım cambazlığa .. ya- yapabilirim. Ve yaptıklarımdan asıa sağında Trouville, solunda Deauville, or

mes'ul olamam. Çünkü bir deli adamın tasuıdan da bir dere akıyor. Yabancı ise:run saatlik bir çabalamadan sonra a -
ehliyeti cezaiyesi yoktur. niz, çantalarınızı istasyonda bırakırsı -Yağa kalkmağa muvaffak oluyorum. 

Fakat işin bir de fakatı meydana çı- Yarı uyur, yan uyanık bu düşün - nız, şöyle bir dolaşmıya başlarsıınız. Üç 
kıyor. Duvarın keskin tarafı yok. Ne- düklerimi görüyorum ve türlü türlü beş dakika yürüdünüz mü, şehrin tam or
reye sürteceğim? Ayağa beyhude kalk- işler yapıyorum. tasmdasınız. Döviz, Amerikalılarla, İngi-
l'nışız. Oldu olacak duvarlarda neler Böylece uyuyakalmışım. Nasıl uyan- lizlerden başka bütün yabancılann ke • 

k 1 dıg· ımı sizin tasavvurun uza bırakıyo - sesini sımsıkı elinde tutan bir vasidir!.. Yazılı, şunları o uya ım: 
«Vakvak Ahmed burada 4 saat kal- rum. Kemiklerim, vücudüm, her tara- Çaresiz, siz de paranızı idareli barcıya -

dı .. n fım sızlıyor. Vakit bir hayli ilerlemiş caksınız. 
«Dilerim Rabbı Taatadan Allah Raif olmalı, sesler geliyor. Duvara tutuna, Gösterişi, bu tutuma en uygun pansi-

tfenilcn insaf sızın canım alsın» tutuna kalkıyorum. Ayaklarım uyuş - yonlara, otellere uğrarsınız: Günde 15 
«Elbet bir gün buradan kurtulurum. muş .. küçük pencere?en ~~yorum. franga odalar, yemesi içmesi, oda 

O zaman ne yapacağtmı ben bilirim.n Gardiyan Mustafa korıdo~. sı~_ıyor. Taş kirası hep içinde elli altmşı fran-
Yarı insan yarı balık resmi.. ve türlü hücredeki kadınsa şarkı soyl~~?r: . ga pansiyonlar var. Pekfila, hepsi de 

türlü resimler, imzalar, işaretler.. Daha ne kadar zaman geçtıgını bil- yaşanacak yerlerdir amma siz bunları 
Küçük pencereye gözümü iliştiriyo- miyorum. hor görürseniz, şöyle biraz daha ilerler-

rurn, koridorda yalnız ipek pijamalı Jandarma Ahmed kapıyı açıyor.. siniz, işte kazinonun tam karşısında, cad-
hasta ile gardiyanlar var. Karşıki taş - Haydi bakayım kovuşuna, inşallah de üzerinde büyücek oteller. 40, elli fran-
hücrenin penceresinden bir narin baş akıllanmışsındır. ga bir oda. Otelin lokantasında yeyip iç-
gözüküyor. Acaba kim? (Arkası var) mek isterseniz, üç öğün yemekle beraber 

Sesleniyorum: hepsi 80, 90 frangı geçmez. .. Şöyle 20, 
- Komşu nasılsın? Yurddaş: 25 frank daha gozden çıkardınız mı, cad-
- Burada olan nasıl olur?. Bankada bir tasarruf hesabın yok mu? de üstünde, denize karşı, güneşli bir oda-
- Senin de ellerin bağlı mı? Birllttirdiğin paralan niçin evde saklı - da yatabilecek, sofranızda en iyi içkiler 
- Hayır, senin? yorsun? Çalınsın, yansın ve faiz getir • eksik olmadan yaşıyabileceksiniz. Ağus-

mesin diye mi? 
- Benim bağlı... tosla eylfılden başka aylarda ortalık da-

Radyo neşriyatını 
iyice tanzim 
Etmek lazımdır 
Ankara. okuyucularımızdan blrt bize 

gönderdiği bir mektubda radyo neşriya
tının monotonluğundan şikayet ediyor, 
haklı olup olmadığını, ekseriyetin fikrine 
tercümanlık edip et.meditini bilemiyoruz. 
bu ancak blr anketle anlaşılablllr. Oku
yucumuz dJyor ki: 

- Radyo idaresi değişmeden evvel 
programdan şikayet edip duruyorduk. Fa-
kat vaziyet gene ayntdfr. Bugüne kadar 
radyomuzda en ufak bir değişikliğe btltt 

şahid olama.dık. Hın esti taa, eski ha. 
mam. Yine o mahud «Balkonda saatler -
ce. allı yemeni morlu yemeni. Akasyalar 
açarken, esmer buğun ağlamış .• • ve ben-
zeri plaklar gün aşırı t.ekrarl:ınıp dur
maktadır. Hele o cTürkiyede hava duru-
mu. başlıklı çeyrek saatlik neşriyat yok 

mu, hemen bütün dlnleyicflertni birer 
Meteoroloji mütehassısı yaptı? 

F.cnebl memleketlerin radyolan her ak-
fam bir bafka ve zengin programla din-
leyicllerlnl kendine çeker. zevklerini ok-

şarken Ankara radyosu ayni programı 

tatbik etmek, ayni teraneyi dinletmekten 
ve dinleyicilerini bıktırmaktan adetli bir 
zevk duyar. 

Programında bir aaat olan Türk musl-
ki yayımını uzun fasılalaı;la, dinlenıne-

lerle, geç başlayıp, erken bitirmelerle ni

hayet 40 dakikanın içine sıkıştırır kl, btı 

da hemen her akşam ayni makam ve..şar
kıdır. Üç beş gün önce kuUulayıp, uğur-
ladığmuz Cumhuriyet bayramwnızdl 

Bükreş, Belgrad radyoları bile yarımşar 
saatten fazla milli marşlarımızı, haraları-
mızı, güzel ş:ırkllarımızı çalmak suretile 
hem biz dostlarına bir cemile ve hem dt 
programlarınd:ı bir değişiklik yaptıkian 

halde, Ankara radyosu - birkaç söylev 
müstesna - ayni programı talbik eyledi 
ve bu programa yeni bir plak olsun ilave 
etmedi.. 



8 Sayfa 

Suriyede müstemlekeciliğin içyüzü 
Suriyenin birinci derecede 
gayri resmi hükümdarı! .•. 
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Dünyanın 

Birincikiııun 13 

.. 

iyi kalbli artisti 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 1 rafından işgal edilen bir belediye mecli-

büyük memurları hep rthtıma gittiler, sinin r~isi riyaset etmişt~r! 
heyetler halinde, gelen misafiri karşıla- Kardınal, aynı merasımJe, İspanyada 
mak üzere yerlerini tuttular Nihayet, bü- ele geçirdikleri p:ıpasları kesen Frente 
yük misafir, karaya çıkmak üzere vapu- Popular·ın Fransadaki kardeşlerinin hl
run merdivenlerine bastı ve o esnada Be- kim 01duğu Fransız meclisini de ziyaret 
rut şanlı top ~esleıile çınlamıya başladı: etmiş ve ziyaret esnasın?a ke~disi~e 

Eddie Cantor hayatta büyük sı.kıntılar çektikten 
sonra bu mevkie geldiği için fakirlere daima gardım 

eder. Hususi hayatında çok mahcubdur 
Bir, iki, üç, on, nihayet on beş! tantanalı bir surette asker. merası~ :fa Şimdi büyük bir 

Fakat bu on beş pare topıa karşılanan E'dilmiştir. Kr.rdinal Tappuni Parıs de şöhrete erı~iş bu
büYük ~isafir kimdi? Ac.ıba hangi hü- kaidığı kadar rnerasimdE'n merasime do- lunan Edd.ie Cantor, 
kü~darclı? Daha fazla me!'akta bırakma- !aşmış ve bu ar<ada -işe bir de numara ila- vaktile büyük zaru
m.ak için artık haber vert>yim: Kardinal ve edilmiş cılmak üzere- müşarüileyhin ret çektiğini, sinem•· 
Tappuni! sergidekı küçiik kiJisedP ruhani bir ayin ya pek büyük müş-

Dünyada böyle bir hükiimdar bulun- yc.ptığı bile görülmüştür. külat ile intisab etti-
duğundan haberdar olmıyanlar bu ismin I-fazretin şahsiyetine gP.lince, -~u~ulda ğini hiç unutmamış
neye delalet t>ttiğini merak ederler onu da doğmuş, Fransadan kovulup Türkıyeye tır. Bundan dolayı 
anlatayım: Lf.ıik Fransanın sol cenah hü- sığınan Katolik cezvitlerden cfeyiz. al- fırsat buldukça düş
kumetinin topları tarafından selamlanan mış ve harb esnasında Mardin ve Ha- künlere, fakirlere 
bu zat, Antakya katoliklerinin patriği, lebde patrik mümessilı olarak bulunup yardım etmekted:r. 
yahud Suriye ve Lübnanın gayri resmi Fransaya casusluk etmiş ve bundan do- New Yo:k'un fakir 
hükümdarıdır! Ruhani nüfuzunu Roma- layı da bir aralık OsmanL hükumeti ta- bir mahallesinde 
daki Papa'dan, siyasi nüfuzunu da ya- raf mdan hapsı>dilip bu sayede kahraman dünyaya gelen Eddie 
rım asırdanbf'ri papaslan Fıansadan kov- olmuştur. k k " "k 'k pe uçu ı en ye-
rnuş olan Valdeck Rou! sau'nun halefleri . . . ~ . . . tim kalmıştır. Dört 
olan radikal sosyalistlerle sosyalistlerden İşte, Surıyr>nın l::.ırıncı derecedekı gayrı l k d . d 

· h "k " d b L. 'k F ar eşı var ı. Hepsi mürekkeb bugiinkü zümreden alır. resmı u um Arı u zattır. aı ransa- 1 d k d ' 1 k d. .. . d ki f''I. "- "k' . ı· . e en ısınc en kü-
nın en ı uzerın e ı ı na ımıyc mı "k 'd'I '""d * 

Bu muhterem misafir, Sııriye ve Lüb
nanın bu gayri resmi hükümdarı, Roma 
ve Padse bır seyahat yapmıştı. Şimdi bu 
seyahatten dönüyor. Onun avdetinden bir 
kaç gün evvel de Kont dö Martel'in gaze
tesi olan La Syrie gazetesi, Kardinal haz
retlerinin sey&hat!eri hakkında bazı taf
silat vermışti. Bu tafs!Iat da zikre değer 
ıeyJerdir: 

Kardinal Paris'de, ikinciteşrin ayının 

dokuzuncu günü Lion garında, aynı me
rasimle Fransız hariciyesi tarafından kar
§ılarunış, yalnız, A vrupanı11 her tarafın
dan kolay işi~Jir diye. top atılmamıştır. 
Müteakib günlerde Kardinale evveli Pa
ris be~ediyesi tarafından belediye daire
sinde büyük merasimle bir resmi kabul 
yapılmış ve bu kabul resmine de, kürsü
lerinin çoğu kornürıistlerle sosyalistler ta-

. d ~u ı ı er. r, die bü-bu suretle kayıdsız ve şartsız bır eben ea .. d" k b' . . 
olarak kabul ı:dfü n bu patrik efendiye yu ~ ç~ t ' ırçl\oıt ışle-

1 P . k b 1 . . re gırmış ır. faksadı 
karsı yapı an arıs'dckı a u merasımı k d 

1 
. 

• d k' i 'kb b t ar eş erınm maişet-ile bura a ı stı al ve on eş pare op, 
Surivedeki ıni:stemleke siyasetinin bü.. !erini temindi. Gü
tün fçyüzi.inü göstermeğe kafidir. Lübna- nün birinde cşarkıcı 
nın cumhurreısi kaç defa Parise gitti gel- g~rso~lu~~ _vazi!esi
di, zavallı Vatani reisi Cemil bey kaç de- nı gormuştur. Bu 
fa bu seyahati yaptı, fakat, her defasın- cşarkı.cı garsonluk~, 
da da, gerek orada. gerek burada, bu tarz- Arnerıkaya has bir 
da merasim görmedi. Şu dakikada gene 
Paris':ie bulunan Cemil bey, müzakeresi 
yenı bir b:ıhııra kaJmış ohn meşhur rnua
hedenin peşinde Fransa hniciyesinin hu
susi kalem katiblerinden birini görmek 
için kabul odasında yarım saat bekleme
ğe mecbur olurken acaba, benimle bera
ber La Syrie gazetesindeki havadisleri 

,ckumuş olan Berut ve Şam nasv.-~Ustıe
ri ne düşünüyorlar? 

meslektir. Güzel sesli olan w ganonlak J 
yapmak istiyen, servisten sonra diliyen 
müşt".!risine güzel şarkılar okur. İ§te bu 
vazife sayesinde Eddie istikbalini temia 
etmiştir denebilir. 

Hatayda ortalık tekrar karıştı 

Şarkıcı garsonlukta şöhret edinmefe 
başlıyı:.n Eddie'yi ilk defa angaje edem 
radyo kumpAnyası olmuştur. R!ldyod3ti 
mı;yaffakiyetleri üzerine Nevyorkun 
hüyük bir müzikholü kendisine parlak 
bir mukavelename imza ettirmiıtır. Mi!
zikholden ı.onra sıra sinemaya. ge!miştıt". 
Hal~n Eddie Cantor evli olup yetişmif 

beş kızı vardır. Daima fakirlere yardım 
etmekten büyük bir zevk duy~n EddıE:, 
yazları fakirlerin temiz hava almaları _ 
nı teminen büyük bir kamp kurnıUJtur. 
Bundan maada, gerek sinemaya, gerek 
san'at alemlerine intisab etmek arzusun
da bulunanlara yardımlarda bulunmak
tadır. Bugün pek meşhur bir kemancı 
olan Rulıinoff, şöhretini Eddie'ye mt-d
yundur. Amerikadaki radyolard" bugün 
büyük bir 1tibar kazanan iki ~arr.cıyı da 
Eddie yetiştirmi§tir. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
lskenderunda yaralananlar 

İskenderun, (Hususi) - · Antakya
dan buraya getirilen Usbeciler reisi bu 
rada nümayişlere ve büyük hadiselere 
sebeb olmuştur. Reis Zekiyi kurtar -
mak üzere polis dairesile hapishaneye 
hücum edenlerden iki kişi ölmüş, bir 
çok kimseler de yaralanmı.ştır. 

Zulüm devam ediyor 

Antakya 12 (Hususi) - Mütemle -
keciler Türk düşmanlanna silfilı da • 
ğıtmakta devam etmektedir. 

Hatayın her tarafında biiyük hadi
seler beklenmektedir. Türk en kötü 
ve haksız bir şekilde tazyik edilmekte
djr. Tazyikler en çok Kırıkhandadır. 
İskenderunda da vaziyet endişe verici
dir. Antakyada yalnız Türk mahalle -
krinde normal bir hava vardıT. 

Türkçe öğrenmek isteyenler 
mahkemeye veriliyor 

Antakya 12 ~Hususi) - Antakya 

mahkemelerinden birinde garib bir da 
' 'aya bakılmıştır. On beşer yaşında 
dört çocuk, Türkçe öğrenmek istedik
leri için bu hareketleri gayri kanuni 
görülmüş ve kendileri on beşer lira pa
ra cezasına mahkll.m edilmişlerdir. 

Us beciler arasındaki ibtillf kanlı 
aafbaya girdi 

Halcb, 12 (Hususi) - Suriyede Vatani 
partisinin muh:ılifleri olan Usbeciler ara
sında şiddetli ihtilaflar b&şgöstermiştir. 
Bilhassa Usbecılerin Sancak'da çalışan
ları arasında Hıristiyan ve İslam iza a
rasındaki açıklık kanlı safhaya girmekte
dir. Hıristiyan partizanlar Antakyada 
klüblerinin kapanmış olmasına rağmen 

açıktan açığa atıp tutmaktadırlar. Hiris
tiyan Usbecilerle diğerleri arasındaki ih
tilafın. H:ristiyanların bilakaydışart Fran 
siz tarafdarlığı etmeleri, diğerlerinin ise 
Fransızlara muhalif bazı yabancı kay
naklarla dospne münasebet tesis etmeleri 
ve onların ~melinin tahakkukuna çalış
malarıdır. 

~----~~--------···------------~-----Delbosa karşı 
Hazırlanan sui · a 'ld 
Valansiya, 12 (A.A.) - Prag'da harici-

ye nazırı Delbos'a sulkasd hazırlamakla 
maznun Knlomanın isticvabına istintak 
hakimi devam etmiştir. 
Kolomanın ifa<iesinden çıkan esaslı iki 

netice vardır ki o da, kendisinin mütte
him bulunduğu evvel zamanlara aid iki 
suıka~din amili olduğunu itiraf etmiş ol
masıdır. 

TAhkikatta Kolomanın 1928 denberi 
mütıenıad iyen Fransaya girmiye çahşmış 
oiduğu anlaşılmışsa da niçin F ransaya 
gelmekte bu kadar ısrar gösterdiğinin se
bebi meydana henüz çıkarı:iamamıştır. 

Lehistanla Almanganın 
Arası açılıyor 

Berfin, 12 1 A.A.) - Siyasi mehafil, Le
histan tarafından Cermanizm aleyhinde 

yapılmakta olan ınücadeleden acı acı şi
kayet etmekte, Leh memurlarını ve bil-

hassa yukarı Silezyadaki Leh memurları
nı Alman ckailiyetlerjnin statüsünü ta-
nınıamazlık etmekle iıham eylemekte
dirlcr. 

Essr-n'de çıkan Naıional Zeitung-ki B. 
Giıring ile münasebetleri malfundur-

ekal!ivetler hakkındaki Alman - Leh iti

IafJ rının , bazı Leh mehafilinin siyaseti 
~ üzıı :-ıden tahrib eô.ılmiş olduğunu yaz
maktadır. 

·····-·····---···--····---····-·----,---

Hollywood'un en tanınmış gazetecile
rinden bulunan Einstein dahi kendi ye
tiştirmesidir. 

1937 senesınin yeni yıldızlarından olan 
küçük Bobby Breen ile güzel Deanna 
Durbin°i Eadie bulmuştur. 

Boyuna iyilik yapmakla uğrapn Ed
die Cantor, sinemayı dahi ihmal etme
mektedir. En son çevirmiş olduğu (Ali 
Baba - Arabistan Geceleri) filminde yeni 
sosyal kaideler ortaya atmıştır. 

İyi para kazanan bu san'atklnn kazan
cmır.. yarısmöan fazlasını fakirlere dağıt
tığı tesbit edilmiştir. Tabii hay~tın~ çok 

~f'Ciiğt cAli B.ı. - An1ti.1ıtt. r~ıeri > /flmınh 

a.ı (Ali Baba - Arabistan Geceleri) fj} .. 

miııde dahi böyle uçan hali görü~ecektir. 
Eddie Cantor uçan halısının üzerinde 

bir orduya hücum ediyor ve onu kovalJa 
'Jf)r. Filmin en güzel sahnelerinden bin 
olan bu halı hücumu için dokuz hafta 
çahfılmıştır. Bu sahnenin muvaffak ol· 
muı için çevrilmiş olan filmin uzu.nluğU 
2500 metreciir. Bundan yalnız 850 ınetreal 
belen ilmiştir. 

Eddle Cantor için 
Bir Jübile yapıldı 
Bddie Cantor'un san'at alemine intisa

hanın yirmi beşinci senesi münaseb~tıle 
menaub olduğu Fox stüdyosu kcndisıne 
mflkellel bir ziyafet vermiştir. Holly
wood'un bütün sinema mensublarmın iş
tirak etmiş oldukları bu ziyafet için 
400.000 frank sarfedilmiştir. 

Fred Astaire "Nijinsky,, 
.._. c....,., • .., ,.... filmini çevirecek 

sıkılgandır. İtibardan hOflanmu. !>Um Bir vakitler Avrupada pek büyük biı 
nazarı dikkati celbetmekten alnn1r. töhret ~az~ ~ir. Rus san'atkarı var· 
Bundan dolayı kendiaine cHoll wood'ma dı. İsmı NıJinskY ıdı. Yaman bir dansör 
en temiz kalbi. libbı verilmi~. olan bu adam bilahare hastalandı. Elan , * * * da :hastanede bulunmaktadır. 

Hollywood'un büyük stüdyolarından 
Eddle Cantor ucan biri, bu san'atkann hayatını filme aı-
Halı üslilnde mağa karar vermiştir. Bu filmin çevril

mesine yakında başlanacaktır. Nijinsky 
Uçan halıyı ilk defa olarak, budan .. .. . . 

bir hayli sene ene! IÖlt ·ı. ola rolunu yapmak ıçın meşhur san'atkir 
Douglas P'aırbanb'ın B ;~ "ıunm. 1'red Astaire'e müracaat edilmiştir. 
filminde görmüftiik. c • Kabul edip etmediği henüz anl~ılma-

Eddie Cantor'un en 80ll çevannif oldu- Dllflır. 

Amerikada sinemalar fiatlarmı 
arttırıyorlar 

Hollyv•c.odda yapılmakta olan filmle • 
rin ma~"') tt fiatları son zama!llard:ı e • 
hemmiyeUi surette artmağa başladığın • 
dan, sinemalar iyi filmler alabilmek i\in 
fiatlannı yükseltmeğe başlamışlardır. 
Mesele crada büyük bir hararetle mü -
nakaşa edilmektedir. Sinemaların büyük 
bir kısmı bu kararı beğenmemişler ve 
ikinci dizyon olan filmler g:..termeğc ka
rar vermişlerdir. 

Film çevi m.,k ko~ay iş değil 

Parıs, 12 (A.A.) - Çek Lejyon Etran
jerinin eski P!radından Havi:labdel Kader 
tarafındnn tedhişci K u!oman Budaı'ya 
gönderilmiş olan şifreli mektub tercüme 
ecı lm .ştir. Bu mcktub, B. Delbos'a karşı 
Ç~koslovakyada bir suik<tsd icrasının 

rr.utn<;aV\ er old llğunu ve Cezair valii u
mum!c;i B. Le Beau'ya karşı aa bir suikasd 

yapılmrısının düşünülmekte bulunduğu
nu teyıd clmektediı:. 

ıAli Baba - Arabiıtan Ge celttb lilmindcw ı.u. -ı.-. 

Büyük Fransız stüdyolarından hiri 
Tamara adında bir film çevirmi~tir. 
Filmde Mogolistan çarşısı gösterilecek· 
ti. Kar yağışını göstermek lazımdı. 
Sun'i kar yağdırmak için 4 ton asidbo
rik, ve t)Vlerin damlarını karlı göster • 
mek için de 2 00 büyük pamuk paketi 
kullanılmıştır. 
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Sayfa 9 

Ankara lig maçları 
Sert bir oyundan sonra Mu haf ızgücü . 

Demirçankagagı 3 - 1 gendi 
.. 

Galatasaray: 1 - Beykoz: 1 
Ankara, 12 (Te1e!onla) - Lig maçları

nın dördüncü k:-ır~ılaşmasmı teşkil eden 
Demir Çankaya - Muhafızgucu maçı bu
gün Muhafız sahasında oynandı. Bu maç 
herrıen hemen senenin en mühim maçla
rından birini teşkil ediyordu. Bu maçtan 
evvel Ankaragücü ve Güvençspor takım
ları karşılaştılar. Maçı 3-1 Ankaragücil 
kazandı. N~hayet sıra Jrlyült maça geldi. 
Takımlar alkışlar arasında sahaya çd;.b
lar. 

Fenerbahçe Eyübü, Beşiktaş Sü1eymaniyeyi, 
"Yopkapıyı, Vefa da İstanbulsporu mağlôb 

Güneş 
etti 

' Evvelce ilan e'dilmiş oları maçm hake-
mi Ragıb gelmemiştı. Bunun üzerine Mu
bafızgücünden Mazlılmun idaresinde o
yuna başlandı. 

Çok seri cereyan eden oyun zaman za
man iki tarafın üstünlüğü altında geçti. 
İlk devrede ilti taraf müdafaasının çok 
güzel bir oyun çıkarması gol yapılmasına 
imkan vermedi. 

Bu devrede Demir Çankaya takımında 
yer almış olan Fenerli Yaşar güzel mü
dahalelerile göze çarpıyordu. 

İkinci devrede Demir Çankaya hızlı bir 
şekilde oyuııa başladı. Ve ilk 10 dakika 
zarfında oyun Muhafız kalesi önünde ce
reyan etti. 10 uncu dakikada İbrahim De
mir Çankayanın golünü attı. Bundan 

sonra oyun çok sert ve faullü bir şekle dö
küldü. Bu arada Demri Çankaya lehine 
olan birçok penaltıları hakem görmüyor
du. Bu vaziyet karşısında oyuncular da si
nirleniyorlardı. 

Demir Çanbya takımında yer atem 
Yaşar, Fene·r1i arkada§ları arasında 

Gençlerbirliği ise takımda değişiklik yapa .. 
n.k şu kadro ile oyuna başladı: 

Cahid - Kadri, Nuri - Yusuf, İhsan, Mü
nir - Salll.haddin, Ali, Hasan, Keşfi, Mch .. 
med. 

G4Lıtcııcırcıy • Beykoz karşı1aşmasmın en hE:yecan.Zı safhalanndan biri 

• Dün de muhtelif 9tadlarda lig maçları··ı Galatasaray muavinleri çok bozuktu- ( 
lla devam edilmiştir. Alma& neticeleri sı- lar. G [ k l 
ra ile bildiriyoruı:; Muhacimlere gelince; Necdet çok iyi, 0 ra l 

l 

Muntazam devam eden oyun on beşine) 
dakikadan itibaren Gençlerin lehine cere • 
yan etmeğe başladı. Gençlerblrliği mührı. • 
clmleri hasım kaleye şüt atmayıp, muhak -
kak ki topla kaleye girmek istemeleri iyi 
oynayan Harbiye bekleri karşısında netice 
vermiyordu. Devre sonlarına doğru Harbiye
lller hakim oynamaya başladılar ve (42) in-

geldiler. ci dakikada sol iç İzzet Harbiyenin ilk go -

kik 
lünü attı. Ve devre böylece bitti. 

On beşinci dakikada sağdan inkişaf e
den bir Muhafız- akınuııi~ hakem Demir 
Çankaya aleyhirıt 'bır p ·ıı;ltı verdi. Böy
lelikle takımlar 1-l berabere vaziyete 

25 inci da · ada ofsayd vaziyette topu 
İkinci devrede Gençler takımında Keşfi 

yakalıyan Muhafız sağ açığı takımının i- sağ iç, Ali sol iç oynuyordu. Mağliıbiyetten 
Galatasaray: 1 - Beykoz: 1 diğerleri kötü idiler. V.z•m olacak .? 

G ı t la B 
L dü" T k . d Beykozlular beraberliği hak ettiler. O- A 4 

kinci golünü attı. Bu arada, Yaşar sağ içe kurtulmak için çok uğraştılar, fakat kur -
geçti. Geri taraf boş kaldı, Rıza bundan tuıamadılar. İkinci ve üçüncü Harbiye gol -a a asaray ey-.oz n a sım sta -

yuna canlı başladılar. Çok enerjik oyna-ı 
yomunda karşılaştılar. Geçen hafta Beşik- dılar. Bahadır takımı sürükledi. Sadeddin 
taşa karşı iyi bir müdafaa oyunu çıka-

k 
Necdeti güzı:>l tuttu. Şahab her zamanki 

rara bir beraberlik yakalıyan sarı siyah-
gibi takımının en göze çarpan oyuncusu 

lılar dün sarı kırmızılılara karşı da can- oldu. ! 
lı, atılgan bir oyun oynıyarak onlarla da Beykozlular oyuna canlı başladılar. 
1-ı berabere kalmıya muvaffak oldular. Bütün gayretlerile yonuyorlar. Sert çı-

Galatasaraylılar karşılarında canlı, ol- kışlar yapıyorlar. Galatasaray'lılar kor
dukca sert bir takml bulduklarından iler- kak davranıyorlar. 15 inci dakikaya ka
deki iki mühim maçlar*1da oynıyabil- dar bu şekilde geçti. Sarı kırmızılılar a
lheleri için korkak ve bir hayli de yavaş ğır basmıya başladılar. 25 inci dakikada 
davrandılar. Danyal Mehmedi atlattı. Ortaya güzel 

Genç takımın kalecim Necmi dördüncü 
defa birinci takım.da oyııuyocdu. Ve bü
tün bu maçJarda ancak iki gol yedi. Ve 
her ikisi de penaltıdandı. &ı suretle Ga
latasaraylılar ye.ni Avnilerini bulmuş sa-
'tlabilirl~r. 

bir pas gönderdi ve Süleyman Galatasa
raym golü:-ıü attı. 

38 incı dakikada Beykozluların Galata
saray kalesini sıkıştırdığı görülüyor. Ka
zımın çektigi şüt direğe çarptı. Yüzde yüz 
gol fırsatı kaçtı. Beykozlular beraberlik 
golünü atmak için uğraşıyorlar. Fakat 
devre 1-0 Galatasaraym lehine bitti. 

İkinci devrede her iki takım da karşı
lıklı akınlar yapıyorlar. Beykozlular ge
ne canla başla oynamıya başladılar. 40 ın
cı dakikada bir Beykoz hücumunda top 
Celalin eline çarptı. Penaltı.. Bahadir 
çekti.. Beykozun beraberlik golünü attı. 
Galatasaray, Beykoz kalesini sıkıştırıyor. 
Beykozlular da topu taca atarak vakit 
geçiriyorlar. Oyunu fena idare eden ha-

l 
kem iki dakika evvel bitirdi. Netice: 1-1 
berabere kaldı. 

Galatasaray: Necmi, Salim, Suavi - Fa-
zıl, Eşfak, Celal - Necdet, Süleyman, Bü
lend, Haşim. Danyal. 

Beykoz: Safa - Bahadır, Halid - Meh
med, Kemal, Sadeddin - Turhan, Galib, 
Şahab, Said, Kazım. 

Hakem: Feridun Kılıç (Eyüb). 
C. Şahingiray 

Fenerbahçe: 9 - Eyüb: 1 
Eyüb takımı daha ilk dakikalarda müda

faa halinde oyuna başladı. Fenerbahçe bu 
vaziyet karşısında kısa paslarla netice al -

Giine§-Topkopı maçıtıdan bW e11.Stantane mağa çalışıyordu. Bu arada bir çok fırsatlar 

Lig maçlarında klüblerin 
-, 

vaziyeti 
o. G. B. M. A. Y. P. 

Galata•aray 6 4 2 23 9 16 
Fenerbahçe 6 4 1 1 29 8 15 
Be,iktaı 6 3 3 25 9 15 
Güneı 6 4 1 1 21 8 15 
Vela 6 4 1 1 18 10 15 
Beykoz 6 1 3 2 6 11 11 
I stanbul.spor 6 1 2 3 10 11 10 
Süleyman iye 6 1 1 4 7 21 9 
Eyüb 6 1 5 6 38 7 

L 
Topkapı 6 1 5 4 27 7 

son Posta, lig ve mllli k\lroe maçla _ istifade ederı>k Muhafızın 3 üncü golünü lert vaziyeti (3 - 0) Gençlerbirllği aleyhine 
rında en çok gol atacak oyunculara b1- attı ve maç böylece 3-1 Muhafızın gale- getirmlştl. Ve oyun böylece bitti. 
rer kupa ve en çok gol atacak oyuncu - besile bitti. Harbiye takımı vasat bir oyun çıkardı. 
ıarı keşfedec~ okuyucularına da birer Kalecileri orta, bekleri, sol iç ve sağ açıkla-
güzel hediye vermeği vadetmişti. Oku - Burada hakem meselesi hakkında fut- rı güzeldi. Gençlerblrliğine gelince, geçen 
yucularımız için tahmin müddeti gele _ bol federasyonunun nazarı dikkatini cel- sene gerek burada gerekse İstanbulda se -
cek hafta sonunda bitecektir. Şimdi.ki bederiz. Evvelce kabul edip de maç gü- ylrcilere çok güzel oyunlar gösteren ve bir 
vaziyette en ıazıa gol atma rekoru 10 nü maçı idareye gelmiyen hakemlerin ar- çok galibiyetler kazanan bu takım, maale ~ 
gol ile Güneşli Mellhdedir. kasını boş bırakmamalı, haklarında ta- sef bu sene lig maçlarında yaptığı üç maçta 

Listeyi neşre devam edlyoruz! da mağlup olmuş, bu maçlarda on bir gol 
ıt gol Melih (G), 9 rol Şeref CB. J. K.) kibat yapmalıdır. yemiş. ancak üç tane atabllmlştlr. 

7 gol Murad (G), 1 rol Süleyman (G. S.): Selim Tezcan Ferd itıbarile kıymetu oyunculardan te -
6 goi Şükrü (V.), 6 rol Necdet (G. S.), Harbiye: 3. Gençlerbirligı-.: O şekkül eden Gençlerin bu mağlüblyetleri ar-
6 ıol Fikret (F. B.), 5 rol Haşim (G. S.), tık takımı, milli kümeye giremlyecek va1.i -
5 rot Niyazi (F. B.), 5 gol Naci (F. B.), Anf;ra, 12 <Hususi) - Harbi - yete getirmiştir. Bu oyunda, Kadri, İhsan, 
4 gol Muhteşem (V.), 4 rol Nazım ye .. manyurdu - Gençlerb1rllği ma - Münir, Salfthaddln Mehmed çOk bozuktu. 
(B. J. K.). 4 gol Hamdi (S.), 4 ıot Bü- çı da dun Şehir stadında oynandı. Oldukça Takımın en iyi ~yuncuları Hasan ve Keşd 
ıend (G. S.). seyirci toplayan bu maça 14,15 de hakem K. idi. Bugün Ge rJnrbirliğl en az puvanla hg-

;,_ _______________ • Hallmin idare.sinde başlandı. Harbiye her de yedinci yeri işgal etmektedir. 

kaçtı. Fenerbahçe ilk golü yirminci dakika. zamanki kadrosunu muhafaza. ediyordu. Selim Tez<'an 
da Niyazinin güzel blr şütile yaptı, Devre 
sonuna kadar oyun çok bozuk oynandı. 

ikinci devrede Bülend Fenerin ikinci go
lünü kafa ile yaptı. Fenerbahçe hfila oyuna 
hakim olamamııştı. Nitekim Eyüb sağ açı -
ğı bu fırsattan istifade ederek bir sayı yap
tı. Bu sayıdan cesaret alan Eyüb açık bir o
yunla beraberllği temine çalışırken, Fener
bahçeliler bu açık oyundan istifade ederek 
üstüste sayı yapmağa başladılar. Artık E -
yüb için kalelerinl müdafaa imkanı kalma
mıştı. 

Fenerbahçe: Hüsameddin - Lebib, Sedad
Mehıned Reşad, Ayten, Esad - Orhan Naci 
BüJend, Şaban, Niyaz!. ' · 

Eyüb: Turgud - Mehmed, Alaeddin - Fer 
di, Şükrü, Mehmed - Fethi, Samı, Adnan, 
Haydar. Haşim. . 

Hakem: Adnan Akın <Istanbulspor) 
Güneş: 7 - Topkapı: 1 

Dün Ta:ıtsim .stadında Güneş - Topkapı 
takımları da tarşılattılar. Oyuna Topkapı -
lılar durgun bir şekilde başladılar. Lüzum -
suz bazı paslarla kendi kalelerini tehlikeye 
soktular. Böyle anlardan istifade eden Me
lih birinci golil attı. Bunu ikinci 'ff üçüncü 

(Devamı 11 inci sayfada) 
---~-·-
::....::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Sadun Galib, namı diğer 
Ahmed Bahtiyara! 

Ben seninle çok eskidenlleıi bir hayli ta-
ll"m münakaşası yaptım. Sen defa da •Sper 
Ansiklopedisinde1> seni spor efk&rı amund • 
yesine tanıtmıştun. 

Üç ıün enel Son Postada çıkan yam 
matbaaya gönderilmiş bir mektubdur. Bir o-
t.uyocunun mektubunu neşretmek.den ltaşka 
o yazı ile biç bil' alakam yoktur. Çok eski • 
den •El üstünde kimin eti ftrf» diye bir o-
yun vardı. Bunu sen de bileceksin. O OJ11.11& 
göre ebe olan kendine Yara.o eli buluncaya 
kadar mükemmelen dayak yer ft her defa-
sında bilemedin kaldll' vm derler •.. 

Ben de sana kısaca ve sadece bu defa 
«Bilemedin!» demekle iktifa edeceğim.., 

Uslan ey dil, uslan a.rtık ihtiyar olmak-
dasm!. 

Ömer Besim --

Fenerbahçe yeni idare hey'eti 
seçildi 

Dün fevkal~de bir toplantı yapan Fener
bahçe müessisleri yeni idare heye't1n1 eeç -
miştlr. 

Reisliğe Adliye Vekili Şükrü Saraçoğlu, 
ildncl reisliğe Sarıyer kaymakamı Hüsnü, 
umumi kitlbliğe Hayri Celü, muhasebeci -
liğe tenlscl Suad, azalığa avukat Ramiz, u
mumi kaptanlığa Zeki Rıza, lmlUml kaptan
lık muavinllğlne de Fikret aeçllmi§lerdir. 

Voleybol maçları 

Maltepe askeri lisesi futbol 
şampiyonu o!du 

Askerl liseler futbol şampiyonası maçı 
Kuleli ile Maltepe arasında dün Taksim sta
dında yapılmıştır. 

Oyun l>a.ştan sona Jı:adar ç-0k heyecanb 
ve zevkli olmuş, iki tarafın büyük gayretine 
n:.ğmen maç sıfıra sıfır berabere bilmiştir. 
Ve puvan farkından dolayı Maltepe şampi· 
yon olmuştur. 

Maltepe: Rıfat - Necdet, Kamran - Sa ~ 

llhaddin, Muhterem, Orhan - Turgud, Bed
ri, Şani. Muzaffer, Hüseyin. 

Beyo~lu Halkevi aalonlarında Voleybol Kuleli: Farlık, Sabri - Abdülkadir, Ha -
maçlanna devam edllm1ttir. Mecidlyeköyü bib, Muzaffer - Hüsrev, Fahir, Bürhan. Ali, 
B. S. K. ye hükmen, Beyoğluapor, Barkohba- Zeki. 
ya 15-6, 15-3, Haydal'pafa Eyübe 15.10, 16-Hı, Hakem: Zabo (Galatasaray) 
15-12, İtalyan mektebi Halkevine 15-4, 15-4, --- .... - ............... __ .. _ , 
Atınspor Galatasaray m ye 15-10, 15-2, Mü Ue Mühendis I araaında idl. Salonu doldu • 
hendis m Arnavudköyilne 15-1, 15-'7, Kur- ran büyük bir aeyircl kütlesinin taraftarı~ 
tuluş Galatasaray n ye hükmen, Mühendia nm gayrete getiren batırmalarlle oynan<b. 
ll Vefaya 15-1, 15-1, Yeni Şlfll Fatthe höt- Birincl devreyi Galatuaray 13-15 kazan<h 
men galib celdller. oıter deneleri de Mühendis 12-15, 12-15 a.ı... 

Günün en haleeanlı ~ OIJatu&raJ I rak maçı kazandı. 

l 

Vefo. - lstanbu.lspOT ma.çırıdan bir gör-ii.ni'.~ 



10. Sayfa ~un 13 

Başvekil nutkunda, Milletler Cemiyeti iflas etti diyor 
Sayın vatandaşlarım, bayanlar, baylar: tidal maddelerin diier memleketJerde bol o- tm, n Pm.Ot üzerinde toplamakt&.JU. K6- sile de ifade edebiliriz. Bilirsiniz ki Mer- yürütülecek yerde, Cenevrede her feYdeJI 

(Baştarcrfı 1 inci sayfada) ( dotnı meyli semı.l§ olmaJd.ılmu.adır. Bam 1Pjm.ııtır· Bu faallyetl batır, kuqun. demir, aı-ıEnflasyonu türkce olarak ibtizal kelime- bir tenzünü ile semereli bir lnkffaf 101unda 

M l k 
. . d .. 

1 
b , tees larak yet~ olml.BI, lstthsalltın genlşle - mör baftMllldakl yeni rasyonel tedbirler - 1_ Ba le 1 en esaalı ve en mühim enel. böyle blr inkişafa mani olmayı 1atlh "' 

eme etJmız e guze ır anane - mesine vesile olmqtur ve bu itibarla mal ıe blrlltte bu madenlerimlZ<k bütün proe - &ezn_a arının . . . . daf eden usullerin vücude getirtknesl ve ta~ 
süs etmişt;r. Ulusal Ekonomi ve Artırma aatm&k iatemıyen memleketler yeniden sa _ ra.mlarlle, plA.niarlle, para.aile i§letllmeğe ha olan vazifelerinden bırm memlekette lŞ bik edilmesi ne meşgul olunmu~tur. 
Kurumu her sene bizi burada toplamak tıf lftllıasını göstermete başlamışlardır. Şu sırdır. Ayni zamanda memleket içinde be - hacmUe beraber para volümünü ayarlı- Milletler Cemiyetinin iflisı 
suretile, millete hesab vermek mecburi- halde bfzim pren.siblmls malımızı alanın ma- nüz mevcudiyeti teabit edilmiJan bir çe>k ma yarak, ikisini müvazi olarak göstermek- Milletler CenıiJ'etiıa.in tam surette ını. 
yetıni ihdas etnııştir. Iını alırız .esasına iatlnad et.tıti iç~ _ııeare - denler vardır. Bunlann bir klamı t.ezahürat tir. Klasik nazariyede derler ki Merkez b11rün miinatqa rötürme-ı n isbata lhti .. 

_ , . . be d t1m1s tabü teklinde Te aeyrinde yuruyecek - halinde bulunmut, bir kısmı da bize eski - B kal b t kl takd' de baş- yaç göstermez bir vik.ıadır. 
Bu guzel an anerun tesın altında n e Ur. Ve buna. bilhassa hülimetimis dildcat et ler tarafından işletilmiş, fakat proÇam.m an . ~ unu yap ı an ır . . Bilhassa müteaddid küçük devletlerin 

geçen senelere aid iktısadl hadiseleri hu- metle kendislnl mükellef addeder. ve plJ.nm bıralnlmlftır. !'.ikiler qıettlklerl ka hiçbır şey yapmış olmasalar dahı vazı- Milletler Cemiyetine bağladıklan ümid~ 
zurunuzda teşrih E:tmek istiyorum. Fakat Dahildeki iatihsalat bu madenlerde belki de plinsıs çalışıyorlar- felerini ifa etmış olarak kabul edilebilir- ler, Cenevrenin kollektif emniyet siyase-
sözüme başlamazdan evvel ifade etmeli- Harici ticaretımizln 25 milyon liralık faz- dı. Bundan dolayı eeldlertn l§letttli bu ma - ler. Bizim nazarımızda enflasyon, ihti- tinin hakikatte kolleküf emniyetsizliğe 
yı·m ki memleketin ekonomik hayatında !asına ra-.en dahlldeltl isUhsalatunız ve denlerin ne cevherleri, ne de haJthazırdatl yaçtan fazla para çıkarmaktır, muzırdır. 

' 1»J.1.& kıymetleri hakkında malümatunız yoktur. . . di . doğru götürdüğünün meydana çıkınaSl 
durmadan, dinlenmeden, millete nurlu isUhllit:Atımız ne raddededlı? Elbet te bu p 'kin . --'L-- Fakat ihtıyaç varken enflasyon en şesı-
irsadda bulunan Ulusal Ekonomi Kuru- merat edilecek bir meseledir. Sümer Ban - rogram.ın ı cı S«Uwul le para çıkarmamak, piyasayı dar bir va- üzerine eriyip gitmiştir. 
m~una teşekkür etıneliyirr~ Milletin ha- kın fabrikaları faaliyettedir. Diğer huaa.st Programm 1k:1nc1 aa!buı bunların ted - ziyette bırakmak dahi aynı derecede mu- Moakovamn vaziyeti 

fabrikalar da faaliyettedir. Haricden mem- ltlldn.1 A.mlrdJr. M. T. A. Enatltüail Jeolojik dır V • ·ı · · d-#ts.- Bugün ancak Moskova Cenevre ideali-
yatında en müııim mesnet, ve denilebilir leketimlze bu sene arzettiğim. vechlle fazla tedkiklerinl n bunl&r üzerinde 1• 1etme he - zır · e ouna verı en ısım ~..,on-

h. la - d ş h Id b. ·ın f ti · 'ti ne kayıdsız ve şartsız iman edebilir. Mll-ki, birinci derecede mü ım o n mesnet mal ldhal edllml!}tlr. Bizzat merak ettim, sablarını yapacak, memleketin ı.Wadeaine ur. u a e ız m1 men aa mız 1 -

ekonomik teşkiiattır. rakam istedim. Sümer Bankın 1rKonJonktün ıırzedecektır. Bu maden programı çok mü - barile enflasyonu reddettiğimiz gibi el- letler Cemiyeti müessesesinin iflasına, şu-
T akib ettiğimiz prensibler bürosu bana on aylık hesablannı 'ferdi. Bun tevazi olarak sizlere hediye edllm1ş olması- bette deflasyonu da reddederiz. Bizim i- rada burada hala, evrenselliğinin fi.k.danı 

lar içinde görüyorum kl bl..zlm için hiç şik!- na rağmen üç senenin nihayetinde memle- çin hakikat olan mesele tabii şeklini bul- sebeb olarak gösterilmektedir. Fakat btı 
yet edllmiyen n iyi bir sene addedilen 1936 ketin iş hacmine 14. milyon lira Ulve ede - k ih · -·-·-'- 1- - - suretle düşünmek sebeb ile neticeyi bir-Bizim ekonomik hayatımızda takib et

tiğırr.iz seyir, tedkik edilirse görülür ki, 
ır.emleketin hayatına en muvafık olan u
sul ve prensıhler kabul edilmiştir. Bu 
prensıblerin bura::ia tafsilatile arzedil
mesi hiç şübhe yoktur ki hepimizi sıkar. 
Ben bunların ana haUuı üzerinde ta-
vakkuf edeceğim ve aynı zamanda hadi
sel"re birer birer temas edeceğim: 

Arkamızda bıraktığımız sene beynelmi -
leı ekonomlk vaziyet itibarile çok muhtelif 
manzaralar göstermiştir. Billrsinlz ki tica -
rette ve ekonomlde şart esası 1.stlkrardır. Bu 
na rağmen geçen yıl biitiin cihan hayatı ik
tısad1yesinde istikrar görülmemi§ ve bllilds 
zaman zaman bu istikrar bozulmuştur. 

T e.slibat devresi 
Buhranın nihayete ernıet: üzere olduğu 

farzedildlğl bir anda cihan siyasi ha.yatının 
tesirlle olacaktır ki bir tesllhat devresi baş
lamıştır. Bu tesllhat devresi bazı lptıdal mad 
delerin alınmasını temin lçin hararet gös -
termı.,tir. Ve ticaret hayatında bir ilerleme 
llamlesl vukua gelmlşt.ır. Buna makQ.s ola.. 
rak bazı memleketler dalma satıcı oldukla
rı. fazla mal satmak ihtiyacında bulunduk
ları halde büyük ihracat kablllyetıertnln a
~aldığını açıktan söylemekte tereddüt et -
memişlerdir. İstikrarsız diye tavsif ettiğim 
hadise budur. Fakat memleketfmmn harici 
ticareti üzerinde bunların tesiri görülmüş -
tür. Evvela bize çok mal satmak l'e bizim 
prensibimiz itibarile ne tadar çok mal satı
lırsa o kadar Türk malı almak iktiza eder -
ken bazı memleketler mal satmak kapasi -
teslni kaybettiklerinden dolayı bizimle a1lf 
Terlşlerinde sekte olmuştur. 

Harici ticaretimiz 

senesine nazaran 1937 senesinin on aylık he cektir. Bu memleketin 1f hacmlne u milyon ma tır ve tiyacuılU.Ul para vo umunu 
sabı yüzde 51 nlsbetlnde bir ıstıhlA.k fazla - m.'fe etmiş olmak.la beraber blslm için da- ciddi ve samiınt bir surette ayarlamaktır. birine karıştırmaktıı:. Evvela Japonyayı, 
lığı kaydetmektedir. Bu bize isbat eder k1 ba hususi bir kıymetl de haizdir. o da, dö- Merkez Bankamız bu nokta üzerinde sonra Almanyayı ve şimdi de İtalyayı 
milletimizin alış kabllly~tl mütemadiyen ve viz membaımızı kuneUendirecektir. Çünttl şübhesiz ki h~ır, ve hassas buluna- Milletler Cemiyetinden çekilmeğe mec -
müt.eval.lyen yükselmektedir. CAlkı§lar). metaı üzerinde alış verif döTlzle J&pılmak - caktır. Hükfunetten de lhım gelen mü- bur eden sebeblere, esaslı kusurlarının, 

Klering hesablan tadır. zahereti elbette görecektir. bunun yapılışında ve üzerinde hikim o-

Burad&, diler blr bahse geçmezden ev - Mütevazin bütçe D•hlD elbnlyet, h•rlcl lan siya.si temayüllerde bulundulunu a-
veı, müstahslllerimlze b1r noktayı hatırlat- Ekonomi denince ~nansm, mall,1eDbı , çıkca isbat etmiştir. 
mat istiyorum. Bizim harici ttcaretımtz A.de· hatıra gelmeı:nest ı&Jri :tabiidir. Acaba ha- •mnl~et Milletler Cemiyetinin esasındaki. ku-
ta bir hesabı cart tetllndedlr. Malthn olan ricl t.ıcaretlmbdetı 1nklfaf bu memlekett.e Ekonomik meselelerin, mali metelele- surları kısmi ıslahat ile gidermele çalıf" 
tlering hesablarıdır. mall menabll to.rse etmeden J&Pılan. }fler rin ve para biriktirmenin bağlandıfı bir 

Klertng heaablannda 2'1 milyon llra b1 • iş hacmin1D çotalmuı, mall 't'U11et1mlz il - fakt- dır 0 fakı- _ i5mini bilirsi- mak beyhudedir. 
rl.kmiş paranuz vardır. Bu para, Türk malı zerinde ne tesir yapmıştır? Elbette merak . Ot' ~ : . orun. . Eğer Milletler Cemiyetine sadık kalan 
alınması kaydı şartlle, cumhuriyet Merkes edilecek bir meseledir. Ma.llyemls pyet dü - ruz, emnıyettir. Dahili eınnıyet, hanci em- büyük devletler, Milletier Cemiyetini hi
Bankasında nakden mel'cuddur. Ayni za - rüst, salAbeW bir eaasa 1st1nad etmetted.lr. niyet.. eğer bu faktörlerden emniyet fak- la siyasetlerinin ciddi bir unsuru olarak 
manda Tiirt ptyuasına ecnebl memlekeUe- Büdcesi kat1. Te a.mtmt olarak mil- törü noksan oluna bunu sehpanın bir a- telakki etmek isterlerse, bu, yalnız onları 
rinln veresiye olarak tıamen kısa .e Jrumen tevazind.lr ve bu lcat1. ff aam1 • yağına benzetebilininiz. Ayakta durması- alakadar eden bir meseledir. Fakat bu 
uzun vadeli olmak üzere toplanan, meballl m1 olarak milteTazln olan büd - . . • 
mikdarı 32 mllyon liradır. Bunlar da vade - cenin bu ball lllnihaye devam edecektir, et.- na iınkin yoktur: ŞJmdi ~~e _azız va- büyük devletlerin Milletler Cemiyetini 
si geldiği zaman Cumhuriyet Merkez Banka.- tlrlleeektlr. (Şiddetli alkışlar). Çiintü, arka- tandaşlarım, emnıyet faktöru uzerinde .devletler aleminin saJAhiyettar bir mü
ama yatacak 1'e Türk malı satın alınacak - daşlar, b1r devletin büdcesl mfltevuln ol - kısaca konuşacatım. Benim görüşüme ve messili ve enternasyonal işbirliğinin yük-
tır. maı:sa hükftmet Jruıınata imkln yoktur. Bil temas ettiğim vatandaşlanmın bana tel- sek organı olarak göstermeğe artık hiç-

Almanyadaki hesablar kfuneti kurmazsa ordusu yoktur. Ordusu ol- kin ettikleri kanaate göre Türkiyede te- bir hakları yoktur. 
mazsa emniyet mesnedi yoktur " blnaena - .. . . . 

Buna mukabil blzlın de yalnıs Almanya- le h mfitenzfn olmıyan bir büdcenln arta- essus eden asayış pmdıye kadar olan geç- Her halde Almanya hükiiıneti İtalya 
da birikmiş paranıız vardır. Bunun mlkdan, &~dan muhakkak bir anarfl beklemek za - miş devirlerimizin hiçbirinde teessüs et- hükUmetile tam bir mutabakat halinde 
ihracat. mevslıninegü g.lrd1limbı zaman 44 mll rureti vardır. Biz bu anarflnln memlekette memiftir. Vaktile tedltikata çıktığımız za- Cenevre siyasi sisteminin yalnız kaba-
yon lira idi. Bu n 18 buçuk milyon liraya doğmasına değil memleketimb hudutJaruı- · b"zi h ta ka t ğımız 
düşmüştür. Fak.at buna. mukabil Almanya dan bakmasına 'dahi müsaade etmıyeeetlz. man, yanı .ı m ~ya rış ı . za- hatli değil aynı zamanda çok fena oldu-
piyamı.sınm Tiirt: piyasasından veresiye sa- <Şiddetli ve ailretli a.lk]flar). İfte büdce mtl- manlarda,_ ~ id~ıa olarak serdedilen ğu hakkındaki kanaatini sarstırmıya -
tı§llldan müteveUJd alacatı .ardır. Yani biz vazenesi bizim nazarımızda bu tadar bassu memleketimizdeki bu şekavet mesele:ı caktır. 
kendi hesabım:r.a asli. açıkta detnız. Bunu bir meseledir. Acaba bütçemlıı ne haldedir? ne olacaktır? suali idi. Ve bunun içindir ki Almanyanın Mil-
bu suretle muvacehenlzde if~de etmekten Bize bir lki mukayeseli rakam okuyacatun: Şekavetin ilmi unutuldu letler Cemiyetine dönüşünün bundan 
mabadım alınan tedbirlerle Türk milstahsi- Blllrslnh ki büdce senesi hazirandan başlar 
il için müşteri bulunduğunu göstermektir. ve ayn bir .senedir ve §im.dl bu ay altıncı Bugün az çot: kadabayılık an'anesi ile böyle artık mevzuubahsolması kat'iyen 

Miistahsilin dikkat edeceği nokta aydır. şekavet merkezi addolunacak muhitleri- .imkansızdır.• 
Müstahsilin sa.dece dikkat edeceği nokta Vergi tahsilAh mizde dahi şekavetin ismi unutulmuştur. Milli Müdafaa Vekilinin nutku 

bol lstlhsalit yapmatıa beraber beynelmilel Vergi tabsllltımızm altı aylıb: Asayiş fevkalide bir surette teessüs et- Ankara, 12 tHususi) _ Artırma ve 
piyasaya göre maliyet natını A.yar etmesi - 1935 senesinde 95 mllyon 1935 seneatnde miştir. Bu şekaTeti san'at ittihaz edebilen 

Hül. "'"ft ı ıc 1936 · nihayetlerlle dl .. ~ b'- ı k u-ızı bugu"n ....... in • Yerli Malı Haftası'nın açıiması münase-~ o ara senesı r. "'!!>er ~ meme e ....... , n a.u - 127 milyon. 1937 aeneainde 147 milyon. (Al- vatandaşlanmız dahi sapanına sarılmış, 
1937 senesi içerisinde harici ticaretimiz, tam kişaf seyrlnl arzettiğtmls vechile tam ml - kışlar). b k di tl rile ka betile Ulusal Ekonomi ve Artırma Ku
manaslle, hususi bir mahiyet arzeyleml.ştir. na&lle bir refah devresine intikal ettirmek Mall politikamız mertnde etonom.1 poll _ hayatlarını iu.at en . gayre e - rumu Reisi Milli Müdafaa Vekili Gcne
Ynni bu bir dönüm noktası teşkll etmı.ştlr. istiyorsak, gerek sınat sahada olsun, gerek tJk•mısda olduğu gibi duracak detWm. Ya,.. zanmaktadırlar. Bu. cumhuriyet rejimi- ral KAzım Özalp radyoda mühim bir nu-
Eğer milletle beraber hükümetinlz bu dö - zirai sahada olsun, mft.!tah.slllerlmlzln_ m .. ut- ,__ zam&nda, B. .... M~u..1~de bunun etra _ nin millete bahtettiği büyük bir nimet- k 

d .ıı.u.ı -. ~ tu söylemiştir. Vekil nutkunda milli e-nüm noktası üzerinde bütün teyakkuzunu laka beynelmilel maliyet natını gösönun e tında çok usun izahat ve maruzatta bulun _ tir. (Alkışlar). 
toplıyarak dürüst ve isabetli hareket etmek tutmalan ve o mlkdarlara göre fstthsalltı dum. ~ burada tatslllta strmetıe slll S ıf k al k konominin faydalarını güzel misallerle 
imkanını bulmamış olsaydı, memleketimiz temin etmeleri kendileri n büyük mllletl - aıJmıat adet barlc.1 addedilebllir. ın avg an yo anlattıktan sonra yerli malların her ih· 
bundan zarar görebilirdi. Mesele ablne ol- m1z lçln zaruri bir keyfiyettir. Akai takdir - Bizim memleketimizde sınıf kavgalan tiyaca cevab verecek bir seviyeye yük-
muştur dlyebllirtın. de a1ınaca1t berhan"" bir tedbir sun·ı olur. Mevduat yoktur, .... 1f ihtirası yoktur, bır· b:..; ... ; ld ği · . 5ı --~ a.&.UA se ı nı söylemiş, ınemleketiinizde ta-

Zirai istihsalatı Ben lsterlm 1d buradan muusatnnı müa - Mevduat tı.smına geçlyonmı. milletin ta- nl fL--ı1- d·..1:L1- yıkı b'f 
tabsll işitsin ve kendls1nin ıruıatma git.sın zancı IU! radded.edlr? cPouvoir d'Achat. nm, ır.e aat la -.- ıUJJUeyen, p ı ır· sarruf terbiyesi ve tasarruf itiyadının git-

Zlral lstlhsalatımız geçen seneye naza - ve tedbir almakta gecttmesin. satın alma kabillyetlnln yütseldlli ve yilk _ mek istiyen ayn ayrı insanlar yoktur. tikce arttığını tebarüz ettirmiş ve tasar-
ran bazı maddelerde eksilt v~ ba.zı _madde - e· . · be l°k program selmekte olduğunu sille arzetmifUm. Buna Hepsi Türk namt. ve vahdeti altında top- ruf hesablannın kısa bir zamanda 200 
lerde fazla olmak suretile bıze buyük bir ırıncı 1 sene 1 işaret etmekle beraber nılllt tasarruf ne rad lan.mtf mübarek insanlardır. (Sürekli ve ırilyonu bulabileceği ümıdini izhar et-
fark göstermiş bulunuyor. Fakat harici ti - Muhtellf zamanla.rda. muhtelif vesileler- dededir? MUll tasarruf her gün büyük ham-
caretlmiz büsbütün başka bir manzaranın le btrincl beş senelik programımızdan bahse- lelerle artmaktadır ve bu tasarruf mem.ıe - şiddetli allo~lar). Memleketimizde bila- miştir. 
tesiri altında kendisini gö.stertyor. d.llm.Lttlr. Ben öyle zannediyorum ki bu sa- ketin 1ş hayatına karışmakla umrana yar _ istisna her fert sayile, kudretile, zekasile Anka.rada 

Şu halde noıcsan idhallt vuku bulduğu nayi programımızın izah edilecek hlç bir dım etmektedir. Çocuklarımızdan ba.şlıyan memleketin kendisine verdiği nimetleri 12 ( 
takdirde, memleketimizde mallar üzerinde noktası kalmamıştır. Yalnız ben burada, bu güzel ldet bütün mWetçe seTe seve tat.- kullanır, ve kudreti, zekisı ve istidada Ankara Hususi) - Bugun baş -
biz de satış için yeni yeni mahrecler bul • hın:urunuzda. şu kadarcık söyUyeblUrim: bıt edilmektedir. Şurasını tebarüz ettirmek nisbetinde müstefit olur. Bunun istüa- lıyan -arttırma ve yerli malı haftası mü 
mak mecburiyetınde idik. Yeni bir mahrec mrtnci beş seneme sanayi programı bitmek isterim t1 tasarruf etmek sadece p.hsl rnen- nasebetile mekteblilerin ve binlerce 
bulmak kolay bir ı., değildir. O, hayatı ve üzeredir. Bunun bittiğini belki gelecek sene faat de~lldir. Tasarrufun m~nasında Dlfll1 desine mani olabilecek hiçbir tedbir, hiç halkın ~tirakile Ulus meydanında bü-
an'aneyl değiştirmek kadar güçtür. burada, tçttmaımızda size te~ır edebllece- ekonomiye hizmet vardır ve tasarruf, hey _ bir kanun, hiçbir engel yoktur ve olını- yük bir toplantı yaptlm~tır. 

İş hacmi genişliyor ğtm. Birinci beş senel!k sanayi programı na eti umumlyeslle bir milletin esas servetini ve yacaktır. (Sürekli alkışlar). Şu halde va- Başvekilin değerli ve canlı nutkun-
Memlekette iş hacmini arttırmak ve ha _ sıl viicude gelınlştfr? Bunun teknik: cihetle- esas sermayesini teşkil eder. B1z1m memıe- tandaşlarımla dahili emniyet üzerinde it-

rtnd tesısatından idare tarzından ve sa dan sonra Halkevi sahnesinde kız lise-ynt üzerinde müessir olan bazı maddeleri en, ' - ketlmlzde bu sermaye kudreti ne haldedir? _?fakı taınımız vardır, görüyorum ki siz 
idh:ıl etmek suretlle ucuzluğu temJn etmek tışlanndıı.n bahsedecek deftllm. Mevduat kelimesi içerisinde küçük ve bü - de beni tasvib buyuruyorsunuz. si talebeleri beş Ylllık endüstri plaru 
prensibini taklb ediyoruz ve bu sebebledir 90 milyon yük cart hesablarla beraber umuml tasar - isimli bir piyes oynadılar. Bundan son· 
ki kontenjanı malüm olan şekilde kaldır - Birinci beş senellk sanayi programı test ruf mlkdarları da dahildir. Bu suretle ma - Hariçde düzenlik yok ra ayni mekteb kızlan halk türküleri 
dık. Kontenjanın kalkmış olması ve satış - sab, inşaatı ~ mütedavil sermayeslle bire ruzatta bulunuyorum: Şimdi harici emniyete geçiyorum. söylediler, halk oyunlan oynadılar, çok 
!arın buna muvazi olarak da temin etmek 90 milyon liraya mal olmuştur. 90 milyon - 1935 senesinde 198 milyon. Bütün dünya gözden geçirildiği takdir- alkışlandılar. 
gayreti bize ne netice verınlştlr? Bunu şlm ıut bir eserdir. Bu 90 milyonluk eser bizim 1936 senesinde 230 mllyon de bütün cihan ıçinde düzenliğin mevcud •-tanbulda 
dl rakamla huzurunuzda arzedeyim: ne mali ve ne de para politikamızı tazyik 1937 senesl haziran gayesinde 2'17 milyon u 

10 yıllık harici ticareUm.lzln mukayese - etmeden vücude getirllm{4tlr. Bunu bu su - -alkışlar. olduğunu iddia etmek fazla safdillik o- Sekizinci Ulusal Ekonomi ve yerli 
sini yapt·~ımız zaman fu rakamları görü - retle lfade etmekten maksadım Türkiye hü- Mllletln tasarrufu budur Te bankalarda lur ve böyle bir iddiayı tekzib edecek, d'" be B 

'«> ü kll , .... la > mallar haftası un saat on şde aş -yoruz: bükilmetlnin her yaptı~ lşde çok hesablı ha- nakid olarak mevcuddur. (S re a~ r · muhtelif memleketlerde hAd.iseler 
1935 senesinde 143 milyon. reket ettl~ini tabll kaynaklarından hiç bi _ Aziz vatandaşlarım, ber sene burada blr rnevcuddur. vekil Celal Bayann Ankara radyosun-
1936 senesinde 158 milyon. r' .... nJ forse etmeden eserlerini birer birer mesele mevzuubahs olurdu. Ben de kısaca da verdiği bir konferansla açılmıştır. 

'-» tem ıw o .. A mnıı para Musolininin nutku ve 1937 senesinin yani içinde bulunduğumuz milletin nazarı takdirine arzetmiş olduğunu bu mevınıa as edeceo.m: u.a Bugünden itibaren, hafta zarfında mek 
senenin on ayı zarfında 133 mllyon lira. göstermektedir. (Alkışlar>. nın istikrarı meselesidir. Milletler Cemiyeti teblerde yerli mallar ve tasarruf hak-

Haricl ticaretimizde fazlalık 90 milyon Türk lirasını modest blr meb- Türk parası Mu.solininln Berllnde Mayıs meydanın - kında konferanslar verilecektir. 
Geçen senenin ayni aylarına nazaran ha- H\ğ olarak telAkt:l edecek memleketler var- Geçen sene ve ondan evvelkl senelerde da cenevrenin aahte ll!hlan hakkında aöJ- Tasarruf ve yerli mallar propagan-

dır. Fakat bizim için maalesef henüz dok - <lerhatır edersiniz ki bir çok memleketlerin lediğl sözler, h!ll kulaklarımızda. çınlıyor. 
rlci ticaretimizde 25 milyon liralık bir faz - san milyon Ura büyük bir paradır. Ve bu bü naralft'"' ço"kınu"ş, inhidam eylemı•, sukut et- Maamaflh İtalyan hükQmetlnin dünkü ita- dasına aid olarak hazırlanan kartonlar, 
la vardır. Bu, Türk ekonomisinin geçen se- hl bi lstlh 1 t hsl1 mem - ..... .., · t ı umA le asılmış 

A İhr yük parayı ç r sa ve :ı - m'"tır' . Bu lnhld&m arasında ayakta rarı ile vaziyeti kat'i surette vüzuhlaştır - ramvay ara ve um ı yer re -neye Uı:ıve edilmiş bir mikdandır. acatı- t i ı ı i l ..., 
baını tazyik etmeden elde e m ş ve ş m z .... ·-an ve ayakta durmasına kat'Jyetıe ka _ ması, esaslı bir ehemmiyeti haiz bulunmak- tır. Ayrıca, bez afişlerden on on beş 

mız geçen seneye nazaran on ay zarfında, 1 B Anasını elbet V\U b 
on mUyon lira fıızla kaydet.mektedir. İdha - görmüş bu unuyoruz. unun m rar verilen Türk parasıdır. Türk milli parası- tadır. Milletler Cemiyeti, u suretle, slyasl kadar Köprü üzerine, 35 " 40 kadar da 
rn.tımız da bu n!sbette yükselmt.ştlr. Bundan te takdir buyulrukrsunuzd. dır. (Sürekli al~lar). Biidcemlz mütevazin. !aaliy~ti için haketmış olduğu bir cevabı al- muhtelif kalabalık yerlere asılmıştır. 
anhyabilirlz kl bu röpriz denllen devrede 3 sene i ma en programı Harici ticaretlmlz bizim içl.n şayanı mem mış 0 uyor. Bunla li 11 t f h k 

b Mllletıer Ce.mJ.yeti, doğduğu günden be - r, yer ma ar ve asarru a -alman tedbirler tesirini göstermiştir. Bütün Hiikf.lmetlnlz ve İktısat Vek!letlniz bu se- nuniyet, vergi tahsilitımız muntazam. llın1- k ed' 
ne ulusal ekonomi ve arttırma haftasında yorum ki Türk pa•·•,..•ı üzerinde toplanabile- rl, dünya siyasetinde günün meselelerinin .kında vecizeleri ihtiva etme t ır. 

cihan hayatında siyasi olsun, iktısadi olsun ·- h te d d mı k 
muıete küçük bir hediye verdi. O hediye üç cek, tekA.süf edebilecek ufak, bulutlu bir nok alllne faydalı suret yar ım e e yece 

}'enı bir sürprizle karşılaşmadığımız takdir- hl tt ld ıı... t u i b t t k 
senellk maden programıdır. Madenlerimiz tn bulunabilir mi? ma ye e 0 Ue;unu amam e s a e me - Adlı· yede deg"' 1·şı.klı•k de diyeblllrlz ki Türk ticareti umumiyetle 1 k 1 ynt d h b i 
Şimdiye kadar bizden maada herkesin malı Eğer Türk parası üzerinde bulutlu bir nok e a mamış, a zaman a ar sonraııı s -

geçen senelere nazaran bu sene bizi meın - · i ltl .., ınd ın fena d ıı.tı hatt" Ank 12 (H A) Adli t fdl. Türk madenleri üzerinde herkes spekü- ta görenler varsa 0 insanlar aslf. samimi de- yası n şa.uar a ya ız e.... ar. ara ususı - ye za 
nun edecek şeklide cereyan etmek istidadı- t hllkell t lrl bll t lasyon yapmak ve dilediği gibi müsbet veya x.uıerdlr. ve Türkün dostu değildirler. e es er e yapmış ır. i~Ieri müdürlügwünü yapmakta olan Mu 
nı gostermektedlr. Bittabi bazı maddelerimiz " "'$ 

üzerinde biraz ferahlık olduğu gibi bazı mad menfi şekilde rapor vermek hakkını haiz ol- (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar.) Sözde idealler zaffereddin görülen lüzwn üzerine es-

delerlmizln satışları üzerinde de sıkıntı mev- du~~:ü=~:c;;i::ıkurduğu müe$eseler mem Altın stoku Sözde idealler maskesi altında, Milletler ki vaziiesi olan birinci sınıf adliye mü-
cuddur. Fakat burada ifade etmeliyim ki lekette bu yeraltı servetlerinin tedkikatım Merkez Bankamızda her sene altın sto- Cemiyeti, gittikçe daha fazla olarak, Versay iettİ.'jliğine alınmıştır. 
ikisini de kül halinde mütalea ediyoruz. tamik etti ve bitirilenler üzerinde tesisatını 1 . • M k hal suretinin muhtelifedkdlazantmlşçWatni mn bir is- Zat isleri müdürlüğü vazifesini ve -

U.. 'd kt t ili kumuzun çoğaldığını bi irsınız. er ez Usmar cemlyetine ter e r. • . . . - k 
mı veren no a yapmağa karar verdi. Bunlardan ran ab - Bankamızın <lıkkatle takib ettiği bir po- Enternasyonal siyaseti, tabii kuvvetlerin kaleten muavın Ismail Hakkı eorme -

Blze bu ümidi veren diğer nokta da gene te hesablarına nazaran rasyonel oldukları . lmak. ve milletlerin bayatı ihtıya"'""'ının mantıkl tedir. 
anl,ıızıJanlar derakap faaliyet saha.sına. atıl- litika vardır. Enflasyona manı o ._... •. , . .,n ekonomi politikası üzerinde tebeddüle .... 
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T aliin garip bir cilvesi 
(Baştarafı. 1 inci !ayfada) 

.Bunlar, Aksarayda, G ündüz sokağında 
6 numaralı hanede oturan mütekaid Bay 
Zaıif Gök~unun piyango bayiine söyledi
ği sözlerdir. 
Meğer, Bay Zarif Göksunun kerimesi 

Bayan İffet, Yakub adında bir terzi ile 
evlenmek üzereymiş. Ve Bay Zarif, Ba
Yan Nimeti, kızının nişanlanmasından 
sonra nedense pek çoğalan görücülerden 
birisi sanmış. Bay Zarif Göksu: 

c- Allah oğlunuza hayırlı kısmet ver
sin... Fakat biz kerimenin başını bağla
mış bulunuyoruz!> deyince, vaziyeti tah
tnin etmekte zorluk çekmedik. 

Böyle yanlı' telakkilerin birçok şekil
lerine şahid olmuş bulunan Bayan Ni
ınet, muhatabının sözlerini hiç yadırga
:rnadı, ve: 

c- Allah, dedi, kerimenizi bahtiyar 
etsin ... Fakat bizim maksadı ziyaretimiz. 
onu değil, sizi görmekti. Benim yüzüm, 
size tamamile yabancı mı geliyor?> 

- Haa .. hatırladım. 
Sonra, sonsuz bir ümid, ve sevinçle 

sordu: 
- Yoksa piyango bize mi vurdu? 
Muhatabının soğukkanlı edası Bayan 

Nimeti, büyiik müjdeyi birdenbire ver
mekten çekindirmedi: 

- Evet ... dedi, size paralarınızı getir
dim! 

- Büyük ikramiye mi? 
- 40.000 lira ... Yani dört bin lira ala-

caksınız ..• 
İhtiyar :nütekaid: 
- Bu para, dedi, kızımdaki biletlerden 

birisine vurmuş olacak!.. Siz bittabi bi
leti görmeden parayı vermezsiniz. Hal
buki kızım şimdi Beykozda. Halasının kı
zına gitti. Bu gece de orada kalacak! On
da tam üç tane bilet vardı. Biletlerini 
sizden aldığını ve bu sefer, büyük ikra
miyeyi mutlaka kazanacağını söylüyor
du. Siz bana biletin numarasını verin. 
Ben ona haber göndereyim. Gelip parası
nı alsın ..• 

- Siz barıa. kerimenizin adresini ver
seniz de, ben gidip bulsam? 

Bay Zarif Göksu: 

- Maalesef... dedi... Ben, Beykoza git
sem evi bulabilirim. Fakat tarif edemem. 
Çünkü ne mahallesinin, ne sokağının a
dını bilmiyorum. 

- KiminlP haber göndereceksiniz? 
- Süt kardeşile . .. Fakat o da biraz ev-

vel Bebeğe, nişanlısını görmiye gitti ... Üç 
saatten evvel dönmez! 

- O halde, dedi, siz, oğlunuzu gelir gel
mez Beykoza gönderin. Kerimeniz, gelip 
gişemizden parasını alsın! 

* Bu satırları· yazışımdan birkaç saat 
sonra, beni telefonla arıyan piyango ba
Yii: 

- Sakın, dP.di, büyük ikramiyenin Ba
Yan İffete vurduğunu yazmayın! 

Ben, bu acaib ihtarın mahiyetini, biraz 
hiddet, biraz hayret, ve biraz merakla 
sordum. 

- Eğer, dedi, buraya kadar zahmet 
edebilirseniz, size vaziyeti anlatırım! 

Mesleki tecessüs, bana, bu davete ica
bet etmek zahmetini göze aldırdı. Bayan 
Nımet bana: 

- Meğer, dP.di, Bayan İffet, bizden da
ima üç bilet ahrınış. Fakat bu ay, 23 keşi
dedir aldığı üç b iletten b irisini bırakmak 
mecburiyetinde kalmış ve büyük ikrami
ye, onun bıraktığı 37244 numaralı bilete 
düşmüş. Biz ise, o bileti, hala onda sanı
ycrduk! 

Büyük bir sevinçten sonra , o sevinçten 
daha büyük bir sukutu hayale uğrıyan bi
ç::ı re Bayan İffete karşı duyduğum büyük 
merhametin acı yükü aHmda ezilerek 
sordum: 

- Şu halde, büyük ikramiyeyi kazanan 
bilet ~atılmadı? 

- Kim derr!iş? Sahibi,· gelip biraz ev-
vel parasını 2ldı b ile! .. • 

Merakla sordum: 
- Kime düşmüş? 

- Muhsin adındı. bir vatmana ... Biça-
re bundan yedi ay evvel, sıhhatinin bo
zukluğundan dolayı işinden çıkarılmış! 

Yarım saat evvel gelseydiniz, kendisini 
görebilirdiniz. Biz, telaş arasında adresi
ni almayı unuttuk. Fakat, paralarını ve
r.it ken, . kendisinden ne yapacağını sor- ı 
cıuk. B:ze sadece: 

- Yaşıyacağım! dedi Ye gözleri sevinç
ten yaşarar:ık ilave etti: 

- Y1lşamak için bundan başka ümidim 
kalmamıştı. Bılmem, bu da çıkmasaydı, 
karım, dörl çocuğum, kaynanam ve ben 
nC'yle yaşıyacaktık? 

İnsan, piyangonun bu isabetini öğre
nince, hayatını mütevazi gelirine uydur
muş bir babanın ve kendisine mes'ud bir 
ömür geçirtchilecek bir zevc kazanmış 

bir nişanlının uğradığı sukutu hayale hiç 
yanmıyor değil mi? 
Şu devlet kuşu, konacağı yeri iyi bili

yor vesselam! 
Naci Sadullah 

E;cada sıhhi tec:bi rrer 
" 

Biga (Hususi) - Belediye doktoru 
Niyazi. halkın sıhhatile ilgili bir çok 
tedbirler almıştır. Ezcümle yiyecek ve 
içecek satan ticarethanelerin .. i~. ve ~ışı-ı 
nı çimento yaptırtmış, ve butun yıyc
cek ve içecek satan ensafı muayeneye 
mecbur tutmuş, ellerine sıhhat şaha- 1 
detnamesi vermiş, malul olanları işden 1 

menetmiştir. 

Camilerde mevcud tabut ve teneşir
leri de bir araya toplatmış ve camiye 
gidenleri bu fena manzaradan kurtar -
mış, kimsesiz ölülerin yıkanması için 
de bir yer hazırlatmıştır. Fakir hasta
ların evlerin de uzaklığını -iikkate al
mıyarak gitmekte, tedavilerine vakitli 
vakitsiz koşmaktadır. 

Bütün 1-..ahvecilerin külüplerini dibin-
den deld irerek birer musluk taktınb 
suyu içilecek musluktan bardağa akıt -
mağa mecbur bırakmıştır. 

Galatasaray: 1 - Beykoz: 1 
(Baş tarafı 9 uncu sayfada) Beşiktaş: Mehmed All - Enver, Hüsnü -

goller takib etU. Bu aralık penaltı oldu. Me- Rıfat. Feyzi, Fuad - Eşref, Şeref, Nazım, Rıd 
lih çekti, dördüncü golü attı. Biraz sonra van, Hayatı. 
Melih beşincl golü attı. ve devre 5 - O Güne- Suleymanlye: Muvaffak - Sabri, Ruhi -
tin lehine bitti. Reşid, Orhan, İbrahim - Hamdi, İbrahim, 

İkinci devre oldukça heyecanlı geçti. Top Daniş, Bürhan, Raut. 
ltapılılar güzel paslaşmaya başladılar. Güneş Hakem: Şazi Tezcan (Günef) 
müdafaası uğraşıyor. 30 uncu dakikada Hay Vefa: 3 . istanbulspor: t 
dar sol bir şütle Topkapının golünü attı. Ve Bu oyun haftanın güzel ve heyecanlı blr 
hAtım oynamaya başladılar. Bu aralık Mu- maçı idi. Daha oyunun ilk dakikalarında Ve 
rad oldukça uzaktan çektiği bir ıüUe 6 ve fa ilk sayıyı yaptı. Onuncu dakikada Vefa 
Yedincl golleri attı. Maç 7 - 1 bitti. Mustafanın güzel şütlle ikinci sayıyı yaptı. 

Güneş: Sata - Faruk, Yusuf - Dan1ş, Re- İstanbulspor bu vaziyetten sonra oyuna hii.
şad, İbrahim - Salahaddin, Ömer, Melih, kim olmağa başladı. Vefa takımı ortalardan 
Murad, Canbaz. yaptığı bir hücumla otuz beşinci dakikada 

Topkapı: Tahsin - Hakkı, Salim - Şeref, merkez muavin LfıtflnJn güzel bir şütlle ü -
Mehmed, Tahsin - Yunus, K!ımll Osman, çüncü sayıyı yaptı. Devre böylece bitti. 
Baydar, Hamdi. . İstanbulspor ikinci devrede oyuna daha 

Hakem: Ahmed Adem (Kasımpaşal güzel başladı. Ve Vefa kalesi önünde yapı -
Beşiktaş: 5 • Süleymaniye: O lan bir hatadan istanbulspor bir sayı yap-

Şeref stadında dün Beşiktaş takımı, Sü - mnğa muvaffak oldu. Oyun bu şekli muha-
leymanlye ile karşılaştı. faza ederek bitti. 
f Oyunun ilk hücumları Beşiktaşlılar tara- Vefa takımı: Muvahhid - Sefer, Saim _ 
ından yapılıyor. Siyah Beyazlılar blrblrle- Süleyman LAUf Abduş _ Mustafa şiik.r-

rtle anlaşamıyorlar, ve daha ziyade şahsi ça- 1 Lütfi Hü~eyin Muhte....... · u, 
lışı ı . ' Y"'""" 

Yor ar. ~ İslanbulspor: Mecdi • Hasan, Samih -
Bu taktık, Suleymanlye beklerinin ener - Hayri Orhan Enver _ Adnan Sabih samı 

Hleri yüzünden oyunun Uk zamanlarında Be İsmaıİ Fahri' ' ' ' 
§lktaş mühaclm hattı müessir bir rol oyna- ' · 
Yamadı. Maamafih, on ikinci dakikada san- Halı:em: Cafer CFenerbahçe) 
trhaf Feyzi frikikten Beşiktaşın Uk golünü 
attı. 30 uncu dakikada gene Feyzi sıkı bir 
§ÜUe Beşlktaşın ikinci golunü atıyor. ve 
devre bu netice ile bitti. 

İkinci devrede, Beşiktaşlılar tam faikl -
Yetı ele alıyorlar ve Suleymaniye nısıf sa -
hasında oynuyorlar. Bu arada Şeref sıkı bir 
Şütıe uçuncü golü, oyunun sonlarına doğru 
da di>rdiıncüyü , Nazım da beşinciyi atarak 
aıaçı 5 - o bitirdiler. 

lskoçya Çekleri mağlOp etti 
İskoçya - Çekoslovakya milli takınılan 

müsabakasında İskoçlar il~ devreyi 3 - o ga
lib olarak bitirmişlerdir. Ikincl devrede iki 
sayı daha yaparak bu maçı kahir blr farkla 
kazanmışlardır. 

Bu müsabakada 30,000 seyirci bulunmuş
tur. Çek milli takımı İngilizlere kar§.l oy
nadığı kadro ile sahaya çıkmıftır. 
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DEFNE Ali KULAGIN ZA KÜPE OLSUN! 
Çeviren : 

K. Neyyir • • 
- Jülyet gene ne yazıp duruyorsun? ı 
Genç kı~, başını kaldırdı, babası gözlü-

ğünü taktı. Kızının yanına yaklaştı: 

EN MÜOHİ$ 
\sT\RA·PTAN 
~ON~A ·• -

- Zavallı çocuğum, gene boş yere göz
lerini neye yoruyorsun bakayım? 

H . Ş B' B" .. ' - ıç... ey... ır... ır şıır. 

Basık alınlı, yayvan ağızlı anne, otur
duğu köşeden bu sözlere omuz silkti. E
vin en büyük çocuğunun ev işleri durur
ken böyle saçma şeylerle uğraşması doğ
rusu pek ayıptı. Biçimsiz ağzı, kocaman 
boynile annesinin küçük modeli, on dört 
raşındaki kız kardeşi güldü. En küçük -
leri olanı haşarı oğlan, istihzayi büsbütün 
açığa vurdu, ıslık çaldı. 

- Neye dair şu şiir midir, nedir yaz -
.iığ:n şey? 

- Şair (B .... ) nin yüzüncü yıldönümü 
için babacığım! Hani şu ... 

Baba, uzanıp yarım kalan yazıyı aldı, 

gözlüklerini düzeltti. Okumaya başladı. 
cO eşsiz şiirlerine• 
cTek bir mükafat istedindi sen, şair• 
•Tek bir mükafat: Bir defne dalı.• 
- Bu saçmaları bırakıp faydalı şey -

!erle uğraşsan olmaz mı kızım? 

* Bu. ilk defa olmuyordu. Jülyet çoktan-
dır evdekilerin edebiyat düşmanlığın -
lan muztaripti. Fakat ses çıkarmıyordu. 
Bu defa nedense kendini mazur göster -
mek ihtiyacını duydu: 

- Bir müsabaka var da, babacığım.. 
- Mı.lsabaka mı? 

- Evet, ( ... ) tiyatrosunda bir (şiir 

ınüsab::ıka) sı yapılacak. En çok beğenilen 
fiİr, halka okunacak. 
Babanın rengi attı, dudakları titredi. 

Yumruğile masaya vurup bağırdı: 
- E artık sen çok oldun. Bu kadarına 

dayanılmaz. Müsabakaya filan giremez
sin, benim iznim olmadan şuradan şura
ya .. 

- Ben dür. yolladım bile baba, fakat ... 
Babanın sapsarı rengi, bu sefer kıp -

kırmızı kesildi: 
- Yeter, diye haykırdı, yeter. Demek 

artık hiç kimseden çekindiğin yok. İzin
siz müsabakalara da giriyorsun. Sus di -
yorum, izahat dinlemem. Vakit geçirmek 
için bilmece çözmek, şiir yazmak neyse 
ne ama, yazdıklarını aleme okutmıya 

kalkışmak olur şey değil. Daire arkadaş -
!arım duyarlarsa kim bilir beni nasıl a
laya alırlar. Sus diyorum, sesini çıkar -
rna. Kan beynime çıkıyor. Madem ki bu
gülünç işe giriştin. Dua et te eserin layık 
olduğu yeri bulsun. Kağıd sepetine atıl
sın. Başka türlü de olacağı yok ya! 

Genç kız, o akşam kavga yatışsın diye 
sustu. Fakat müsabaka günü yaklaştıkça 
içindeki heyecan artıyordu. Şiirinin be -
ğenilmesini kendisi için değil, tapındığı 

büyük şaire layık bir şiir yazmış olmak 
için istiyordu. 

İki ay scmra bir gün baba eve bir loca 
biletile döndü. • San'atlar Akademisin • 

::·.R ..-. 

_ Madem ki bu gülünç {§e giriştin. .. du a et de eserin layık olduğu yeri, kağıd 
sepetini bulsun! 
deki bir arkadaşının işini görmüştü. O da 
teşekkür makamında, hafta içinde yapı -
lacak şiir müsabakası için bir davetiye 
yollamıştı. Ayni gün şairin bir de piyesi 
oynanacaktı. (Şiir müsabakası) hiç hoşa 
gider şey değildi ama (L ... ) tiyatrosun -
daki loca bileti ömürlerinde ilk ve belki 
de son olarak ellerine geçiyordu. Bütün 
aile hazırlandılar, loca hatırı için tiyat
roya gittiler. 

Oyun başlarken Jülyetin heyecanı o 

Bu arada şiir bitti. Jüri reisi: 
c Yazık ki, dedi, bu nefis şiiri yazan 

şairi tanımak şerefınden mahrumuz. Şair, 
yazısına ne imza, ne de adres koyma -
mış. Kendisine verilecek bin liranın da 
bir hayır müessesesine verilmesini rica 
etmiştir.:. 

Locadaki heyecan bir yeri delinmiş bir 
balon gibi birdenbire sönüyor, dudak -
lardaki gülümsemeler susuz kalmış çi -
çekler gibı soluyor: 

kadar büyüktü ki babasile annesi farkına - Delı misin sen a çocuk, ne diye is -
varıp alaya başlıyacaklar diye ödü kopu
yordu. 

Piyes bitince sahneye hakem heyetinin 
reisi çıktı: 
cSayın misafirler, dedi, gelen yüzler-

ce şiir içinden hakem heyeti şimdi oku
yacağım parçayı birinci seçmiştir. Birin
ciliği alan şaire bin lira mükafat ayrıl -
mıştır.> 

cO, eşsiz şiirlerine. , 

cTek bir mükafat istedindi..-> 
Jülyetin kalbi göğsünü delecekmiş gi

bi çarpıyor, annenin yayvan ağzı gitt ikçe 
daha çok yayılıyor, babanın çatık kaşları 
açılıyor, gözleri derin bir sevincin tatlı -
lığı içinde küçülüyor, küçülüyor. Küçük 
kızın ağzı şaşkınlıktan yarı açık. Oğlan 
sevinçten yerinde güç duruyor. 

Şöhret, şeref ve para ... Bir şiir olmuş, 
koca sahneden bu küçük locaya akıyor 
sanki. .. 

- Ne harikulade çocuk! 
- Ben demedim mi, bu kızda bir baş-

kalık var. Yarın dairede herkes tebrike 
koşacaklar. Öbür gün J ülyet gibi bir kız 
yetiştiren anne babanın adı bütün tanı -
dıkların dilinde hayranlıkla dolaşacak. 
Bin lira ile ... • 

mini yazmadın? 

- İnsan bütün ailesinin yüzünü gül -

düre fırsatı böyle teper mi? 
- Sen hayırsız bir evladsın. 

- Parayı almak için ad ve adres ver -
me:c lazımdı. Halbuki siz kaç kereler: 
cSenin bu şiirlerini bir gören olursa a -
lem bizimle alaya başlar. dememiş miy
diniz? 

y ARINKİ NÜSHAMIZDA: 

Hatib 
Çeviren: Faik BERCMEN 

-·,----------···---...... 
Gümeniç muhtarmı öldürenler 

bulundular 
Balıkesir (H ususi) - İvrendi nahi

yesine bağlı Gümeniç köyü muhtarı Re 
cebi öldürmek suçile bu köyden beş ki
şi yakalanmış ve tahkikata başlanmış
tı. Tahkikat sonunda katillerin Şakir 
oğlu Emin ve arkadaşı Hüseyin oğlu 
Halil olduğu anlaşılmı.ş, her ikisi de si
!ahlarile beraber yakalanarak adliyeye 
verilmişlerdir. 

kullanmakla kabildir. 
Bir ham.ede nezle ve gripi geçirır. Harareti ~Or'atle dOş1lrnr. 

Baş, diş, sinir, mıtfsal, adale ağrıları ancak NEVROZlN almak 

suretile çarçabuk defetlilebilir. 

Kat'i Tesir 
icabında günde 3 kaşe alınabilir 

isim ve markaya dikkat. Taklit erinden sakın ımz. 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satın Al na Komisyonundan : 

Mektebin 937 mali senesi sonuna kadar ihtiyacı olan 35,000 kilo ekmek pazar

lığa konulmuştur. İlk teminatı 289 lira ve beher kilosunun muhammen bedeli (11) 

kuruştur. Pazarlığı 15/12/1937 Çarşamba günü saat 14 de yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve pazarlığa gireceklerin belli gün 
ve saatte Gümüşsuyunda Mekteb binası dahilindeki komisyona müracaatlan ilin 
ol.unur. (7943) 

1938 YILBAŞI 

HAVA KURUMU BüYüK PiYANGOSU 
Bü3iik ikramiyesi 

( 500.000) Liradır 
Ayrıca 200.000, 150.000, 100.000 70.000, 60.IJOO, 50,000, 

30.000, 20.000, 15.000, liralık ikramiyelerle ( 100.000, 400.000 ) 
liralık iki adet mükifat vardır. 

Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır ..• 
Biletler : (2,5), (5) ve (10) liradır. 
Vakıt kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 

•Son Posta ,, nın edebi romanı: 3 ben de her akşamki gibi onun elini ya- Parmağımı dudaklarıma götürerek 
naklarırna ve alnıma sürdükten sonra susmasını işaret ettim ve kısık bir ses-

Size misafirlerimi tanıtacaktım de -
ğil mi? 

dudaklanma götürdüm. le ona kalbimi yakan sırrımı anlatma-
- Geceniz hayrolsun anneciğim. ğa başladım. 
Kapıdan çıkarken hatırladım ve geri Se\•gili Emel, sevinçle yatağında ter 

Bir Genç Kızın Romanı 
Başta şüphe yok ki Emel geliyor. 

Kumral saçlı, yeşil gözlü, esmer Jarnıı-

E vvef ki gUnkU ve dUnkU 
kısımların hulasası 

Romanın kahramanı İsınir kız lisesi 
talebesinden Selmadır. Ohıp biteni onun 
ağundan dinliyoruz. 

Bir rece yemekhanede arkadaşı Em.e
lin tabağına tuz doldurdut u için nöbetçi 
muallimden izinsiz alıyor. Bundan mü • 
tttssir değild ir. Fakat biraz sonra mü -
direnin kendisini ~atırdıfını duyunca işin 
rengi değişiyor. 

~ludire fena halde hiddetlidir: 
- Yazık sana Selma, diyor. On sene -

denberi seni öz evladım ıibi batrnna ba
sıp sevmemin miıkıifatım bana böyle mi 
verecektin, sen? 

Genç kız hayrettedir: 

do .. ndu·· m .· t t . d B h 1 zı yanaklı, uzun boylu, çok şirin bir er epıniyor u. ense, e ecanınu ona 
- Bankaya ne zaman gideceğim? geçirmekle sükunet bulmuş gibiydim. kız ... Belki de arkadaşlarım içerisinde 

Muazzez Tahsin Berkand - Niçin? Yatağıma döner dönmez uykunun de- en çok onu sevdiğim için olacak, bana 
S t Cebimde çok güzel görünüyor. Onun beğendi • Be;rof lunda .. ". sokağında.... numarada - erve imi bir an evvel rin uçurumlarına kendimi bıraktım. 

H ayri.. görmek istiyorum da.. . ğim bir şeyi de çok içli ve güzel sesi ..• 
Genç kı:r: birdenbire mektuba kapıyor. l\ılüdiremin gözleri güldü: * Arkad~lar ne zaman bir araya gelsek 

İçinden çıkan kağıdı okur okumaz tiz bir _ Şimdilik paranın tatlı hülyasile Bugün «kuş cıvıllıları•nın şerefine ona şarkı söyletiriz. Mekteb müsame-
sevinç çığlıft koparıyor. Ve derhal mü - arkadaşlarıma bir çay ziyafeti verdim. relerinde de primadonna rolünü daima 
direnin boynuna sarılıyor. yaşa .. onu da yarın düşünürüz. H d ? M"d ' h h • 

em nere e. u ıre anımın ususı o alıyor. - Anneciflm, annecifim.. kazandmı, Koridorlardan ayaklarımın ucuna 
.. k b k t kh dairesinde y l E ı· f k b' kusuru masabakayı azandım .. diyor. asara sıçrıya sıçrıya geçip ya a a- .. a nız me ın u a ır var: 
Sonra anlaşılıyor ki, bir ıazetenln aç- neye girdim. Herkes uyumuştu. Yavaş Misafirlerimi birer birer size tak - Üç senedenberi uzak akrabasından b ir 

tıfı nota müsabakasına ri:r:lice iştirak et- yavaş soyundum, yatağuna girdim fa- dim. ediyorum. Bu suretle onlan siz de bahriye zabitine aşık ... Bütün nasihat-
miş .. birincili.ti kazanmış. Kendisine ıoo k t b' t" l" K lb' benı.m kadar tanımış olacaksınız. Hep- lerı·m, alaylarını, tekdı'rlerı·m ka"r et -liralık bir çetı: ıönderınişler.. a ır ur u uyuyamıyordum. a ı-

Müdire her şeyi anlayınca yüzü r ülü _ min çarpıntısı göz kapaklarımı alnıma si. clzmir kız lisesi s~n. sınıf ta;eb~s~• miyor, Orhan dedi mi kızın haline bir 
yor: doğru çekiyordu. Dayanamadan yerim- dır. Bu nokta pek muhun oldugu ıçın başkalık çöküyor ve durmadan ondan 

- Müs~~ak~da kazandıtm «Kaş cı - den fırladım. Çıplak ayaklarımla ve bir dikkat etmenizi rica ederim. Aramızda bahsetmek istiyor. 
vıltılarııı ısımh beste.yi yarın akşam relip kedi gibi sessiz yürüyüşle Emelin ya- on sekiz yaşından küçük kimse yoktur, 
burada çalacaksın dıyor. Genç kız da ra- _ 1 _ _ _ b k 1 h · b" k Onun gibi güzel bir kızın, başı veya 
zı oluyor. tagına yak aştım; agzımı kulagma deg- ve u genç ız arın epsı, ır aç ay 

kl h t d dişi ağrıyormuş gibi ah, of ederek bir 
[Roman devam t kt J • ] Ôirerek seslendim sonra bu yerlerden uza ara, aya e- du"zu"ye bı'r erkeg-ı· düşürunesine aklun - Bir arkadasımın yemeğine tuz koy

mak bu kadar büyük kabahat midir? dl· 
~ ye soruyor. 

e me e ır _ Emel... nilen ve bence ismi olub cismi olmıyan 
kl d ermiyor doğrusu. 

Müdirenin yüzundeki sertlik acı bir hal - Bu gece bu. meseleden arkadaşla-
Bu sistem birbirimizi sessizce ve ça- mechul bir diyara atılaca ar ır. 

ahyor. Genç kızın hıçkırıklarına rağmen rına bahsetrniyeceksin. 
sesi bir ıslık ribi ötüyor: Kaşlarun çatılm~tı: 

- Sen köşebaşındaki tütüncü acem va- - Niçin? 
sıtasile erkeklerle mektuplaştığını bilrni - - Lüzumsuz yere patırdı ederler de 
y~r mu un? diyor. Genç kızın hayretle - ondan ... Bir iki gün sabretmekten bir 
rıne karşı elindeki mektubu uzatıyor : . · . . . 

- işte diyor. Adres burada .. Selma h a- şey çıkmaz. Haydı şımdı gıt uyu kızım. 
nınıa .. b ir de arkasındaki adrese bat.. { Büyük bir şefkatle saçlarımı okşadı, 

b k d k · · k d « Ah Selmacıgw ım, Orhandan mek -u uyan ırma ıçın ar a aşlarla ara- Bana gelince, bu kocaman dünyada 
d b ld w .. ı b' tub alamadım .. Orhanı göreceğim geldi.. mız a u uguınuz guze ır usuldü. yerim yurdum cmekteb•, anam, babam, 

Şaşkın şaşkın gözlerini açtı .. uykulu ailem ve her şeyim cmüdiremııdir. Bir Orhan hastalanmıştı, ilfilı .. • gibi bin bir 
b k 1 t f t d b türlü baülünç ve yersiz üzüntüleri var. a ış arı e ra ı ara ı, sonra eni tanı- kaç ay sonra hangi rüzgarlara kapılıb 
yınca yorganlanrru :fu.rlatarak doğrul- uçacağımı ve ne olacağımı bilmiyorum. İşte bu kusuru olmasa Emeli daha, 
du Bunu şimdiden düşünmek de istem.iyo- daha çok seveceğim ama gelgelelim 

- Ne var? Hasta mısın Selma? Yü- rum. Lüzumsuz yere başıma ağrı veri- abdal kıza söz kar etmiyor. 
zün kıpkırmızı. yor bu düşünceler... Geçelim. (Arkan vat) 
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[J!_H H İ B AH i S l ER 
Veremin şif ası kabildir 

Bidayette a~laşılan ve tedavi edilen verem, kat'iyen 
Magda'nın beni beklediği eve dönerken mütemadiyen düşünüyordum. Sevdiğim şifayap olur. Aksi takdirde bütün ihtimama rağn.cn 
kadının " Bulursak milyarlar bizimdir! ,, dediği ve~ikalar cebimde duruyordu gitgide vahamet kesbeden bir ink ·şaf a şahit oluruz 

-. TamamiJe, Her Baummı! dıkça asabiyetinden bayağı zayıflamış Yazan: Dr. lbrahim Zati Öget 
O k " Son Posta ,, oın M d f 'h · · k -. nuıı için, mesleğimde bana arşı o- olan ag anın: Veremlileri gruplara ayırıp onları Iak~i ederek.t~tbi~. ~~ etı.?e .. gıtmeme 

lan itimaddan dolayı bu vazife ile ben sergüzeşt romanı - Milyarlar bizimdir! ayrı ayrı müesseselerde tedaviye al - tedır. Onun ıçm butun buyuk doktPr 
:Vzif edildim. Sahte Bauman'ın .gayet ge- Dediği vesikalar cebimdeydi. Hayatıma mak fikri oldukça eskidir. Daha 1856 Jarın fikirlerine tercüman olarak d 
ış bir şebeke başında olarak Istanbula -

28 
- ve şansıma~ karşı birde~.bire kaz~ıla .: da (Brehmer) adındaki doktor, vere - yebiliriz ki veremlerin fena ve va!'ı ır 

geldiği Ve burada evvelce giriştiği büyük nazarı dikkati celbetmemek için gayet az cak harikulade. parlak,. ruy~~da bıle go- min ilk devrinde kabili şifa. olduğuna şekilde inkişaflarının, ve hatta ver, '1l· 

dr-finelE'r üzerinde şiddetle faaliyete ve pek gizli olarak buluşmaya dikkat et- remiyeceğim hır zafe?n eşıg~de bulu: dair olan meşhur tezi malumdur. Yal- den ölüm sebeblerinin birer mes'ı 
gfl\liği meydana çıkarılmıştı. Profesör meliyiz.. nuyordum. O zafer kı onun ugru.nda c~- nız veremin kabili tedavi olabilmesi vardır. Ve bu mes'uliyet bir çok d •! ~lştayn de Suriyerlen avdetinde İstan- _Şüphesiz.. han hadisatının ve harblerin dahı manı- meselesini biraz tamik etmek )azım - doğrudan doğruya hastaya veyahut 1 · • 
uıaa başına gelen vak'ayı ve define hır- Galata ile Tophane arasındaki kahve • vclaları yerinde~ oynatıl~ıştı. Topra~ al- dır. Malumdur ki şifayap olmak muh- tanın muhitine aıddir. Bunlar dedı• · 

sı~\arı tarafından nasıl tehdid olunduğu- ]erden birinde buluşacağımız günü ve tında kalmış mıl~arlar kı onun peşı~de telif suretlerle vaki olmaktadır. miz gibi kendilerine teklif edilen ıeda· 
t.u ilmi mahfellerde işaa edince Viyana saati tesbit ederek kahveden çıktık. Ken- akla gelmiyecek ın~anlar, a~~a gelmıye- Bazı hastalıklar vardır ki kendi ken vlyi tatbika her nedense muvafaknt et
~Zli Polisi vak'adan haberdar ol~u~ ~·e disinden hemen ayrıldım. Son derece he- cek ihtiraı-lar, entrıkalar, mucadelelerle dine iyi olur. Bu devri hastalıklaı·dır . .aıemişlerdir. 
):ı llıen. kendisine müraca~t edı_l~ı~t~r. yecanlı bir halde, o günkü harikulade ha- çarpışmakt~ idiler.. . . Buna karşı tababetin yapacağı: Hasta- Bundan sonra doktorların mes'ul; · 
rcfesör U!ştayn sizi tavsıye ettıgı ıçın berlerle hemen Magdaya koştutn; fakat, Şimdi istersem ~ır ~~re~etı~le bır _çok vı fazla ihtilattan korumak için bir ta- yeti gelir: Doktorların mes'uliyeti \ki 
~n derece giıdi bir surette hemen İstan- ne olur olmaz, takib olunmam ihtimali- insanlar tevkif ed~lebılır~ı. Bır çok ın - kım tedbirlerden ibarettir. Had has - nokta üzerinde tebarüz eder. Ya vak · 

Ula gönderildim. Vazife.mi layıkile tak- ne karşı fevkalade karışık yol1ardan yü- sanlar ölebilirle~di, belki ~~vl~tler ara- talıkların hemen çoğu böyledir. Mik - tinde teşhis etmemiştir. Veyahut teş · <lır ediyorsunliz, zannederim. rüyüp izimi tamamile kaybettiğime tam sında mühim gaıleler açabılırdım. ~ rop vücuda girip toksinleri ile uzvi- his etmiş fakat ciddi ve tıbbın göster · 
._ 'ramamile Her Bauman! Fakat bir bir emniyet getirdikten sonra!.. Diğer taraftan karanlıkta çarpışmaga yeti hastalatmağa başladığı dakikadan diği tedaviyi 1atbik cihetine gitme · ıu:ı1 daha soracağım: İstanbul polisine * hazırlandığım tek, fakat korkunç ve itibaren vücut müdafaası başlar. Hı, - miştir. 

ıı:oracaat edecek misiniz?_ Benim yerimde bir başka insan olsay - müthi§ rakibime, .sahte Bau'."~" haydu- raretin yükselmesi vücudun müdafaa- Nihayet cemiyetin mes'uliyeli gc • 
ll ._Asla! Aman, sa'nn, siz~ seb:b~~i .. s~!- dı ne yapardı. onu bilmem. Fakat ben o duna kar.ş~~·da ha?ısat ha~kı Bauman sından, aksüiamelinden başka bir şey .lir: Cemiyet mücadele teşkilatında Jıas-clını ya .. hatta, Viy~na polıs mudurunun günü Magı.lanın beni beklediği eve dö - gibi kendılıgmden amansız bı.r ~uvvet çı- değildir. talarm tam vaktinde teşhislerinin kon-
r:sından başka, kendi polisimizin dahi nerkcn ıihnimi hayatımda ender vaki o- karmış bulunuyordu. H~kıkı. Bau~an Nihayet bu had hastalıkların mu - masına aid vesaiti ihzar etmemiştir 
u ·şd .1 haberi yoktur.. Jan bir çalıştırma ile çalıştırmıştım. Zi- sahte Bau~ana g~ne benım lşaretı~le ayyen devreleri biter. Vücudun müda- Veyanut veremlilerin icab eden tıbbi 

ı ._Pekala ama, Her Bauman, böyle azı- ra yekdiğerini sür'atle takib eden hadi - galib gelebılec.ektı. B~ .suretle ~~w_mud- faası galebe çalmışsa kanda, kanın se- ve cerrahi tedaviyi kabul etmelerini ~Ve te~kilatlı bir şcrirle yabancı bir selerin arasında şaşırmak, her hangi bir hiş, fakat yegane rakıbım ken.dılıgınden rom kısmında bir nevi muafiyet husu- mecburi kılamamıştır. Veyahut da dok 
tnlekettc tek başınıza çarpışmada mu- hata i~lemek bana tamiri kabil olmıya - ortadan kalkmış ~la:ak ve bır adımda le gelir. Derecei hararet düşer, ahvali torlara da mesleklerınin tam mfınasi -~~;k olacağınıza güvenebiliyor musu- cak miith;ş neticeler verebilecek isti - ~ilya~·lara sahih_ bır ınsan olarak pşaalı umumiye düzelir ve hasta şifayap o - le bilhassa verem hastalığının vaktin -

dadda göriiııüyordu. bır dunyaya dogmuş olacaktım. lur. Ve ekseriya da o had hastalığa az de teşhis ve hastalığın inkişafını tak b EU~~: Bauman, gayet pişkin bir surette İste 12 gundenberi bulmak ümidi azal- (Arkası var) çok uzun bir müddet yakalanmaz Çün etmek ve cemiyeti veremden korumak 

kü kanında o mikroba karşı muafiyet için icab eden müktesebatı 13.yikile 'e
hasıl olmuştur. Zaten muafiyet hasıl rememiştir. 

d.i ..._ Si.z. küçük yardımınızı esirgeme
lte<' biz vazifemizi başarırız, merak etrr. \J' 

.J n. dedi. 
.. naurnan birdenbire gayet ciddi bir 

luzıe: 

b ..._ Ha ... dedi. Muhterem dostum, her 
<ırıgı bir tehlikeden siz çekinebilirsiniz .. 
..._ Rot'iycn. 

b· .... Esasen size düşen tehlikeler mühim 
~ Şey olmıyac~tır. Sizden istediğim 
l :"nen yalnız şu profesör Ulştaynle bir
ı~~c gezdiğiniz -zannedeıim- Kariye ca
~ 1 civarındaki evi bana göstermek, bir 

. ' 
,-.. ı ~~""·<' .. ~ . ":' :.,\_ .. ~~ ~ r' .ı ..... :;.;.~:-. "\ _ _., ·' . . ... ~:~ . . . ' - . . : . . . 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma, nevralji, kırıklık ve b~t~n 
ağrılarınızı derhal keser. lcabmda günde Uç kaşe _ahn~~ıhr. 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla GRIPIN ısteyınız. 

olmasa şifayap olamazdı. Herhalde verem için de mikrobun 

1 e sahte Bauınan'ı nerede ve hangi isim
t~r altında görebildiğinizi söylemekten 

b~~Ui~ Bu büyük yMdımını~ muk~ ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dıJ, hükiımetim size arzu ettiğiniz mik-

Bir kısım şifalar da vardır ki onlar bedene girdiği andan itibaren hareke
ancak tedavi ile kabildir. İşte.verem .d~ te geçmek icap eder. Fakat bunu nasıl 
bu kabildendir. Veremde - şıfa temını tayin etmeli? Muhakkak olan bir şey 
için ilk araz görülür görülmez, sür'atle var ki mikrobun akciğere dahil olma
tedaviye başlamak lazımdır. Ne kadar sile beraber orada tahribat başlar. Fa
erken tedaviye başlanırsa netice 0 ka- kat seriri araz o zaman asla görülmez. 
dar parlak olur. Erk:n tedaviye ~aşla - Az çok uzayan bir gizli hazırlık devri 
mak için erken teşhıs k~ymak lazım - devam eder. Tıpkı kızamıkda olduğu 
dır. Bugün artık ateşle~~n .. başla~ası, gibi. Kızamıkta da mikrobun vücuda 
~e?.zul . ~i~ard~. ~~ tuku~_ek, ok - girmcsile hastalığın meydana çıkması 
suruk gıbı araz g.orulunce henuz verem arasında geçen bir devir vardır. Buna 
başladı diyemeyız! ~u zaman oldukça devri tefrih diyoruz. Veremde de böy
geç kalınmış demektır. le bir devir mevcuttur. Kızamıkta da

arda bir mükafatın derhal tediyesine 
'-'eYahud da arzu ettiğiniz takdirde bir 
§"'ref · ilrn · b "k" d h nışanı ver esme, ve u ı ı şey en 
~!Jgisini i<>rcih ettiğinizi bana bildirmc-

tıı~i d · · · s· d b · • t· e rıcn chnıştır. ız en emm yegane 
~ıcarn, ismimin de hırStzı olan sahte Ba-
_ll-an'Ju kozumuzu halledinceye kadar 

tı~I! te a· •W• ı h" b' • a ~ v ı ettıgım sır an ıç ır rcsmı m -
b<l-:n veya adama faşetmiyeceğinize dair 
lı ana söz vermek dostluğunda bulunma-
1"dır 

lfey.ecan içinde, bir an düşündüm: 
l> ttrafındu bu kadar geniş hırsların çar
~Şlığı defineleri halledecek son vcsika
~r. k?ynun.dn idi. Sahte Bauman'.m ce
t!! ılının sahneden çekiJmcsi elzemdı. Sah-

:Sauınan'm ise canına susamış aman-
tız b· . b l ır düşmanı da karşımdaydı. Istan u-
~n altında, belki hiç kimsenin haberi ol-

<ıc:!an, hayduda karşı kıyasıya bir mü
~.de.le kendi1iğinden başlıyor demek~. 
t .. ıtdıse benim için harikulade isabetli go
ltır Uyordu 
ı/\ncak ak1ıma ilk gelen endişe Magda 
Ci~n ~arid olabilecek tehlikeler oldu. Bu 

etı kat'i surette anlamağa muhtaçtım: 
.., .... lier Bauman! dedim. Vazifeniz yal
•Jl;ı; h 

sa te Bauman'ın şahsına karşı mıdır? 
._:Ne "b"? gı 1. 

tı ._ \'ani ondan başka hiç kimse hedefi
,,. değil midir? 

ı-.. ._ liayır! Benim vazifem sahte Bau
"l<tn• 

ın şahsına karşıdır. 

tı~ Vakit tereddüd etmeden elimi uzat
lq · :Sauman'ın elini büyük bir heyecan

Sıktını: 

~; PekaUı aziz dostum, dedim, size la
ta olan her türlü yardımda bulunmıya 

~ Veriyorum! 

ttı~er Bauman birdenbire fevkalndc 
?tu-ıun olmuştu: 

tı·;; Viyanaya telgraf çekmiyecek misi
. d di. 

n liayır, lüzum yok .. dedim. 
d t auman son derece memnuniyetle, a

<ı tlıinnt•ttar gibi gülüyordu: 
...... 13 r ricam daha var. Hiç bir suretle . . . . . . 

urddaş. 
\'l' . . 
\ 1 ~arlı ltlalı kullanmak, Türk ekonomisine 

1'$ı borcnınuzdnr. 

Hasta ilk, ölüm ve pisi ik getiren fareler! 

ile öldürünüz 
Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük 

her nevi fareleri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri 
kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını 

yağlı bir ekmeğe ve herhangi bir gıdaya sürerek 
farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. Kutusu 10, 
dört misli 25, iki büyük nevi bir arada 30 kuruştur 

Bugünkü tababet o kadar mükem - ima çocuk nezlelendiği zaman ~caba 
mel vesaite mal~ktir ki gerek kar: talı- diğer kızamıklı arkadaşlarla temas et
lilatı, cildi reaksıyon ve _gerekse bıl~as- ti mi diye taharriyat yaparız. Verem -
sa rontgen ~uayenelen tam vaktınde de de en ufak bir öksürükde bile evde 
teşhis koyınaga çok yardım etmekte - aile arasında başka mikrop çıkaran hir 

dir. . . . . şahıs var mıdır? Veyahut çalıştığı mü-
Veremın tedavısının tam ve parlak d da müteverrim kimse 

ti ı ermesi vaktinde tedavinin essese e yanın . 
ne ce er v kl .. k'" d" var mıdır? diye araştırmak mecburı -
tatbikatına başlama A a mum un ur. t• d · · Bo'"yle bir zamanda ortaya 

·· nıru . i e laboratuar muaye- ye ın eyız. . 
Bugu. serır v b" hale gelmiş- atılacak şüpheler ve yapılacak tetkıkat 
nele:ı ~. kadar hassas .. 11: ani verem sayesinde mikrobun çok küçük bir sa
ti~ 1u vucuda d~~hh bı·ası ilı~.ı:u~da husule hadaki ilk tahribatının sür'atle önü a-
mıkrobunun u u ı e vu · . k. b' h 

elen ilk aksülamelleri bile tesbite im- lınmış olur. Işte bu vazıyette ı ı~ .. ~s 
~an vermektedir. Böylece bidayette an tadır ki ~at'iyetle şifayap olur. Butun 
}aşılan ve tedavi edilen verem kat'iyC[l muvaffakıyet sırn buradadır. . 
f;ifayap olur. Aksi takdirde bütün ih - Buna da doktor, hasta ve cemıy.~t 
timamata rağmen ilerliyen ve gitgide yani ÜÇ ~.ol~a~ xa?ılcak makul \'C mus 
vahamet kesbeden bir inkişafa şahid o- bet mesaı bırlıgı ile muvaffak oluna -
luruz. 

Acaba böyle vaziyetlerde tedavinin 
tesiri yok mudur? Ve tedavi ile kabili 
şifa bir bale gelinemez mi? Şüphesiz 
tababette kat'iyet yoktur. Böyle vak'a
lann da kendi kendine veyahut teda -
vilerin tatbikile iyileşmiş şekilleri gö
rülmüştür. Fakat bu artık istisnai bir 
haldir umumiyetle bunlann da teda -
visi ~ümkündür. Ancak tam manasile 
şifaları maalesef mümkün değildir . 

İyi gitmeyen, günbegün ilerliyerek 
fena akıbetlere doğru giden veremler
de bilinmek lazımdır ki bu fena vazi -
yet vaktinde tatbik edilmiyen bir te -
davinin neticesidir. 

Ve nihayet şunu söylemek mecbu -
riyetindeyiz ki bidayette pek hafif ve 
ehemmiyetsiz gibi görülen bir çok vak' 
alarda hastalar kendilerine tavsiye e -
dilen ciddi vesayayı mübalagalı gibi tt! 

K A 

bilir. 
Doktor İbrahim Zati Öget ..... ...................................................... .. 

E 

Grip, Baş ve Diş Ağrıları, Nevralji, Artritizm, Romatizma 
- *** 

o 
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Son Porla'nın tefrikası : 70 
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Saragında 33 

Geçen bilmecemizde kazananlar 
~ı\J ıı Bir 

Haremağasının Hatıralar• 

2 7 İkinciteşrin tarihli bilrnecemiz
de kazananları aşagıya yazıyoruz. İs -
tanbulda bulunan talihlilerin pazarte
si, perşembe günleri öğleden sonra he
diyelerini bizzat idarehanemizden al
maları lazımdır. Taşra okuyucuları -
mızın hediyeleri posta ile adreslerine 
gönderilir. 

Bir masa saati 
Haydarpaşa llBea1 1/ A dan 2750 Eşref Kôp

Alemdar caddesl No. 36 da Nezahet ösdJ. 
Cağaloğlu Mollafenarl çıkmazı sok.ak 1 dl 
Sabahat. 

KOKULU SABUN 
(Son Posta markalı) 1 Konya Gedikli Erbaş Hil orta mek~bl....,. 

de Ali İldemir, Edlrnekapı diş doktoru Uvıır 
oğlu Özdemlr Ölçer, Ankara Askeri tabrtı"' 
laı Basımevinde Orhan Gürman Edlrne~· 
pı Üçbey sokak 41 de Mehmed ' Kurt~1' 
Konya Gd. Erb. orta okulu No. 8 Hüseyin _. 
ten. -.aC 
YUVARLAK DÜNYA KALEM'l~ 

Yazan : Ziya Şakir 

311 s~nesinde Ermeni komitecileri cür'etkarane bir ihtilale atılmışlar, silahlı 
kuvvetlerle t.abıaliyi basmışlardı. Bu haber Yıldız sarayına aksettiği zaman 

Abdülhamid s Jn derecede telaş etmiş, bütün saray muhitini askerlerle çevirtmişti I rmu. (Son Posta hatıralı) 
Bir kol düğmesi Çarşamba orta mekteb l / A dan 345 Fe~ 

Çöngevel, İstanbul erkek lisesi 803 N. özeJOı 
cVeliahd Reşad efendinin adamları mını öğrenmişti. Ondan sonra da, ol olan devlet ve millete sadık yerli Er- Bakırköy orta meltteb l/C den 345 İbrahim Tophane örtmealtı sokak No. 1 de Merndll • 

tarafından, nefsi şahaneye suikasdde kanlı maceraya girişmişti. menileri baştan çıkanyorlar .. isyanlara, öıbaşaran. ha Temizsoy, « üncü mekteb 54 Maslı"• 
bulurunak üzere sureti mahsusada Av- Halbuki; sarayda cereyan eden bu ihtilallere sevkediyorlardı. ALBÜM 44 uncü mek:teb 255 Süheyla Uren, i.staııııııl 
rupadan getirtilmiş bir anarşist...> kanlı vak'adan iki gün sonra; tiyatro Yaşlı ve ağırbaşlı Ermeniler, bu hal- ~ (Son Posta hatırah) . Hacıahmed mahallesi Karakol sokak 44 IJ 

d k k h ··d·· ·· B'"k b. k b 1 1 d m d •. 11 eli O . . Suleymanlye 8 inci mekteb 372 Necdet, Is- N!zameddln. 
Diye; Abdülhami in or u ve ev a- mu urune u r~ten ır me tu ge - er en. emnun egı er . nun ıçın 

1 

tanbul erkek lisesi 635 Halil Beylerbeyi nt KİTAB 
mı'hı tahrik edecek mealde birçok ya- mic:ti. Bu mektubu, esrarengiz bir su - Ermem komitecilerine kat'iyen yüz okul 149 Jale o··zkil, İstanbul' erkek lisesi 97 İs ~·• ~ tanbul erkek Usesi 4/L 724 Ali TÜfPI' 
lanlar söylenmiş, birçok maswn kim- rette ortadan kaybolan kız yazıyordu. vermiyorlar; bunların komite namına lllcrı, Antalya ilse 5 den 962 Sakib, Diyar - Cumhuriyet kız ıısesı 275 Hüsniye, suıtaıı • 
seler, bu vak'anın müşevviki gibi gös- Üç aydan beri kendisini seven ve İs - istedikleri para, silah vesaire gibi ta· bakır Uçak alayı tamirhanesinde Bekir otlu ahmed 51 de Llltft l>ernet, Tarsu.t dan ft • 
terilmişti. Bahsolunan şahıslar arasına, tanbula kadar takib eden zengin bir lehleri, şiddetle reddediyorlardı. Yaşar A~lın, Teki~dat orta okul 8'76 İhsan klll Saffet Haykır otlu Muzaffer, Blvu ~ 

. . • . . B k .t .1 • • . • Ertutun, Izmir birinci Kordon Rıhtım han şabey mahallesi ~kl Mahkeme sok.ak ,. 
devlet ricalinden, saray erkanından, Fransız delıkanlısı ıle kaçtıgını ıtıraf u. omı ecı erın teşvıkıle, 303 senesın 10 da İ. Hamarat. Sıdkı. Cumhuriyet kız lisesi 248 Nuriye, ı<od 
Avrupa hükümdarlarından bazılarının ediyor; Bükreşte evlendiği bu delikan- de hır bayram günü Kumkapıdaki pat- MUHTIRA DEFTERİ ya Od. Erbaş hazırlama okulu 20 A. ~ 
isimlerini karıştırmak şöyle dursun, 1ı ile Fransaya hareket ettiğini bildiri- rikhane kılisesinde bir ihtilal başlangı- Kadıköy 3 üncü orta metteb l / K 542 Nev- Bursa inhisarlar barut depo mildilrtl 05•-

hatta birkaç cesur jurnalci: yordu. c zuhur etmişti. Fakat, vak'ayı tam za- zad Kemal özmerlç, Bayramiç Milli Zafer Ayman Aköz. Haydarpaşa Kültür prenn'°'' 
cBu suikasdin, şehıade Selim efendi Polis müfettişi Lofolon beyin verdiği manında haber alan Abdülhamid· ver- mektebi 34 Ayçin Alabay, Ankara lisesi 229 yomunda Milas öğretmenlerinden Yunus. 

. ·b b w d. •· ·ad tl" . . ' . A. Olcay Diyarbakır Gazi caddesi rakı ve ı KART 
hazretleri tarafından teşvık ve tertı u raporun ne derecede dogru olup ol- ıgı şı e ı emırlerle patrıkhane cı - t-ı- bayt· 1 İb hlm ita b 1 A e itan kız ... ~ HL 

l · l • · b'lm· F k · · k ·arını ask b ta l u un ra · s n u m r Samsun Inonu mektebi 243 Servet Arar' 
edildiğine dair çok kuvvet i şayıa ar mauıgını ı ıyorum. a at ıyıce a - \ er ve za ı memur arına koleji İnci Fuad, Ankara fen san·at atış po- Ankara Genel Kurmay matbaasında Mileel • 
deveran etmektedir.> • lımda kaldığına göre Abdülhamid bu derhal abluka ettirmiş .. işin önüne geç-ı ııgonunda Osman altın, İstanbul erkek llse-1 lld Said ellJe Nuri, Ankara Yokuşüstii Maltl' 

Diyecek kadar cür'et göstermişlerdi. rapor üzerine bu Fransız polis müfetti- mişti. Ve bu hadise üzerine, Enneni si 1566 Memduh, Yeşllköy ilk mekteb 42 Sa- pe Oklaz sokak 3 de Türkin, Foça nülu.t JJI. 
Baba ile o~ul arasındaki dargınlığı bi- şine ikinci rütbeden bir nişan ile, bir komitecilerinin hudud haricine tarde - bahat. Oallb kızı Jale, Çorum orta mekteb 317 il· 

~ ] J MÜREKKEBLİ KALEM h s l M d i d l ··fü•bal lenler, bu vaziyetten istifade etmek is- hayli ihsan vermisti. Fakat bu mesele- di me eri için emir vermişti. an ana • u anya_ P ya e_ a ayı 3- • 

d h . b. · ' . . . F k t B 1 · <Sou Posta markalı) Rıza o~lu Cumhur Guven, Söke kazası ıco 
temışlerdi. en ıç ır suretle bahsedılmemesını . a a • u garıstan ve Romanyaya cagöz o~lu okulu sınıf 4 de 147 İsmet MerfO. 

Halbuki meselenin esası, bunların sıkı sıkı tenbih etmişti. gıden komiteciler, kısa bir müddet son- Kasımpdaşoa ı;>entiz erbaş hazırlamıaoaoskulud samsun orta mekteb :ıı27 Ruh!ar özmerd. 
b k · . . . 931 Niha , azıan eb lisesi 4/B den ua _.r 

hiçbiri değildi. Asıl hakikati, Beyoğlu • * ra .. aş a ısırn_Icr]e ve ecnebı pasaport-! Kaymaz, Beyoğlu Parmakkapı Marmara a- Malatya ziraat müdürlüğü Nez~he TUZ--
zabıtasına mensub Lofolon bey ismin- ABDÜLHA~İD YE ERMENİ larıle tekrar Istanbula gelmi~ler; gene p:ırtımanı No 4ı de Rıdvan, Komisyoncu Bay Malatya lise 5 den 854 H. Cahid, Istanbul 8': 
de'ki (poJts müfettisi) unvanını taşr- KOMITECD. .. ERİ işlerine devam etmişlerdi. j Tahsin kızı Sema Aysu. kek lisesi 4(.L .. d~n~26 Baha Çoral, Zara in 

~ Abd ·ıh ·d· . . hisarlar mudurunun oğlu Yakup Tar~ 
yan bir Fransız keşfetmiş; Abdülhami- .• ~ amı ın en çok ehemmıyet -· ..• --· _ _ (Arkası ı·ar) AI.OMINYOl\1 BARDAK İı.1.anbul lisesi 929 Nevzad, Kayserı ı1.ses1 ıs' 
de mufassal bir rapor vermi~ti. verdıgı şeylerden biri de, Ermeni ko- <Son Posta manalı) Nejad. Bandırma orta metteb 62 Necati t-.J' 

~ ·1 · · Yurddaş: 8' 
Bu rapora nazaran bu kanlı vak'anın mitecı erı ıdi. cK·J Üsküdar Yenimahalle Dibek sokak 32 de bay, İstanbul lisesi 62 Ahmed, Sultanaıun Eski ı er) an'anem.W ihya edelim: .,_ı 

sebebi, şu idi: (Çar)lık istibdadının zulmüne daya- Her yemiş menlminde ~el •e şurup tıa- Muazzez Meriç. Kadıköy erkek orta mekteb Dizdarlye Çeşme sokak 6 .da Vedad, fstan 
Öldürülen bu İtalyan, 0 aralık fstan- namıyarak hayatlarını kurtarmak için 1 zırlıyahm. 1 den Sacid, Kadirga 3 üncü mekteb 1/A dan Ticaret Llııesi 1153 Nuri, Istanbul erkek~ 

K d · · 1 - - -• 34~ Muzaffer Paşman, Arnavudköy birinci si 1248 Ferruh. K. 8 . P. Hacıhüsre'Y mahall 
bulda bulunan bir İtalyan operet kum- afkasya an. fırar ederek Istanbula ge- Çunku reç ... Ye urup en tatlı en ku• - .,. 25 de Nuri Sümer, Kayseri Şiremenli cadd,. 

l b k vetli n en ucuz pclaclır. Besle~ - cadde 90 dan Şake. 
panyasına mensub genç ve güzel bir en u omıteciler, tek durmuyorlar.. zelleştlrir. n ru - DİŞ MACUNU sı Asmalı sokak 8 de Müzeyyen, İstanbul ff' 
!kızın nişanlısı idi. üç senedenberi sevi- asırlarca Türklerle kardeş gibi yaşamış tek ıısesı 465 Asaf, Sultanaluned Kaba.la~ 

d d l . Malatya lisesi 3/A dan 325 Cemal, Ayva- 27 de Nebi Loklar, Kumtapı orta mekllll"' 
şen, ve o senenin sonun a a ev ennu- hk gazeteler bayii oğlu All Tolar, İstanbul 2/F den 284 Hurşid, 42 inci mekteb s de' 
ye karar veren 3.şık ile maşukun ara- l IE:l A D v o 1 4 üncü Vakıfhan Asmakat No. 20 de Murad 152 Mebrure Güneş, Ankara Hamam~nd At' 
sına son zamanlarda bir soğukluk gir- ~ Bir Doktorun Akba~ oğlu Seyfi, Beyazıd camcı Ali No. 13 tııA caddesi 190 Mehmed Arıkan, İstanbul 11' 
mişti. Kız, kumpanyası ile her turneye _ _ Gu··nıu··k de Emine İlhan. caret llsesl 3/A dan 11441 Cemaleddln, Bati" 
çıkışında Napolide ikamet eden bu genç Bugünkü program Paurı.ı DİŞ FIRÇASI şt>hir İntılip okulu s incı sınıf Pakize çar .. 

} tl. ~ • d st d t ekt b N otl d (") (Son Posta markalı) dakçı, Gaziantep 4/B den860 Halis Krd Ve ıarare l aşıgına e e es em U l S T A N B U L •rlft 8ft Karabük demir çelik fabrikası hadde 
gönderirken, bu sefer sadece Viyana- 13 K. Evvel 937 Pazartesi Ankara Cebeci Erlç sokak 26 da Rıdvan, Utlbi M. Emln özdemlr, Ankara erkek ı 

Ö S ••t kl d Ç3nakkale İskan memuru otlu Adnan, Ni -daıı bir mektub göndermiş, cYakında, tte neşriyatı: U ÇOCU Brln 8 si 5/A dan 44 Fethi, Gebze Hafız Tallt 
. 12.30: Platla Tfir.k musikisi, 12.50: Han- Ö şantaşı Rumeli caddesi No. 4 de Atlllacan, - li... ta ... t 28 Ba1~ 
Istanbula gidiyoruz. Ne za.rnan dönece· ıu··m Beyoblu 11 inci mekteb 5/ B den 539 Mehmed, Nihad Guler, Gem ... pos .. u usu -• 

dls, 13.05: Plflkla Türk musiklsl, 13.30: Muh- & - Sermed Ankara Ino··nu- il"' me ... -b ·ı~ 
gw imiz belli deg· il> demış· ti. n. , .. a....c: 

telif plllk neşriyatı. _ ı _ CEP AYNASI Nevzad Önal, Çorlu tahrirat kaleminde Ali 
Genç aşık, bu baştan savma cevaba Ak.tam neşriyatı: İlk yqtald çocuk ölümlerinin en belli (Son Posta markalı) med Cenger, Ankara Cebeci postaen yan 

dayanamamış, işini gücünü terkelierek 18.30: Sekizinci Tasarruf ve Yeril malı b~'jlı eebebi beslenmeılin noksanından oavudpaşa orta mekteb ~it Rifat, İltan - da e Hayati özart, Bursa Sedba.şı İpekç 
Vıyanaya gitmişti. Fakat onun Viya- haftası konferans: i, Limited Mudurü Bed-

1 
veyahud fena şeraitten ve ihtiyaçlarına bul erkek llsesi 507 M. Nihad Emirler, Bey- caddesi 55 de Perihan Temizel, Şebsade 

naya muvasalatından dört gün evvel, rl Nedim Göknll, 19.00: Çocuk tiyatrosu (Bo- tekabul edememesinden ileri gelmekt.e- 1 oğlu 11 inci mekteb 51B den 230 Hüseyin, Fethlbey caddeai 73 de Süreyya Meriç. 

d k be lst b l ra ile Gimeş>, 19.30: Çocuklara masal: Bayan dir. Bir çocuğun ilk yaşlarında alacağı 
kız a ar adaşlarile bera r an u a Nine tarafından. 19.55.. Borsa haberleri. 

gıda mlkdarı hem neşvüneması hem de 
hareket etmişti. 20.00: Rıfat ve arkadaşları tarafından Tıirk yaptığı büyüt sarfiyat Ye zayiata tekabül 

Sevgilisinin giltikce kendisinden yüz musikisi ve halk şarkıları. 20.30: Hava ra - edecek derecede olmalıdır. 
çevirdiğini hisseden, ve artık kalbine ı><>ru. 20.33: Ömer Rıza tarafından Arapça Çocuk hıfzıssıhhası noktai nazarından 
kıskançlığın en dayanılmaz ateşleri söylev. 20·45: Belma ve arkadaşları taratın- j burada ısrar edilecek nokta neşvünema 

dan Türk musikisi ve halk şarkılacı. <S. A.). sür'ati ve o nlsbette bedeninden •utubu-
düşen İtalyan genci., hemen pasaportu- 21.15 .· Dftdyo .. onlk opera Stüdyo orkestra8• · b 1 """ • .... lan sarfiyatın ehemmlyetldir. işte .bura-
nu vize ettir.erek Istan u a gelmişti. refakatile (F A U S TL 22.ı5 : Ajans haber- da esas olan bu müvazeneyi temin için 
Fakat, birdenbire nişanlısının karşısı- lert. 22.30: Plakla sololar. opera ve operet çocuğlle çok yakından aU\kadar olmak 
r.1 çıkmıyarak birkaç gün onun hare- parçalan. 22·50: son haberler ve ertesi gü - liizımdır. Çünkü bu küçük mahlük ken-
ketlerini uz.aktan uz.ağa takib etmiye, nun programı. ANIA&A dini ihata eden her tiırlü tehlikelere kar-
bövlcce de başka bir sev~ilisi olup ol- şı tamamen müdafaasızdır. Ölüme kadar 

.1 ~ 13 K. E.,..,eı 937 Pazartesi müncer olan her türlü tehlikelere karşı 
madığını öğrempiye karar vermişti. Bu ötıe n~J_yatı: aciz ve zebun bir haldedir. Çünkü yav-
mak ndla, Beyoğlunda Tepebaşınd~ ıuo: Muh~llf plit neşriyatı. 12.50: Pllk: ru henüz Alem harici ne tetabük ede.rne-
Macar oteline yerleşmişti. Böylece, ni- Türk musikisi ve halk tartılan. 13.15: Dahi- mlştlr. 

li ve harici haberler. · şanlısını tarassuda girişmis,ti. Buna göre çok: dikkatli davranmak la .:. 
O d b 

Akşam neşriyatı: zımdır. 
sıra a, u operet kumpanyası, sa- 1830: Muhtelif plak neşriyatı. 1900: Türk 1----------------• 

raya davet edilmişti. Yıldız sarayının .musikisi ve nalk şarkıları, (Makbule Çakar 
tiyatrosunda üstüste iki gece oyun ve arkadaşları), 19.30: Saat ayan ve Arapça 
vermişlerdi. 'Fakat ikinci o veril- neşriyat. 19.45: Türk musikisi ve halk şar -

• w. • • •• ..' ~ • kılan. (Hikmet Rıza ve arkadaşları), 20 15: 
dıgmın ertesı gunu, genç kız bırdenbı- Konferans: 20.30: Plakla dans musikisi, 
re ortadan silinmişti. Tiyatro müdürü 21.00: Ajans haberleri, 21.15: stüdyo salon 
ve bütün oyuncular, tel3ş içinde idi - orkestrası. 
}er. ı - Mezzacapo Serenata Sentimantale 

K k A k .1. · · rt d ·· 2 - Mcyerbeer L'Africana 
ıs anç aşı , sevgı ısını 0 a a go- 3 - Breteull Pou B ıs d tols . _ k - d·· r un a er e 

remeyınce, dogruca umpanya mu u- 4 - Tschaikowsky Chant du Faucheur. 
rüne koşmuş, izahat istemişti. Fakat ti- --• · · · · · · · · · · · · · · · ·-
yatro müdürü: 1 

- Biz de bir şey bilmiyoruz. Muhak- JVijbefcl 
kak oıan bir şey varsa, kız ortadan kay- E c z 8 n, re r 
bolmuştur. Bu rece nöbdçi olan eczaneler tun -

Diye cevab Vermişti. ıardır: 
Fakat tiyatro kumpanyasına mensub İstanbul cihetinllekiltr: 

UiTkaç k~i, şu fikri ileri 'sürmü~ler- Aksaraycja . <ŞereO, Alemdarda: C E-
di: sad), Beyazıdda· CAsador), Samatyada: 

(Rıdvan), Emınonünde: <Hüseyın Hus -
- Kız, sarayda oynadığı oyunlarda nü>, Eyübde: (Hıkmct Atl:ımaz>. Fener-

çok muvaffak oldu. Defalarca, sultan de ıvitall). Şehre:nin!nde: (HamdB, 
tarafından alkışlandı. Biz eminiz ki, Şehzadebaşmda: (Unfversite>, Kara -
kız, kaçırıldı. Saraya kapandı. Şu a!lda. gumrbkte: CFuadl, Kuçukpaznrda: (Hlk 
sultanın (odalıkları) arasındadır. Ih ti· met Cemil)• B kırkoyund0 • dstepan>, 

Beyoğlu cihet ndrkiler: 
mal ki bir gi.ın, zengin olarak ortaya çı- TuncILaşınJ . (M:ıtkortç>, Yuksek-
kacaktır. Vevahud, dinini değiştirecek, kaldırımda: Vingopulo), Galatada: <Mer 
orada kalacaktır. kez>, Takı;tmde: <Kemal - Re bun, Şiş-

<•> Bu notları kesip saklayınız, yabıad 
bir albüme yapıştırıp kolek.,iyon yapnıı7.. 

Sıkmtı zamanınızda bu notlar bir doktor 
rlbi imdadınıza yet~bilir. 

Eğ,ence şehirlerinde 

60 gün 
(Ba,cı tarafı 7 inci sayfada) 

yorgunluktan, sersemliıcten. mestlik ma
nasına da olsa, budalalık manasına da 
olsa sersemlikten, ne derseniz deyiniz iş
te böyle karmı> karışık bir zevkten mah
rum kalırlar. Ayrılık, gayrılık ancak bu 
kadardır. Yoksa ikısi de hemen hemen 
bir eğlence; ıkisinın Juyduğu heyecan 
bile aşağı yukcıırı birdir Hatta hazan, yüz 
binlerle frangı üç b€'Ş dakikada alıp ve -

1 

renler, bunu uzakbn görenlerin geçir -
dikleri çarpıntıyı duymazlar bile ... 

Kemaı Ragıb Enson 

ANKARADA -c.-._ 

AKBA 
Kitap Evi Kaatçılık 

l n 1- 1 sarlar u. Müdürlü6ünden: 
~ 

Pa~b:ıhce fabrikasında mevcud tahminen 15-20 bin adet alaturka keremi' 
2:1 ıxİI/937. tarihine raslıyan Perşembe günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktıt· . -
1stek1ilerin malı her gün mahallinde gör ebU.1?Ceklerıni paurlık için de tayin oltY 
nan gün ve saatte ', 15 teminat paralariyı~ birlikte Kabataşta Levazım ve Mii
bay:ıat Şubesi Müdürlüğündeki ~tış Komisyonuna gelmeleri ilin olunur. c8243• 

ALGOPAM 

DiŞ TAB!Bl 

RATiP TÜRKOGLU 
Ankara ctıddesind~: Mes~rret oteli 
karşısında (88) No. lı muayeneha· 
ı.esinde herglln sl\at on dOrtten 
ıHJ ) ıs kttdar kabul elmekteıdır. 

Can Rızkullah Kürdi 

sELANiK BANKASI 
Tem tarihi : 1888 

• İdare Merkezi : İSTANBUL (GALAT 

T ürkiyedeki Şubeleri : 

İSTANBUL (Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bilrosu 

Y ananidanJalti Şubel.n-i : 

SELANİK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasalar servisi 

SEKSÜLİN 
Ademi 

iktidar, 
Bel -~ :~ 

gevşekliği, 

Sevgilisine hasretinden ve kıskanç- Ude: <Pertev), Beşlkta.şda: <Suleyman 
neceb>. Bntnn mektep kıtaplnrının satış 

lığ ndan cılgın gibi bir hale gelen aşık Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: } er.cl.:r. MekLep kırlasiye çeşilleri HaJcpte bütUn Türlı:~e 
bu özleri i .. ·tir İ<jitmez; sultandan feci Usku inrdn · (Ahmedıye>, Sarı • en ınUsait şanlarla temin edilir. ye yabancı gazete ve 

, ··::permar.:lsizı. ~' 
VQcut we D.ima~ın 

. ···:vorgunı~Aunda 
p ·•'!·.'mües,1r ..,. emin · 
. . •·. bir; if.fİç:tır. '~. ·. - : : ~~-... '.. ~: > ._ ... ·.~:~.... +-· '. .. ' 

bir in kam a mrva karar vennişti. Ve, 1 yerde: <O mnn , Kadıkoyunde: (Moda, Tel. 3377 mecmualar bayii 
snr::ı• da n 1' sık <'den bir iki İtalvan I Merkez), Bu~ukııdnda: <Halk), Heybeli. , 1~••••••••••••••~ 
işd e mür.ac:uı.t ederek. sarayın iç kıS· ı o:-d;;;.;c;.:.:...;<...;H_ık_>_. ----------- ~--•••••••••••~ .... 

tct,ttusu 20.0 1<uruş. . ... . : ~ .:-2,. \ _.,. ' . 

,. '. BEŞİR lEMAL· ~HMUT CEUl ·:,ı 
'Eczanesi' -;:' sırk:ecı·· 
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B:rincikinun SON POSTA 

TURKiYE CUMHURiYETi SAYIN HALKINA: ' 
Göz hastalıkları için 1 Ôkıürük ve Boğaz 1 Zafiyeti umumiye Müshil iliçlannın 

ötedenberi kullanılmakta olan ve ağrılarında 'Verem ve kansızlık en 
göz doktorları tarafından 

fevkalAde tesiri sabit ve tesirlisi ve bilhusa 
ehemmiyetle tavsiye olunan 

olan Kemik haatalıklarmda tadı ve jçimi 

ı 
KOLIR ARGOLIN pastil ıifal temleri bOtün f&lllpanya kadar lezzetli 

TOB ARGOLIN olan 

MiDAT 
doktorlarca tudik olunan 

PÜRGOLİN TOB BARON ORANJE LESIKALSIN GRANÜLE 

Bitin ba tıbbi mlıtalızarıar 9 Birinci Kt•an 937 tarlldadea ltlbarea 

CELAL ERGUN tıbbi mflstahzarlar laboratuvarında 

Yeni sahibi CELAL ERODN tarafından 

imal olunarak eczan~lere tevzi olunmaya başlandığı bugüne kadar Celil Ergun l.iboratuvannın müstahzarabnı emniyetle ve 

ıeve aeve kullanan sayın TÜRKİYE CUMHURİYETi halkına ilin olunur. 
Toptan satı• yeri : İstanbul posta!le arkası Basiret hanı 26 - 30 numarada CELAL ERGUN 

Yeni bir 
c 

BIAINcl 
GÜN 

0Ç0NC0 
GON 

Açık me
Bameler 
-.e siysh 
benıer 

• 
1 L D 

Beyaz ve 
yumuşak 

Ebediyen kaybolmuştur! 
Çirkin siyah benler, sivilceler, cil

din sert tabakaları, renksiz ve sol
ınuş bir ten ... Bütün bunlar açık 
ınesamattan ileri gelir. Bu mesame
len kapatan gayrisaf yağlı maddele
ri ne su ne de sabun ile izalesi ka
bil değildir. Her açık mesame, cil -
di~ taharrüşüne sebeb olur. Beyaz 
rengindeki (Yağsız) yeni Tokalon 
kremi hemen mesamata nüfuz ile 
Ci]d guddelerinin taharrÜşiİnÜ ani
Yen teskin eder. Mesamatın derin
liklerindeki gayri saf maddeleri ve 
siyah benleri hal ederek harice tard 
\ıe açık mesameleri tabii hadlerine 
irca eder. Esmer ve sert bir cildi be
Yazıa tıp yumuşatır. En kunı bir cildi 
kuvvetlendirir ve tazeleştirir. Alnın 
Yorgunluk çizgileri ve burnun par -
lak ve yağlı manzarası tamamen za
il olur. Beyaz rengindeki bu yeni To
kalon kremi terkibinde taze krema 
\ıe tasfiye edilmiş zeytinyağ: gibi mu 
kaVVi, besleyici ve beyazlatıcı mad -
deler mevcud olduğundan 3 gün zar
fında cilde yeni bir güzellik verir, ve 
beyazlatıp yumuşatır. Bu kremi her 
sabah kullanınız. 

NOT - Yüzünüzde buruşukluklar 
"larsa, yüz adaleleriniz zayıflamış i
se, cildinizi Biocel ile beslemeniz la
ııtndır. Cildinizdeki Biocel'in aynı o
lan bu kıymetli cevher, şimdi genç 
hayvanların cild hüceyre!erinden is
tihsale muvaffakiyet hasıl o1muştur. 
l>enbe rengindeki Tokalon kremi ter 
kibinde tam cildinizin genç ve taze 
kalması için matlup nisbet dairesin
de karıştırılmış olarak Biocel cevhe
ri Vardır. Akşamlan yat!nazdan e·ı
\'el tatbik ediniz. 
------~~~~~~~~~~~-

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank ŞubeaJ 

Merkezi: Berlln 

TİİJ'lriyeJelrı ıubeleriı 1 
Galata - İstanbul - İzmlr 

1 
Depasu: 1st. Tütün Gümrüğü 

- * H. tirli banAa iti * 1 

TH Bİ rv.OSTAHZARLAR LAB0RA1lJVARI 

11 Devlet Demiryol•arı ve Limanfarı işletme Umum idaresi il Anları l / ..-İİİİiiiiİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim-ili&iiil-...., 
Muhammen bedeli ile mikdar ve isimleri aşağıda yazılı 11 kalem muhtelif bo

ya ve sabunlar 23.12.1937 Perşembe günü saat 15,15 de kapalı zarf usulü ile An
ka!'ada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalannda yazılı muvakkat teminat ile l<.anunun 
tayin Pttiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 

14,15 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameier parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (8199) 
Muhammen Muvakkat 

bedeli teminat 
Malzemenin ismi Lira L. K. 

1 - Sarı toprak toz boya 
2 - Kül rengi toz boya 
3 - İs siyahı toz boya 
4 - Su siyahı toz boya 
5 - Kanarya sansı toz boya 
6 - İngiliz kırmızısı aşı toz boya 
7 - İngiliz yeşili aşı toz boya 
8 - Verminyon toz boy& 

9 - Oksid döfor 
10 - Beyaz sabun 
11 - Arap sabunu 

5000 kg. ) 
10000 > ) 

8000 > ) 
3000 > ) 

1000 > ) 

1000 > 

3000 > 
2000 > 

8000 > 

) 
) 
) 

) 

10000 kalıp } 
25000 kg. 

--.ıw 

20390 1529,25 

5725 429,38 

Muhammen bedeli 66000 lira olan 1 No. !u liste ile 135500 lira muhamme=ı be

delli 2 No. lu liste muhteviyatı olan lokomotif yedekleri 20.1.1938 perşembe günü 
saat 15 den itibaren ayrı ayrı Ankarada İdare binaS!nda kapalı zarf usulü ite sa
tın aJınacc.ktır. 

Bu işe g;rmek istiyenlerin 1 No. lu liste muhteviyatı için 4550 lira ve 2 No. lu 
liste r.ıuhteviyatı için de 8025 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiiti 
vesikaları VE: nafıa müteahhidHk vE-sikası ve tekliflerini ayni gün saat H d~ ka.. 
dar kom~syon reisliğine vermeleri lazır.ıdır. 

Şr.rtnameler 330 kunııa Ankara ve Haydarpaşa veznelerine satılmaktadır. 
(8036) 

~ 

Muhammen bedeli 5322 lira olan muhtelif şekil ve eb·ana 4200 adet cam gıop 
22.12.1937 çarşamba günü saat 15 de Haydarpaşada gar binası dahilindeki komis
yon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu ;şe girmek istiyenlerin 399 lira 15 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Resmi gazetenin 7.5.1936 G. 3297 veya 1.7.1937 G. 3645 
No. 1u :nüshasında intipr eden talımatnanıe daıresinde alınmış ehliyet vesikası. 
nı rnuht.evi teklif ~rflannı ek,Htmc günü saat 14 de kadar komisyon reisliğıne 
vermeleri lazımdır. 

Bu işe ıid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (8159) 

--.ıw 

Hergün Haydarpaşadan saat 15,15 de hareket eden Diyarbakır ve Samsun tre
ninin faz1a izdihamlı olması hasebiyle bu trenden sonra saat 15,30 da hareket 
eden 200C No. lu ikinci bir muhtelit yolcu treni 12/12/937 tarihinden itibaren 
Haydarpaşa - Eskişehir arasında seyrüsefere konulmuştur. Bu tren Tütün Çift
lik'ten maada bilumum istasyonlarda tevakkuf edeceği sayın halka ilin olunur. 

c826"7> 

Hayvan l~~~ın~~!m!~ v~~~~~ru!~ı~p~~!~~deki inek, l 
öküz, koyun vesair hayvanlarına nişasta!: gıdalar vermektedirler. Bu Jıem 
t•c:.ız, hem de )!.ayvanları fevkalade beslemektedir. Eczacı güllacı yani kaşe 
imal eden fabrikamızda hergün kaşe kırıntılan mevcuddur. Ehven fiatla 
alınağa talih olanlar Postane arkası!lda Basiret hanında 27 numaraya 
müracaat etsinler. Kaşe kırımıları yüzde yüz nişastayı havi, hayvanlar 

için fevkalade mugaddidir. 

Üsküdar - Kadıköy ve Havalisi 
Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketinden: 

Bugünkü bilet ücret tarifelerimize bailı huıuıi hükümlerin 6 ncı 
maddeıi mucibince tramvay fd>ekelerimizde tam ücretli yolculara aid 
bilet ücret tarifeıile seyahat etmekte olan reami elbiseli Sübaylar, 
15/12/1937 aününden itibaren, bir mmtakalık ücretle iki mıntakaya 
ve iki mıntakalık ücretle üçüncü, clörclüncü Ye betiDci mmtalralara .. 
yabat edebileceklerdir. 

SiL 

AOMATiZMA 
1.UMB.AGO· ,, ,, 
S IYATllC VE BUTUll 

slDDETLI AG•l•A•I 
r~•Kt#tr•ISAI.• ~-~·· 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARhlt : 1M3 

ller'llıQell: 1........ hıcWs Ura.u 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nia, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslnya, P.omanya, 
Suriye ve Y~nist.:ında Filyallerl 
vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar. 

Son Posta 
Yemıl, Siyaal. B&Y&C:Ua ft Balk suetea 

Yerebatan. Çatalçeşme M>kil, ~ 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan 1uı ve 
ıesimlerin bütü1' haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE 

TORKİYB 
YUNANİSTAN 

ECNEBİ 

FIATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. ------

1400 7W 400 15J 
~340 l22J 710 270 
2700 140:> 800 300 

Abonıe bedeli pefindir. Adres 
değiftirmek 25 kurU§tur. 

GeI.n eoralı •eri uailmn. 
ilanlardan me.'uliyet alınma. 

Cevap ıçın mektuplara 10 kuruput 
Pul iliveai lizundır. 

P"6to. kutusu : 741 İstanbul 
Telgraf: Son Posta 
T~lefoft ; 20203 

Sayfa 15 

..... " ...................... ..., ... l"!!e • ..._.._ 

•Yurddaş; 

Bü)'ik :,ehirlerimWeki kuru )'emiş çar -
pları, Ataıarımuıın kuru yemişlere Yer -
dilderi deleri anlatır. Sen de nna ,. -
miflerim1U .. ,., ye, we Jedir. 
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Grip, nezle, bronşit, baş, 
kırıklık ve tekmil 

diş, romatizma, 
ağrılarına karşı 

nevralji, 

• • • 

Çünkü bir tek kaşe 
• • •• •• • 

sının onune geçmış 

• 
1 

almakla hastalığı def eder 
olursunuz. Bir tek kaşe 

ve ilerleme-
"G .. rıpın,, en 

muaqnid baş, diş 
tevellid sinir 

ve romatizıila ağrılarını, üşütmeden ıİıü
ve aclale ağrılarını izaleye kafidir. 

Kat'i Tesir Seri Şifa 

• 
1 

" Gripin ,, bu yağmurlu ve soğuk 
havalarda vücudünüzü hastalıklardan koruyacak en kuvvetli 

ilaçtır. 

Bir kaşe "Gripin ,, çok kısa zamanda sizi 
rahat ve sıhhate kavuşturur. icabında günde 3 adet ala
bilir siniz. 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde usrarla G R i P 1 N isteyiniz 

Toptan satış deposu: İstanbul Sultan haınanu Hamdibey geçidi No. 54, perakende satış yeri: Galata Bankalar 
caddesi RADYOFO~ Mağazası ve Anadolwıun bütün şehirlerinde acentalarınuz vardır. 

"' Doktor • ' 
[brahim Zati Ogüt ı 
Öğleden sonr~ haatalarım kabul 

Son Posta Matbaası Dr. HAF iZ CEMAL 
(Lokman Hekim) 

J>ahW1• aıll&eb ...... : Pazardan maada 
bereiin <J - 1) DlYlUlJOla numara llK. .., ıe-

MEYVA TUZU 

SON MODA 
RENKLERDE 

Yeni Venüs Rujları 

ORANJ, MANDARİN, RUBl, 

KAPSlN, PURPUR VE KffiMIZI 

renklerde her simaya yaraşan ve 

yakışan VENÜS Rujları reklam 

fiatına satışa çıkarılmıştır. Çok 
sabit ve cazibeli ve şayanı tavsiye 
bu yeni VENÜS Rujlarını muhak

kak tecrübe ediniz. 
Nureddin Evliya Zade 

Müessesesi, İstanbul 

EN HOŞ VE TAZE MEYV ALA· 

RIN USARELERINDEN iSTiHSAL 

EDiLMiŞ T ABIJ BiR MEYV A TU

ZUDUR. Emsalsiz bir fen harikaıı 

oJduğundan tamamen taklid edile

bilmesi mümkün değildir. Hazını-

11zlığı, mide yanmalarını, ekıilikle· 

rini ve muannid inkıbazları giderir. 

Ağız kokusunu izale eder. Umumi 
hayatın intizamıızlıklarını en emin 

ıurette 11lah ve inıana hayat •e 

canlılık bahteder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU • ISTANBUL 

1 

ilan Tarif em iz 
Birinci aahil• 400 hnıı 
ikinci .ahil• 250 • 
V çüncii aalail• ZOO • 
Dördiincii •ahil• 100 • 
iç t0hileler 60 • 
Son -1ıil• 40 • 
Muayy~~ bir müddet zarlınd.a fula. 

ca mikdaıJa ilan yaptıracaklaı- aynca 
tenzilatlı tarifemizden i•tüade ede
ceklerdir. Tam, yanın ve çeyrek sayfa 
ilanlar :.~in ayrı bir tarile derpi~ 

tdilmiştir. 

Son Pvsta'nın ticari ilanlarına aid 
~ler içi.n şu adrese müracaat edil· 
nıelidir : 

tıincılak KollekW ŞlrUU. 

Kabramanu.cle Baa 
Ankara caddeil 

.._ ___ _. eder. "' ' 

Ntşriyat N..iidürü: Selim Ragıp Emeg 
S. Ragıp EMEÇ 
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