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Amerika galeyan içinde 
İngiltere ile Amerika, Japon 
hükômetine karşı müştereken 

Bizi çok müteessir 
eden bir hata 

Mlleaslf bir ganlışlılı, okugucalarımızı 
Baıv•lıllln nallıanıı tamam okumalı 

zevlılnden mahrum etti 
Başvekil nutkunda ftaıyanın Cenevreclen çekilifi 
hakkında tek kelİl•e söylememiştir, Yanlııhk bir 
Almanya telgrafının nutka karışmasından ileri geldi harekete mi geçecekler? 

cSon Posta• nm dOıı çıkan nftlhasm- ke girişmesini istemek halrJnmıw. Ar-

Uza/cşark l J b f l b b 1 da gazetemizi derin bir teNs6re lffb- kadaşıınız bu satırları okuyunca Baf-
SU arınaa a ırı an ve om aıanan den bir hata oldu, büyük bir bata oldu: vetutmizin böyle beyanatta bulunma-

lngiliz - Amerikan 
vahim neticeler 

lı b •ı • l • • cİtalyanın Akvam Cemiyetinden çe- sına ihümal vermemif, telefonla kan-ar gemı erı mese esının kilmesinin sebebleri etrafında Alman trole teşebbüs etmiş, imkln bulama-
• J k k l mahafilinin düşüncelerini anlatan bir yınca hata olamıyacağına hükilm va-

fJ6rmesınaen Or U UgOr telgraf Başvekilimizin ekonomi hafta· mi§, işte asıl hatamız buradadır. 
mmmw ... -- sı münasebetile söylemif oldulu nut- * 

Japonlar Nankine tamamen hikim oldular, Çialiler 6 
kaçıyorlar, Nankin müdafilerinden 17000 i ölü Ye 1aralıl a Y 11 k V a r I• d a t kun sonuna girdi, Bqvekfltmtz tara- Gazetelerde bilhassa satır ve liltua 

fından söylenmiş gıbi göribıdü. Halbu- karışması cinsinden bu fekilde hata
ki BafYekilimizin nutkunda bu m...- lar arasıra görülür şeylerdendir, fakat 

g e Ç en S B n ad B n 12 leye dair tek kelime bile yoktu.· - biz kabahatımızı küçültmeye lilzum 
U * görmüyoruz, evet böyle hatalar aruıra 

cSon Posta. nın nepiyat hayatmda görülür şeylerdendir, yalnız bir Bape-

m l· ı yon ı ı· ra fa z 1 ~ mislini hatırlamadığı bu bQy(lk hata- kile hatırından geçmemiş olan sözleri 
'J nın küçük bir sebebi vardır. Bunu nıa- söyletmek şeklinde böyle bir hata to-

alesef geç anladık: layca unutulmıyacak gafletJerden bttl 
Ankara, 13 Bapekilimizin nutkunu ajanstan al- olarak kalacaktır. 

(HulUll) - Ma Dll§tık. Sabaha karp fkiter ilçer yap- * 
H yılın ilk altı rak olarak parça parça ahyorduk. Tel- Bu kusurdan dolayı aziz BapeJdll. 
ayı zarfında grafian matbaamın getinn bncli ha- i d bil"'"'k b. h b' t1e .. _..._ 
ı .. ~ 252, .. _ lira d miz m z en ;/... ır ma cu ıye URlil' 

_, - .. eme bu k'lıdlarm tam orta yerin- dilemek Jlk vazifemizdir. Sabahle~ 
~ı:m ~=t den

1 
w,_~~~~ Matbaaya 1 öğleye doAru hatayı farkettiifmiz .. 

--. ge en &lllUll ._..,_...zba nutkunun , t k t · · ı..a_ '--t-·-·""" 
M0.192 lirU1 battan :itibaren bilytlk Wr IDlmı r . man ar ~ . a~mne ınıMUl -"'"~"'!'" 

dı Bunun ıçın bır bademeru.n daıatlllli 
maliye tahsila · 00,ea kısım sonudur, .lftmu mfltealdp ve bir arkadaşımızın gafleti yüzüııd 
ta, 9,'112,581 li ... tekrar gelen kısım da Berltnla telgra- b 
na da 8lld fıclır, ve itte ba tekilde Berllnla tel- ya~tığımız hatayı ancak ugüıı tamir 
..._, _ _._ n.. _,_ 'D .. __ .._.

11
_ .,__ .-s.. ediyoruz, okuyucularımızın kabahata-

_lf"9&_• IY't ttAl ..... ._,.,C&WA au .. uu11n .,._ ..... mızı -.....lP blblilix.w-;- baa..1. 
~ ı... ..... .......,. ~ .... ,....... •ikdd Jeta enmiftlr ....... ~ aapa.Tme .... 

· lannı sanıyoruz. 
Dünkü şelıir tab'ımızda, cVıkfneyel ıutarat batBdddanm ft '*9* ilii 'ft .-ıeye 1Übet • * 

Yerirken• sütununda Japon bataryala- yaralı oWajunu ilk &ı1a olarak haber ıe U.fil.485 u. Son Posta'mn gece muharriri :mem- Eksik kalan parça 
nnın bir Amerika harb gemisini topa 'Hımiftik. (Dncıwıı 111 URCt& ...,,_, ra fazla 1'ul\ID4 leketin en büyük gazetelerinde QDi iP Başvekilimizin nutkunun dihıkl -..: 

maktadır. :r..ı AfNk görmilf, 20 senelik tecrübeli bir arka- ta yüzünden girmiyen kısmı aplıda-

H d T •• k d •• 1 Taıı.tııtuı varidat nevileri itibarlı.- dafb, kendisinden yazının bu IClll1 la- dır: atay a ur uşman arı (ıı.u.nııı' hcil 1111/fada) l sun gelince temdtıd etmeolnl, - (l>euam• w uncu aayfadaj 

• b ti •Jd•J Istanbullu bir genç --...... _ 
ış aşına ge rı 1 er Balıkesirde Dahiliye Vekilinin nutk 

Delere Garo, intihabab istediği gibi idare etmek için bir kızı öldürdü I ~ fı 'o le.._ 
yeni ve manalı tayinler yapb a.ııt•slr 13 CHusuat) _ lstanbuldan • Bizim ilerlememiz ve kuvvetimiz beşer ailesini 

İskenderun 13 (Hususi) - Bataycla. ye-1 Rwn katolik CJUDiasmdan Sbnpat, delep plen Kadıköylü Feyzi adında bir genç, emniyet ve refahına da yardım ediyor" J 
ni rejimin ilAnı dolayısile memnumyet Garonun emriyle lfinden çıkanlmıftlr. Balıkeslrin Aygören mahallesinde oturan 
izhar eden ve Türkleriıı lehinde olduiu- Aıatakya lJ (Hu8U81) - Antat:Ja DJ'- lamaflln lffJDekte oldutu kızı Müberrayı ---------- JI. "' * 
nu müteaddid misallerle izhar etmiş olan (l>ew1'AI 3 ün.eti ~) cadde ortamda tabanca ile bet yerinden Şükrü Kaya ccDünyada Jer/W ifiti len top aealeri muztarip 
-===========ıo:ı==-----=-==-z:::ı::....;. ________ • _.._..___ yara)aJDJf ve hastaneye kaldınlan kız kütlelerinin ruh ve vicdanmı tahrif ederken Atatürk Türkiyeai aulla q 

B 
1 t 1 k ı h k t. ı k " emniyet bavuı içinde kendisini dinamik ve verimli bir İDfa faa-l r a na ' a p a a m 1 ya m a um o a n ~~ae~~· liyetine vakfetmı:.:::.i ~i~ ::=rnla bütün insanlık 

ÇOCUğUOU Öldürebilir mi? Jeanette Mac 
İngiliz mahkemesi bu ana hakkında beraet karan verdi, Donald ile mülakat 
fakat bir de bizim kanun ve bb adamlanmızı dinli yelim Ta mmış ylldızm H 11 d h 1 lngilterede Leedsde bir kadın, s yqla- · n h b. . . O JYO USUS 
nnda bulunan abdal çocuğunu, kendisi - mu a ırımıze beyanatı 
ne karşı duyduğu merhamet yüzünden 
ildürmüştür. 

Sent:lerce hastaneden hastaneye tqı -
nan kadına çocuğunun iyi olmıyacağı 
kat'l bir surette söylenince, doktorlara: 

- Çocuğu öldürünüz, demif. 
Fakat bunmı imklm o1madılı czevabı 

ile karıılapnıJ Bunua herine de: 

- Siz öl~ blll ilclirürüm, 
tliyerek gltmiptr. 

Aradan Wr kaç ı/AA. ...... Udm, w. 

Dektor Halit Tala 

BAf"Jcil, noelW ,.. A .... B ~ nııtbnıu .awln• 
DüWıe wJrtıtnln ıuKta 1 Cumhwiyetin saltanat daiila ·-

Ankara 1'3 (A.A.) - lJlual eılqıpqmf ru aldığı memleketin haJlnl clllllmıil 
ve artırma haftua mbnebettle, Dıahm- olursak ve onu bugünldl 
y. Vekili ve Cumhurl,.t Halk Partisi karplqtıracak olunak. her 'btrJmidll 
Genel aekreteri Şikril itaya, Mı akpm tiharla göğsünü kabartacak .,.. aUye 
radyoda aplıdaki eöylevi wrmiftir: niyetle baktıracak neticelere varırız. 

Yurcldaflaı', Bu güzel eserin en bQyilt ıerefi, 
Ulusal ekonomi ve a.rıım. kurumu- §ilbhe yok ki, bilyük milletimizin 

ÇOCUf}utıu 6tdür• aa nun, sekiz yıldanberi, meml~ket.tmizde kabiliyetlerine aiddir. Fakat bize, 
tutwıda bir bohça ile sokakta görinmiltt yapttalı ve an'anelerimiz aramda yer milli zevki tattıran da, hiç şüpheaiz, 
Bekçi, bohçadan bir çift çocuk ayajmm alan tuarruf haftumm, elle tutuhır, göz- sal ekonomi ve artırma kurumunun 
sallandığını farkedince kadını yakala • • · le ıörillür birçok faydaJan oldu. Bize ve fedakar E:rkanıdır. Kendilerine al 
rnıı- Bohçayı açmış. İçJnden yüzü bem - JM&ette Jlac Donaldın cSon Po.ta. içia milll ekonomik hayatımlZlll dilnilnil an- teşekkür etmek hepimiz ıçin çok ze 
beyaz kesilmiş bir çocuk çıkmca. kadını imaıa.,. rftt• lamak. klünilnil bilmek, yarınını gör- bir vazifedir . 
.karakola götürmüş. (Yum t unea ..,,.. .. ) mek Jcia maddi, milabet mevzular iazır- Saltanat devrinde, ekonomik hayatın 

(Dncı• 10 "nca Mf118"") ladı ve fınatlar verdi. (Devamı ıo uetı •J/lfıdG) 



2 Sayfa 

r 
Her gün 

Celal Bayarın 
Nutku I L-ı A c 0 

2-) 
- Yazan: Muhlttba Blrı• 

M üessif bir yanlı§lık, Son Pa.ta 

okuyucularını, Başvekilim.izin 

evvelki günkü nutkunu dünkü niıhamır.. 

SON POSTA 

_R_e_s_l_m_lı_· _Mı_ıı_k_•_le_._· __ . ________ X __ l-l_a_tı_ra_ge_ım_iy_en_ka_z_a._. _X_j 
1 

Birincikinun l 4 __________ ......_ ______ ,, 
Sözüa 

Geceler .• 
Geceler .. 

Kısası 

E. Talu ' A nkara Halkevi bu yıl bir te-

da tamam okumak zeTkinden mahrum 
etü. Halbuki, bu nutuk, Milletler Cemi
yetine harb ilan eden Alman mahafili
nin ate§li ve gürültülü IÖzlerile değil, 
belki de dört tarafı, güzel bir milll JÜk• 
ıeliş planının sulhcu çerçevesile çevrilm.if, / 
sakin bir devlet aiyaseti ile dolu idi. Ta-

şebbüste bulundu. Milli mah-
1Ullerimizin sürümünü artırmak, halkı 

bu mahaılleri istihlake teşvik ederek, 
ınillt ekonomimizin inkipfma yardım 

eylemek maksadile, muhtelif zamanlar
da cgeceler> tertib ediyor. 

Mesela geçenlerde bir gece cElma ge
cesi> idL Birçok vatandaşlar hep bir ara
ya geldiler ve bol bol Amasya, Niğde, 

vır ve hareketi gibi, kendisine has olan 
nezaketi ve itidali gibi, sakin ve tatlı bir 
dille, Türkiyenin muhtelif meselelerine 
umumi bir göz atan ve milli bir yüksel-
me davasının ana çizgilerini, kendisine 
mahsus bir vuzuh içinde ifade eden Bat
vekilimiz, bize korkulu siyaset liflan 
delil, çok güzel bir hayat anlayışı ve fe
yizli bir siye.stt planı içinde, ümid ve fe
rah verici sözler si;yJemıştir. 

Dünyaya sulh göz.ile bakan ve hadise
ler kar&ısmda gayet tabii bir sulhcu kal
bile vaziyet alan Celal Bayar, bize, ha
rici münasebetler bakımından, Türkiye
nin tam bir emniyet içinde bulunduğunu 
haber verdikten sonra dahili işlerimize 
aid bir hayli malumat verdi. O, bir iktı
sad adamıdır; hayata, servet ve kıymet 
istihsalini seven bir insan göz.ile bakar. 
Bunun için, iktısad haftası münasebetile 
irad ettifl bu nutukta da kendisini hep 
bu bahisler üzerinde dolaşır gördük. 

* Celal Bayarın sözlerini birer birer ta-
kib ve tahlil c-ttiğimiz zaman şu netice
ye varırız: Onun istediği şey, Türkiyede 
iş hac.mini artırmak ve ayni zamanda ha
yatımızı ucuzlatmanın çarelerini bul
maktır. Şu dakikada Türkiye için bundan 
daha mükemmel bir hükumet siyaseti ta
savvur edilemez. Ayni fikri bu sütunlar
da ne kadar zamandanberi müdafaa et
rnış olan bir insan için, Cela) Bayara bu 
sahada hududsuz bir taraftarlıktan ve 
hatta onu bu güzel fikirlerinden dolayı 
alkışlamaktan daha tatlı bir zevk tasav
vur edilemez. 

Onun hu iki düşüncesi, yani i§ hacmi-
ni artırmak ve hayatı ucuzlatmak fikir
leri, esns itibarile birbirine sımsıkı bağlı 
olan şeylerdir: İş hacminin artması, an
cak ucuzluk sayesinde temin edilebilir; 
buna mukabil, iş hacmi de arttıkça ucuz
luk kendi kendisine gelir; iş hac.minin 
artması bolluk, bolluk ta ucuzluk yapar. 
Şu halde Celil Bayar, memleketin i~tı
sadi meselelerini gayet ilmi olan bir gö
rüş sistemi içinde mütalea ediyor demek
tir ki bu kadar tecrübeden ve bu kadar 
tedkik ve tetebbüden sonra kendisinden 
beklenecek te ancak bu olabilirdi. 

Son zamanlarda görüyoruz ki, bu ana 
fıkirle hareket eden Celal Bayar, planı
nın tatbiki için memleketin bütün iş sa
halarına el uzatmıştır. Pek çoğu onun 
himmetile vücuda gelmiş olan iktısad ve 
if teşkilatımız bugün, bundan on sene ev
veline nisbetle yüz defa daha fazla ve bir 
kaç yüz defa daha kuvvetlidir. Elindeki 
bu aletlere, teşkilata ve kuvvetlere daya
narak Celal Bayar, her iş sahasında bir 
hareket uyandırmaya kadirdir ve bunu 
yavaş yavaş, hatta belki de beklenilmi
yen bir sür'atle başaracaktır. 

* Türkiyenfn şu on senelik iktısadi ha
yatının bir kısmında fiilen vazif~ sahibi 
olmuı ve bu suretle Celal Bayarın mem
leket 1ktısadiyatını idare ederken yürü
y\17 tarzını, bir kısım iş sahalarında ol
IUD, yakından görmeğe muvaffak olmuş 
bir insan sıfatile diyebiliTim ki Tiirkiye
nln bugünkü Barekili iddiasız ve dogma
tizm'e düşman bir hareket adamıdır. 

Sırf onun bu vasıfları sayesindedir ki 
Tnrkiye, çok ümid kırıcı bir buhrana 
rağmen, az zamanda kalkmmaya muvaf
fak oldu. İktısad Vekili oiarak bu hare
l·c+i yapan Celal Bayar, Başvekil olarak, 
lbet bu hareketin kuvvetini ve hızını 

birkaç misli artıracaktır. Yalnız ona sulh 

lnaUtere4e fiddetll bir hrtma eaıamıda bir demir köprii 
yJkıldı, iberiııden ebpru feçiyordu, yüzlerce kip öldü, mü-

tehMSlllar kazanın &ebebini uaştırdılar. Köprüde plan, mal
zeme, uatahk hatası yoktu, uzun tedkikat neticesinde anla
tıldı ki mühendis köprüyü İngilterede görülen fırtınaların 

azami "yrine ve trenlerin azami ağırlığına göre hesab et
mışti, halbuki kaza esnasında misli görülmemiş şiddette bir 
fırtına esmişti, trenlıı geırın.esi 4le o dakikaya isabet 
etmişti 

insan her hHeketinde önüne ÇAkabilecek olan bütün ihti
malleri hes.tb etmeli, hepsine göre ayn ayrı tedbir almalıdır. 
En iptidai ihtiyat hissinin emrettiği hiçbir zaman için değiş
miyecek kaide budur. Fakat bütün ihtimallerin düJÜnülmüş, 
bütün tedbirlerin alınml§ olması insanın takib ettilf hedefe 
varacağını mutlak surette göstermez, hatıra gelıniyen bir 
manianın çıkması mümkündür, bu maniaya 81hhat hahisle
.rinde ecel, maddi vaziyetlerde bu deriz. Bu maniılann 
önünde inlemek faydasızdır, icabında mütevekkil olmayı 
bilmeliyiz. 

( _____ S_O_Z __ A_R_A_S_l~N_D~A~) 
Piyano çalan «---------• Baş dlJnmesi nedir 
Şempanze maymunu HERGUN BiR FIKRA 1 Btlmeven lşcller 

inanmam 

Gümüşhane elması yiyerek hem kendı 

sıhhatlerine, hem de yurdun elma müs
tahsillerine hizmette bulundular. 

Bu güzel toplantıya uzaktan, kim bilir 
kaç kişi imrenmiş, iç çekmiştir. Çünkü 
bizim memlekette, ağız tadı ile meyva 
yemek bir meseledir. Kendi kendinize, ai· 
lece, böyle rneyva geceleri yapmağa kal
kıştınız mı, bir elma gecesinin bir şam· 
panya gecesinden hemen hemen farksız 
olduğunu görürsünüz. Yenecek gibi mey
valarm yanına yanaşmak, filhakika, değ
me babayiğitin karı değildir. Hikmeti hü
da, bizde, meyva, ağaçtan koptuğu andan 
manav dükkanına intikal edeceği saata 
kadar durmadan kıymetini artırır. Biı 
taç lirayı birden gözden çıkarmaksızın 

yemiş alıfverişine girişemezsiniz. Şöyle 

böyle elmaların kilosu 60 dan, armudun· 
ki 80 den, hele başka memleketlerde u
mumun faydasına hadim olduğu için 
gümrük resminden muaf tutulan muzun 
kilosu - hem de bizim topraklarımızda 

dahi yetişmeğe başladığı halede - 150 den 
aşağı değildir. 

Bu para müstahsilin cebine mi giriyor? 
Hayır. Manav mı kazanıyor? O da de· 
liL Bu öyle bir anafordur ki membaı o 

Manakyan ktımpar.yasının. artidle
rinden Kör Mari çirkin biT kadındı. 
Bir gece Odeon tiyatrosunda ~ 

1naskeli bir baloya yüzünde maske ile 
gitmişti. Baloda onunla tanııcıtı bir 
erkekle birlikte otuntyordu. Erbk: 

· meyvanın yetiştiği yer, munsabbı ise bir 
takım füzult mütevassıtlarm cebidir. İş· 
te bu mütevassıtlar ortadan kaldınlma· 
dıkça, mahsul müstahsUden müstehlike 

Yukarıda gördüğünüz şempanze may-
munu, mükemmel surette piyano çal -
maktadır. Boş vakitlerini daima 4lıusu-

si> piyanosunun başında geçiren bu may
mun arasıra coştu mu, garib garib sesler 
çıkat'arak sarkılar da söylemektedir. 

Alman kasabları sebze 
lehinde nümag iş yaptılar 
Şarki Prusyada Kenisburg şehd ka

sabhırı, sebze yemek lehınde büyük bir 

- Ne olur güzelim, fU ma.skem çı
kar da; güzel yüzüml bh' kerecik gö
reyim. 

Dedi, .Mari maıkesini çıkardı •• cıd4m 
Marinin yüzünü görür görmez bağır-

1 dı: 
ı - inanmam, onu da çıkar! 
_____________________________ .., 

General Ludendorf 
Ölüm diJşeğinde 

harekete geçmişlerdir. Neşrettikleri bir ı ugün 73 yaşında bulunan meşhur Al
tebl·ğde cİnsanın yalnız et yemesi büyük mat\ generalı Ludendorf ölüın döşeğinde 
bir budalalıktır. İnsanlar et yemekten fe- bulunmaktadır. Doktorlar, Alman gene -
rağat etmelidirler. Etin başhca yemek ol- 'ralını bir müddet daha yaşatabilmek için 
duğunun zannedilmesine hiç bir sebeb ellerinden her geleni yapmaktadırlar. 
yoktur. Bu büyük bir yalandır. insan et Hadiseyi kaydeden bir .Pransız mec -
yemeden de pek mükemmP.1 doyabilir> iııuas1 şöyle diyor: 
demektedirler. cGeneral Ludendorf bir çok mu~~e -

Bilhassa kasabların et yemek aleyhin
de böyle l>ir kıyamda bulunmaları, kim -
senin hatırına gelmezdi. Fakat bunun se
bebi, Almanyanın dört senelik ekonomi 
programı jcabındandır. Almanya hariçten 

et idhal etmek mecburiyetindedir. Hal -
buki parasının dışarıya çıkmumı istemi
yor. Yeni dört senelik programa göre 

harb malzemesi için tedarikine mecbur 
olduğu ilk maddelerden başka her türlü 

heleri kazandı. Bakalım, şimdi olume 
karşı da bir ufer kazanabilecek mi?> 

Kadınlar en fazla hangi 
yaşlarda evlenirler 

Ecnebi memleketlerden birinde kadın-
1ların evlenmeleri hakkında bir istatistik 
yapılmış. Bu istatistiğe göre evlenen ka
dınlann rnikdan yaşlarına göre fU suret
le tesbit edilrni§tir: 

15 yaşla 20 yaş arasında yüzde 18 
20 • 25 > > • 41 
25. 30t •• 24 
30 • 35 > • • 8 
35 • 40 • • • 2 

Yukarıdaki resimde gördüğünQz ivçi -
ler, Londrada Blackpeel kulesinin demir
lerini boyamakla meşguldürler. Çalıştık
ları yer, insanııı gö:zünü karartacak de -
recede yüksek olduğu halde işlerini bü
yük bir likaydi ve soğukkanlılıkla gör -
nıe)ctedir ler. 

7 senede yapılan makine 
adam 

Yapılması yedi sene süren Robot (ma
kine adam) ı Almanyadan İngiltereye ge
tiren mühendis, bir tüccarlar toplantısın
da teşhir etmiştir. Makine adam o kadar 
canlı durmaktadır ki, yakinine gelip te 
dokunmayınca, makine olup olmadığı an
laşılmıımaktadır. 

Mesela: 
1 - Oturduğu iskemleden kalkarak, • 

dada boylu boyunca dolaşmaktadır. 
2 - Başından şapkasını gayet zarif bir 

reverans ile çıkarmaktadır. 
3 - Sigara ıçmekte ve dumanlarını 

burnundan çıkarmaktadır. 
4 - Masadan aldığı bir bardak suyu iç

mekte ve boş bardağı tekrar masaya bı -
rakmaktadır. 

5 - Bir parça pastayı çiğniyerek yut -
makta, bu sırada da barbara kemijinin 
yukan, aşağı mip çJkınası gayet bariz 
bir surette gôrünmelttedir. 

Daha hoşu, hazır bulunanlara, dudak
larını oynatarak fas1h bir ingilizce ile: 

doğrudan doğruya ve yalnız bir tek el
den geçerek intikal etmedikçe yaıpılan 

fÜ7el egece> teşebbüsünden asla bir men
faat memul olamaz. 

Bir zamanlar, tramvayların, vapur ka
maralarının, tünel arabalarının civarla
rına, İhabın icazkar kaleminden çıkma 
güzel afişler asılmıştı. Bunlardan bir ta
nesine hele bayılıyordum. Bir köylü, bir 
,ehirliye avucundaki fındıkları uzatmış: 
cYe! diyordu .. hem sana faydası olur, hem 
de bana!. Ben bu levhayı gördükçe içim-
den, onun altına: cHayır, "bemşerim! Ne 
sana, ne de bana faydası yoktur. Bu alış
verişin kime faydası vardır, bilir misin?. 
Mütevassıtlara!.> ibaresini vazmak arzu-
su geçiyordu. • 

Evet: Toprağımızın nefis mahsullerini 
bol bol yemek hepimizin arzusudur. Gel
gelelim bu arzuyu yüzde yetmiş, belki de 
seksenimiz tatmin edemiyoruz. Çünkü 
meyva, bugünkü durumunda lüks eşya 
sırasına geçmiştir. 

Bizler, orta halli ve fıkaraJar, olsa olsa, 
nisbi ucuzluğundan ötürü balkabağı ge
celeri tertib edebiliriz. Ona da: 

- Yarın bizde balkabağı gecesi var, 
ıiz de buyurun!. 

Diyecek olduk muydu, e§ dost alınır .. 
iyisi mi, Halkevlerindeki toplantı tafsila-
tını gazetelerde okur, canım yemiıleri 

manav mostralarında seyreder, sonra da: 
- Sanki yedik!. Allah bin bereket ver-

sin! 
Deyip dayanırız terkos suyuna. 

E~& 
TAKViM 

mevad için ~ümkün mertebe dışanya 

para çıkmamasına çaJ11ıyor. İşte bunun 
için dört renelik programı tatbik edenler, 

Almanyada et sarfiyatının tahdidi e.me
lile kasablara böyle bir kıyam hareketi 

tertib ettirmişlerdir. 

45 • 55 > > • ı,ı 
Altmış yaşına gelenler arasında evle-

nen kadınlar ancak binde bir oluyormuş. 

- Halo .. nasılsınız?. demektedir. 
Makine adam aynca, pasta pişirmek • 

te, otomobil sürmektedir. 
BİRİNciKANuN 

Arabi 1eııe Rumi 1eoe 

J. -ndır ki kuvvetli Türk ordusu ve Tür- r 
kıyenin kuvvetli ve h~sablı dostlukları İSTER İNAN, İSTER İNANMA! 

)353 -, 
1 cı Kiaua 

1 

14 1'56 -Rea ni ıeııe K-ıa 
1937 37 

da bu sulhu vermeğe kafidir. Şu halde, 
Türkiye sulh içinde çalışacak, Celal Ba-
yar hiikumeti bu çalışmayı tanzim ede
cek ve onun feyizli olması için lazım ge-
1en tedblrl_ri birer birer alacaktır. 

Celfıl Bayar, son nutku ile bize bu ba
kımdan daha kuvvetli bir emniyet veri
)'Or, içimizi ümidlerle ve hatta, daha şim-

lliden, sevinçlerle dolduruyo.r. 
Ona muv·affakiyetler te-menni edelim ... 

air arkadaşımız Laleli cadde,iuden geçiyordu. Kendisini 

tanıyan bir zat seslendi: 

vela muhatabının •üzüne, sonra da o zatın parmağile işaret 
ettiği apartımana baktı ve pek tabii olarak: 

-Hayır, cevabını verdi. O zat: 
- Bay muharrir, dedi. Sit heı şeyi bilir geçinirsiniz. Ama _ Öyleyse dedi, ben öğreteyim. Bu apartıman bir dilenci 

bilmediğiniz birçok ~eyler, birçok garibeler vardır.Meseli bi- tarafından ve dilenerek topladığı para ıle yapılmıştır ve apar
lir misiniz, şu apartıman nasıl yapılmıştır. tımanın sahibi haltı dilenmektedir. Bu apartımanın getirdiği 

Bu aarıb s...ı ka'j'~da;ı~z ;ı•lıT ;t~•ı;:z •vİ S k~ ~k~u da t~ ~ 1~•d.~ AI JI 
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Japonlar Çinde yeni bir 
hükômet kuruyorlar 

Yugoslovya Roma ile Parisin 
bulmağa mı çalışıyor? 

Merkezi Pekinde olacak olan yeni Çin kükumetinin 
siyaseti, Japonya ve Mançuko ile 

arasını 
dost olmak ve komünizmle mücadele etmektir 

Tokyo 13 - Dömei ajansı Pekinden is ı ~lduğunu ilan_ edecek ve ?inin ke~dılıl 
tihbar ediyor: ıle dostane munasebetler ıdame ettıre • 

Belgradda iki Nazır arasında cereyan eden konuşmalar 
birdenbire mühim bir saf haya girdi 

cÇin Cumhuriyeti muvakkat hüku - cek jevletler ile muahede ve anlaşmala
mefü ismini alacak olan yeni Çin hüku- rına sadık kalacağını bildirecektir. 

meti, Pekinde yarın saat on da teşekkül Muvakkat hükUmetin siyasetinin es.
edecek ,.e bu hükumet.,_ sah~ iki Çin sını, Çin ile Japonya ve Mançukov ara • 
Reisicumhurundan sabık uç Çın başve - sında işbirliği yapmak, bolşevizmi yok et 
kilinden, sabık '>eş maliye nazırından ~e mek, memleketi endüstrileştirmek, zira

Delbos bugün Praga hareket ediyor sabık dört devlet bakanından terekküb 
eyliyecektir. 

Asahi gazetesinin tebarüz ettirdiğine 
göre :nuvakkat bükUmette mühim rol -
leri iki sabık reisicumhur Tsao - Kun ve 
Tsu - Çing - Çang ile General Yu - Jey 
Fu oynayacaktır. 

ati yükseltmek ve çabuk surette Çinin 
muhtariyetini elde eylemek teşkil edeceJC 
tir. Londra 13 (Hususi) - Bazı Fransız ga 1 

2etelerine nazaran, hariciye nazırı Del -
bo5 ile Yugoslav başvekili Stoyadinoviç 
arasında halen Belgradda yapılan müza
kereler, tahmin edildiğinden fazla bir e
hemmiyet iktisab etmiştir. 

1 
lemekte olduğuna emin olabilirsiniz. 
Fakat 1927 itililı.nın muslihane mahi
yetini, onun teyid ve tevsik etmekte ol-

Yeni Çin muvakkat hükfuneti, pek ya 
kında, Japonya ve Mançukoya diplo
matik hey'etler gönderecek, Uzakşarkta 

Romadan henüz dönmüş olan Stoya -
dinoviç, Musolininin Fransız - İtalyan 
yaklaşmasını arzu etliğini Delbosa bil -
direcek ve böyle bir yaklaşmanın tahak
kuku için tavassutta bulunmağa hazır 
olduğunu anlatacaktır. 

Delbos Belgraddaki temaslarını ya -
nn (bugün) bitirecek ve akşam Praga 
har:ket edecektir. 

Fransız gazetelerinde mütalealar 
Paris 13 (A.A.) - Bugünkü Paris ga

zeteleri hep hariciye nazırı Delbosun 
Belgradı ziyaretile n1eşgul olmaktadır. 

cPetit Parisicn> diyor ki: 
cMusoliııi'nin Yugoslavya başvekili -

ni Delbos nezdinde herhangi bir tavas -
sut işiyle tavzif ettiğini zannetmiyoruz. 

·Esasen Stoyadinoviç, Delbosla dün yap -
tığı konuşmalarda Roma ile Paris ara -
sında tavassutta bulunmak niyetini kat'
iyYen izhar etmemiştir. Stoyadinoviç 
Fransayı İtalya ile işlerini doğrudan doğ 
ruya düzeltmekte serbest bırakıp buna 
müdahale etmemeği tercih eylemekte -
dir. 

Delbos son seyahati sırasın.da tığradığı 
Berlinde Von Neurath ile bir arada 

sai birliklerine devam edeceklerine kana
atim vardır.> 

Delbos da cevabında ezcümle şöyle 
demiştir: 

- Mukadderatımızın mütesanid ol
duğunu müdrik olan Fransa hükfuneti 
ile Fransız milletinin ayni arzuyu bes-

duğu tesanüdü ehemmiyetle kaydeder
ken bir muahedenamenin kıymetinin 
birleştirmekte olduğu milletlerin arzu
ları ile birlikte ayni zamanda onlar a
rasında her sah.ada rnevcud olan mü
nasebetlere bağlı olduğunu unutmu
yorum. 

Bir muahede, mes'ud netayici, evrak 
hazinelerinde değil, hayat sahasında 
inkişaf ettirebilir. 

Hiçbir şey, asla birbirinden ayrılma
mış olan ve hiçbir ihtilatın, hiçbir teh
didin asla bozmamış olduğu bir dost
luk ve uzun tarihi olan bir itimad his
sini mütekabilen beslemekte olan mem
leketlerimiz, bu mesai birliği için en 
geniş ve en sağlam esaslar arzetmekte
dirler. 

Fransa, milletlerin istik.13.li ve hür
riyetine mütekabilen hürmet çerçeve
si dahilinde umumi bir inbisat ve uz
laşma arzu etmektedir. 

Delbos'a nişan verildi 
Belgrad 13 (A.A.) - cAvala ajansı 

bildiriyor» Naib Prens Paul dün Fran
sa hariciye n..'\Zın Delbos'u kabul ede
rek kendisine beyaz kartal nişanının 

büyük salib rütbesini vermiştir. 

Muvakkat hükumet, bir beyanname 
neşrederek Nankin hükumetinin mülga 

Pasaport kanunu 
hakkında yeni bir 
iayıha hazırlanadı 

Ankara 13 (Hı.:.susi) - Pa:saport ka -
nununda yapılacak değişiklik hakkında
ki layiha umumi hey'ete sevkedilmiştir. 
Yakında görüşülecek olan bu layihanın 
umumi hatları şudur: 

sulhu tesis için müzaheretlerini isteye • 
cektir. 

Bir Fransız askeri 
hey'eti bugün 

Ankaraya geliyor 
Fransanın şark ordusu kumandanla

rından bir tümgeneralle bir albay ve 
bir bahriye binbaşısından mürekkeb 
bir askeri heyet bugün Ankaraya mu
vasalat etmiş bulunacaktır. Bu heyete 
teğmen rütbeli bir emir zabiti refakat 
etmektedir. Askeri heyet Ankarada 
dört gün kalacak, ayın yirmisinde de 
İstanbula gelmiş bulunacaktır. Heye
tin lstanbulda ne kadar kalacağı ma
i.fun değildir. Misafir heyet İstanbulda 
merasimle karşılanacaktır. 

Millet Meclisinin 
dünkü toplantısı 

Vakıa bazı Yugoslav mehafili Stoya
dinoviçe böyle bir niyet atfetmek isti -
Yor. Bunda hiç bir zarar görmüyoruz. 
Çünkü vaktile Laval ve Barthou'nun 1 -
talya ile Yugoslavyayı barıştırmak için 
sarfetmiş oldukları gayrete bir mukabe
le te~kil eder. 

ltalyanın son kararı 
etrafında mütalealar 

Pasaport harcı 25 liradır. Münhasıran 
tahsil için hükumet tarafından gönderi
lenlerle ... talebe oldukları ve tahsil maksa
dile seyahat ettikleri, mahaHi maaril mü 
dürleri tarafından tasdik olunan kimse
lerden yarı harç alınır. Yabancı memle
ketlere gidecek olan amelenin pasaport 
harcı 1 liradır. İJmi tedkiklerde bulun -
mak ve müsabakalara iştirak etmek ve
yahut yabancı bir devletin mümasil te
şekkülleri ziyaret veya onlar tarafından 
Türkiyeye yapılmış ziyaretleri iade et • 
rnck maksadile yabancı memleketlere gi
decek olan mekteb talebelerine, sporcu, 
ve izcilere, en az beş kişilik kafile ha -
!inde bulunmak ve mekteb talebelerile 
izciler muallimleri nezaretinde gitmek 
şartile 6 aylık müşterek pasaport veri -
lir. 

Ankara 13 (A.A) - Büyük Millet 
Meclisi bugün Hilmi Uran'ın reisliğin
de toplanmış, merakıl>i •bahriyeden a
lınacak rusum hakkındaki kanuna ek 
kanun layihasile tapu ve kadastro u -
mum müdürlüğü teşkilat ve vazifeleri 
hakkındaki kanuna bir mm.'akkat mad
de ilavesine dair kanun layihasının ge

Bu takdirde muallimleri de dahil ol -
Ortada muhakkak olan bir şey varsa, 

o da, Polonyada olduğu gibi Yugoslavya
d!i ve bilhassa Yugoslavyada ayni Fran
Stz idea1lerini besliyen ve bizim müda -
faa ettiğimiz davaya sıkı sılaya bağlı bir 
efkarı umumiye bulmuş olduğumuzdur. 

'Yüreklerde yaşayan siyasi ihülatlann bo 
ıamıy&cağı bu dostluk bizim için ferah 
\>erici bir keyfiyettir .• 

Bir Alman gazetesi "İngilizler, Fransızlar ve Sovyetler 
Cenevrede yalnız kaldılar,, eliyor. Eir Amerika gazetesine 
ıöre ise M. Cemiyeti böylece daha fazla kuvvetlenmiştir 

mak üzere her birinden birer lira harç a· 
lınır. ri verilmesi hakkındaki Başvekalet tea 

Bu hükümden istifade ile yabancı kereleri okunmuş, adliye, büdce, dahi
memleketlere gidenler, bu vaziyetlerini tiye, maliye, sıhhat ve içtimai muave
kaybettikleri takdirde umıım.i hükümle- net, ziraat encümenlerinde boş olan i
re tabi olurlar. Daimi surette pasaport zalıklara seçim ve ihtiyat zabitleri ve 
taşımasını mecburi kılan yabancı mem - ihtiyat askeri memurları kanununun 
leketlerde tahsilde bulunan Türk talebe üçüncü maddesine bir fıkra ilavesine 
ve ameleye o memleketlerden çıkış ha - dair kanunun değiştirilmesi hakkında· 
linde umumi hükümler tatbik olunmak. ki kanun l.iyihasınm birinci müzake • 
şartile tahsil veya işinin devamı ınüdde- resi yapılmıştır. 

Stoyadinoviçin Delbos'a verdiği izahat 
Belgrad 13 (A.A.) - Havas ajansının 

ttıuhabiri bildiriyor: 
Yugoslavya başvekili, Delbosun Var

§ova ve Bükreşteki mülakattan dolayı -
sile memnuniyetini beyan etmiş, yakın
da BerUne yapacağı seyahatinin sebeb • 
lerini Fransız nazırına anlatmış ve Ro -
!nayı ziyaretinin daha ziyade Kont Cia -
llonun Belgrad seyahatine mukabil ya -
J)ılan hir nezaket ziyareti olduğu nokta
sında ısrar etmiştir. 

Salahiyettar mahfeller, Stoyadinovi -
Çin dünkü beyanatına büyük bir ehem -
ıniyet atfetmektedirler. Yugoslavya baş
ırekili Roma seyahatinin ferdasında Yu -
goslav - Fransız dostluğunun Yllgoslav 
siyasetinin başlıca prensibi 0lduğunu be
Yan etmiştir. 

iki nazır arasında teati edilen nutuklar 
Akşam da Başvekil ve Hariciye Nazı

rı Stoyadinoviç, Delbos şerefine bir zi -
. Yafet vermiştir. Bu münasebetle Yugos -
lav Başvekili söylediği nutukta ezcümle 
deınişttr ki: 

Cenevre 13 (A.A.) - B. Avenol, B. Ci
anoya aşağıdaki telgrafı göndermiştir: 
İtalyanın ıı ilkkanun 1937 tarihinde 

Milletler Cemiyetinden çekilmekte ol.du
lunun mukaddem ihbarnamesi olan ay
ni tarihli ıelgrafnamenizin vusulünü iş'ar 
etmekle mübahiyim. Mezk\ır telgrafı ve 
işbu cevabı derhal Milletler Cemiyeti a
zaıanna iblağ eyledim. 

Amerika gazetelerinde mütalealar 
New-York 13 (A..A.) - New-York Ti

mes gazetesi İtalyanın Milletler Cemiye
tinden çekilmesinin kendi aleyhine d&
neceğini yudıldan sonra ,U mütaleayı 

ili.ve eylemektedir: 
cBu çekiliş demokrat ve sulhperver 

devletleri Cenevredeki son faşist dev !e
tinin müşkülat çıkarmağa matuf hare
ketlerinden kurtarmış ve onlara Millet
ler Cemiyetini daha kuvvetli bir beynel
milel icraat aleti haline getirmek fırsatı
nı vermiştir.ı1 

New-York 13 (AA.)-· Herald Tribune 
guetesi MilleUer Cemiyetinin öldüğünü 
ve İtalya tarafından ıttihaz edilen hare
ket tarzının bu ölümde sembolik bir şe
kilde müşahedesinden ibaret bulunduğu
nu yazmaktadır~ Cemiyetin yerine, zecri 
tedbirlerden sonra teessüs eden devletle-

c- Fransa ile Yugoslavya arasında rin yeni muvazenesı kaim olmuştur. Bu 
dostane ve yapıcı teşriki mesai arzusu, muvazene devam ettiği müddetçe sulhun 
harici siyasetimizin esas hattıdır. Böyle devam edeceği makul bir şekilde ümid 
b· edilebilir. ır siyaseti takib yolunda hükumeti kra-
liye, beynelmilel ilk vazifesinin kendisi- Varşovada akisler 
ile acil menfaatlerinin çerçevesi dahilin- Varşova 13 (A.A.) - İtalyanın Millet-
de ve bizzat kendi hudutları dahilinde bü ler Cemiyetinden çekilmesi hakkındaki 
tün ihtilaf ve anlaşamamazlık sebeble - Alman beyanatı Polonya efkarı urnumi
l'ini kaldırmayı amir olduğunu müdrik - yesince büyük bir alaka ile karşılanmış
~ir. Bu da kendisinin umumi sulhun mu- tır. 
afazasına hadim olmasına medar ola - Gazeta Polska, Berlin siyasi mahfelle-

Caktır. Bugüne kadar harici siyasetleri - rinde Almanyanın Milletler Cemiyetine 
~~ mümeyyiz vasfını teşkil etmiş olan karşı gösterdıği itimadsızlığı bu kadar a
tıstakar ve alicenabane an'anelerden çık bir şekilde ifade etmesine intizar e

:Ülhem olan memlekellerimizin sulh i - dilmediğini yazmaktadır. İtalyanın tarzı 
~ne ve Avrupa siyasetinin tarsinine yar hareketi ile Almanyanın beyanatının 
~ •tmek için samimi ve ahenkdar me- , Reich hükılmetinin Faris ve Londra ile 

müzakereye girişıneğe hazır olduğunu is
bat ettiği, fakat bu müzakerelerin müş
terek emniyet ve Milletler Cemiyeti mu
kavelenamesi esaslarına istinad etmesi 
lazım geldiği söylenmektedir. 

1nıilterecle soiukkanhJık 

Londra 13 (A.A.) - Gazeteler İtal-
tince bir lira harç mukabilinde daiınt Büyük Millet Meclisi Çarşamba gü-
adi pasaport verilmesi caizdir. nü toplanacaktır. ' yanın Milletler Cemiyetinden çekil -

Halayda mesi hadisesile alakadar olmakta de -
vaın etmektedirler. Türk düşmanları mJt:1;. gazetesi ezcümle şöyle yaz - /ş başına getirildiler 

cHalihazırd.aki güçlüklerin başlıca (BCJltarafı 1 mci Myfadtı) 
sebeblerini izale etmek için, Milletler mak~hğına Kırıkhan kaymakamı Sall
Cemiyeti daha ziyade, ameli teklifler _ haddın, Kınkhan kaymakamlığına Rey
de bulunmalıdır. Avrupanın iki mua _ haniye nahiye müdürü Zühtü, Reyhaniye 
rız bloka ayrılmasına meydan verilme- na.?i~e _ınü~ürJü~n~ de ~acılar nahiyesi 
melidir. İki devlet arasındaki ihtilcifla- muduru Husameadın tayın olunmuştur. 
rı izale etmcğe matuf her anlaşmaya Bu yeni tayinler Gar.onu~ emriyle ya~ıl-
hüsnü kabul gösterilmelidir.> mıştı:-. Bunların mahıyetı Garonun Truk-

D il M ·ı gazete · İ Ut h .. 1_'\. ler aleyhinde aldığı vaziyeti biraz daha a v aı sı, ng ere u~u- .. -
· · • k atı"ne go- 1· tal M"l vuzuhla ortaya atmaktadır. Çunkü bu 

rnetının ana re yanın ı - . . _ 
1 l C 

· tın· de kilm . ın· il" memurlar şımdiye kadar Turk aleyhdar-et er emıye n çe esı g ız - . _ 
t l ··zakerelerin· tekr ba 1 lığı ıle şöhret hazanmışlar ve bu yiiuten 
ta yan mu m ar ş a - k.l . · uhaf ım· .. 1 d.ir G 

. . bir sebeb t kil tmed".. . mev ! ennı m aza ' ~~er . aro-
maması ıçın eş e :gmı . 1 Milleti c · ti ah 
vazmaktadır. nun emny e er emıye mm:_ -
., haslan da bu memurlar tarafından iğfal 

Alman ıatlMlatmda tefsirler edilmek ıstenmiştir. Bazı yerlerde Türk-
Bcrlin 13 (A.A.) - Bu sabahki Alınan lerin Türklükleri inkir edilmiş. bazı yer

gazeteleri, İtalyanın Milletler Cemiyetin- lerde Türklerin dilekleri heyet azasına 
den çekilmesi münasebetiJe Almanya ia- bu mernurlann tazyiki ile arzettirilme
rafından neşrolunan ve artık Almanya- mi.ştir. Türkler hakkında bu kadar düş
n ın mezkôr cemiyete dönmesinin mevzuu rnan ve sarih vaziyet alan memurların 
bahsolamıyacağını ilan eden tebliğ hale- iş başına getirilmeleri intihabatı istedik-
kında uzun komanterler yapıyorlar. leri gibi idare etmek ;çin olduğunda şüp-

cMontag> gazetesi şöyle yazıyor: he yoktur. Bu tayin keyfiyeti halk ara-

cAlman tebliği her türlü kollektif em- sında !ena tesir bırakmıştır. 
niyetin reddini tazammun eder. Artık İn- Paris borsası 
giltc!"e ile Fransa Cenevrede Sovyetler 
Birliği ile yalnız kalmışlardır. 

Buvcı. mukabil Almanya ve İtalya Av
rupa siyasetlerinde sulhu tarsin hedefini 
takib ediyorlar. Aldanyanın 1933 denberi 
güttüğü siyaset ve Mussolininin Yugos
lavyn ile yaptığı anlaşmalar bunun birer 
dQlUidiı:...a 

Paris, 14 (Hususi) - Paris borsa • 
sının bu sabahki açılış fintları şunlar • 
dır: ' 

JJondra: 147,07,50, Nevyork: 29,45, 
Bedin: 1188, Roma: 154,95, Cenevre: 
681,12,50, Kurşun: 16,8,3, Balar: 44-45, 
altın: 139,ıt, Gümiis: 18,S, Çinko: 
tS l 7 112.. 

Filistinde yeniden 
çarpışmalar oldu 
Kudüs 13 (A.A.) - Şimali Filistinde 

asker, polis ve .Arab tedhişçileri arasında 
kanlı müsademeler vukubulmuş olduğu 
söylenmektedir. 

Askerden birçok telefat olduğu rivayet 
edilmektedir. 

HP.dera yakınında bir çukurda tüfek 
ateşile öldürülmüş bir Arabın cesedi bu~ 
!un muştur. 

Eski Fransız Başvekili 
8. Flandin Berlinde 

Berlin 13 (A.A.) - Eski Fransa bape
kili B. Fl.andin, Kopenhag'dan ·buraya 
gelmiştir. Kendisi, birkaç gün hususi su
rette burada kalacaktır. 

6 aylık varidat geçen 
Seneden 12 
Milyon lira fazla 

(Bt1§t4Tafı 1 inci sayfada) 

mikdarları şunlardır: 

Hayvanlar: 13,344,086, kazanç: 13,188, 
104, gümrük: 23,285,999, muamele: 13, 
683,195, istihlak: 10,649,388, damga ve 
harçlar: 5,961,143, inhisarlar: 20,432,798, 
buhran, müvazene, hava kuvvetlerine 
yardım ve tayyare: 27,835,471, buğday ko 
rum&: 3,821,191, sair varidat: 10,051,208 
lıra. 



4 Sayfa 

Rumelihisarının tamiri 
kararlaştırıldı 

Hisarın içindeki evler istimlak ettirilerek yıkhrılacak, 
yerlerine güzel bir park inı• ettirilecek 

SON POS'IA 

Kadıköy iskelesi 
cinayeti -

iskele memuru Rifahn 
karııı din öldü, Rifat 

tevkif edildi 
J E 1 '-= •. K vve.ta.L gu. · adıköy iskelesinde 
Caddebostanı iskele başmemuru Rifatm 
eski ~ı ~ceyi tabanca kurşunu i
le aF ~tte !araladığını yazmıştık. 
Vak ayı muteakib Haydarpaşa Nümu
ne hastanesine kaldırılan Behice dün 
aldığı yaraların tesiri.le hastanede öl -
müştür. 

Vak'a esnasında Kadıköy :iskelesin
de b~.ı~aı: ve. Rifatın tabancasından çı 
kan uçuncu bır kurşunla hafif suretle 
yar.alanan 8 yaşındaki Ayten dün iyi -
).eşmi.ş ve hastaneden çıkmıştır. Adli
ye tahkikata başlamış, Rifat haklın ka
rarile tevkif olunmuştur. 

Şehir Tiyatrosu 
Dram kıamı Tepebaşı 

tiyatrosunda 

. Ba akşam 11at 20,00 da 
TURANDOT 

Masal 6 Perde 

Operet kısmı Fransız Tiyatrosunda 
Bu akşam oyun yoktur, 

~mniyet Mudürlüğü Sirkecide Sanasaryan hanına taşımnaktadır. Birinci -··;;iı-;;;i;;.·~~·;·;;;:;·;lı;~;.-;;; .. -.. _ 
ve ik nci şubelere muhasebe tamamen yem binaya t~ınmıştır. Diğer şubeler Bugün gündtiz 2 tıım: (Yavrum) ve <Son 
de on 'in ıç nde venı b n va taşınacaklardır. Resimde Emniyet Müdürlüğü uouş}. Bu gece: Di.imbüllü ismau ve arka -
.:ebe QJ.n.n e aıarı n k ed.lirken görülmektedir. dQflan ayrıca varyete ve CYavrumJ romı 

Per~be akşamı Baya.n !foalli konseri · 

-- - --~ 

----

Birincikfoıun 14 

Haliçte bir müsademe 

:Aksu t14J>UTU 
Evve~ gü_n limanda bir kaza olmuş, Halice girmekte oıan Akın vapuru Azap 

kapısı onlermde bagwlı bulunan D · l1 Aksu · .. . . enızyo arının vap?!,Una çarpmıştır. 
M~sa~em~ netıcesinde Aksu hafif bir rahne almıştır. Müsademede başkaca 
muessif bır kaza vukua gelmenriştir. · 

Mahkemelerde: Şehir işleri: 

Yann aktam SOMER sineması 

Senenin en büyük 

TORKÇE SÖZLÜ VE ŞARKILI FİLMİ 

Bu film mevaimln 

SEYH 
AHMED 

pheaerine başlıyor. Baş rolde 

RAM ON 
NOVARRO 

A.tk. ihtiraı ve macer_a ile dolu 
mevnunu, mükemmel bir şark musikisi 

ve nefis ıarkılarla ~üslenerek göz 
kamqbrıcı dekorlar arasında 

çevrilmi~tir. 

en parlak filmi olacakbr. ~----' 

Btıtnn dünya, gözlerini Japonyaya dikmiş bulurıuyor ... 
Fakat, hakikr esrarı ve aSll ruhunu, şayanı hayret Japon artisti 

SBSSDE BAYAKAWA 
tarafından l'Qyük aşk ve baş döndürilcil ihtiras snhnelerile dalu 

JAPON GCLC 
filminde canlandırılmıştır. Önümllzdeki Perşembe akşamından itibaren 

SARAY SiNEMASINDA 
gösterilecek olan bu• filmin Garp ve Şurk ruhunu görec<·K~iniz . 



l , 

SON POSTA SaJi.. S --· 

Akşehirde im~r faaliyeti 1 

biraz ağır yürüyor 

Memlekette spor 
Trabzonda, Erzurumda 
alakalı maçlar yapıldı· 

Gerede belediyesi kasabayı 
elektrikle tenvir ettiriyor 

Belediye varidab yolunda 
fazla sür'at 

olduğu için 
bekliyor 

halk daha 
Trabzon (Hususi) - Giresunun en e~ki 

ve kudretli klüblerinden biri olan Gire -
sun spor klübü şehrimize gelmiş, bu klüb 
ile N ecmiati takımı arasında yapılan çok 
alakalı ve heyecanlı iki maçtan birinci -
sinde Nccmiati Giresun sporu sıfıra karşı 
iki ile mağlub etmiş ve ikinci maçta da 
ayni takımlar beraberliği temin etmiş -
lerdir. Buradan Giresuna giden İdrrÜıno
cağı takımı Giresunun Yeşiltepe klübü 
ile yaptığı maçta üçe iki sayı ile Yeşil -
tepeye mağh1b olmuştur. Maçlan mütea
kib her iki spor kafilesi memleketlerine 
dönmüşlerdir. 

Gerede - lsmetpaşa arasındaki 32 kilometrelik 
yolun inşaatı tamamlandı 

Erzurum - Bayburd maçı 
Erzurum (Husus!) - Lisenin arkasın· 

daki sahada Erzurum şehri sporcuları ile 
Bayburd şehri sporcuları arasuida temsili 
bir futbol maçı yapılmıştır. Enurum bu 
maçı üçe karşı birle ka~ıştır. Maçta 
binlerce halle bulumnuş. Gümüşhane
den ve Karaköseden bu oyunu seyretmek 
için gelenler olmuştur. İki şehir gençliği
nin birbirini tanımasuiı intaç eden mü
sabaka çok samimi bir hava içinde cere
yan etmiştir. 

Gerede - tsmetl?"fG yolunda faaliyet 

.t\kşehir (Hususi) - Akşehir Anadolu-ının p18.nı da yapıldığı halde ~~z~ çarpa: 
ll.u11 birinci sınıf kazalarından biridir. cak bir faaliyet hemen yok gıbıdır. Harbı 
~onya vilayetine bağlı olan bu kasaba umumfden şu ana kadar geçen uzun yı~
ll1kış1fa <'ok ınüsaid tıcari ve iktısadi ba- lar arasmda kasabanın daha mamur bır 
~ı • ' ' · · · k"l ı "' r • ve mümkün iken her _ll'ıdan oldukça zengın hır kaza merkezı- şe .1 a ması _ .. a urı. ~ .. .. ekt _ 
<l.ır. He.-: gün vagonlar dolusu ihracat ya- neaense bu ışler ~ıraz agı~. ~ e 
tlar. İstanbul piyasasına külliyetli mik - dir. Her husu~ta. ımara musaıd olan bu 
~arda !rpa, buğday, afyon. yün, yapağı, kasabanın asrı bır şekle konulması şa -
ereya~ı ve saıre gönderir. Bu yüzden yanı a•zudur. Suyu, hav.ası,. ~eyvası, seb
~d.saba halkı oldukça zımgindir. İmar faa- zesi, hububatı, pek venmlıdir. Toprak -
lıYeti kasabanın varlığUe öiçülecek de - ları çok mümbittir. 

~ecede değildir. Sudan istihsal edilen Kasabanın inkişafı pek zor bir if değil • 
lldret[e kasabanın her tarafı kuvvetli bir a· ç·· k"' h m belediyenin varidatı iyı'-

eıekt 'kl G kt" ır. un u e -
rı - e aydınlatılmıştır. ece .va ı u- d h lk ba k ı ·b· f kir 

~aktan gören oır yoıcu burasını nurlara dir ve hem e 8 ş a yer er gı 1 a 
~<ltkolmuş Bekildc görür. Bu kudretten değildir. Gönül arzu eder ki bu şirin ka
ıs~asyona bir kol uzatılmadığından, is - saba asri güzelliklerle süslenerek zamana 
tasyon karanlıklar içerisindedir. Kasaba- uygun bir hale getirilsin. 

Çanakkaled~--·-r-;r;;t;;ıyadaki 
Kömür buhranı Eski eserler 

b Çana~kale (Hususi) - Kömür fikdanı 
~racta hala devam ediyor. Belediye, ay

~l za.rnanda ih tikaria mücadele ettiği i~in 
alka ucuz kömur dağıtmak maksadıle 

Pahalı satan muhteki.r~erın kömürlerini 
?tıüsadere ederek herkese yüz para fiatla 
"'et.n'eğe çalışmaktadır. 

~azillide bir merkeb hırsızhgı 

Antalya (Hususi) - Antalya. tarihi e
serler bakımından hayli zengin ve bu iti· 
barla da seyyah şehri olmağa layık bir 

şehirdir. Antalyada, seksenden fazla ha· 
rabe, on üç tane de kervansaray vardır. 

Henüz inşa tarihleri ve kimlere aid ol
duğu bilinmiyen birçok eserler de bu

lunmaktadır. Buralarda hafriyat yapıla-

Geredede kır koşusu · 
Gerede (Hususi) - Gerede Halkevi bir 

kır koşusu tert~b Etmiştir. 2000 metrelik 
koşuda, İsmail Günalp bfrinci, Sadık 
Bayrak ikinci geimışlerdir. 3500 metre
lik koşuda da Osman Yalçın birinci, Mus
tafa Çctın ikinci olmuşlardır. Birinci ve 
ikincilere •Hallcevi tarafından .ikramiye 
verilmiştir. Koşular, alaka ve heyecanla 
takib edilmiştir. --------

İspartada su 
tesisatı yapılıyor 

cak olursa, daha birçok eserin meydana 
d. t>ıazilli (Hususi) - Hamzallı köyün- çıkGcağı muhakkaktır. tspartadan bir manzara 
\; garib bir hırsızlık olmuş, köyden fsparta (Hususi) - İsparta belediye-
''111.ts v h d ı Selçukilere aid olan kerv~saraylar, t a Akbelin eşegi a ır an ça ınmış- si bu yıl su işini de halletı nş bulun-
ır. Gece saat 22 sıralarında merkeb hala, Selçuk mimarisi bakımından taşı- maktadır. Meınbaları .şehrb : civarın -

Sahibi köy odasına gelip vak'ayı haber dıkları kıymetleri muhafaza etmektedir- daki dagvlard.a 'bulunan sulann munta-"er· k .. 
~ ınce köy muhtarı Ali Ercan_ . 0! ler. Bu hanların en büyüğü Evdir hanı- zam bir surette şehre kadar getirilmesi 
~hvesinden Ahmed Toprak, Emın Iyı- dır. Uzunluğu 66, genişliği 52 metredir. ve şehir içine dağıtılması için tasdik 

g1.lln, Mustafa Nazlı ile 20 kadar köy de . . . . ~ a·ı 3.o16 b. ıır· alık proJ"enı·n ,_ 
tkanı h b lm k ·r . 1. ver Kapısının ırtıfaı da 9 metredir. Tarıhı e ı en "' ın .. .ı.ıer se-

ısına ırsızı u a vazı esın ne bir kıSını tatbik edilecektir. 
ll'lh iş muhtar ve gençler aynı· dakikada kıy.met noktasından büyu .. "k ehemmiyet- . 

1 Keşif bedeli 35 bin lira tutan beton aYvıının izine düşmüşlerdir. . . luı olan bu hanlar, bugun, maalesef, yol- boru kısmı 12 bin liraya yaptırılarak 

G~reae (Hususi) - Bolu - Ankara §()

sesi üzerinde ve Bolunun 35 kilometre 
şarkında olan Gerede, ufak, fakat şirin 

bir kasabadır. Aladağ kollarından Eren 
dağının yeşil dağlarına yaslı ve 1320 ra
kunmda kain olan bu kasaba eski İran 
yolu Üzerinde olduğu için, vaktile ehem
miyetli bir mevki ve vaziyeti varmış. 

Geredenin iklimi sert, fakat havası sağ -
lam ve suları tatlı ve iyidir. 

Yerli bezler, deri, tiftik ve kereste, Ge
redenin ehemmiyetli bfrer kazanç mem
baını teşkil etmektedir. 
Beled~ye, şimdi, şehri elektrikle tenvir 

içı.n uğraşmaktadır. 

Esentepe, Geredenin bu havalide nam
lı bir mesiresidir. Buraya yazm civar ka
sabalardan bir çok ziyaretçi gelir, bir çok 
kimseler, hususi surette yaptırılmış kü • 
çük köşklerde geceleri de kalarak meh -
tab alemleri yaparlar. Esentepede, bele -

Çankırıda 
Elektrik tesisatı 
Çankırı Halkevi salonunda yeni bir kü

tübhane açılacak ve her hafta konser ve
rilecektir. Halkevi sinemasına da yeni ve 
güzE:l filmler getirilecek ve halkın istifa
desine arzedilecektir. 

Şehrin elektrik tesisatı ihtiyaca uygun 
bir şekilde düzeltilecek ve santral mer -
kezi de değiştjrilecektir. Bu iş için bele
diye (30) bin lira kadar bir istikraz ya -
pacaktır. ---·-·-· ............ ·-·--····-· .. -· .. ····-, .. ··-··--
1 KUçUk memleket haberleri 1 

İzmitte bir yaralama T.ık'ası 
İzmit (Hususi) _ Ortahama.m önünde 

kanlı bir vak'a olmuş ve Murad isminde bir 
adam ağır surette yaralanmıştır. 

Sebzeci Murad ve eskici Kamil Balıkpaza
rında bir hayli kafayı çekmişler, gece nlert
ne dönerken aralarında kavga çıkmış, Ki. -
mil bıçağını çekerek Muradı dört, beş ye -
rlnden •ağır surette yaralamı.ştıı\. Ya.ralı 
memleket hastanesine kaldmlmış, suçlu ra
kalanarak müddeiumumiliğe tndl edllm1ş-

l3üyük mcharetle izi takib ede ede c.ıların hayvanlarına ahırlık etmekte ve ikmal edilmiştir. Fond boru kısmından 
~tıYucak nahiyesine kadar varıp izi günden güne harablaşmağa yüz tutmak- 102 bin lira bedeli keşifli parçanın -48 
land T taıiır. bin liraya yapılabileceği anlaşılmıştır. tir. 

.. armaya ve belediye mümessı ıne G d b .., "ld" Bu maksadla belediyeler bankasından 
Rosterip teslim etmişler ve gene onla- ere eye damızlık oga Yeri 1 bir istikraz yapılmış ve pu kısım ihale 

Zara hükumet doktorlutu 

;ıı da iştirakile eşek hırsızının izi Ku- Gerede (Hususi) _ Hususi idare edilmiştir. Önümüzdeki yıl tamamla -
...., tıcakda da takib edilerek gecenin geç büdcesinden mübayaa edilen damızlık nacak olan bu kısmın borcu kapandık
<! alttinde merkeb Muhacir mahallesin- boğalardan kazamıza ayrılan on iki ta- tan sonra ikinci bir hattın yaptırılması 
tı~It Yakalanmıştır. Köylünün bu uya - nesi buraya gelmiştir. Bunlar, kaza için gene belediyeler bankasından istik
t}ı · hareketi merkebin bulunmasını te- köylerine dağıtılmıştır. Bunlarla, sığır raz yapılacaktır. Sular şimdi toprak bo-

Tıb fakültesinin yeni mezunlarından Şl • 
nası Zara hiikümet tabibliğine tayin edil -
miş, vazifesine başlamıştır. Bu tayin 1k1 yıl· 
dır doktorsuz kalmış olan Zaralıları çok se
vindirmiştir. ------

~etrniştir. hayvanatı sinsi ıslah edilecektir. rular içinde bulunmaktadır. 
Ziraat vekaletinde yeni tayinler 

Ankara (Hususi) - Ziraat Vekaleti müşa-
=ı virlerinden veteriner K3.mll Konya veteriner 

direktörlüğüne, merkez mütahassıs A.mlrle
rinden Nazım Eğe zootekni mutahassıslığına, 
Bandırma zootekni müfettişi Fahri veteriner 
umum müdürlüğü merinos şubesi müdiir -
liiğüne, yüksek ziraat enstitüsü mezunlann
dan Hadi İstanbul ziraat mektebi asJstanlı
ğına, Hami Tevfik Adana ziraat mektebi asla

tanlığına, Osman, İskender ve Suad Ankara 
tohum ıslah istasyonu asistanlığına, Halil 
İbrahim İZmlr ziraat mektebi asistanlığına, 
Şahide Yargıç İzmir ziraat mücadele istas. 

yonu asistanlığına. Abidin Tütek yüksek zi

raat enstitüsü asistanlığına, Said ve Ömer 

ll ...... I<arımla iki gündür ba· 
ttı deı-dde Hasan Bey. 

Pazar Ola Has•n Bey Diyor ki: 

İki iskarpin, üç çorab, 
bir kostümlük kumaş, iki 
ıapka diye tutturmuş ..• 

.. Bunların hepsini de bir 
günde almamı istiyor... Aca
ba çıldırdı mı dersin? 

Hasan Bey - Hayır azizim, 
malum ya, tasarruf haftası 

ba~ladı. Bir hafta bir şey is
temiye yüzü tutmıyacak ta 
ondandırL 

Ankara tohum ıslah istasyonu asistanlığına, 
Hnydar Adana ziraat mektebi asistanlığına, 
Kastamonu eski ziraat memuru Mahir An
talya islıih istasyonu asistanlığına, Ankara 
meyvacılık müt:ihassısı İsmet Antalya to
hum islah istasyonu müdürlütiine tayin e -
dllınlşlerdir. 

diyenin yaptırdığı Marmarayı ıemsu e .. 
den bir de havuz vardır ki, burada da 
ba~yo yapmak &yrı ve tatlı bir zevktir. 

Geredede, hayat da çok ucuzdur. 

Gerede - İsmetpaşa arası 32 kiloınet • 
redir. Bu mesafenın ilk beş kilornetre • 
sine şose evvelce yapılmıştı. Ey!Cıllin be· 
şinden itibaren, kanunuevvel bidayetine 
kadar, bu yolda, 2352 amele çalışmı.;tır. 

Bir çok yerlerinde geçid vermiyerı bu 
yol üzerinde, geçid vermiyen Y"rleriıı tü
rabı tesviyeleri ve 20 tane köprü ' e men
fez yapılmıştır. Bu üç ayhk çalısına dev • 
resinde 17,600 metr- mikabı toprnk işi, 
4000 metre mikabı taş nakliyatı yaptl • 
mış, 4200 metre mikabı da taş kırılmış · 
tır. Ayrıca, 168 metre mikabı d.~ kuru 
duvar örülmüştür. Bu işler için ı:l52 a • 
mele ve dört silindir çalışmıştır. Yolda 
arhk, gidiş ve gelişe engel obc~k hiç bit 
mani kalmamıştır. 

Zara elektriğe 
Kavuştu 
Zara'dan yazılıyor: Şukm yol uğrağı 

olan Zaranın su ve elektrik gibi iki bü
yük ihtiyacının teminine çalışılmaktadır. 
Şehirde içilecek temiz bir su yoktur. Kı
zılırmak ve Habeş ırmaı; da ~ehrin iı;in

den geçmekteduler. Bu ınnnl.lıır bnı 
yerlerde bataklık y~ptıklarından ko.saba 
halkı hastalıktan kurtu:amıyordu. 

Şehre getirilecek ı>u planları hazırlan
mış ve ıazım. olan para da temin edilerek 
Nafia Vekaleti imar komisyonuna gönde
rilmiştir. Bu iş üzer.mde yakında faaliye
te geçilecektir. Kasabada ufak bir elek
trik tesisatı da vücude getirilmiş ve şehır 
caddeleri aydınlatılmıştır. Elektril; tesi
satının açılış tCireni de yapı!mı~tır. # 

Çanakkale yolunda bir 
bisikletçi yaralandı 

Çanakkale (Hususi) - Eceabad duvar
cı ustalarından Ali, Ezineden bisikletle 
Çanakkaleye gelirken Keller vir•jında 

sür'atle aşağı indiği sırada frenlerin ya -
lama olmasından müvazenesini kaybt!de
rek uçurumdan aşağı yuvarlanmı~hr. İki 
kolu ve bacakları km1arak baş ve Yiicu
dünün muhtelif yerler!.nden yaralanmış
tır. Yerde baygın vaziyette iken Ezine -
den gelmekte olan 3 numaralı kaptı kaçtı 
şoförü Hamdi, yaralıyı alarak S;ırıçah 

karakoluna teslim etmiştir. 

~
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TAVSİYELER ... 
- Bu iJ ~celedir ha, sakın tramvaya ılacak §eY mi? Kom§llların -parazit~ rM· 

bineyim, deme .. yaya gider. işi yapar. ie- yolarının aeslerlnden uyumana ~ 
118 yaya dönersin! • yoktur. İyilı mi aen ıece ça~ ta l'l:Q * uyursunl 

1 
- Bugün pazar, biraz t:ğlenmek isti

yorsun öyle mi .. çalgılı yerlere uğrama; 
kavga filan çıkar, günün z.ehir olur. Si
nemnlara da &itme, çok kalabalıktır, ezi
lirsin .. benden sana tavsiye .. evinden dı
prı çıkma! 

* - Susuz musun, 1akın iyi bir memba 
suyu içeyim, deme, belki karışıktır. Aç 
fU terkos musluğunu, daya ağzını, kana 
bna iç! 

* - Geceleri mJ uyuyacaksın .. bu da o-

* -t- Karının seni wnnai ilin bfttln ,.. 
ranı sarfed.ip onun her ,)lteİİlijhıi mi alı
yorsun! N Ne büyük hata! Hiçbir Jatediji
ni alma, paranı bankaya yatır, bankada
ki paranın yekiınile birlikte katının tana 
karşt olan .sevıisi de artar. 

* - Haksı olduğunu anlayınca, sustun 
mu .. i,.te bundan fena ,ey olınaı .. hWıs 
olduğunu anlayınca sesini yObeltlp çı
kıımaya ba§lıyacaktın .. böyle yapaaydın 
aen habız olduğu• haWe, haklı çıkarma! 

lam.et HulQai 

[;. Bunları biliyor mu idiniz? =ı 

I 1 

Makine ile ınUcelll bir hale getirilmiş 
iki çelik sathın hazan çivilenmiş gibi bfr
birne yapıştıkları, hazan da bu satıhla-
rın hiçbir cazibe kabiliyeti arzetmedikle
rJ görülmektedir. Fen, kat'i surette bunu 

izah edememiştir. Bütün tahminler, el ile 

tutulan çelik satıhta kalan hafif rütube
\in buna sebE'h olduğu merkezindedir. 

-

* 
Tilki kUrklfnun tarihi 

Rönar arjante 
denilen kürkü kıy
metli tilki ilk defa 
Amerikadan Av-
rupaya bundan an
cak 24 sene evvel 
idhal edilmiştir. 

CÖNÜLISLERİ 
Okuyucularıma 
Cevablarım ••• 
K:mkkaleden bir okuyucum 

mektub yazmış. Diyor ki: 
bir 

c Ben bir aile ile tanışırdım. onla
n ana, baba ve kardeş gibi sevmiş
tim. Onlar da beni seviyorlar ve dai
ma arıyorlardı. Onlar b~ka bir yere 
gittiler .. mektublaşıyorduk. Tanıdık
larımdan bazıları, seni bu kadar sev~ 
melerine sebeb, sana kızlarını ver -
mek istediklerindendir, dediler, Ben 
de kızlarına talih olduğumu bir vasi
ta ile bildirdim. Cevab olarak kızla
rının henüz evlenecek çağa gelmedi
ğini ve beni evlad gibi sevdiklerin
den benden böyle bir teklif bekleme~ 
diklerini bildirdiler. O zamandanbe
ri mektub da yazmıyorlar. Halbuki 
ben onları baba, 'ana, kardeş gibi sev-
miştim. 

Oğlwn, 

İyi ve samimi insanlar olabilirler, 
fakat sana bu tarzda cevab vermelerj 
garibtir. Evlerine aldıkları, sevgi 
gösterdikleri bir bekar erkeğin gü .. 
nün birinde kızlarına talih olacağını 
akılJanna getirmeleri icab ederdi. 
Mektubundan anladığıma göre sen 
temiz ve dürüst bir insansın, dürüst 
insanlar gibi hareket ettin .. sana da
rılmıya kimsenin hakkı yoktur. 

Seni evlad gibi seviyorlarsa, kız
larını bilhassa bunun için sana ver
meliydiler .. mademki bu iş böylece 
bitmiş, ve sen de kıza karşı büyük 
bir sevgi besleıniyorsun üstlerine 
düşme!. 

* 
Ankarada O. G. C. Ş. ye: 
Mademki kızı seviyorsun, kendine 

liyi bir eş olacağına kanaatin var .. 
ailenin de rızasını ahr, kızı ister ve 
ev]enirsinl TEYZE 

8011 P081'A 

Altı ay lçlndı 
beş kişiyi 

öldüren canavar 
Kolay Ve Kazançlı 

Bir iş: Böcekcilik * * * __ __;. _______ ! 

1 

Bir H111181lar ya, ,.,,.._. Ja.nvniyetli 6ir •elİr luıynait oı.n Wfflt
~lilı •Oll 71,,_,. yertiJ.,. ~lllff hlaw,,.... aa İf, Wyliyc .S 

' aınaml• oc as .,...w. ~ ,,..,.,. ~ •efireceldir. 

iki ahbab çavuşlar: Karanlıktan istifade 
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" Ben bir bmarhane kaçkınıyım 1., 

SOK POSTA Savra 7 

_ Tarihi tedllikler: 

Yedi Beli, Ayı Yusuf a ıınaHHi,11 kitalııara •ll•hkıa .E,_s_k_i _A_v-rupa şehirleri 
.... edilir • .. * seslendi: "Gel kaşınalım!,, :--...:::= ... ~-i-... -!-:.,_iP_~_-:_:-·.-~-;-.':='~=::-::::-i== 

Bu teldüin niçin yapıldığını sordum. Arkadqlar .~!~ ._ suları .,. ~W2hırJı. Bol 7Gimrının yaptıiı altuatıl• pWiltl.ri .._ 

kestirip attılar: " Gardiyanlar ıörsün di•el n riilıleyinc:e h.pralt ancal rneyJana çılarJa. ••&ot ..... Jomııslar 
'I cak ~ Ja .......,__ 11ialiltl.e ..Mrai bir l!..- .,.....,._. ~W. 1r ııi•· 

ltöportajı ,.,,_., F.,.lı K.. . Okama çağın&! file IDMet eJerlerJi. 
<Tercüme w m111u ._... ...,_... · ollmlana muvaf .. 

# .. iri .. _.,_. kiYD. Yaaaa: T ... C.. 51 - ~--... 

. Diye beni taş hücreden çıkanb bizim hk1arile ölçüJebilir. 1arma om ~ 
~de düne kadar on üç kişi oturdu - ~ 
llnnuz dört karyolalı odaya götürüyor. 
Geldiğimi görenler: Altrblfh bir gııç 
- Geçmiş olsun, geçmiş olsun! diye Kon.!ICJ obyuctt-

tlrafmıı sarıyorlar. lanmuden Şe1c61» 
}(arni.k: de ~
- Faruk, gel yatağa uzan, diyor. ı 

1i liakikaten uzanmağa ihtiyacım var. 
er tarafını buz kesilmiş titriyorum. 

b
. karniğin y.ıtağına yatıyor, inler gi -
l: 

- Üşüyorum, diyorum. 
Rani odadaki arkadaşların ceketleri.· 

ili topluyor, üzerime örtüyor. 

tahliliM ~ 
aonı.yor: 

- M em1ınA.wı., ti
caret hayatına atı
lınatn. mıwaffa1c 
oltır mu.yum? 
Ağır batlı .,. 

hürmetUr bir me
._.Öğle yemeğinde uyandım. Yedi Bela, 
"'ehmeciıe, Ayı Yusuf muayene olmuş· 
1-. Kamikde de bugün bariz bir heye-
~ var, yerinde duramıyor. Mütema- A4 ~ ......,.. 

muı· ifine de aadık blıoc.a muvaffak ol
muı demektir. İhtirulı emellerini tadil r 
etmekle muntfakiyet iJnkhlannı ço- 'Avrupaya _,-.t edealerimlıl cında-f knlı alm WW. ()ll9t Wr liİll llftymm 
ialtmat olar. Buluaduttı ifde almasını ki §ehideri• .-it ft temiz cMiderine, pencel'e9iatle ---- IOkaktaa gela 

~ dolaşıyor. lı hızlı geçerek heyet oda.sına girdi .. 
llakkı da var ya. Bugün Hayrullah Herkeste bir MVİDC-· 

tercla etmelidir. parklarına, ayclınhk binalarına, lhelli- iğrenç kokuda• u dalla Myı1acaktı. 

~ gelecek. Çocukcağızı ya Bursaya - Geldi, nihayet geldi.. 
_._ ğine hayran olarlar. O kadar ki enların O Bll'ada mezarlıklar, tehir' için-

41lde edecek, yahud da burada bıraka - Çtririn! Zil, gardiyan Niyazi içeri 
Sokllpn bir tip temizliğini anlatmalı: içha f'l JDefhur Tiirk de .. etrafı açat olarak yapı. 

sözünü söyliyenler çoktur: cBal dök ya- lırdL Bunlann y9ldan farkı ol • 
la!.> mazdı. Çok zaman buralara pazar bile ~-· girdi: 

- Keşki, diyor, keşki dün gece senin - Semiha haydi dokt.ora! 
,erine gardiyanın başına tası ben ge- Piyango dün gelen san saçlı kaduı-
fu.eydim. da. Beş dakika sonra çıktı ... 

- Neye? İkinci bir zil sesi : 
bo - Neye olacak, bugün tımarhaneyi - Eftra! 
Ylardım. Bizim karı içeri giriyor. Kamik sinir-
- Gene boylarsın. li adımlarla gelib gidiyor .. 

K11ZgtıKCUktan 

K. Vöz'lef ıoruyor; 
- Muva.ffak o -

lacak mıyım.? 

- Zannetmem, dün gece fena bir rü- - Acaba Hayrullah bey merhamet 
l'a gördüm. edecek mi? Bursaya gidersem sağlam muvaffak olabilir. 

- Ey bu rüyadan ne çıkar? ölürüm. 

Açıkgö-z oJanlar
la sokulganlar taş.. 
tan ekmejini çı. 

karmasını bilen ... 
!erdir. Menfaat te
aıini hususunda 

' d .. - Ne mi çıkar kötü bir rüya gör - Kani sevinçli: 
tun. İşim olmıyacak - Artık yarın çıkacağım .. ister içici 
Mavi çini gözlü adam gene ortada 

1 
desinler, ister bilmem neci.. yeter ki 

ı \r~ gene sağdan sola dönüyor. Fakat bu-
1 
buradan kurtulayım. Burası hapisane

gun daha sür'atli, hem de kollarını aç- den de beter. 
ı• ~ış _?larak. Çocuk da karşısında onun- Çini mavi gözlü dönüyor, dönüyor, 

egleniyor. dönüyor, dönüyor ... 
. Yedi Bela, Ayı Yusufa nasihat ve • Ahmed donuk gözlerle bakıyor. Yedi 

tiyor: Bela ile Ayı Yusuf vücudlerini yara 
- Gel pencerenin önüne, kaşınalım. yapacak gibi kaşıyorlar. Şerifle Muam-
kaniye soruyorum: mer konuşuyorlar. 

ı._-? Bunlar neden kaşınmak ilti,er - Bizim odanın da kapısı açıldı, Niyazi 
-.r- gözüktü: 

- Gardiyanlar görsün diye.. - Haydi Kani, doktora! 
- Gardiyanlar görür1e ne olacak? Beş dakika sonra geldi Ne oldu diye 
- Eroin içicileri harmanlaşınca kaşı- sorduk, anlattı: 

~lar.. mideleri bulanır. Gardiyanlar - Hayrullah Hoca, Kani sen misin 
'"'Uıları böyle görünce doktora haber ve- diye sordu. Evet, dedim, sen eroin içi
l'lrler. Doktorlar da kendilerine içici ra- yormtışsun dedi. Hayır, dedim. Peki 
l>oru verir. Böylece cezadan kurtulurlar. öyle ise git, dedL Yarın çıkar mıyım de-

Saat iki oldu .. hila Hayrullah hoca gel- dim, cevab vermedi. 
~i. Hepimiz pencerenin önünde onun - Kurnik, haydi doktora! 
gelrnesini bekliyoruz. Ka.rnik dışan fırlıyor .. 
le:ırnik: İçeride çok kalıyor. 5 dakika, 1 O da-
- Daha vakit var diyor. Üçten evvel kika, 1 5 dakika çıkmıyor. 

~ 

Guler yuzıu bir up 
Ankara okuyu-

ctıla.rımızdanı Halc
kı da şunu sone.• 
yor: 

- Muvaffcık ola· 
cak mıyım? 

Güler yüzlülük 
ve sevimlilik mu
vaffakiyet için ll· 
zım olduğu kadar 
da icabmda ıiddet 
ve kat'iyete ihtiyaç vardır. 

Son Posta 
Fotoğraf tahlili kuponu 

fsim • • • • • • • 

Adre. • • • • • • 

DiKKAT 
Fotoıırat tahUll iGln bu tuponımzdaD 
5 adedlnln ıöoderilmeal tantar. 

..... lelrnez. - Günahtır be .. günahtır! 
Itoridorda yabancılar peyda oluyor: Karniğin sesi bu. Ne oldu acaba? ···-·-----
- Kimler bunlar? - Ne olur sanki Bursanın havası ya-1 bilakis d~a _fazla.. odaya girdim. Ab -
- Bugün heyet var ya yaş muayene - ramaz deseniz? Mazhar Osmanda da dal abdal iki tarafuna bakıyorum. 81
1le gelirler.. dört ay "yattım. Raporum var isterse- Dün doktor Rıfkının oturduğu masa-

,. ffel:Tıunboylu zayıf bir adam gözüküyor. niz sorun.. ' ya Hayrullah Hoca oturmuş. Doktor 
)ı Yet odasına giriyor. Arkadan doktor Karniği ite kaka çıkanyorlar. Nuri gene daktilonwı başında. Doktor 
~'hrı Can da içeri giriyor. Tanımadığım Kovuşa geliyor. Kanter içinde.. et- Rıfkı ayakta .. 

kişi daha!.. rafını alıyoruz: Dünkü sandalyeye oturdum. Çifte 
ltarnik· - Ne oldu! gardiyanlar arkama dikildiler. 

di~.İçlerinde bir Hayrullah bey yok - Ne olacak, elimden bir şey gel • Hayrullah Hoca sık sık gözlerini acıb 
mez, dedi.. kapıyor, habire dudaklarını yiyor. Böy-

ta Gardiyan Niyazi heyet odasına bir Gardiyan Niyazi tekrar gözüktü. lece l O dakika kadar geçtL. nihayet 
ltun dosyalar götüriiyor. _ Haydi küçük doktora Hayrullah Hoca kımıldandı. Gözlükle-

l'o~ala Hayrullah hoca görünürlerde Çocuk çıktı. ' rini çıkardı. Hohladı. Mendilile camla-

~rl Dı~~da ~kliyenler birer ikişer Karnik yatağına uzandı. Hazin hazin r~nı. temizledi. Bir daha hohladı. gene 
çagı~ı ıyor ar. şarkı söylemeğe başladı: sıldı. Hareketi fiç defa tekrar etti. 

ltı.~ ~o~ ıçerde kaldıktan sonra da çı - Tıbbı adli binasının etrafı kara Sonra bafuu kaldırdı, dikkatli dik • 
tıUı gıdıyorlar. Koridor tenhalaşıyor, içindekilerin .. •• katli yüzüme baktı, tebessüm etti: 
~ ~et. k~mseler kalmadı. Son yaban- Doktor Rıfkı ::;:: ~t ara - Faruk sen mi.sin? dedi. 
1a.ıı }{ gıttı .. ortalık kara~ıyor ... anlaşı- Yandım tıbbı adlinin elinden! - Evet!. 
Q:ıL ayrullah hoca gelmıyecek. Oda - f"',..cuk g · d .. d .. G··ı·· - Pazartesi günü Harlayf pastane-
~ile · h · · . li f b' h d yv erı on u. u uyor, oynu _ 

?Qe ~m. epsı sı~ır .. zayı ır a e- yor, seviniyor, ellerini çırpıyor. sinde bir şeyler yapnuşsın sen .. 
~~grı hır şapka ıle b1r baston getirdi. _ Yann çıkıyorum. Yarın evim . -.Evet.. 
'orl~nn odasına götürdü. Karnik diyorum. Bundan sonra ne uslu o~a:: - Hatırlıyor musun? 

çle. ğım. Kimsenin bir şeyciğini çalmıyaca- - Tamamile .. 
~Hayrullah Hoca geliyor. ğım. - Anlat bakalım nasıl oldu bu mese-

di. Sordum: · Ne sevinç, ne sevinç yarabbi! le: 
........ Nereden bildin? - Kim söyledi? - Nasıl olacak, basbayağı. 
i: Şapkası il~ bastonu geldi. - Gözlüklü doktor .. seni yann evine ( Arkua "'" 

G:ırbden bu hu.usta çok geride kaldı • kurulurdu. Çünkü şehirde mezarlıktan 
ğımıza şüphe yok. Sokaklarımız dar ve başka üstü ve etrafı açık yer bulunmaz. 
pistir; caddelerim.izde bile biraz yağmur dı. 
yağınca serbest yürüyebilmek tam ma - Bu pislikler korkunc; ve salgın basta -
nasile mümkün değildir. Bunların müm- lıklara sebeb olurdu. Bu hastalıkların 
kün olan hızla önüne geçmeğe çabalıyo- başlıcası (veba) idi Halk bu hastalığm • 
ruz. Bir gün bizim şehirlerimiz de garb- pislikten değil. Allahtan geldiğine ina -
dekiler gibi olacaktır. Çilnkü garb şehir- nırdı. Bunun için de mahiyetini bilme -
leri de tarihin bütün devirlerinde böyle dikleri günahlarmı affettirmek için ki • 
değildi. Hatta bundan üç dört yüz yıl ön- liselere koşardı. 
ceye kadar onlann hali bizim bugünkü Hastalıktan büyük şehirlerde günde bir 
halimizden çok beterdi. kaç yüz kişinin öldüğü görülürdü. * Bir veraset davası yüzünden Fransa ile 

Eski Yunan fehirlerl aydınlık ve gü - İngiltere arasında 1337 den 1452 ye kadar 
zeldl. Şarkta da oldukça ileri bir şehir - yüz on altı sene si.tren ve yüz sene harbi 
cilik vardı. İki bin beş yüz sene evvel diye meşhur olan muharebe sırasında 
(Babil) in birbirine amud caddeleri, gü- Fransa nüfusunun üçte biri kara veba -
zel binaları, asma bahçeleri ve büyük dan mahvolmuştu. Bu insan sayısı, bü -
meydanları meşhurdu. tün harb esnaqında harbde ölenlerin sa· 
Romalılar devrinde de tehirler olduk· yısından dahc çcv.-" 

ça düzgündü. Hepsinde belediye nizam- Sokaklarda kaldırım ve yaya kaldınmı 
!arı vardı. · olmadığı gibi 1f1k da bulundurulmazdı. 

Dokuz yüz 1111elerinde doludan gelen A'kJ&ID olunca her tarafa bir katran ren· 
Hün, Vizigot, o.trogot, Cermen, Vandal gi çöker, dışan çıkmak irliyenlerin fener 
istilaları önünde bu ,ehirler harab ol - taşımaları lizım gelirdi. Esasen dışarı çık
du. İstilalar ve harbler dolayısile ıehir _ mak da pek az mümkün olurdu, çünkü 
ler bir yığın enkaz haline felmifti. Onun- hırsızlıklara, haydudluklara meydan ver
cu asırda Parla, Orleaa, Londra gibi fe _ memek için her sokak başına kalın zin _ 
birler döküntüden farksızdı. cirler gerilirdi 

İstilalar geçince tehirler yeniden ku - Bazı senyörler akşam olunca sokaklar-
rulmağa başlandı. Bunlann etrafian hep da adamlar b&ğırtarak herkesi evine git
duvarlarla çevriliyordu. Bu yüzden ar - miye mecbur ederler; ondan sonra çıkan. 
salar pek kıymeWydi. Evler sık yapılırdı. lar senyörün askeri tarafından yakalanır, 
Sokaklar ve meydanlar için bir yer ay - cezalandırıhrdı. Bu sırada sokakların pis
nlmazdı. Bir sokalm iki tarafındaki ev - l~kl~ _i~de köpekler, kediler, fareler 
lerin çatıları hazan birbirine dokunacak suru suru dolaşırlar, boğuşurlar; sabaha 
gibi olurdu. ÇünJdl f:Vlerin ikinci ve ü - kadar onlann çıkardıkları hırıltılarla bo
çüncü katlan, çıkmalarla genişletil'.irdi murtular devam ederdi. 
Ortasından nehir geçen şehirlerde Şehirlerin ve halkın ba§ında veba ka· 

köpriilerin·üstüne bile evler yapılırdı. dar korkunç bir bela daha vardı: Yan • 
Sok::ıklar dolambaçlıydı. Çok zaman gın ... 

kaldırım bulunmazdı, karanlık olurdu. İtfaf ye teşkilatı şöyle dursun, tazyikli 
Çünkü her katı altındaki kattan daha çı- ve akar su bile yoktu. Bütün sular ya ne
kınt1lı yapılan evler, sokakların üstünü birlerle ırmaklardan, yahud kuyulardan 
adeta örtülü bir hale koyardı. alınırdı. Evler ahşab ve sık olduğu için 

Şehirde 1Ağımlar yoktu. Bunun için küçük bir atq bile az zamanda etrafa 
her evin veya binanın pisliji sokağa dö- yayılır, çok zaman bir mahalleyi, hatta 
küfürdü. Kasablar hayvanları dükkln _ bütün fehrf cayır cayır yakardı. 
larında keserler, bnlanru 10kağa akıtır- İşcilerin atq.. yakarak çalışmaları ya -
lardı. Süprüntüler, yemek ntıkları, pa • sıktı. Akşam saat sekiz veya dokuzda 
çavralar, kemik parçalan 1la attlmca so- kiliselerin çanJan bütün hızlarile acı acı 
kağın manzarası pek ilrenç bir hal alır- çahnmağa başlayınca herkes evindeki a
dı. Bunların arasında çocukların oynq _ tefi de söndürmeğe mecburdu. Bu sırada 
tıklan, dilenci veya seraerilerin bir ~y- JJıklar da söndürülür, bütün §ehir :mut
ler aradıkları, domuzlann pislikleri de- lak bir karanlığa gömülürdü. 
şerek yaydıkları görülürdü. Bunlara rağmen yangın sık sık olur-
Bunları temizlemeyi kimse düşünmez- d~. Dar, b&sık, bir kaç kat ve yarı abşab 

bınaları alevler büyük bir hızla sarar·, 
di. Yalnız, bunları temizliyen iki §E!Y var- b 
dı ki bunlar da yağmur sulan ve domuz- u arada insanJann da cayır cayır yan -
lardı. dıklan görülürdü. Daracık sokaklar yar

Dol yağmurun y:ıptığı akıntılar pislik
leri sürükleyince toprak ancak meydana 
çıkabilirdi. Başıbo§ gezen domuzlar da 
burunlarını pisliklere sokarak onların 
bir kısmını yerler, böylelikle temizliğe 
hizmet ederlerdi. ~~dırk ayak sesı, orta boylu, gözlüklü göndereceğim. fakat bir daha yaparsan r----~-~· '."". .. _-...,··---·-------_;:;:;: 

b1l' a lann kenarlarından kesik siyah karuımam, dedi. Yurddaş! Kı~ın bu pısliklerin o derece zaran ol-
b~klı, gri ceketli, gri pantalonlu, ala- _ Faruk! Sıra senin. Çocutanun satıam Te kunetıı olma _ mazdı. Fakat sıcaklar başlar başlamaz so-

dımı güçleştirir; birbirine yaslanır gibi 
duran çatılar bir meş'ale gibi birbirinin 
ardından 4lutuşurdu. Yardıma koşanJar 
kaçar.lan, kaçanlar yardıma koşanları 
çiğner; yangının zararı yetmiyormuş gibi 
insanlar da birbirlcr;ni ezerler; ortalığı 
büsbütün kanştırırJardı. 

Bu k:ıdar ağır tedbirJer alındığı, evler 
ve binalar çok sıkı bir surette kontrol e
dildiği halde mesela Fransanın Ruen şeh
ri yırmi beş senede 2itı defa hemen he· 
men tamamile yanmıştı. 

Turan Ca,. 

~ tara~ış s~yrek ~.ır ~~-lı .~ransız • ~te umumi imtihan. Ya sınıf geçece. smı tstlyorsan ona bol, bol üzüm, incir, kakları iğrenç bir koku, buJut halinde si-
~ di;a ~lıml~r.ınde gordu~nu~ ban- giz, ya ibka kalacağız. tındtlr, flstık. portakal, elma, kayası ye- nekJe!", her çeşid böcekler kaplardı. Çok 

ektorlerını hatırlatan hır tip, hız- Heyecanım dünkünden a•a"" degı' .. I,·ı:m.-d_ir_. ____________ .JJgeçrneden de hastalık başlardı. 
:ı es.. .. 1180 den 1223 senesine kadar Fransa 



s Sayfa 

Joconde tablosunu şair 
Danonçiyo mu çalmıştı? 
Jtalyan şairinin 1910 senesinde bu tabloyu sevgilisine 
benzediği için çaldırdığı, bilahare bıkhğından para 

SON POSTA 

Tenbih 
- Bu fena lifları 

papaiana Mil mi öf-

Birincikfınun 1 ~ 

Merak 
Anne . - Gene ol' 

lwnuz sokakta .. 
mukabilinde ~eri verdiği iddia ediliyor • rettin? Baba - Bu~ 

ben de çok merak t1t 
tim. Hele bir eve ~ 

·Amerikan gazeteleri yazıyorlar: J 
24 temmuz 1910 sabahı Fariste çıkan 

Cri de Paris gazetesi insanı heyecana sü
rükliyen, bir çok san'at meraklilannı 
hayretten zıp zıp sıçratan fi>yle bir ha
ber ne§retti. 

cBir aydanberidir, Joconde tablosunun 
müzedeki yerinde yeller esiyor. Bu dün
yaca meşhur eser çalınmıştır. Hırsızın da 
kim olduğu bilinmemektedir.> 

Tablonun bulunduğu Louvre müzesi 
müdürü, daha bir kaç gün evvel camları 
değiştirilen resmi, meraklılara gös~ererek 
gevrek gevrek güldü, ve: cAldırmayınız, 
gazeteci yalanı!, diye de felsefe yürüttü. 
Filhakika La J oconde çizilmesi dört sene 
siı:m ve dört as1r da devam eden meş
hur gülümsemesile kendisini seyredenle
re bakıyordu. Günlerin diğer mühim ha
berleri arasında bu haber unutuldu, git
ti. 

Fakat, camların resmi pek silikleşür • 
aiği şikayeti artıp 1911 yllında bu cam -
lardan bazıları kaldırılınca hakikat mey
dana çıktı Asıl tablo çabnllll§, yerine 
sahtesi asılmıştı. 

Olan olmuş, telsizler bütün dünyaya bu 
hırsızlığı yaymışlardı. Polis hafiyeleri, 
hükumet memurları, antikacılar, hırsızı 

bulmak, tabloyu ele geçirmek için se -
ferber edildiler. Evet, kıymetli maden -
]er eritilebilir, değerli taşlar yuvalann -
dan sökülerek yeni ba§tan yontulabilir -

!I~. 
~ 

di. Fakat hangi akılsız ve ynhud cür'et- T~beısümi~ meıhur Joconde tabloıu 
kar bir adam çalınmış olan fU dünyaca terketmiş ve çalınan La Joconde resmile 
meşhur J~conde'u satın alabilirdi. Hiç birlikte İtalyada tevkif olunmuştu. Aca
§Üphe yok ki, böyle bir malın yegane ba bu tevkil hadist:si ile, Fransız hüku -
miışterisi asıl sal:ihi Louvre müzesi ola- metinin, ecnebi bir şairin borçlarını öde
cak, yani mühim bir fidyei necat vere - mesi arasında bir münasebet yok muydu? 
rek tabloyu satın alacaktı. Bunu vermi- Sadece bir tesadüften mi ibaretti? Yok -
ye ve almıya mecburdu da. sa, Fransa hükumeti, bu hareketi ile, ça-

1913 senesinde bu paha biçilemiyen re- lınmış olan bir san'at eserinin ele geç -
sim, İtalyada, profesyonel hırst.zlard:~:ı mesi için ecnebi bir şaire bol keseden rüş
birinin evinden dcğıl de, Perrugia ismin- vet mi vermişti? 
de akıl hastası bir ameleden çıkınca, bü- Fransanın tanınmış muharrirlerinden 
tün dünya şaştı, kaldı. biri bu meşhur hadiseyi tahlil eden bir 

Mahkemede, amele, resmin camlarını makalesinde, bu hususta diyor ki: 
ve muhafazası için konulan diğer camları İlk ip ucunu, Danonçiyonun 1923 de 
değiştiren dört ameleden biri olduğunu neşrettiği bir kitabdaki şu satırlardan el
ve tabloyu çaldığını itiraf etti. Louvre de ettim. Şair şöyle diyordu: 
müzesinin kayıdlan da, amelenin doğru cSakladığım ve kendimi tasvir ettiğim 
söylediğini meydana çıkardı ve bu işi sırt bir çok İtalyan eşyası içinde cİtalyan gü
ltalyadan bir çok san'at eserlerini kal - lümsemesh de vardır. Louvre müzesinde 
dırıp götüren Napolyondan intikam al - asılı durduğu için, Fransızların İtalyan 
mak için yaptığını ve resmin, tevkifin - gülümseme~ine aşina olmaları boş bir id
den dört gün evveline kadar, Vincent is- diadır. Çünkü ben Mona Lisa (Joconde) u 
minde birinın yanında bulunduğunu söy- orad:ın almış, iyice tedkik ettikten sonra, 
~edi. arzumu tatmin ve ondan sonra da nef-

Vincent, hakkında kifi derecede delil ret duyduktan sonra yerine koymuşum
bulunınadığı için serbest bırakıldı. Per- dur.> 
rugia da bu işte başkasının ileti olduğu Şairin kt.fatasını kıran bir kadının hi
anlaşıldığırıdan bir sene hapis cezası ye- kayesini anlatan, italyancası çıkmamış, 
di. İtalyan zabıtası, Perrugia.'nın hapis - fakat bir kaç el yazı nüshası yakın dost~ 
ten çıktıktan sonra asıl cleba§l ile tema- Jarma dağıtılmış olan bir fasılda Danon
sa geçeceğini düşünerek arkasına adam çiyo şöyle demektedir: 
koyduysa da, herif 1914 dünya harbinin cMona Lisanın yüksek hırsızı, tablouyu 
o kanşık anlarında kaybolup gitti. bir at çuluna sarılmı§ olarak bana getir-
Şimdi biraz da Danonciyodan bahsede- diği günü hatırlıyorum. Fakat günler 

lim: geçtikçe, Mona Lisayi, tombul ellerile 
Danonçiyo umumi harbden ya!nız za - karşımda görmeğe tahammül edemiyor, 

manının en büyük şair ve piyes muhar- d<ıha fenası seyretmekten nefret duyu -
rfri olarak değil, ayni zamanda hava har- ynrdum. 
binde bir gözünü kaybetmiş bir kahra - Bir keresinde de İngiliz şaJri Landon 
man gibı de yükselerek çıktı. ile konuşurken Danonçiyo, gürliyerek: 

Danonçiyo şöhret budalası olmuş, da- - Neden bir adam, bir şair, bir san'at-
hiHğin o kendisine has garabetlerini iz - kar bir ölü kadına aşık olabilmesin? Bu 
~ara baılamı§tı. Şair. kendisinin o ka - bir roman değildir. Hakiki hayattır. İn
dar mühim ve tarihi bir kıymeti olduğu- san bir reşme de aşık olabilir. Meseli ben 
na inanmıştı ki, bir çok kadınlarla yaşa- birisini biliy<lfllm ki, bütün renklerini 
eh~ muaşa)ta alemlerini yazdı. · kaybeden vaktile hakiki olan Mona Lisa
- Danonçiyo çocukluğundanberi Mo - yi, Joconde'u se~işti. Joconde tablo
nadisa ve yahud Jooknde'un hayalile ya- sunu Louvrede çalan yegane adam da 
tamıştı. Zira, onun kendi yüzünde de budur. Bir gün Mona Lisayi çalan ada -
damgalandığını sandığı İtalyanın o es - mın hikayesini yazmayı düşünüyorum.• 
rarlı gülüşile güldüğüne inanıyordu. İl- * · 
ham perisi Duse de resimdeki Joconde'a Peki, diyeceksiniz, o halde İtalyan pi-
!ıayrete şayan derecede benziyordu. Ve ri, bu resmi neden çaldı? Sebebini şairin 
bu benzerliği en çok bulan da şairdi. dehasında ve mariz ruhunda aramalıyız. 

Unutmadan şunu da söyliyeliın: Çünkü .Toconde resmi, daima ve daima o-
1911 den 1915 yılına kadar açlık, şaire na bir zamanlar delicesine sevdiği, ve 

kadınlardan fazla ilham kaynağı olmuştu. Mona Lisanın istihalesi diye taptığı fa
Alacaklılar köşkünü. san'at eserlerini, her cia artisti Eleonera Duseyi hatırlatıyor
şeyi zapt ve müsadere ettiler. Şair bu sı- du. Ondan sonra Parise gitti. Bir müd -
kıntılı zamanlannı Fransada, Paristc, det Rubcnstmnle sevişti. Ondan da ça
sonralan da Arcachonda geçirdL Alacak- buk bıktı. Joconde tablosu, pek yakininde 
lılar eşyalarını haczettirip, müzayede ile müzede asılı duruyordu. Eğer bu resmi 
sattırırken mucize denmeğe şayan bir ha- elde edebilip de, evinde doya doya sey
dise oldu. Fransa hükumeti, işe müdaha- redebilse, kendisini bedii bir ziyafet çe
le ederek şairin bütün borçlarını ödedi. TM bilse, yepyeni bir ilham kaynağı bula-
.Ve tam bu sırada da Perrugia, Parisi (Devamı 14 üncü ıayfada) 

- Ben ijretUnı a
ma, bunlar fena li.f
lucbr, Akıa IÖyliye
,_ MIDe •1e ten
Wll ettilll. 

· Dinlı•Mi11 
- Şürillli nllıl 

lııuldun? .. 
- J'arkıMa 4eii • 

li• .. 
- Sana l"el'clifim 

zaman y\iUtk seale 
okumuftuıt., 

. ' sın ... 
Anne - Ne ya'P' ' 

caksın? 

Baba-Kapı~ 
rı atacağım! 

Yankesiciler 
' Bu adamdan ke!l 

dini sakın, taba~ 
memurudür. 

bı·ıı ' - Nereden 
yorsun? 

- Okudum ama , 
okurken diıılemedim. 

Doktor - (KannM) Jwle biraz daha ttıt .. Şu mnıdl 1aWI lpt«t J'nflgasıAı 
yapayam .• Oftcian totırcı bit' temiz döveceğim .. 

- Cüzdanını aşıt 
dıın. Kartını gördüJll' 

- ltfaiyeye 6iz mi telefon ettiW? 
- Ewt, bu.rnı.nna bir yanık kokunı 
gelmi§ti tle... Hele siz de Wr 
koklayın!. 

Ceb harçhgı 
- Hayat pahalı -

laştıkça kocamı dü -
şünüyorum. 

- Daha mı fazla 
çalışmaya başlıyor? 

- Hayır, ceb harç 
lığını azaltıyorum 

da .. 

Memuriyet 
~ İşsizim. 

- Şimdi 'bir it mi 
arıyorsun? 

- Pek de değil.. 

Te11W 
- Olacak şey değil, kanm1 bqlD 

.. purda kaybettim. 
- Müteessir olma dostum, henia 

teDÇ •Ytırsın:, y~ başta ....... 
im' yuva kurab~in ya.. ,.,.,.,., 

ldr 
Yüzü, ıöz;i Mlı karısmm odM'lllla 

eken genç özür diledi: 
- sne bir deınet çiçek atacaktım. Bir

denbire nasılsa şaşırdım, elimdeki dür· 
bünü atıverdim: ..... 

Banka veznedan kendisine uzatma 
pmıyı ~di, çevinf; parayı matan 
IOl'du: 

-Niçin bu kadar dikkatli bUıyoma
nuz?. 

- Kalp olabilir .. 
- Bu kadar dikkatli bakmanız, bu 

yüzden. hoşuma gitmiyor ya! 

- Ne güel ger«Mtdık. 

Kadın -- (Kocasına) bak gene dal" 
gınlığın üzerinde.. Evden çıkarke1' 
takma di§lerini başına koymıı§stt1'ı 

perukan.ı da ağzına takmı§sınl 

Geri kahr 
- Bu sabah evfJ 

bir kaza oldu. :K'.8~ 
nanam geçtikten 
an sonra duvarda 
ki asma saat yet' 
düştü. d 

- O sızın sa• 
bilirim, her zaın" 
geri kalırdı. 

GötUrdO 
- Aşçıyı az ·zamJIY 

da götürdü. 

- Tifo mu? 
- Hayır, üst itatt' Sadece bir memuri

yet arıyorum. - Yazık Jci bugü• pazor, t.tirahat gü• terimde çeı.,.et MıtlM de~ldir .. oturan .. 

- OtotnoWJiwM bn.ıi1' ~ 
htA. 
-·Kaç kMH kflİ'I' Uterlit.u? 

- 1\'e güzel tıuma.ra-

Dlff'H• 
- Dişinize dokunur dokıı11m.1ı oka

dar çok bağırdınız ki .. salonda llir miif
te.ri vardı, beklemedi gitti 

- Bende o gitsin diye bağırdım ya.. 
bana elbise diken terzimdir. 

~ 

l•pllacıda 
- Kocacığım, ben bu şapkayı beğen

elim. mademki sen de ötekini l»elenclln. 
tek senin gönlün olsun diye laer tıki 
.. pkayı birden alıyorum. 

~ 

Baba, oğluna danldı: 
- Ben 8Mlıi yaşmda iken. .enm ew . 

ıeldiğin aman eve ·gelirsem babam 
kapıdan içeri sokmaiıdı. 

- Senin baban'da geri fikirtl adam-
lmf· 

- Affetniişsin sen; geri fikirıt adam 
benim babam değil, senin b9baııcbr. 

- Acaba gıdıklanıyor mudıır? 

- Po-rınağıflda alyau vana ~ 
kok evlidi1' ... 

"' Anladmı, gıdık1gnıyormU§ .. 
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IKADDN 1 

Bu senenin şapkaları 

Yeni şapka modasının en göze çarpar 

yeniliği kalot veya kenarların yüksekli

ğidir. Abiyye veya spor her türlü şapka
da hikim olan tarz budur. Yüzün şekline 
uyması için kimisinde alın kapalıdır. Ki
misinde tamamile açıktır. İkisinden bi
rini seçmek şapkayı alana düşüyor. 

Dört modelden ildılinde alm açık, iki sinde kapalı. 

· Toz, kuvvetli ı

§ık, hararet gözleri 
incitir. İlk tesit ka 

· piklarda görü~lır. 

Sağlam yani güzel 
gözlü kalmak isti. 
yorsanız kapaklar~ 

qaki en ufak kır
mmlığı bile ihmal 
etmeyiniz. Derhal 
Önünü alınız .. 

Buııun için bütün gün ..-e gece güneş
teı . d ektr.k.ten yorulan gözlzri yatma -

dan önce şu mahlıille o.n dakika banyo 
yapmalıdır. 

Fleurs de mililot yahud bluets l(J' 

ırammes. 

Eau · .~ı..ıllante orta 'büyüklükte bir 
"bardek dolusu. 

Kaynar su bu çiçeklerin üstüne dökü

:.Ur. Gözün dayanacağı kadar soğuması 

beklE>nir. Temi:z bir pamuk parçası bu 

ıbk suya bat.mlır. Kom.pres yapar gibi 
gozlerin üstüne komılur. On dakika tu · 
tulur. 

İçtiğiniz çay da ayni ip görebilir. Hat
ta içerisine bir parça temiz, süzülmüş ta
ııe bal da katılabilir. 

Uaha ehemmiyetli rahatsızlı'klar i~iıı 

IU banyoyu yaptırmalısınız;: 
Sulfate de zine 

Eau de rose distillti 
Eau boriquee 

O gr. 20 

100 gr. 

50 gr. 

Yemiş lekeleri nasıl 
temizlenir? 

Bir kapta su ltaynatınız. Lekeli çamaıı
IJ uf.ki bir şekilde tutunuz. Kaynar suyu 
dc.mla damla üzerine dökünüz. Suyun 

J>arçadan süzülüp a)rmauna 4ikkat edi -
iliz. Bu su.an au ile beraber leke de yavaş 

Y.:ıvaş azalıp nihayet tamamen zail olur. 

Örgü kostüm 

Etek ve ceket baştanbaşa ikili lastik 
örgüdür. 'Kollar, cebler, jüp... Hepsi 
dümdüz. Bütün başkalık, önün açıklı

ğında ve beyaz jilede. Bu geniş reverli 
jil~. tayyörün rengini açıyor. 

Küçük çocuklar..• nasıl giydirmeli? 
Soldan safa: · t • · · ~~. 
1 - Soldan düixn.e- ~ .; 

li, geniş robalı çocuk 6 

ınantosu. 

2 - (2-4) ya§larm
'1aki çocuklara rop. 
l.iantosile ~ir örnek 
l'obasmın altı büzfi.i
liidü r. 

3 - 1-2 yaşlarında 
'bebeklere önden düi
!rıeli manto. 

4 - Robanm aj.tı 
.btızgülü. Kollarının 

ler için. 6 - Önü, arkuıt kol il.sileri pliseli 
~ı pliseli rop. Ayııf ,aılardaki behek-ı dakilere. 

~ - Blus - 1elek!l .ıı. M yqların- manto. 

SON POS'f A 
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Sayla 9 

Jeannette Mac 
kd.dınlarına 

Donald'ın Türk 
tavSigeleri 

Son Posta·.~yaı;. beyanatta bulunan güzel yıldız, aynı 
zamanda dii..nyanın en mes'ud kadını olduğuna söglügor 

Jlellyweod Tepia.isanl 1 
Hollywood artistlerı arasında . fe~k~.la- l .; .1 

de meziyetlere sahib olanların adedi gun- · ~ 
den güne ziyadeleşmektedir. Mesela sine
ma mekkesinin en esrarengizi Greta 
Garbo, cın sade yaşıyanı Joan Crawford, 
en şık giyineni Kay Francis, en hovarda
sı Ginger Rogers, ve en zarifi Marlene 
Dietrich olarak tanınmıştır. Fakat şimdi 
Hollywoodun en mes'ud yıldızı kimdir? 
diye soranlara verilecek cevab nedir, bu 
yükse:k mevkii kim işgal ediyor?. Bu 
hakikati anlamak arzum beni M. G. M. 
yıldızı Jeanette Mac Donaldın Beverly 
Hills'deki yeni köşküne götürdü. Bu inci 
dişli, güzel sesli romantik ka~m ya -
nında geçen yarım günümü ömrü.mün 
sayılı vakitleri sırasma kaydediyorum. 

J ean~tte Mac Donald geçen haziranda 
gene Raymondla evlenmişti. Rayınond iki 
senedenberi çıldırasıya sevdiği kadını 
mes'ud etmek için onun arzu ettiği gibi 
İngiliz sisteminde büyük 'bir köşk yap -
tırmış ve içini gene Jeanette'in zevkini 
memnun edecek renk ve şekilde döşe -
mişti. 

Mülakat münasebetile güzel artist be
ni çaya davet etmişti. Şimdi Sun-Parlor'
da (güneşlik odası), çay fincanlarını şirin 
Meksikalı hizmetçi elimize verirken ben 
soruyordum: 

- Sinema yıldızları arasındaki yük -
sek mevkiiniz, güzel sesinizle kendi gü
zelliğiniz, ve nihayet sevdiğiniz yakışık
lı bir adamla evlenmiş olınanız eminim 
ki tamamen mes'ud etmiştir. t 

c- Sualinize cevabı gene kendiniz ver
diniz, fakat buna ben bir şey daha ilave 
edeceğim, gönlümün bütün arzularına o 
kadar tamam olarak nail oldum ki bugün 
kendimi liollywoodun en mes'ud kadını 
addediyorum. Evlendiğimin ilk günü bu 
eve geldiğim zaman her şeyi o kadar z.ev
dimi bir rüyada ve cennette zannettim. 
kime göre hazırlanmış buldum ki ken -
San'at hayatımda eriştiğim yüksek mu
vaffakiyetlerin sonunda böyle ideal bir 
izdivaca mazhar o]maklığın bana niha -
yetsiz saadetler getirdi., 

- Güzel endamınızı .muhafaza etnıek 
için hangi sporlara ehenumyet veriyor -
sun uz? 

c- Tenis oynamak ve yüzmek en sev
diğim sporlardır, bunlara devam etmekle 
vücudum daima dinç ve ruhum . dalına 
şen kalıyor. Spor bence hayatın pek lü. • 

Jean.ette M•c Donold kocası Gene Raymcmd'la. ~e 

zumlu bir imildir. Zannederim ki güzel j wood artistleri bugün dolab doluları el -ı 
bir endama malik olmak istiyen her ka - bise muhafaza etmiyorlar. O adet bir kaç 
dın kendine münasib bul&catı bir spora sene evvel terkedildi. Şimdi herkes pra -
daima devam etm~lid.ir. tik ve kullanışh ve lüzumlu olan şeyleri 

Fakat b.utün vaktiınizi hep kendime aid giyiyorlar. 
ieylerden konuşmakla geçirmiyelim. Son Geçenlerde Joan Crawford'da idim, ~ 
Postanın okuyucuları acaba hangi mev- bana bir gün. evvel üç yeni soiree elbi • 
zulara alaka göstenrler? sesi aldığından bahsetti. Hiç hayret et 

_ Türk.iyede 'bilhHSa kadın hayranla - medimt fakat bir kaç sene evveline kadar 
rınız, kad:ııı, süs, ve musikiye aid fikirle-- bu sevimli aktris her elbise almağa gi· 
rinizle çok alakadar •vlar. dişinde yirmiden eksik şeyle avdet <'t -

_ Bu b9bisler 'benim de tabil olarak mezdi. Bilirsiniz ki ayni zamanda moda · 
pek alllidar oldutwn te1Jer, wveıa lliis- lar da pek ç~buk ~~ğişi~or. . . 
ten bahsecielim, çünki k.Uınlarm zih - Benim fikrı.me ıore sınP.ma artıstlerı 
niai en çok meşgul edea "bir p,,.ür, inil - arasında Norma Shearer, Marlene Diet-
ım mısmu, llerkeeiB !MDDWll akli cWaı'ak (Dewmt 14 ii.1'Cil sayfada) 

kendim de dallll oldulum halde Hoöy - İbrahim Safa 

Jea.natte .ilce Dona.l4'"m ev'len.me mera.sim.inden bir intıba: Resim de güzel yıldızı sadiği lıulcle 1-c!ıırli.; 'c ı ·luı 11 

Ne'ls01ı Eddie, Harold Lo1d. Fay U.'ray re diğer trıımınıır ~wcnıa yıldız'nn rlu unr;iıı llll tul 
t' t 



to ..,,. 

Bizi çok müteessir eden •ır bata 
(BafClnla ı t.cı .... , 

Şimdi harid emniyete geçiyorum. 
Büıtln dln)a ~ geçiril- tak

dirde bllt6a ellıa içinde ......... 
mevead oldutwıu iddia etmek fazla 
safdillik olur ve böJ1e bir idc8ayı tek· 
zıb edecek, muhtelif *"80 ıtlıt&:lıi
diteler mevcuddur. Zamn zamaa 
muhtelif diyarlardaa JruJakJanmıp t.cıp 
..._. plnu;~. Ba ~ytll k • 
retle 1maca hiil'8a ettikte aonra ._... .., ......... ~ .... 
ve elerim ld Türk vatanını fstiıidaf e
den ı..u.ı mabiJette ft _,..., whl-
1ettıc oa.m bir tehlike .. ,aad delll
clir, ..,.. bir telali1re ı&tllıdb ... Bl
kGmetbmin ilı:I taldı ft çak taraflı 
ve mpMlrbk .... .na ememe,..,. 
biı dodluk mqaheıleleri 'ft mlsaJdv 
brphkh emnl,.elmlll tmmaltWıır w 
biz brpmızdakilerin hakkına ne ka
dar riayet etmekte isek ehmizi uzattı
IL'!UZ ve dostlulamum ifade ett.Jiimiz 
devletler dahi •1111 Mifttte 1ıldıııa W. ft 
fikrimiz gibi salla ememe ........... 
uzatmaktadır. Buw•• 111+ ' ili bir 
müvume tu..O. ~ IWml ..ı 
em 'kwnetimla memJ 7 )Salih ... 
tmmlJwl m..a. whMP ' w ... .._ ................... 
nt• • emrt ._.. MJ•= a il 

........ cm O (A• i ) . .__ 
Jebtlmi• --·tle--........ 
Dl olan ...... ~ llr btwt 
mevcudclur. Ba kıdwet ftrk .owmm 
bütün mına,__ ftdt .oletinin ta
rihteki bütün kabı• +hk ve phune
tini ne&inde tap'e9Wjbr. Biz -- 111-
mine sadece ordu .U,.a w ı de 
iftihar ediyoruz (Sankll • z' n). ~ 
gün seçtikçe tecbiat ftllmDe. hl a 
itibarile mütemadiJm ,. ...... w ... 
~· onlnınm .. Bqbalanm ... 
mandası altmda elbet te Türk ntam-
na mütevec:cih olaeak her tehlikeyi 
bertaraf etmek kudret ft Jstidadmda. 
dar (AJJrıfler). 

..._ i18ı1e et 'w ml ~..,. brp 
Olan ..... 1111 2118111, te9'trlatmld 
anediyoram. '!'Um Tef& uzak~ teh
... ' t IMmu ~ ...., 1ııu
lmunu.pnma. Tekrar ederim ki nta-

Wi • 1111111111-laı•• 
,.-. .. ;' 2 1 .......... ... 

_. ..... at 
bt'l_...am _ _..ILu---.... u 
ı.e,.u........_ ~ 
Şimdi millıetimllla ... , ...... ~ 
ki Hatay ~ ı.yrammı ,.. 
pqa1' (Şlcldedi .aı .. ..,.._.). Bu 
la-..tabbulahc ........ 1 

w taM9mile tatlillt olu ., .. ,. (lld
detll •1bflır). Şii 1laJdıe laep berüer 
......., •• , ...... &.ta,. ... Bata7h 
...ııJerimiw, •ed 'ı' milli Jıe,e

cmıla Jlbelt.enk .,... kl Hatay, 

lııı40rllUa ........ (Klltlll cüwı -
Jerl. Jn90 -1eri, llre1di Ye pddetli 
albflar). 

lir ana, çocuQunu oldürebilir mi? 

•• 
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12 Birincikanun'dan 18 Birincikanuna kadar 

Ulusal Tasarruf Haftasıdır. 
u hafta içinde Kumbarası ofmıyan her TUrk bir Kumbara alarak para biriklirmege 

haşlamah, Kumbarası olanlar da mümkün olduğu kadar para yatırarak Ulusal tasarrufu 
arthrmaga çalışmahdırlar. 

hafta içinde B•nkamızdakl tas•rruf h••b•I rın• •n •t•Aı 
( 10) On Lira y•tıranl•rla (10) On Lirahk yenld n bir t•••rruf 
h sabı açtıranlar arasında 2 Mart 1938 d kur'• çekilerek 
k z•nanlardan Yüz kişiye muhtelif nlsbetlerd (1.000) Bin Lira 
i r mlye dağıtllacaktır. 

Yalnız, bu kur'aya iştirak edebilmek için yatı rılan paradan Şubat 1938 nihayetine kadar 
en aşağı ( 1 O] On Liralık bir bakiye bırakılması icabeder. 

• ' 9 7 , 

ö Urenlere ve 9'ATRAN BA~ 
gCi U nezlelerin• .. .. 1 i:KilEM 

lstanbul Çiçek ve fidan Bahçıvanları Cemiyetinden: İsbınbul 2 -od Ticaret Mahkemesinden: 
ldÜCidetlerln1 bitiren idare hey'eti azalarının nısfını tebdil için 16/12/937 perşembe Davii.Cl Türkiye İş Bankasından İs-

IUDÜ seçim yapılacaktır. tanbul Sirkeci Sanasaryan hanında 
ceınlyet mensuplarının seçim günü saat 10 - 16 ya. kadar İstıklAl caddesinde Ga - mukim Andonya.dis aleyhine 934/778 

ıata~v.y Lisesi bitişijtlnde idare merkezine ıelerek reylerlnl kullanmaları rica. olunur. dosya nınnarasile açılan ifl§s davasın _ 

- q. da oturduğu yeri belli olnııyan müddei-
aleyh Andonyadis ilanen yapılan teb -
ligata rağmen mahkemeye gelmediğin
den hakkında 401 inci madde mucibin
ce ve iki ay müddetle verilen gıyap 
kararının ilanen tebliğine karar veril -
miş ve kararname mahkeme divanha -
nesine a~ılmıştır. Müddeialeyh Andon
yadis mahkeme için tayin edilen 
21 /2/93S pazartesi saat 14 de mahke -
meye gelmediği ve vekil göndermediği 
takdirde mahkemeye gıyaben devam 

p A T 1 
Kaıı çıbanlant el ve ayak parmaklannın arasındaki kaıınblar, 
dQfJttrıa, meme iltihabı Ye çatlakları, flcimonlar, yanıklar, traı 

yaraları, ergenlikler, koltuk alb çıbanlan 
tedavisini en erken ve en emin surette temin eder. 

Şark ispençiyari Laboratuan T. A Ş. , 

edileceği ilan olunur. (2897) 

·.. peratör • Urolog , ..._.. 

Dr. Mehmet Ali ı 
idrar yolları d 

lıaslttlıklan mtıtehassısL I{öprtıbaşı 
-~ 'Eminön1l han, Tel: 2191i 

EMNiYET MANiASl 
SAYESiNDE 

Yeı-ine emniyet m•niuile mücehhez olan Evcrsha..P 

blemi. blit6n mürekkep leke ve bulaşmalarına nihayet 

~•ermiştir. Ba kalem artek • kamu. 

Üstündeki kapa2'• vtd•layınız. Mürekkep otomatik b~ 

~ kalemin dcposund• ba1>9 eclilcnif otar 

Evenbup kalemlerinde, lula olar•k ayar edilir u~ 

~ miirellebia priilmai ve cazip pzellifi vardır. ' 

EVERSHARP 
1'ER w.El iÇIN AYNI ŞEKiLDE 81R KURŞUN KALEMi VARDIR 

SAÇEKSiRi 
KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
DOkUlmeslnl keser. Kepekleri ta -
mamen giderir ve bUyUme kabili
yetini artırarak saçlara yeniden 
bayat verir. Kokusu ıam, kullanışı 
kolay bir ~ç eksiridir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANE Si 

BEYOGLU • lsT ANBUL 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi il anları 

tmur - Afyon hattı üzerinde Turgutlu istasyonunda yapılacak istasyon binası 
ile Alımantasyon binası inşaatı kapalı zarf u.ı:;uliyle eksiltmeye konmuştur. 

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

nJn Ankara; Haydarpaşa, Sirkeci. Afyon ve İzmir veznelerinden 200 kuruş bedel 
mukahılinae alabilirler. 

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

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve ves;ıiki 
ayni gün saat 14 de kadar komisyon Riyasetine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 3000 Jiralık muvakkat teminat. 
b - Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikalar. 
c- - Nafia Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası. 
5 - Teklif mektublarının ihale günü saat 14 de kadar komisyona tevdi edil-

miş olması lazımdır. c4482ı c824fü 

Ankara istasyonunda yapılacak umumi hc1a ve Revizörlük binası in§aatı ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmu~tur. 

ı - Bu işin keşif bedeli cem'an 39.500 liradır. 

2 ·- İstekliler bu işe aid şartname, proje ve sair evrakı Devlet Demiryollarının 

Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci veznelerin1en 198 kuruş bedel mukabilinde 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 27/12/937 tarihinde Pazartesi günü saat 15 de Ankarada Devlet 
Demiryollan İşletme Umum Müdürlüğü Yol Dıı.iresj binasında toplanacak Mer
kez birinci komisyonunca yapılacaktır. 

4 _Eksiltmeye girebilmek için isteklilerjn aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
ayni gün s~at 14 de kadar Komisyon Reisliğ:l'!c tevdı etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 2962.50 liralık muvakkat temin::ı 1 , 

B - Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamerlı? yaz;lı vesikalar, 
C - Nafia Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası teklif mektublarının ihııle 

günü saat 14 de kadar Komisyona tevdi ec!ilmiş olması lazımdır. 48245> 

D. D./21 No. lu açık arazi ve hangar tarifcc;inin 15.12.937 tarihinden itibaren 
9 uncı.ı İşletme mıntakasma da teşmiline bnşlanacaktır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilebilir. (8254) 



GAF APAN HATİB 
Çeviren : 

Faik Bercmen 

EKSiL TME ILANI 
Antalya Nafia Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 40514 lira 77 kuruş hedeli keşifli Antalya Meyvactlık 
istasyonu binaları inşası. 

2 - Bu ışe aıd olan evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - 1lukavcle projesi. 

Kiril 1 vanoviçi gömeceklerdi. Kiril iki 1 
hastalıktan otürü ölmüştü: 

Cadaloz bir kadın.. bir de alkol yü -
zünden .. 

C - Bayındırlık ışleri gene: şartnamesi. 

P - Hususi şr.rtname. 
T - Keşif cetveli. 
F - Proje. 

İstiyenler ':>t: ~artnameJerle evrak! &r! Nafia Müdürlüğünden görebilirler ve Cenaze alayı kıliscden çıkınca müte • 
veffanın ıneslekdaşlarından biri olan 
Poplavski hemen kızağına atlıyarak dos
tu Grigori Petroviç Zapoikinin yanma 
yollandı. Zapoikin genç olmasına rağmen 
herkes tarafından tanınmış bir §ahsiyet
ti. 

Zapoikin rnüdhiş bir istidada malikti. 
Düğunlerdc, yıldönümlerinde, jübileler -
de nutukları hep o söylerdi. Hararetle, 
can!.ıllkla ve akıcı bir surette konuşurdu. 
Sözlerine kat'lyycn fasıla vermez ve bir 
çeşm0 gibi kelimeler ağzından durma -
dan dökülürdü. Daima talakatla ve mü -
kenımcl bir şekilde hitabette bulunur 
du. 
Kızağına a.tlıyan müteveffanın mes 

lekdaşlarından ve dostJarmdan olan Pop
lavski, genç hatibin yanına vannca be -
men söze başladı: 

- K~şa koşa geldim Zapoikin!. Çabuk 
g;yin! Bizımkilerdcn birisi öldü. Onu ö
bür dünyaya gönderiyoruz. Bu son va -
ziyette ona bir kaç söz söylemek lizım. 
Bütün ümidimiz sende .. Başkası olsay
dı aldırmazdım ama ölen bizim vekaletin 
sekreteri.. 

Nezaretin temel direğiydi o .. nutuksuz 
onu giimmek olmaz şimdi •. 

Zapoikin esniyE>rek: 
- Ha, şu sarhoş sekreter mi? 
- Evet.. haydi merasimden sonra yeme 

ğe gideceğiz .. börek var. Sonra araba pa
rası da verHecek sana .. çabuk davran dos
tum .. sana çok teşekkür edecekler .. 

Zapoikin giyindi. Saçlarmı biraz dağı
tarak ylizüne melankolik bir ifade verdi 
ve Poplavski ile çıktı. 
Kızağa yerleşınce: 

- Onu tanıyorum, dedi, çok kurnaz bir 
herifti ... Hem de hayvanın biriydi. Ney
se Allah canını aldı .. 

- Ölüleri hayırla anmak lazım Zapoi
kin! 

- Pekala .. ama hilekarın birisiydi e .. 
Mi.ıtcvcffanın bütün dostlan cenaze -

nin arkasındaydılar. Tabutu taşıyanlar üç 
defa dinlenmiş ve her üç istirahat devre
sinde rahmetlinin ruhuna birer kadeh 
yuvarlamıştılar. 

Kabristanda deıin merasimi başlayın
ca önce şarkı ile dua okundu. Sekreter, 
kaynanası, karısı, baldızı mütemadiyen 
göz yaşı döküyorlardı. Ölü, ebedi mes-

kf'nine indirilirken karısı: 
- Bırakın beni, ben de onunla bera -

ber gideceğim! diye bağırdı ise de açılan 
mezara yanaşmadı. 

Sıra genç hatibe gelmişti Tam 9Öz söy-

Hatib Grigori Petroviç Zapoikm bw tümseğe çıkarak bir lahza etrafına. göz 
gezdirdi ve söze başladı 

~ o( 

lemelc ı.amanıydı. ~ tipnseğe çıkarak kaç yaş getirmiştL Yalnız, hatibin mü-
bir lahza etrafına göz gez~di, sonra hü- teveffayı Prokofi Ossipoviç diye anması 
zünlü bir tavırla söze -başladı: anlaşılır iş değildi. Oysa ki ölenin a-

- Bu gözler, bu kulaklar gördüğüne dı Kiril İvanoviçdi. Sonra müteveffa ev
ve işittiğine inanmalı mı? Bu göz yaşları, liydi ve bütün hayatını meşru kansile 
bu inlemeler, bu tabut.: 

0

bu bağrışlar bir beraber geçirmişti. Neden hatib onun 
rüya mıdır? Heyhat! Bunlar rüya değil hakkında bekar yaşamıştır, dedi. 
gerçek .. aldanmamak lazım .. Daha dün Gene hatib, rahmetli için matruş, de
aramızda canlı '\:C kuvvetli bir halde do - di. Halbuki kıvırcık sakallıydı. Ve hiç bir 
!aşıyordu. O yorulmak bilmezdi. Ve şim- vakit sakalını tıraş etmiş değildi .. dinle -
di ise ... Merhametsiz ölüm, korkunç elini yiciler bunları düşünerek omuz silkiyor
onun üzerine koydu. Bütün ümidlerimiz lardı. 
ebediyyen kayboldu.. onun yerine, kim Hatib bir lahza nefes ald1ktan sonra 
kaim <Jlacak artık? sözüne ekledi: 

Evet, bir çok çalışkan memurlarımız - Prokofi Ossipoviç! Sen güzel bir a-
var, fakat Prokofi Ossipoviç bir taneydi. dam değildin .. çehren çirkindi!. Fakat bu 
Ruhunun, melekelerinin bütün kuvve - çirkin nikabın altında ne temiz, ne asil, 
tile ve bütün şartile vazifesine bağlıydı. ne fevkalade bir ruh bulunduğunu bili -
Gecelerini bile vazifesine feda ederdi. U- yo:duk .. 
mumt menfaatlerden ba§ka bir şey dü - Bu sırada hatibin gözleri bir noktaya 
şünmezdi. Asla kendi menfaatini gözet- dikildi; omuzlarını kaldırarak birden sö
memiştir; ve hiç bir vakit rüşvete te - zünü keserek Poplavsk.iye döndü ve: 
nezzül etmemiştir. - Dinle Poplavski, herif yaşıyor .. 

Evet, Prokofi Ossipoviç bwıların hiç bi- - Yaşıyan kim? 
rine iltifat göstermerrJ~ ve bu yüzden - Prokofi Ossipoviç! İşte bak, mezarın 
mütevazi halli kalmıştır. Onun iyi mesai- yanında duruyor. 
sine ve liyakatine daima hürmetkar kala- - O ölmedi kıt zaten .. ölen Kiril İva • 
cağız. O, ailevi saadet de tatmamıştır. Bi- noviç! .. 
liyorsunuz, ki son yıllarını bekar olarak - Fakat sen bana sekreterinizin öl -
geçirdi. Ah, arkad:ışlar, onun yerini dol- düğünü söylemedin mi? 
durmak ne mümkün!. Hila, onun mat - - Kiri! de sekreterdi .. aldanmış ola -
ruş çehresini, ve güiümsiyen ağzını gö - c:ıksın! 
rüyorum; tatlı ve mÜŞfik sesini duyuyo- Prokofi de bizim sekreterdi; fakat iki 
rum. Allah sana rahatlık versin Prokofi sene evvel terfi etti .. ikinci şubenin şefi 
Ossipoviç! Şerefle ve asaletle ebedi is - şimdi. 
tirahat!ni yap!.. - Hay ıeytan alam canını .. 

Zapoikin sözlerine aralık vermeden de- - Hadi, devam etsene, neye durdun! 
vam ediyordu. Fakat dinleyiciler arasın - Zapoikin kalabalığa dönerek ayni tala-
da hafif bir fısıltı baılamıJtı. Filvaki nut. katle nutkunu bitirdi. Sözlerı nihayet bu
ku tesir yapIIUJ ve bet o~ çift gözden bir lunca, ihtiyar şef Prokofi kaşlarını çata-

10 :ira mukabilinde aldırtabilirler. 
3 -- Eksıltme 3 Kanunusani 938 tarihi ne müs.ıdif pazartesi günü saat on beşde 

Antalya Nafia dairesınde yapılacaktır. 

4 - Eksilt•1'l kapalı zarf usulilye olacaktır. 

5 - Eksil.. "•··,. •. : · .. b;·m"k için istekli !erin 3038 lira 61 Jmruş muvakkat temi
nat vern.~'erı bur.dan başka Nafia Vekaletinden aiınmış yapı müteahhid
lik V€.sika!ı ibraz etmeleri ve yaptıkları en büyük işin bedeli on beş bin 
liradan aşağı olmaması. 

~ - Teklif mektubları yukarıda 3 cü madded~ yazılı saatten bir saat evveli
ne kadar Antalya Nafia Müdürlüğü dairesine getirilerek eksiltme komis
yonuna makbuz mukabili verilmek şarttır. 
Posta ile gönderilecek rnektubla rın nihayet üçüncü maddede yazılı saa
te kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılması 
l<izırndır. Postada olacak gecikme l'.!r kabul edilmez. (8325) 

1 inhisarlar Ü. Müdürlü~ünden: ___________________________________________________________ .. 

Cibalide Nakliyat Şubesi Müdürlüeyn de mevcud Berliye ve Şavrole marka 
iki adet hurda kamyon 25/XII/937 tarihine rastlayan Cumartesi günü aaat 10 da 
pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin kamyonları her gün mahallinde görebilecek-

leri ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte % 15 teminat paralariyle bir
likte Kabataşda Levazııa Müdürlüğünde ki satış komisyonuna gelmeleri ilan 
olunur. .8:~29. 

Baş, diş, nezre, 
derhal keser. 

grip, . romatizma, ve bütün ağrılarımzı 
lcabmda günde Uç kaşa ahnabiHr. 

Taklitlerinden sakınınız Ye her yerde ıırarla GRİPİN isteyiniz. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Hepsine 250 lira kıymet biçilen Şehzade başında Kalenderhane mahallesinin 

Şehzade mektebi sokağında eski 6/8, yeni 2-4-6 No. ll evin ankazı satılmak 

üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebi-

lir. İstekliler 18 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
15/12/937 çarşamba güAü saat a de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

rak yanına yaklaştı ve hiddetli bir sesle: 
- Sana yazıklar olsun delikanlı! dedi. 

Bir ölü için nutkun iyi olabilir; fakat bir 
diri için.. biraz düşüll söylediklerini! 
cŞahsi menfaatini düşünmez, rüşvet al -
maz, bir ~adeh şarap içmezdi!> dedin! 
Bunlar, bir dirı hakkında ancak istihza 
için söylenen sözlerdir. Hem. hiç kimse 
benim çehreme ve çirkinlilime dair sen-

(B.) (8137) 

den mıılümat istemedi. Bir kalabalık ö • 
nünde benim y(izümden bahsetmek ne • 
den? Bu doğru bir hareket delildfr.. ya
zık sana delikanlı! Hem bu ... 

YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

Eski hatıralar .• 
Yazan: Perii.e Celdl 

~Son Posta,, nm edebi romanı: 4 yor ki Sabahat mekteb değil hayat run. İstikbalin en büyük lirik şairi. mekle, bir defa daha ispat etti. Sevgili 
arkadaşı olacak tipte ve cevherde bir Fakat Allahm bu değerli vergisini hasta Nihalin bu fedakarlığını &nrüm 
kızdır. Ona bakarken yüzünün güzel hazfederseniz geriye ona M kalacağını oldukça unutmıyacağun. 

B. G ç Kızı omanı olmadığı bile göze çarpmıyor. Bakışın- pek kestiremiyorwn. Yüzü çirkin de- Mektebin belli başlı birer phsiyeti 
ır en .. da, duruşunda, sesinde ve yürüşünde ğil ama huyu ne kötüdür bilseniz. Hır- olan bu arkadaşlarımdan maada, Sınt• 

l~~~~~~~~~~~~~E~~EE~~~~~~~~~~~~ ·~~~~-di~birsa~~çın~h~~.~~ıw~~~.~~~b~~iwbe~~ d~ 
~ Muazzez Tahsin Berkand var. rur mu mağrur. Bir defa öfkelendi mi olan Belkıs ve kendisine cseyyar hesab 

nu aöyllyerek ark~aşlarını a&J'ID.&la de- ondan yedi mahalle uzağa kaçmaktan makinesi> ismini verdiğimiz Nezihe de 
3 günlük kısmm hUIASISI: ı Tam ediyor. Perihan havaya bakan burnile yara- başka çare kalmaz. Bereketversin ki davetlilerim arasında idiler. 
Romanın kahramanı İzmir kıs Usesl [Roman Jeİlam etm~lıtedir] maz, şeytan bir kızdır; fakat tembel mi onu sayan yok. Toplantımız pek neş'eli oldu.. bir çok 

talebesinden Selmadır. Olup biteni onun "1ıJlıı/llllıl tembel... Onu, gülmek ve eğlenmek is- Konuşmak için ağzını açtı mı mutla- dansettik, şarkı söyledik, dedikodu yap-
atzından dinliyoruz. Arkadaşlarımın ikincisi Şefkat ... Bi- tediğ~iz günlerde aramıza ~11: ve ~it: ka gitt~~i .bir ç~y~an v_e!~ balodan hah- tık ve bir t~k ciddi kelime konuşmadık. 

Bir gece yemekhanede ark.adaşı Eme - raz alıngan ye kendini beğenmiş ama me tükemne bilmiyen hıkayeler~nı sedecegını hepı.mız bılırız. Bazan bu Tam manasıle çılgın çocuklardık . 
Un taba~na tuz doldurmuş, izinsiz almlf- çok sevimlL Aman Allahım ne koket kahkahadan nefesim.iz tıkan~ra~ ~- yaradılışta bir kıza All~ böyle bu - Çeşid çeşid pastaları oburlar gibi a
tır.Bir saat sonra da Müdire kend~alni ça- kızdır bu Şefkat! Gece yatmadan evvel leriz. Kafir kız öyle mukalliddir kı .... lunmaz bir istidadı vermış olmasına is- tıştırdıktan sonra onlara bir sürpriz 
tınyor: yüzüne bin türlü krem sürer; çekmece- Mektebde ne kadar hoca, sokakda ne yan edeceğim geliyor ama yazdığı şiir- yaptım. Zaten evvelceden bunu müj • 

- Yazık sana Selma, diyor. On sene - sinde Kapalıçarşı dükkanlarile rekabet kadar sat~c~ ~arsa mutlaka Perihan on- leri di~lerken o~~n kötü huylarını delediğim için hep bekleşiyorlardı, fa-
denberi seni öz evladım gibi batnma ba - edecek kadar çok çeşid sabun, tuvalet ların taklidim yapar. affetmıyor da degılım. kat Emelden başka bu numaranın ne 
aıp semıemln mükafatını bana böyle mi bekl d' · d k'k d Jd w b"l k verecektin, sen? suyu sürme ve daha benim ne işe ya- Hiç eme ığimiz bır a ı a a o: o ugunu ı en yo tu. 

Genç kızın hıçkırıklanna ratmen ae- radığuıı biLmediğim boyalar yağlar fa- •Hanımlar, susunuz!• dedi mi, gözleri- Bugün aramızda çok ~diğim arka- - Haydi Selma, sürprizi bekliyoruz. 
a bir ıslık gibi ötüyor: lan var. Bunlarla güzelliği~e bir şey miz. açık olmasa karşımızda Nezahat daşım Nihal de vardı. Boyle toplantıla- - Biraz daha sabrediniz ~antJL 

- Sen köşe başındaki tütüncn acem ilave ediyorum sanıyorsa onun dünya _ hocanın bulunduğuna inanacağız. ra gelmemekte haklı ola~ak ısrar eden Nihayet akşam karanlı€ı çökmeğe 
vasıta:sııe erkeklerle mektuplaşıyorm"' - n n en toy kızı olduğuna inanacağım. Geçen gün Fransızca dersinde mad- sakat Nihalciği razı edib getirdiğime başladığı vakit Emele işaret ettim ve 
sun. Işte adres burada .. Selma hanıma.. 1 • •. l J t' b kli l.k a· k d k Be d kik 
blr de arkasındaki adrese bak .. Beyoflun- Bazan içimden ona bunları soyle - maze an.e 1 e. yerek ?ev~ze ı e ı- pe .~~~~unum. • w ışarıya ~ı ~ı~. Ş .a a ~ra. ~-
da ..... sokağında ..... numarada Hayri.. mek hevesi kabarmıyor değil ama gene yorduk. Bırdenbıre cAferın sıze çocuk- Yuzunun tatlı manuına ragmen ar- nın loşlugu ıçındc denn ve agır hır pı-

Genç kız birdenbire mektubu kapıyor. nemelazım diyorwn; sözlerimi bir karış lar!ıt diyerek hocamızın kapıyı açıp kasındaki kocaman kamburu zavallıcı- yano sesi yükselmişti. Bütün başların 
İçinden çıkan kt\ğıdı okur okumaz tiz blr surat asarak dinliyecek' olduktan son- içeriye girdiğini duymamızla hepimiz ğı çok çirkin gösteriyor. Fakat ne has- Emele doğru dönmesinden istifade e-
sevinç çığlığı koparıyor. Ve derhal mü • ra neye iyi'. çil yavrusu gibi dağıldık. Halbuki ge- sas, ne ince, ne içli }Qz! Bu öldürücü derek yavaşca kapıdan içeriye süzül ~ 
direnin boynuna sarılıyor. l h d w.1 'h d ~.l · k k d b",,.;n,. d · b' •·· A k d b d ki ·· _ Anneciğim anneciğim.. kazandım, en ocamız egı Perı an egı mı usurunu ne a ar u_, ~ ve erın ır aum. r am a, sene aşın a musa -
müsabakayı ka~ndım .. diyor. Sabahata gelince, çok sade, çok te - imiş? Yaramaz ~ız kelimeleri boğazın- tevekkülle kabul edib yükleniyor! Ağ- mere için mekteb tarafından yapılmış 

Anlaşılıyor ki, bir gazetenin açtıtı no- miz bir kızdır. Dünyada onun kadar iyi- da yuvarlıyarak madmazelin sesini zınd.an bir defacık olsun bir şikayet dan beyaz tül elbise vardı, fakat bu 
ta müsabaknsına gizlice iştirak etmiş .. lik yapmasını seven insan az bulunur öyle iyi benzetmiş ki şaştık. kelimesi duymadım. elbiseyi dün gece Emelle haşhaşa vere-. 
blrinclllğl k~zanmış. Kendisine ıoo lira- sanının. Bir bluz mu öreceksin? Mut- Onu tabliye hocasının yürüyüşünü, Yalnız bazı karanlık gecelerde, mekte- rek tanınmıyacak bir hale getirmiştik. 
tık bir çek gondcrmlşler.. . h b ·1· . . k b' b h . d k lk l d 1 t - y d b k k da l k Müdire bu meseleyi kimseye açmama- laka bir parçasını Sabi (Sabahata Sabi pıyano ocasının urun sı ışını, na ış ın a çesın e o o a o aş ıgı.mız va- er en eş parma yu arı o an ıv· 
sını söylüyor. Fakat Selma gece yaruı derim ben.) işliyecek; mühim bir yazın hocasının gözlüklerinin altından bakı- kit, içinin acLc;ını sessiz göz yaşlarile be- rı:ntısını açmış, omuzlarından aşağıya 
en çok sevdiği Emele her şeyi anlatıyor. mı var? o senin yanındadır. Canın Io- şını taklid ederken görseniz hayretten nim kalbime döküyor. Onu çok iyi anh- geniş bir beyaz tül sarkıtmıştık. Za • 
Sonra arkadaşlarına b_lr çay ziyafeti ha- kum mu istiyor? Sabi mutlak bir çare- dona kalırsınız. yor ve ona çok acıyorum. Bunu bildiği ten çok büzgülü ve geniş olan fıstan 
zırlıyor. Ziyarette bütün son sınıf taıe - sın· 

1
· bulub .,ldıracaktır. Velhasıl kalbi için mektebde en çok sevdiği arkadaşı büsbütün bu tül bulutu içine gömüldli 

beler! vardır. Selma bunların arasında "' . .. .. 
BmeHn bir bahriye zabitine Aşık oldutu- elmas gibi berraktır ... Bana öyle geli- Fahriyeyi takdim etmekle eı ef alı- bemm. Bunu, bugunkü davetime gel- (Arkan var) 
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lstanbulda gömülü milyarlar etrafındaki gizli 

Defineleriı Yerli Mallar haftası 
MarC:..anın yüzü kireç gibi bembeyaz kesilmişti. Ayakta sallanır gibi duruyordu. 
Ben bi~ aralık düşeceğini sanarak kolundan tuttum: '' Ne oluyorsun Magda, 

Perıembe giai ikhsad fakültesinin ikhsad günüdür, 
o gün Talalim ibidesine merasimle çelenk konacak 

kendine gel t ,, dedim yüzüme güler gibi bakıyordu 
__ Hayatım için eheınmiJeti a~~a~ ol~ / 

böyle bir anda şaprmamak, hadıselen 
tihni~de iyi tasnif edebilmek elzemdi. 
!linıde bulunan, veya, beliti de elinde 
bul~duğum kadın hakkında da, müt -
hiş düşmanım Bauman hakkında da hay
ti ınalfunat da almış bulunuyordum. 

Ne olursa olsun, Bauman haydudunun 
korkunç sergüzeştlerine karışmış olan 
lfagda mücrim bir kadındı. 

Sonra, Viyanadan İstanbula adeta bir 
torpil gibi atılmış olan bir polis hafiyesi 
Magda için de daima büyük bir tehlike 
olabilirdi. 

Esasen Magdanın hakiki Baumanın 

kendilerini takib vazifesile İstanbulda 
bulunduğunu duyunca nasıl bir tavır a
lacağını da kestiremiyordum. İmparator
luğun sarayından hususi bir polis hafiye
sinin geldiğini duyunca birdenbire müt
hiş bir korkuya kapılabilirdi. Fevkalade 
teliş edebilir ve kaçmak istiyebilirdi. 

Halbuki hakiki Bauman, Magdayı hala 
sahte Baumanm yanında ~anetmekte 
idi. Bu yanlış biliş, bir müddet, benim 
için mutlak bir emniyet demekti. Hiç ol -
:rnazsa bu.adamın henüz Magdaya bir za
rarı dokunamazdı. 

İşte bu sebeblerden dolayı hakiki 
0

Bau
:rna•;ın İstanbulda bulunduğunu şimdilik 
Magdadan tamamile gizli tutmağa karar 
Verdinı. Buna adeta kat'i bir mecburiyet 
hissetmiştim. 

Fakat o kadar üzüldüğü, adeta üzerine 
titrediği müjdeyi ona verdim: 

Sultnn Abdülazizin Papa Anastasya -
dis'e tevliyet fermanlarını önüne koy • 
dum. 

O, yüzüme baktı, helecanla: 
- Bunlar nedir? diye sordu. 
- Nihayet buldum! 
Dedim. 

Magdamn dudakları titriy01"du. Ellerini kağıdlara uzatarak: cAcabcı •• acaba 
onlar mı ?-. dedi 

Müsabakaya ifftrale nn t>itritılerdft Yerli Mallar Pozan vitrinlerinden biri 
Ulusal ekonomi ~• JWll mallar bafta - nlzll do"kumalan ve 'f1Hi.yet içerisinde yapı ·, 

llllın itlncl günü M din geçmiştir. Dün, ıan el işleri ve Jdiçiik sanatlara ald mamulfttı 
muhtelif yerlerde bnferuwar, bütün mek- teşhir edilmektedir. Terziler. kunduracılar1 teblerde de talebeye antınaa ve yerli mallar klllmcller de sergiye !§tırak etmişlerdir. 
hakkında izahat vel'Uadltlr. Bazı mekteb - ve .. 
ıerde, sınıflara, yeril ..aar n taaarruf hak. Sergi, tasarruf hafwuun devamı rnudde ,i 1-

" Son Posta ,, nın 
sergüzeşt romanı 

-30-

- Hadi, hadi, diye haykırdı, hazırlan .. 
Hemen şimdi hazırlan. Kariyedeki eve 

kında vecizeleri ihtl?& eden kartonlar asll - ce bir hafta devam edecektir. Halk, sergiye, 
ml§tır. büyük bir tehacüm göstermektedir. Tasar -

Vitrin müsabakası itin Tltrln hazırlanma- ruf haftasının başlaması dolayıslle, yer yer, 
.. . . . sı da _devam etmektedir. ltmdlye tadar, Bey tasarruf ve yeril mallar hakkında konferıuı..,,_ 

Magdayı guç halle zaptedebildim. Bır oflu, ıstanbul ve KadıköJ'inde 30 - 40 kadar u '"tedlr 

gidelim. 

d k .. di ii - b k.a da"-11 lm .... r..-a Jar ver me.. . defa nere eyse a şam. olmak uzerey . m esse.se musa a ya a.uu o a.. ...ucre 
.. . . . k:ıydedtlmişlerdir. Müsabakaya giren mües- Altı 50 k dl'şlU lcylp te, herifin gayzını üzerime çevir - O saatten sonra ta Karıyedeki eve gı - sese ve ticarethanelere, allmeti farika olmak n UrUŞ t 

mektense bunları pekala kendisine teslim dip de gece yarısı mahzene giremezdik üzere,•san zemin Ü7.erlnde myah mürekkep- Dört~ gün evvel 1115 kuruşa kadar yük 
edip te !1U bizim 6000 liraya fit olmayı a.. . le iki elinde paketler uzatan 1Nr kız yerli ma selmiş olan altın, dört gündür sukuta baş -
tercih ederim. Sonra henüz evin sahibi kim olduğu- ıı:ıı tavslyei e

1
d
8

enblrblnlr lsteemlnbol vrllmt el~~- lamış, bu sukut oldukça mühim olmuş ve hA 
M d t k ·1 · ·b· go·· ı ı "h . · . ~ . . Jurl hey'et c şr cumar es gunu 

ag a .aş ·e~1 mış gı ı z ere, zı - nu, kımın nesı oldugunu bılmıyorduk. vitrinleri tedklk ederek karannı verecektir. lfı devam etmekte ~ulunmu!tur. 
nen fe.,kalı;de m0sg•·ıl bir halde dalgın s h"b" d .. d l k b"lh .. ' - h ' tıdir Altın, borsa harıclnde dun de bir mikd!U', 

• " ~:ıo .. , a ı ın en musaa e a rr.a , ı assa, ga- Juri hey eti, geçen seneki Jüri eye · • h d- üş k.ş üze · 1065 kuruşa k • 
dalgın yüzüme br.kmf:<kta idi. Söylediği- yet ihtiyatlı hareket etmek gerek değil Yalnız, bugün veya yarın hey'et toplanacak, ~:r ~at~~~tı~.~ua1:e3 gü~ evvelki tiata ~~: 
mi işitmcdiğine hülaneitim. Sonra, bir- . d"? azadan taşrada olanlar var•, yerlerine ye- · .. 

mıy ı. t 1 dil ktir Vitri .. b k zaran 50 kuruşluk bir fark gostermektedlr. 
denbire keskin, ipince dudakları şeytan- . • • . nilerl ay n e ece . n mwıa a asın- ŞlmdUlk hükilmetin, altın hakkında bh 
ca bir gülümsemeyle yırtıldı ve ayni dal- -Magda! dedım. Vakıa benım de aklım da birinciliği kazanan müessese .sahlblerlne tedbir alıp ~lmıyacağı ve altının borsaya ko-
gm hnıde adeta kendi kendine mırılda - kesiyor ki ev hakikaten ayni ev olacak.. bir dlplo~a ile altın madalya, itinclllği ita- te edUlp edllmiyece~ üzerinde söz söylemek 

znnnn mue&'leselere de diploma ile beraber .. t 1 " "t k be • "rülmektedlr nır gibi: Ancak yarına kadar sabretmiye mecbu- gümüş madalya verilecek ve mad!llya ?eril- vr. mu a ea yuru me a s g'J · 

- Tamam! dedi. o ev, bizim profesör ruz. Ben yarın evin sahıbini anlar, öğ - diği dlplomalanna yazılacaktır. Müsabaka- Londrada bir sanayi sergisi açıhyoı 
Ulştayn'le birlikte Kariyede mahze - renir, bulur, müsaadesini alır, işleri yolu- ya iştirak eden diğer miiesseeelere de yalnız Londra ve Blrmlngamda olmak üzere ııo 

Magdanııı benzi birdenbire kül gibi ol- n ini gczdiiHmiz ev. Sonra ciehsetlı' bı"r se- na korum. O vakit gidip bakarız. Bu iyı· .. birer diploma verilecektir. Jcısımdan miirekkeb bir İngiliz sanayi fuari 
b' • 16 B!rlncikft.nun perşembe gt\nü, İktısad .. ~ 

du. Dudakları titriyerek ellerini kağıd - vinçle yerinden s~crr.dı: fakat tekrar ayni eve, ayni mahzene.girip F kültesi 1 tertib etux-ı iktlsad ..-finiidür u açılacaktır. Nevl itibarile dunyanın en bu • 
• ~ n n 6 

,... • yük sergisl olan bu fuar 21 şubat 1938 de a· 
1ara uzattı, elini değdirmeğe bile cesaret - Hallettim! Hallettim! diye bağırdı. te ne yapacağız? Gene boş yere donup lusal Ekonomi ve_ Arttırma Kurumunun ta- çılacak • marta kadar devam edecektir. 
edemeksizin, kekeledi: Birdenbire bir çocuk gibi boynuma sıç- titremek için mi yani? sarruf haftası munasebetile Takslm Cum - ' 

- Acaba .. Acaba onlar mı? radı: (Arkası var) huriyet Abidesine koyacatı celenk de, ayni ~------------~ 
giınde konacaktır. Bu hun.ta. Kurum, Fa- f t b 1 B k -M~~~. B~~~bul~b~- ----------------------------- ~~~·~~~~ ıan u o~ası apanı, 

dunı. Şimdi tedkik ederiz.. Fakat ne o - iktısad gününde, İkw..l Fakültealnde, fiatları 13 _ 12- 1937 
luyorsun Magda! Kendini tut... 1 K A Fakülte dekanlle iki Pı.luör w iki talebe 1-------·--------=-ı 

Magda uçmuş benzile adeta ayakta birer ma nutuk söyllyecetıer, iktısad cü - Ç E K L E R 
b nü merasimle kuUulanaeatnr. sallanır gibi bir haldeydi, hatta ben ir 

Beşiktaş Ba•nwe aralık hemen yere düşeceğini zannettim. 
· d Be§lkta.Ş Halkevinden: Ulusal Arttırma, 
Ömrümde hiç bir zaman bir insan a Eksiltme haftası veslle.90e enm~e perşem-

ihtirasın bu kadar boğacak gibi infilak be ve cumartesi günleri aklamlan birer mü-
edebilen kuvvetini görmemiştim. O, samere verilecektir. E..-a. 6yelerinden Mu-
o anlnda bile kendine çarçabuk zaffer German ve Natiıd Ölllaya tarafından 
hakim oldu: Grip, Baş ve Diş A ""'grıları, NevralJ"i, Artritizm, Romatizma uıusaı arttırma ve ek:lmllle ftklrıen. etraım. 

da söylevler yapılacakW'. bmlrrefilt Ahmed 
Elinde kağıdlar, sendeliyerek odanın Nurinin (Hissel Şayia) JiJell tem.sU ed1 -

Ortasındaki masaya doğru yürüdü. Şarab .. H lecektir. 
dolu bardağı bir yudumda içti; yüzüne Usküdar - Kadıköy ve avalisi Taş ..... 
birdenbıre bir pembelik çıktı. O vakit, Erzincan CHusus1> - Donoml ve Yerli 
giltümsemiye çalışarak: Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketinden : mallar haftası, par1a.k IMl'Uimle açıımış -

- Eğer Baumanın aradığı kağıdlarsa... tır Merasimde, talebeye ve halka yerH ye -
Muzaffer olduk ve onu mahvettik! dedi Bugünkü bilet ücret tarifelerimize bağlı husuıi hükümlerin 6 ncı mlşler dağıtılmıştır. Konferanslar da veril -

Sonra birdenbire bir kaplan gibi üstü- maddesi mucibince tramvay ıebekelerimizde tam ücretli yolculara aid mişt~~nizlide bir yerli malllw aerfisl ~aldı 
rne atılarak ~ddetle dudaklarımdan öp- bilet ücret tarifesile seyahat etmekte olan resmi elbiseli Sübaylar, Denizli musus1) _Yeril mallar ve taaar-
tü: 15/12/1937 gününden itibaren, bir mıntakahk ücretle iki mıntakaya ruf haftası dolayJBlle Halte'ti salonlarında 

- Abdal! diye bag~ırdı. Yeraltı impara- · · k hazırlanan yerli mallar sergt.ı, büyük me -ve iki mıntakalık ücretle üçüncü, dördüncü ve beııncı mınta alara ıe-
lorluğunun hazinelerine kavuşuyoruz. raslmle, vali tarafından aç~. Sergi -

Yahat edebileceklerdir. d B ld K dk- Kızıl b" -k ve De 
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§U kargacık i:>urgacık hiyoroliCleri.. , ___ .lliiiiiiillliilllliiiimilll••••••m..ı•••••-•ı•mııiiıliiiliiiıiiiiiliiiiiiiiiillmm• .. ••••lııl••••~ •·-------~A-~-ı-,, 

lieyhat! İçinde saadet yolunun anahtar
larıuı bulacağımızı zannettiğim bu fer -
rnanı kağıdları;ndaki kargacık burgacık 

hiyoroiifleri ilk de!a gözden geçirince 
&anki başımdan aşağı soğuk bir su dökül
müştü. Zira bu fermanlarda, gayet sade 
bir surette, biri (Kariyede sabık Ayaz
~ mihallesinde hczinei hassa Dülger -
be~ı nıetri'lk!tmdan iki katlı ahşab bir 
hanenin tevliyeti e:trafındaki hali arazi, 
filllali tarkiye doğru iki dönüm tahdid e
dilmek suretile) • biri de (Gedikpaşada 
lliııbirdireğe nazır, ayni §ekilde küçük 
bir evin ayni suretle Riaryan Sarrafoğlu 
Papa Anastayadise tefviz edildiği) fer -
ll'lcın olunmakta idi. Ne bir kroki, ne bir 
Plan sureti, ne de urarlı i§aretler .. Bir -
denbire aon derece meyus olmuş, hatta 
:~lam.aklı derecelerine gelmiştim. Acı 
kır Yeisle tercümemi kelime kelime ve 
~rkunç bir dikkatle dinlemekte olan 

Kapamı 

agdanın yüzüne bakıyordum: 
- Mııgda, dedim, rüyadan gnliba pek 

~~buk uyanacağız. Şu sizin Batıman ya 
ı.ıı.,: 

c..ırnJc alny etti, vahud da bunlar onun 
ar • h Gdığı vesikalar olmıyacnk.. Her hnlde 

u manasız fermanları Bnumandan giz-

Alman Kimya Sanayiinin 
şayanı hayret bir keşfi 

BUyük bir ailenin üç dört liray• yıkatamadığı Ç9nt•tırları 

Bir kadının ipekli bluz rop ve çamatırlarını 
Bir erkeğin palto, pardesü ve kostD.mttnü 
Bir dükkanın camekan vitrin ve eam kı•mlarını 
Bir mutbahın tencere, kap, çatal, bıçak ve her tUrlU cam ve pors .... •ksamını 

Şık bir gencin kirlenmit, eskimiş boyunbağı ve gc\lllleklerinl 
Güzel bir apartımanın antresindeki bütün mermer, fayans aksamını modern bir l>MJ• mahallini 

musluk, ayna ve kurnasını 12 metre- murabbaında etkimiş, kirlenmiı bir babJI 

30 kuruş yalnız bir kutu 

F E V A 
Temizler, yepyeni ve mükemmel bir hale ifrağ eder. Hasan deposu -
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SPOR 

Atletizm ajanı aranıyor 
Üç aydanberi münhal bulunan bu vazifeyi şimdiye 

kadar alacak kimse bulunamadı 
y . Zi Ş ki Üç aydanberl münhal bulunan İstanbul yüzücülerden ve mllli atletlerlmlzden Ga~ 

azan· ya a r atletimı aJanlıit için bugüne kadar bu n - tasaraylı En1s1n getirilmesi muvafık görül .. 
Hasan paşanın verdiği jurnaldeki bomba kelimesi Abdülhamid üzerinde çok fena zıreyl aıacak bir klmse bulunamamıştı. ıoo müştür. Fakat Enisin de bu vazıreyl ıtabUI 

b• • h } • • t• ç- k- •hd b b d ·ı ı - b ld metre rekortmeni Galatasaraylı Semih Türk edip etmlyeceği belli delildir. Kabul etme •, 
ır tesır usu e getırmış ı. un u o tarı e om a enı en nesne, stan u a do~anm bu vazifeye gelmesi için yapılan dlğl takdirde ne yapılacağı ve kime müra - · 

henüz herkesce malum degı" ·ıdi. Bombanın ne oldug" unu bilmiyenler bile vardı teşebbüsler de bir neUce nrmemlştir. caat edileceği hakkında hiç bir maıQm.a• 
İstanbul atletizm aJanl.ılma nihayet eski yoktur. 

Hududumuz haricinde olduğu için Halbuki bu yaverler avdet etmeden, maması için kapılarda tüfekciler tara-
uzun tafsilattan ictinab ederek söylü- .Be.şiktaş karakolundan Hasan ~ fından mutad olan tarassudlara bir kat 

-------------Galatasaray - Güneş hakemi Meşhur bir Amerikah güreşçi 
yonun; bir akşam, Karaköyde kanlı bir gönderdiği vukuat jurnali gelmişti. daha ehemmiyet veriliyordu. 

cinayet ~lenmi~i. _O ~te (~eyan) r Hasa:n paşa,. bu. m~.tasar jurnal ile: .. H~ç. ~nutrnam.. bir mart ayının ilk Galata.sarar _ Gü.neı maçı için Jkl taraf Amerikanın en maruf atır siklet g{lr~ • 
ve (Uncıyan) isminde iki zengın Er- Ermenı Jr.omitecilennın Galatadakı gunu ıd.i. Senebaşı addedilen her mart idarecileri tarafından batem olarak kabul çllerlnden meşhur doktor Ben Hail mO.tead• 
meni tüccarı, bir vapur şirketi teşkiltOsmanlı bankasını bastıklarını .. rovol- ayının ilk günü, Balıkhanede bir mera- edilen Eyüb tıübiinden Feridun Kılıcın u • dıl müsabakalar yapmak •re Anupaya,. 
et:mişlerdi. Bu şirketin idare merkezi ver ve bombalarla her tarafa hücum e- sim icra edilir; en nefis balıklardan se- run boylu bir tecriibesi olmadıtı ileri sürü - lecektir. ı 
de Galatada, Mehmed Ali paşa hanının derek asker ve ahaliden bir kaç kişiyi çilerek sepetlere konur, saraya gönde- ıeret deti4Ur11meat menuubahs olmakta - Doktor Sen Hall'ın Menecerl baharda 1 "'"! 

değişecek mi ? lstanbula geliyor 

dır. kl müsabaka yapmak \izere Tür1dyeye ge .. , 
alt katında idi. öldürüb bir hayli kimseyi de yarala - rilirdL O gün de muhtelif balıklarla, leblleceğini blldlrmiştir. Tekirdağlı Hiiseyl -

O gun·· Unciyan Apik efendi akşama dıklannı .. Aziziye karakolundan yeti- büyük bir levrek gönderi1-m>.-ti. Bunlar, İki taraf idarecileri bu meseleyi görüş - n: Avrupaya götürecek olan orgıınlzatörlel' 
•rn.'"'l Iilek üzere bu akşam bir toplantı yapacak - ... 

kadar işlerile meşgul olmuştu. Geç va- şen asker vasıtasile bankanın kuşatıl- usulen Abdülhamide takdim edilecek- ıardır. meşhur pehlivan tn.rafından yapılan bu te• 
kit yazıhaneden çılanıştı. Mehmed Ali dığıru.. banka binası ile önündeki cad- ti... Bu balıklar tam huzura çıkarılaca- lltl kabul ederek Amerikalı pehllv&lll getir • 
paşa hanının, Karaköy meydanına karşı denin bir harb meydanı halini aldığını ğı zaman, Çerkes Mehmed paşa, bir 7000 fngifiz 1 İr8Stna Satın meile karar verml§lercllr. 
kapısının önünde bekliyen arabasına bildiriyordu. baston atarak bu canım levreğin ağzın- alman oyuncu Şehrimize bir Yugoslav 
binECek, evine gidecektL Fakat •tam a- (Bomba) kelimesi, Abdülhamidin ü- dan sokm~; karnında bomba aramış, takımı gelecek 

· de İngllterenln en zengin klüblerlnden As -
rabaya bineceği zaman iki el silah pat- zenn çok fena bir tesir husule ge - balığı didik didik ebnişti. ton Villa ik1 ay evvel yedi bin inglllz lirası- İstanbul lig maçlarının hitamında şehrl .. 
laınış; zavallı adamcağız kanlar içinde tirmişti. Çünkü o tarihe kadar (bomba) Abdülhamid kendisine arzedilen bu na bir merkez mübaclm satın almıştı. Klay- mizde iki maç yapmak tçln bir Yugoslav ta-
yere yuvarlanmıştı. denilen nesne, İstanbulda henüz her - bahklan g{jzden g~rirken, l~vreğin ton ismindeki bu oyuncu Aston Villada şlm- kırnı müracaat etmiştir. Yugo.slu takımı ta· 

Bu kanlı vak'a, tam (Aziziye kara- kesce mechul idi. 0 hali nazarı dikkatini celbederek se _ diye kadar sekiz maç yaptığı halde ancak bir rafından yapılan bu tetllf Galatasaray klu .... 
kolu)nun yanında cereyan ettiği için Abdülhamidin tel~, scbebsiz değil- bebini sormuştu: go! yapbabllmiştlr. Ktalübk ldares:t bu vıızi!etkten bü tarafından kabul edilmiştir. 

. . . .. d" ç·· k .. A .. .. . . sonra u oyuncuyu ımdan çıkarmaga a- Yugoslavlarla lkincl müsabakayı diğer 
askerler koşmuşlar; Apik efendiyı ol- ı. un u vrupa hukumdarlarına ya- - Efendunız!.. Mehmed paşa kulu- rar vermiştir. kuvvetli takımlarımızdan blrl yapacaktır. 
~reniliE~~~ttec~iM~~~lan~b~e~~~rl~ ~~ilenu~~lı~nknrnın&~m~~~~======~~================~=====~ 
ne sokağında ele geçirmişlerdi yapıldığı gibi o sırada Çar Alek - madığını anlamak için muayene etti. 

Cinayet mahkemesi, bu iki komiteci- sandr da, bu korkunç vasıta ile kurban Cevabını almıştı ... Bir balığın kar -
yi idam cezasına mahkfun etmişti. Malı- gitmişti. nına bomba saklanamıyacağını Abdül-
keme tarafından verilen idam hüküm- İşte Abdülhamid, bu tarihten sonra hamid çok iyi bilirdi. Mchmed paşanın 
lerini dalına (müebbed hapis) cezasına büsbütün evhamlanmıştı. Onun bu ev- bu hareketinin, basit ve adi bar şarla-
tahvil etmeyi adet edinmiş olan Abdül- hamını h~an jurnalciler de artık tanlıktan başka bir şey olmadığını da 
hamid; Apik efendinin katilleri hakkın- verdikleri jurnallerde bol bol bomba- takdir ederdi. .. Böyle olmakla bera -
da verilen idam hükmünü tasdik et - lardan bahsetmtye başlamışlardı. Sa- her; 
mekte, zerre kadar tereddüd etmemiş- raya, herhangi şekilde bomba sokula - (Arkası var) 
dl. Bu da; komitecilere ne kadar öfkeli --------------------------------

olduğunu göstenniye kili idi. ""ı I •"'il ~ it"'\\ y o 1 
Abdülhamid; bu vak'adan sonra, ko- Bir Doktorun ., f>::::!l lbJI 

mitecileri daha şiddetle takib ettirmiş- GUn lUk Salt _ 

progr•m di. Fakat, buna rağmen, komiteciler (*) Bugünkü 
3t ı senesinde cür'et.kirane bir ıntna1e Notlerınd•n 

H Birinclkinun 193'7 Salı 
ahbnışlar; silahlı kuvvetlerle Babıaliyi •----------------1 ı s T A N 8 u L 
basmışlardL Süt çocuklarında ötıe neşriyatı: 

Bu haber Yıldız sarayına aksettiğli Ôlüm 12.30: Plakla Türk musllds.I, 12.so: Han~ 
zaman Abdülhamid son derecede tel§ş _ 

1 
_ dis, 13.05: Plakla Türk musikisi, 13.30: Muh-

elmiş·, Beşiktaş, Güıniic:cmyu, Maçka, telif pllt neşriyatı. 
-ı--- Yeni doP-n JUTular il.zerinde bir çok Ak,.am ne~Tiyatı: 

Ni.şantaşmdan Orta.köye kadar 8ü.tün harici Amlller de icrayı tealr eder. 18,30: Sekizinci tasarruf ve yerli malı 
saray muhitini askerle çevirterek, muh- Başta muhitin dtrecei harareti gelir. haftası konferans: Kurum İdare heyetinden 
temel bir taarruza karşı tertibatı al - yanı sotuk ve sıcak. Muhlls Etbe, 19: Konferans: Çocuk terbiyesi 
makla bereber, komitecilerin asker ve Sotalı:: - Küçük çocuklar clldlerlnden Ali Kliml Akyüz tarafından, 19,30: Konfe -

ınühlm mltd~da hararet kaybederler. r&.ns: Eminönü Halkevi sosyal yardım şu-
zabıta kuvvetlerile te'dibini emre1m.iş - Bu sebeble aotuta brp son derecede besi namına Yahya Saim tarafından ı ço _ 
ti... Bu sayede, ihtilal bir kaç saattan hassastırlar. Yenl doğan çocukların so - cuklarda korku> 19,55: Borsa haberleri. 20: 
fazla sürmemiş; bir hayli ihtilalcinin ~ut -almalan daha yaşlı olan çocuklara Klasik Türk mmtklst: Okuyan Nuri Halil, 
ölümile neticelenmişti. ıııabetıe el.aha sür'atudlr. Blzim için nor- keman Reşad, temen~ Kemal Niyazi, Tam-

Abdülhamidi en fazla korkutan hi _ m.aı o1&ıl bir aıcat.lık yeni dolmuş çocuk- bur OOrrü, n.Wiye Salahaddin, ut Sedad, ka
lar 1ç1n .otuttur Te derhal Qştirler. Has- nun Vecihe. 20,30: Hava raporu. 20.33: Ömer 

dise; 313 senesindeki ihtilal idi. ta.ııtıan abeblle doktorlara müracaat !Rıza tarafından arabca söylev. 20.45: Vedia 

Jeannette Mac 
kadınlarına 

(Baş tarafı 9 uncu. sahiff!de) 
rich Carole Lombard, Loretta Young, 

' Kny Francis, Una Merkel, Joan Crawford, 
Maureen O'Sullivan birinci derece şık 
giyiniıler. Şık ı?iyinmek ince bir zevk ve 
şnhsi bir scın'attır, ayni zamanda renk ve 
b:çim intihab etmekte de ince bir muha
keme kullanmak lazımdır 

Simdi size kadınlar hakkındaki fikirle-• 
rimi sC\ylemck isterim. 

Bu bahis Türk erkeklerini alakadar e· 
deceğini tahmin t:ttiğim için işi ehemmi
yetle telakki etmeliyim. Bu noktai na -
zardan en doğru olan şey de bence me -
:ziyet sahibı olan kadınları tarif etmekle 
:şi halletmek kolay olur. 

Mesela iyi yetişmiş bir kadın güzel ol
makla heraber personalite sahibi olmalı
dır. Bir erkek derecesine varmamak şar
rne bir spora merak etmeli. Haddini bil
meli. Haksız olduğu zaman kusurunu ka
bul edebilmeli ki bu ~nce kadınlar için 
en zor şeydir. Ciddiyet ve samimiyet sa
hibi olmalı. 

Çok iyi hatırlarım .. tam öğle vakti eden bir OQk kilçiik çocukl.ann soğuk Rıza ve arkadaşları tarafmdan Türk musi -
idi. Sarayda herkes, namaza hazırla.ıu- Jmrbanı olduk1arUU her gün görmekte. kisi Ye halk prkıları, <Saat lyarı>, 21,15: Kadınlarda kusur saydığım şeyler şun-
yordu. Birdenbire uzaktan, top sesle- yta. Bu buaD TOcudiln muhtelit uzuv - Orkestra, 22,ıs : Ajans haberleri, 22.30: Plak- lardır: Fazla içki ve sigara içmek, kadı-
. · d k k ç ·· ··1t··ı d yul lannda .mtihllk tesahilratına ıebeb ola- la eololar, opera ve operet parçası. 22,50 Son na vakışmıyan erkek is.lerıne karışmak, 

rıru an ıran or un guru u er u • ra"" 0-ıu··mn ıntae eder. Zatürreeler, zatüJ- be ıa ı - il p ogr J 

ba 1 t ... ha rx-r n ertes gun n r amı. çok sö'-"lemek, fazla makya)· yapmak, er-
mıya ş anıış ı. cenbler ve diğer tbtltanlar vesaire gibL H Blrincikinun 193'7 Sah .; 

Bu sesler, Galata tarafından geli _ ANKARA keklerin :ukasından koşmak, müsrif ol-
yordu. Ve gittikçe şiddetleniyordu. Ci- <•> Ba aotları kesı. u.klayınn, yahad Ötl• aetr{yatı: malt, evinin ve ailesinin maıfaatına la -
vardaki 't,, .. ]alard:ı bir alltime 7apıştarıJ1 Jı:eleblyen 7apıım. 12.30: Muhtelif plak n~rlyatı. 12.50: Plak: zım gelen ehemmiyeti vermemek . 

.A~ -ı Slkıak H••nınıula lna n•tlar l»ir cloktor .. h lk k 1 n 13 15 Da 
- Silah h""ına.•.. Türk musikisi ve • şar 1 a · · :· hl- Bu bahsi bitirm~den evvel en kısa bir 

~ rihi imcluaıusa 1etifebillr. li h r1 ı h be 1 
Bo ı ~l.... · --- -------------- ve a c a rer. .. 1 k . t ··~· d ru an ~.ıyor .. bu boru sesleri, - Aqam ...ıyatı: şekild~ :;.CJy e.me ıs ecıgım şey şu ur: 

işitilen korkunç gürültünün dehşetini ---------.. -·_.,_,.,_,,_.,__ 11,30: Muhtelit plak neşriyatı, 19: Türk Fena şartlar altında da meziyetini mu -
arttırıyordu. musltl:ıi ve halk şarkıları (Haluk Recai ve ha!aza etmiş olan kaciınlar yüksek şa -

Saray halkı, birbirine ,;.;..;...;...+; Der- r ı arkadaş.lan). 19,30: Saat fi.yan ve arabca h ı rl . 
6 ..... ~..... Jlı..7.J:b f / ne§liyat., 19,<lS: Türk musikisi ve halk şar - 15 ar ıı. 

hal bütün kapılann önüne si1filılı asker J.llU e C kıları (Servet Adnan ve arkadaşları), 20,15: Musiki bahsine gelince, bu, hayatımın 
kıt'a.tan g~tirtilm..iıJti. Tüfekciler, ha- Ecz•neler Konferans, 20,30: Plfıkla dans musikisi. 21: en büyük aşkıdır. 
remi hümayunun etrafını çevirmişler- Ajans haberleri, 21.15: Stüdyo salon ortes- Sordum: 
di. Bug-ece nöbekl olan eczane'ler şunlar- trası, 1 _ Messager: Chant Brimann, 2 _ Me-

N l d dır: yerbeer: Le Prophete, 3 - Hentschel: La 
e o uyor u?.. htanbıll c:UaetllldelWer: Seductton 4 - Fetras: Au Septıeme, 21.55: 

Bunu, henüz hiç kimse bilmiyordu. Aksara7da: <Barım), Beyazıdda: (Ce- Yurınki p
0

rogram n İstiklal marşı. 
Vakıa, o günlerde Ermenilerin bir mll>. Samatyada: (Erofllos>, Ernlnönün-

ihtilaI çıkaracaklarına dair saraya bazı de: (Beşir Kemal), Eyübde: <Arif Beşir), 

J'urnaller verilmi..+i. Fakat, 311 Enne- Fenerde: C:Emll1a41>.1Jehremlnlnde: <Na- Müflis Elya Zalmaya aid tuhafiye 
lstaabul İkinci İflis Memurluğundan: 

'i" 2ını>. Şelaıadebaşmda: <Hamdi>, Kara-
ni vak'asından sonra, sık sık böyle jur- ciimrülde: (Suad>, Küçütpa.zarda: <Ne- ye müteallik malların ilan edilen gün-
nallerin verilmesi adet olduğu için catı Ahmed), Baktrtöyünde: <Hllll>. de satışı ikmal edilemediğinden açık 
son günlerde takdim edilen jurnaller Be1•illa elMUaaclekiler: arttırma suretile satışına 20/12/937 
de aslı çıkmıyan diğer jurnaller kabl • İ.stlklll caddellnde: CI>ella.suda), Ga- pazartesi günü saat 9 dan ,_. de kadar 
!inden addediJmi..+t. latada: <Hüseyin Hüsnü>, Taksimde: devam edilecektir. O gün satış bitme-

"io.& (Umonclya.n}, Paapltıda: ( Nargllcl e-
İlk silah sesleri işidildiği zarrum, sa- yan), Beşiktaşta: <Nail Halid). eliği takdirde 21/12/9.37 salı sabahı 9 

ray halkından bazılan: Betulçi. I&41dif n Aclaluhkller: dan başlıyarak bitinceye kadar devam 
- Demek ki, son günlerde Ermeni • Üsküdarda: < İıi:ırahor ), Sanyerde: edileceğin.den isteyenlerin Sultanha -

lerin ihtilal çıkaracaklarına dair vaki <Nur1l, lrcıı.dıkıt.vtınde: <Be.adet, Osman ma.mında 1/6 No. lu mağazada masa 
olan ihbarat dogruw imiş. Hulfudl, BilJiikadada: c Şinasi Rıza ), memuruna müracaat etmeleri ilan olu

Heybellde: (Tanaş). 
Demişlerdi... Fakat, silah sesleri a- =---------------- nur. (2903) 

rasında, top sadalarını andıran gürül -
tüler herkesin fikrine bir tereddüd 
vermişti. Çünkü komiteciler, topu ne
reden bulub da ihtilalde kullanabile
ceklerdi. 

Saraydan, muhtelif istikametlere ya
verler gönderilmişti. Bunlar, gidecek
ler.. bu, toplu tüfekli gürültünün ne 
olduğunu anlıyacaklar; haber getire -
cek'crdi, 

-~sa·atli Maarif Duvar Takvimleri 
~· . ... -: . ô 

,):. !~klitleririi alman1aJ\iÇi_n. dikkat etmelidir. 
=~~·./.Jie.~ --: ~ürlü . malumab, ~· ~aa't~erl: vakitleri, fırt1~aları, 
~.,Y,A~·_;-,~eiie,l~li.k!erl:ıi, ~Arab}.~ ~· -~Rumı ~yları,:-_. m.e~aımler, 
;l~!.~!·:.~:v,a~~l~J,•t: ~!l~~ı.~-~.a~Ue~,(!.~a?~ler!. ~att~r.ı~er'.'.. h~k~re~eri .· 
llavl liu kıymetli · Takvimin taklldf:çıl<mııhr. .Aldanmamak 'için 
. .. . . . • . . • .., . 'J . . .• 

Ş.~atll:~ MA.~rlf : Takvimi ·adana':ve saat reım_lh"e dikkat et~e-lklir . 
. \\eri\t:zı ,\\a<l,ırif 1'iıaphant·5fl1fr. tr.rtcıi~l·;!rıra hü}·ttk i~kontolar yapıh 

- Musikinin sinemadaki bugünkü va
ziyet!ni nasıl buluyorsunuz? 

- Şüphesiz takib dmişsini:..:c.lir, şu son 
iiç senc:denberi Sf:·sli sinema klasik musi
ki ile vasat seviyede halle arasındaki ya-

bancılığı ortadan kaldırmağa muvaff;i 
oldu. Bu suretle şimdi hem halkın musiki 
zevki yükselmiş, hem de sinema san'atına 
yeni bir kıymet ilive edilmiştir. 

- Sizin de Afay Time, Firefly, gibi çe
virdiğiniz filmlerdeki muvaflakiyetleri -
niz, pek yüksek olmuştur diye ilave et· 
tim. Artist buna: 

- Çok teşekkür ederim, ümid ederim 
ki Türkiyede sinemaya giden dostlanm 
bu parçalardan memnun kalmışlardır de
di. 

Bundan sonra müzik odasına geçtik. Du 
vnrlarda Chopin, Mozart, Schubert, Wag
ner'in resimleri asılı, ve bunların arasın
da Jeanette'in yağlı boya ve dekolte bü
yük bir tablosu görülüyordu. 

Piyanoda Beethoven'in Moonlight so
netini ve Schubert'in Ave Maria'sını bü
yük bir meharetle çnlarken güzel vücudu 

Donald'ın Türk 
tavsiyeleri 

da şuh bir eda ile hareket ederek nıfi• 
ziğin dalgalarını takib ediyordu. 

lbrahim Safa 

Joconde tablosunu şair 
Danonçiyo mu çalmışb? 

(Baştarafı 8 inci aayfadcı) 

cağına emindi. Şair, hırsızlığı tasartadı • 
ğını açıktan açığa söylememekle beraber, 
çalanın tıpkı kendisine benzediğini ikrat 
ediyor. 

O halde resmi neden geri verdi, diye 
soracaksınız.. Çünkü şairi sıkan, üzen. 
resimden soğumasına sebeb olan iınil. 
JO<!onde'un tombul elleridir. Zira, sabık 
sevgilisi Dusenin uzun, zarif ve gaye* 
manalı elleri vardı. Monanın istihalesi 
ad~ettiği kadının elleri bu kadar güzel 
olursa, aslının tombul olll§u, ~ri isyaD 
ettirdi Ve usta bir kurnazlıkla çaldırdı· 
ğı resmi, artık görmeğe dayanamıyarak. 
tekrar yuvasına yolladı. Bu suretle taribl 
bir kıymeti olduğuna inanan ve son za • 
manlar~a ö.a cebedi:. leştiğini ilin eded 
Danonçiyo, san'at tarihine, meşhur talt' 
Io hırsızları namilede girmiş oldu. 

Dr. A. K. KUTiEL 
Karaköy Topçular cad. 39 

Son Posta 
Yevmi. Slyaat. Ha'f&dla Tt Halk suew.ı& 

Yerebatan, Çatalçeşme •otak. 25. 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıla&n )'&D ye 
ıeıimleriD bütim haklan 
mahfuz ve pzetemiR aittir. 

ABONE FIATLARI 
t • 3 t 

Sene Ay Ay .AJ 
Kr. L. Kr. K.r. -----1~ 760 ~ 160 

2340 1220 710 2'10 
2100 1400 eoo .aoo 

Abone bedeli peılndir. Aclrea 
değiftirmek 25 kuruıtur. 

Cefen •ı>ralı 6nİ vailmn. 
ilanlardan md'•liyet aluımdo 
Cevap ıçın mektuplara 10 kuruıluk 

Pu.l iliveai lizımdır. 

Poata kutusu : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 

Telef on : 20203 
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MA BiRi CI ... 
A ŞAMPİ ONI .. 

TEKKOLLU CEMAL GiŞESi 
DA 

SAHiBi 

KOLLU 
A L GOVEN 

bu keticleniıı ea bnyilk ikramiyesi olan 

4 000 lirayı 
yine verdi 

KAZANAN TAliHU : ~rc!:!:kf.:EtM:!:~ 
Tel.kollu CEMAL'den paralarını aldı. 

DİKKAT : Üç ay e~Yel Bayan Mcmnunenin oğlu Dol
mabahçe sarayında telgraf memura Bay 

Seaai de 15,000 lira almlfb. 811 mesut haneye Tekkollu CEMAL 
bu ıuretle iki•ci defa mtıjdeye gitmİf oluyor 1 

llEl•cl ltlJI lllrı .. ,. 11.000 Ura11 lla 

Bayatı Memnune 40,000 lirayı 

çantaya yerleştirdikten sonra 
gi§e öniindc 

Paaplbda iımiaia tethirini arzu etmiyen bir Baya • erdi. 

OçüncU büyük ikramiye 10.000 
Emin6n6nde k6fteci Ye ıerbetci Bay ı....ile 

llr yı d• 
Yerdi. 

EBEMMIYETLE OBUYUNUZI 
Ydlla ı lllletıerı tlkenmell heredir. Acele ediniz ı 

Adrııe 9oll tltllllat 1 lstubaı Eminini Telılıolla CEMAL glteıi ıaldlll 
CDIALI GftnN Telıloa: 24093 

Nafıa Vekaletinden : 
A~ğıda cP-tvelde puti mik4arları yazılı olan cem'an 273393 adet normal ve 

1-i{l takımltk 5-460 adet basit makaslık kayın traversi dokuz parti ve 24/Birincikl
nu:ı /93 7 Cuma günü saat 15,30 dan itibaren ayrı ayn eksiltmesi yapılacak suret
te kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme Ankarada Vekalet Malzeme Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 
Her partiye aid eksiltme tartnamesi ve teferrüatı cetvelde hizalarında yazılı 

be:iel mukabilinde .~karada Vekalet Malzeme Müdi.irlüğünden alınabilir. 

İstanbul İkinci İflas Memurluğundan : 
Müflis Ayan Oğlu Mehmede aid olup 

masa memurluğunca açık arttırmaya 

konmas ı ııa karar verildi. 

1 - Sultanahmedde Nakilbend mahal
lesinde Çeşme sokağında kilin halen yan-
gın yerinde sağ 259 harita No. lu Hatice 
solu 175 No. lu Osman, arkası 257 No. lu 
Mehmedin, önü yol ile mahdud 13 No. lu 
ve tamamına 43 lira 65 kuru~ kıymet tak
dir edilı-ıı 43/65 metre murabbaındaki 

arsa. 

.,,. ti 

Kat'iyyen 

ihtiyarlamayan 
K•dı rn 

~ Ylflllda oWup halde yfizünde 
hiç bir çi7.gi, Mç Wr Mı.ruşuk yoktur. 

Cildi açık. yumuf«k ve bir genç 

kızınki gibi kusurlJUdıur. Adeta btr ha

rika! Fakat, bunun da fenni bir izahı 

vardır: O da; Viyana 'Oniversitesi pro

fesörü doktor Stejskal'in şayanı hay -
ret keşfi olan c:Sioceh nam cevherin 

s!hramiz tesiridir. ·Bioceh, yumuşak 

ve bW'U§uksuz bir eild için gayet el -

zem gençliğin tabii Ye ~ymetli bir un
surudur. Bu cevher, fimdi pembe ren
gindeki Tokalon kremi terkibinde mev 

cuddur. Siz uyurken o cildinizi besler 

ve gençleştirir. Bu .suretle her sabah 

daha genç olarak uyanır ve yüzünüz -

deki çizgi ve buruşuklukların kaybol -

duğunu görürsünü z. Gündüz için be -

yaz rengindeki (yağ~ız) Tokalon kre

mi ktillanınız. Bütün siyah benleriniz 

erimiş ve cildinizi beyazlatıp yun.u • 

şatmış v~n yaş gençleşmiş olursunuz 

Çirkin tenden kurtulmak, daha gen~ 

görünmek, taze ve nermin bir yüze 

malik olmak için mutlaka hakiki cUt 

u.,suru olan Tok&lon kremlerini kulla
nınız. 

İsteklilerin her parti için ayn ayrı tanzim edecekleri teklif mektublarını cet
veJde hizaiarında perilen muvakkat teminat ve talimatnamesine göre Veka
letten alınmış malzemt> müteahhitliii ves!kası ile birlikte 24/Birincikanun/937 
Cuma günü saat H,~. 'k .. du Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğüne venne
l~ri lazımdır. 

2 - Beyoğlunda Hüseyinağa mahalle-
sinde BiillJül sokağında atik 6 cedid 81 Her ayın 15 inde çıkar. 
halen 59 No. lu 112 arım on parmak mu- Genç Tlrk kadınlannm 

Parti· Mlktan •M·&ıa- Munkkıt ~artname Traverslerin keallecetı rabbaı yani 64/50 metre murabbaındaki ı==-b=i~n;·c&:·:.~·~•:ze:t:uı:·~· ...;::~ 
ler Normal Basit bedeli Teminat bedeli Devlet Ormanları. tamamına 64 buçuk lira kıymet takdir e- ..ıı 

I 

JI 

III 

ıv 

Adet Makaıııı: l.irA Kr. Lira Kr. Lira Kr. 
adet 

30835 70920.50 4796.03 3.55 

24003 55206.90 -'010.35 2.76 

41524 95505.20 6025. 26 4. 78 

61901 216'53.50 12082.68 10.83 

di~et~J'=~yoğlunda eski Tatavla halen Den i z y o 11ar1 
Kocaeli Vilayeti Hendek Kurtulu~ta eski Fotika yeni Babadal so- 1 Ş L E T M E S 1 
kazasındaki Çaındağı-At- kağında kain ve tamamına 600 lira kıy- Ac•telet:ı KaraL:ör KöprlHta 
başı ormanından. met takdir edilen 7/9 No. lu maabahçe Tel. 42382 • Srkeci Mühürdanade 

hanenin üç hisse itibarile iki hissesi. H• • Tel. 22740 
Kocaeli Vilayeti Karasu I•••• -••••il kazasındaki Molla Hasan 4 - Boğaziçinde Tarabyada Tepebaşı "' .... 
pınarı ormanından. sokağıııda ntik 147 No. lu bir tarafı Cor- KARADENiZ HATTI 

caki fundalığı bazan Tepebaşında olan 
Kocaeli Vilayeti Hendek yol ve kestane ve fıstık ağacı bahçe- köy Dördüncü Postası. 
kazasındaki Kereın Ali yolu ve Panayot ı:hdcsinde olan mal ile tstanbuldaıı Çarşamba gQnleri 
Baraklı Üstü ormanından. abd d k d 1 kı m l! ısmen na as yapı mış ve s- kalkmakta olaıı Karadeniz Hattı· 
B 1 V·ıa·yetı· Düzce kaza men bavır ve fundalıktan ibaret ve ta-
sı~:aki ı Girişkuzu orma-- mamıneJ 735 lira 20 kufU§ kıymet takdir nın DördQncü poıtalan 15 Birin-

edilen 80 dönüm mikdarındaki fundalı- elklnun 37 den itibaren yapümıya-
nından. eakbr. • 8332 • 

~V~-~~~---~~~~~~4~9--3~~~~B~o~l~u~V~i~ın~y~e~ti~Dü~·~·z~~~k-a_u ___ ~n~·ububi~sinin~O~h~ili~~e 
6~083.TO -i70 .1 ,, 5 285 sehmi. 

sındaki Kelkahya orma-
nından. 5 - Kaı falda Ardıç mevkiinde Ardıç 

VI 16954 49UN5.60 3687.50 2.46 
Burnuncia k~in ve tamamına 293 lira 62 

Bolu Vilayeti Düzce kau- kuruş kıymet konan ve tafsilatı raporun
smdaki Ka~lak koyuna- da izah edilen tarlanın sülüs hissesinin 

~~-~~--~-~~~-~~~-~-~ğ~ı~lı_o~r~m~a~n-m~d~a~n~· ~~~ oohi~ili~ri~~6hl~iaç~arltı~ 
VJI 9289 27887.00 2090.03 1.39 Bolu VilAyeti Dilzce kaza- maya ~onmuştur. Şartname ~/12/937 

sındaki Kokurdan orma- tarihinden itibaren herk.esir. görebilmesi 
nından. için dairede açık bulundurulmuştur. Bu 

v·-n-ı-~~~2~~~---1-7_5_1~~~~~1~~~.~5~0--8~~~6-~&~1-u~V~i~a~~~ü~ü~~~~~~~ ~ll~ınv~~wta~~t~~*~~ 
kazasındaki Orbandağı ve yirmi senelik icar vakfiyesi ve sair 
ormanından. rüsumu müşteriye aiddir. Gayri menkul-

ıx 13000 5460 i7730.00 "636.50 3.39 Bolu Vilayeti Düzce kaza- lerin birinci arttırması 14/ 1/938 cuma 
sındaki Keçidere Dik- günü saat H den 16 ya kadar iflas daire-
menaltı ormanından. sinde .:nuflisin masa memuru tarafından 

Eksiltmelere hususi or:man sahibleri de girebilirler. c8196> yapılacaktır. 

MahallNi 

Kadıköy Vaklflar OirektörlUğU ilAnları 

Sokağı No.sı Cinsi Aylık kirası Kira mOddeti 
Lira --Oskndar İhsaniye Bostan 8 EY S 31 - 6 - 938 

Kadıköy Znhtn pa~ Bajdat caddesi 4~ DOkkAn S 31 - 6- 938 
• • • 45 • 3 • • 
• • 'f abtaköprQ 53 • 2 St • fi . NO 
Yukarıda mevki v• cinileJi yuıla yerler kirahkbı. 21· 12- 987 ıtnO saat 

t i> 4W ~~y ValuU&r MIWGrlOlb4e ihaleleri J•ıatlıeakbr. (W ) 

Arttırmaya iştirak edenler yüzde yedi 
buçuk nbbctinde pey akçesı ve yahut 
milli banka temınat mektubu verecektir. 

Birincı arttırmada takdir edilen kıy

metin yüzde yetmiş beşini bulmadığı tak
dirde en son arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere ikinci arttırması 29/1/38 
cumartt .si günü saat 11 ila 13 de yapıla
caktır. 

Ve en çok arttırana mezkô.r gayri men
kullerin ihaleleri ıcra edilecektir. Satışa 
iftirak etmek istiyenlerle izahat almak 
istiyenlerin g34/l No. ile müracaatları 

ilin •lunur. C2m) 

Dr. IH A SAMI 
Gonokok Aşısı 

Belııotu)dutu va ilrtilitlanna karfl pek 
airli ye tase qıclır. Divaııyolu SuJtaıı 

Malımut tirbe1i No. 113 

ilin Tarifemiz 
- -M--

Birinci .-itile 400 hnrı 
llıinci Mhil• 150 • 
Vçancii aalaile ZOO • 
Dördiinei •itile 100 » 
iç ıohilel• 60 • 
Son .altil• 40 • 

MuayyP.r. bir müddet zarfında fazla. 
ca mikdaı J a il~n yaptıracaldaı· aynca 
tenzilatlı tarifemizden h.tifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar ~~!n nrı bir tarife derpif 
edilmiştır. 

Son Pc..etcı'nuı t icari illnlarını aid 
itler ıç:ıı ' adrelHI müracaat edl). 

nıelidir· 

1ai ac.._ Iolleldll l lrk.U. 
~allraman .... ... 

Awbra ... ... 

L------------------
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M RE VA E R A o BiR ÖY EVi· 

i.det z maaı, kadın sallık devresı la ölçlsldtlr. 

Tam s __ atte olanlarda muntazam 

, Evsal, ln ·zam ve mıkdar bozaklağa; 

lczacı Ktvm caa 
Sa1Jın Bayanlar ; 

r saat gibi işler. 

.. utalık alimetldlr• 

Cihan hekimlerinin uzun zamanlardanberi devam eden mücadelelerine rağmen yine ve hassaten büyük merkezlerden uzak yerlerde 
bazı kadınlarımızın aylık tenasül azası tuvalet,erinin eski ve temizlikleri şüpheli bezleri kullanmak ve bunları yıkamak suretile 
tecdit ettikleri veya bazı münevver ve temizliğe daha itinakar olanların tenasül azalarına tedatik ettikleri pamuktan yapılmıı bir 
hkacı (Tamponu) kullandıkları görü mektedir. Bu yüzden bir çok kadınlık hastalıklarına yol açılmakta ve dolayısile cümleİ 
asabiyeleri ve nihayet umumi sıhhatlerini bozan hadiseler zuhur etmektedir. Bunların tedavisi, ha · ıl olan vc.ziyete göre hazan uzun, 
rnüşkil ve masraflı safhalar arzetticinde:-\ her zaman muntazam tedavi edilmemekte ve ailenin mes'ud hayatı sekteye uğramaktadır. 
Bu arızalardan bir kısmının kısırlığı mucip olabilmesi nüfus siyaseline ehemmiyet veren memleketimiz için sadece sıhhi bir tedbir 
olmakla kalmayıp dikkate alınması icap eden mi.li bir vazife teşkil etmektedir. 
Bu ihtiyacı karşılayabilmek için dört sene evvel hürmetkarı olduğumuz birçok kadın hastalıklan ınütehassısları Profesörler, Doktorlar 
ve Kimyagerler toplanarak geceli gündüzlü çalışmış ve nihayet bunların hi .bir ilim adamına na~ip olmıyan görünüşte basit, fakat 

ilmi bakımdan harikalar kadar kıymetli olan 

ve 

icad ve bütün sıhhatının k•ymetini bilen münevver cihan Bayanlarının hizmetl~rine amade kılın.t.şır. FEMiL, bu dört sene içinde 
kendisinden sonra yapılan benzerlerine biiyük mikyasda tefevvuk etmiş ve en mütemeddin memleketlere Türkiyemizden milyonlarca 
kutu ihracat yapılmaya başlanmıştır. 
FEMIL'in en birinci mümtaziyeti, vücude intibak eden beyaz tabakanın sikletinin 16 misli kan ve ifra~atı çekmesi, harice gelen 
kırmızı tabakanın ise şayanı hayret bir ur ette bu 16 misli kanı mu haf aza edip dışarı sızdırmamasıdır. Umum dünya kimyagerleri 
FEMiL'de tebarüz eden bu inceliğin viraj noktasını takdirle karşı:amıştır. 
FEMIL'in diğer markalara nazaran üstünlüğü şu sebeblerdendir: 
1 - Vücuda ·tam bir surette intibakı ve en ince elbiseler altında çıkıntı göstermeyişi, vücudun bütün harekibnda kolaylık ve 

rahah temin edişi, 
2 - Tenasül azası ifrazatını henıen emdiği ve bunların hararefe tegayyür ve tefessühüne meydan vermediği için cild bulaşmalanna. 

kokular neşretmesine mani olması, 
3 - Cildden ~aldınldığı vakit eser ve i~ bırakmaması ve üstünde bulunduğu aksamın teravelini ı.muhafaza edip kat'iyen cildi tahriş 

etmemesı, 

4 - Ufak, yumuşak hafif ve sıcak olup cJ çantalarında bile taşınması kolay ve pratik olması, kanı kat'iyyen harice sızdırmaması, 
5 - Yıkamak, altüst edecek meselesi olınadığından ve 120 derecede taakim edildiğinden hiçbir mikrobun üremesine meydan vermemesi, 
1936 senesinde lsviçrede toplanan Beynel11 ilel Kadınlar Cemiyetinin birincilikle lakdirini kazanan (FEMiL) evde, vazifede, sporda 
yazlıkda, kışlıkda, seyahatte, baloda seve ~eve kullanılan ufak, yumuşak muakkam son derece kullanışlı kadınlığı saadete kavuıturaD 
bir idealdir. 
Sıhhatinin kıymetini takdir eden Bayanların bütün hayatınca ayrılmıyaca2;ı ebedi biricik doshı y~lnız ( FEMIL) dir. 

Adresini, laboraiuvarzmıza · bir kartla 

bildirmek lutfunda bulunan her sayın 

müşterimize kıymeli ölçülmez bir hediye 

takdim edeceiiz. 

rasada altı, sekiz ve on ilf lik Ambalajları dalma emrinize Amade~ıt
G ... deposu ismet eczane ve LAboratavuı ista•bal Balata,, Tel. 4914f 
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