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~ngiltere, Japonyadan 
kat'i teminat istedi 

Japonlar batırılan gemi yerine 
Amerikaya yeni bir harb gemisi 

hediye etmek istiyorlar 

Çin ıehirleritıiıı birinde h4 rcıb olmı bi1' utrepo 

Londra 15 (Hususi) - İngiliz n Ame- suretile, batınlımf olan Panay topçeke
l'lkan harb gemilerinin jbombardımanı rinin yerine Amerikaya yeni bir gemi 
dolayısıle Japon hükfuneti tarafından hediye etmek için, Tokyo mahfellerinde 
l.ondra ve Vaşingtona verilen tarziyeler, bir cereyan başlamıı olduğu da ayrıca 
tfkarı umumiyedekl ~biyeti hayli tes- bildirilmektedir. 
lt~ etmiştir. 

,~------
iki kız kar. deş 

v 
aynı çocuga 

sahih çıkıyorlar 

Asliye 2 inci ceza mahkemesinde garib 
bir hadisenin duruşması yapılmaktadır. 

Lumi ve Amelya isimlerinde iki kız kar
deş 3,5 ya~ında Aleko isminde bir çocuk 
üzermde analık i~ etınektedırler. 

( DetHımı 10 unctı ıayfflda) 

Dankolof rakibini 
ayağını çıkarmak 

suretile yendi 
Bugün tekrar, Japon kız talebelerinden 

lhüteşekkil bir heyet Tokyodaki Ameri
lta sefaretine giderek, Panay topçekeri 
hadisesinden dolayı tarziye ve taziyet 
beyan etmiştir. 

ın.uteremn yeni notası 
Londra 15 (Hususi) - İngiltere hüku- P~ris 15 (Hususi>.d:- Meşhur ~ulgar 

. . pehlıvanı Dankolof un gece Palaıs des 

~ütün Japon halkından para toplamak 

meti To~y~daki. büyük .. elçısı v~tasıle sports'da meşhur Fransız güreşçilerin
Japon hu~ume~ın~ bugun yeni bır pro- den Charles Rigoulot ile Avrupa şampi-
testo tevdı etmıştır. ı (Devamı 10 uncu sayfada) 

(DetJamı 10 uncu sayfada) 

Kemaliyede aftın ve 
bakır madenleri 

bulundu 

HüKOMETIMiZiN 
BiR PROTESTOSU 

Hatay için 
• 

seçım 

Cenevrede hazırlanan 
talimatnamesi 

Cumhuriyet hükumeti Milletler Cemiyeti Umumi 
Kitibliğ~ne gönderdiği bir telgrafname ile takib 

edilen usulü protesto ettiğini bildirdi 
Ankara 15 (A.A.) - Anadolu ajan- 1 sonra mer'iyete girmek üzere litibi 

sının haber aldığına göre Milletler Ce- umumtliğe tevdi etmiştir. 
miyeti tarafından Hataya gönderilen cHatay> da mandater hükt1met ma
komisyon intihabatının s11reti icrası kamlarıle daimi temas halinde buluna· 
hakkında 87 maddelik bir talimaname rak hazırlanmış olan bu proje Millet
hazırlamış ve Milletler Cemiyeti kon- ler Cemiyeti devaırı tarafından gayri 
seyi reisi t;irafından tasdik edildikten (Devamı 2 inci sayfada) 

~ / 

Prof. Mazhar Osman söylüyor: . 

Analar; çocuklarınızın 
ceblerini muntazaman ve 

dikkatle araştırın ! 
E ey az zehir, yapılan bütün mücadelelere rağmen 

maalesef, t•hribabna ctevaın eclivor. 

Balat kilisesinin Başpapazı evli bir 
kadmla, kilisede, cürmü meşhud 

halinde yakalandı ve mahkUm oldu 
Kemaliye (Hususi) - Kaza mıntaka-

sında tedkikat yapmak üzere gelen ma- Muhafaza Bapıüdürü Haıan Profesör Mazhar Umı4tl 
den mühendisleri, Çöpler köyünün altın- İstanbulda ve bilhassa münevver genç- Bu zehirin, amillerine büyük klrlar t.e. 

(Devamı 10 uncu sayfada) lerıntiz arasında eroin denilen zehiri kuL min etmesi, mübtela olanın çok güçlüldı r .......................... -............ ____ lananlarm sayısının azalmadığı anlaşıl - kurtulabilmesi ve nihayet bu zehiri te • 

l>ün Balatta ~y~y~i kilisesi~~e b_ir J Eleni dört çocuk sa~ibi, ~ yaşlarında, , ~ maktadır. · (Devamı 10 uncu aayfada) 

turınü meşhud hadısesı ~lm~ş, kıl~senın fakat buna rağmen g_uzel bır ~dındı~· I Tahmin 
ba papazı Deoteos, Eleni ısmınde bır ka- Son zamanlarda Elenı şayanı dıkkat bır . • • . • ı--
dın a münasebetsiz bir vaziyette yaka- ! sotuı~ göstermeğe, vakim vak~tsi~ ki_li-

1 
Edebıhr mısınız? 

larırnıştır. Bu cürmü meşhudu kadının so?ye gıdlp gelmeğe başlamıştır.Yırmı, yır-
lt°'.!ası Yani tertib ettirmiştir. 1 (Devamı 2 inci sayfada) 

Sanayide kullamlan yağlardan 
yemeklik yağ yapan 30 tana 
gizli fabrika meydana çıkanldı 

Zindankapı, Tahtakale, Tatçılar, tütün 
IGınrüğü semtlerinde yapılan teftişlerde 
btr ay zarf mda otuza yakın mahlut ye
~klik yağ yapan gizli fabrika meydana 
ÇtJtarılmıştır. Sanayide kullanılan bazı 
r•ııarın buralarda bir takım gıdal yaf-
arıa karıştırılarak yemeklik yağ yapıl
dıtı anlaşılmıştır. Hıfzıssıhha kanunu 
lrıucibi.nce mahlut yağ yapılması yasak 
tdlldiğinden fabrika sahibleri müddei
:Z•Uıniliğe verilmişlerdir. Meydana çı
Q rılan yağlar da müsadere edilmiştir. 
iıU fabrikalara yer yer, bakkal, derici 

~~&air dükkanlarının Üzerlerinde veya 
~bodrum katlarında tesadüf o-

Amerika i!e Japonya 
harbedecek olurlarsa 

netice neye varır? 

Maruf Japon Amirallerinden 

T akabacbi size bunu • 
anlahyor 

(9 UDCIU Ayfada) 

Bunu 
Bi:iyor muydunuz? -
Türkiyede mahsulün 

0 I 0 72 sini haşarat, 
0 I 0 22 sini insanlar yer 

Bu 86z6 aöyliyen Garbi Anadolu 
Emraı ve Hqarat lstaıyonu 

Direktörtı Dr. Nihad Eğribozdur 
(S aei •Jfııda) 

1Ahmed Emin ile A. Bayer 
bugün dava açıyorlar 

Ahmed Emin 
<tDiı tabibinin telgrafını aldım. 
Kendisini tanımam ki tahtımı 
teklifine muhatab aayayun» 

diyor 

İstanbul otobüsleri 
yüzünden çıkan me
sele dün bir tevakkuf 
devresi geçirdi. Bu
nun sebebi basittir: 

Ne Ahmed Emin 
Yalın an, ne de Avni 
Bayer mahkemeye 
müracaatta bulun
madılar . • 

* Ahmed Emin Yal, 
manı görerek sorduk. 
Avukatlarının isti

dalarını hazırladıkla

Avni Bayer 
«Naııl tanımaz, muayenehane
me bile seldi. Ben de pze. 
teaine aittim. Şahidlerim Yar>> 

diyor 

rını ve bugün vere~ Dif tabibi Avni Ba!:·erin Tepcba.şın dak! m11ayenehaneıi 

cekler.ini söyledi yısı 2 dir. Birincisi Avni Bayer aleyhine 
Meılekdıı•mı.gn açacaiı davaların 18- f (Devamı l3 ü.ncii •Jd'Jda.J 



Z Sayfa 

Her gün 
-

Yazı Çok Olduğa için 
Bugün Konamadı 

Fransız 
Müstemlekeleri 

SON POSTA 

Resimli Makale: X Çocukta neş'e haya\• · . X 
Birincikanun 16 

(-Sözün Kısası 

1 
Çin 'de 
Bogazlananlar 

E. Tala 

J apoııyanın Çin üzerindeki sal

gm;r :ı aid tafsiiatı gazete sü-

tunlarında olı.ı • .1··!'" musu!"luz? Harbi umu
midenberi yavaş yavaş slikuna alışan ku
laklarımız tekrar çınlamaya, tedricen sü
kfuı kesbeden şuurumuz yeniden heye
canlnnmağa, korkunç ve kanlı menakib 
dinlemeyi unutan be~riyet geceleri ye· 
niden kabuslar içerjsinde çırpınmaya 

başladı . 

Fransa yeni tedbirler alıyor, 
parlamentoda 

müzakereler oldu . 
Paris, 1 5 ( A.A.) - Meb'usan ınecli .. l 

sinde müstemlekat nazırı Marius Mou
tet, Fransız müstemleke imparatorlu- j 
ğunun fevkalfıde olan ehemmiyetinden 
bahsetmiştir. Mumaileyh, Uzak Şark 
vekayii müvacehesinde Fransız müs
temlekelerinin muhafazası için zaruri 
o1an tedbirleri alm~ olduğunu beyan 
etmiştir. 

Laf değil: Geçenlerde Şanghay, dün de 
Nankin iç ve dışında boğazlanarak ölen-

1 leri~ sayısı milyorrlarla tadad ediliyor. 

Nazır şöyle demiştir: 
- Münakaşa edilmesine müsaade e

demiyeceğim bir mesele vardır, o da 
Fransanın hakimiyeti meselesidir. 

Meb'uslardan biri Almanyanın müs
ternlekata müteallik metalibatı hakkın

da bir sual sorması üzerine Moutet 
şöyle demiştir: 

Çocuğun 

söz veya 
zapteder. 

dimağı bir fotograf camına 

manzara, neyi duyar. işitir, 

benzer. 
görürse 

His, 
onu 

Çocuğun varlığında neş'e hayat kaynağı, keder zehirdir, 
yesiniz varsa çocuğa 1?:östermeyiniz, vazifem.iz genç fidanı 
kavrulmaktan korumaktır. 

(l~s~o~~~~A_D_R_0_A_~_s_B~N~D--=--A.=---J 
Dünyanın en uzun .-- • Moda dünyasının 
Boyla lıralı lıimdir? HERGüN BiR FIKRA Garib bir cilvesi 

Aç kahrdım 

D..ı doğr ... • _:ı. .. elma değil, insandır. 

Sizin ve benim gibi insanlar.. suçları?. 

Düşman olmak. Hatt§ bunlara düşman 

demek te belki doğru olamaz. Vakıa res
mi Japon makamları, 1938 olimpiyadına 
aid reklam broşürlerinin aralarına bile 
sıkıştırıp, dünyanın dört bir etrafına yay
dıkları p r"opaganda varakalarmda, Çinin 
istilasını haklı göstermek için, binbir se
beb gösteriyorlar. 

Lafonten'in 1turdla kuzu b..ikayesinde, 
kurdun kw..uyu yemek için uydurduğu 

sebebler, onların yanında müdhiş bir ci
nayet ittihamnamesi gibi kalır. Llı.kin 

bence asıl mesele bu değildir. İnsanlığın 
gittikçe iyiliğe cc.ğru tekamül ettiğini id
dia edenlerin, bu iddialarını nasıl teyid 
ve tevsik cyliyecekleriııi - bu vaziv-;t 

- Fransa, ken disine bu babda sual
ler sorulmasına müsaade etmiyecek
tir. Kendisi, ne ı.aman faydalı olcl~ğu

na hükmedecek olursa, o zaman mcv
zuubahs meseleleri nazan dik.kate ala· 
caktır. 

Amerikalı meşhur mizahçı Mark 
Twain bir. tarihte Fransaya gelmişti. 

Vapurdan iner inmez güler yüzlü bir 
çok Fraıı.nz kendisini karşıladılar .. 

Mark Twain Fraıısızlann bireT bi
rer yüzlerine baktıktan sonra yanın
daki arkadaşına döndü: 

karşısında - pek merak ediyorum. • 
I Harb bir müdafaa vasıtası olmaktan 

Parisde yeni bir silah 
d e posu bulundu 

- Çok şükür, dedi, Fran.tız deği

lim. Yo1:sa aç ka1ı-rdım. 
1 

çtkıp ta bir istila vesilesi olur olmaz kup
kuru vahşetten başka bir şey değildir. 

Bir milyon insan .. dile kolay! Bunlar 

(
nasıl doğdu, nasıl yetişti?. Bu bir milyon 
insanla neler yapılmazdı? Onları öldür-

Paris 15 (A.A.) - Bu sabah Picpus bul
varında, bir garajda C. S . A. R, meselesi 
~ahkikatının b~langıcındanberi tesadüf 
edilmemiş drrecede mühim bir silah der 
posu meydana çıkarılmıştır. 

Garajda ezcümle altı mitralyöz ve se
kiz muharebe tüfeği bulunmuştur. Gara
jın sahibi kaçmıştır. 

83 ·at kilisesinin Başpapazı 

evli bir kadmla, kilisede, 
cUrmU meşhud ha:~~de 
yakalandı , mahküm o~ 

(Başta rafı 1 inci sayfada) 

Avrupa hükümdarlarının içinde en u

zun boylusu Danimarka kralı Sa Majeste 

Christian, boyu tam bir metre doksan 

santim gelmektedir. Resmimiz kralı, kra

liçe ile birlikte göstermektedir. 

Çaldıgı parayı f aizile 
iade eden hır sız 

Aşırdığı parayı sahib ine hatta faizilc 
birlikte iade eden yankesiciye şimdiye 
kadar tesadüf eciilmemiş olsa gerektir. 
Fakat Peştenin rnağazalarınran birisinde 

tahsildarlık eden Perles isminde fakir bir 
adamın başına böyle b ir hal gelmiştir. 

mi beş yıllık karısının böyle birdenbire 
sofulaşması kocasının nazarı dikkatini 
celb ve karısını bir iki kere gizli 'gizli ta
kib etmiş, fakat onun hakikaten kiliseye 
gittiğin görünce şübhelenmekte haksız 
olduğu kanaatne varmıştır. Ancak Eleni
nin sık sık, vakitli vakitsiz kiliseye gelişi, Perles sabahleyin ban tahsilatta bu -
bu gelişlerde bilhassa papazın kilisede lunduktan sonra evine gelmişti. Ertesi gü-

yalnız olduğu zamanlan inlihab edişi ki- nü mağazanın veznesine yatırmak mec -
lise civarındaki konu komşu arasında de- buriyetinde bulunduğu bu paralan he -
dikodu vesilesi olmuştur. Bu dedikodu sah ederken tçinde bazı şahsi notları ile 
nihayet Yaninin kulağına gitmiş, kansını 450 pengü bulunan bir çantanın kay -
kiliseye gitmekten menetmek istemiş, fa- bolduğunu bayretie görmüştü. Zavallı a
kat şiddetli bir muhalefetle karşılan- dam ertesi günü mağaza d irektörüne ne 
mıştır. Söylendiğine göre Yani bu vazi- söyliycceğini, nasıl bu işin altından kalk.a
yetle kalınca mahkemeye müracaat ede- cağını düşünerek sabaha kadar gözüne 
rek karısından şübhelendiğini söylemiş uyku girmemişti. 
ve ctlrmü meşhud tertib edilmesini de is-temtştir. Sabahleyin evinden çıkmağa hazırla-

nırken kapısını çalan postacı namına bir 
Nihayet dün sabah Eleni evinden çık-

mış kı·1 1·seye ·tm· t" y mektub ile bir paket getirdiğini söyle -
• gı ış ır. ani ne karısının 

arkasınd 1. k yip gı·tmişti. Perles elleri titriverek mek-
an po ıs mer ezjne müracaat et- J 

miş ve cürmü meşhud yapılmasını iste- tubu açıp şu satırlan hayretle okumuş -

rniştir. Bunun üzerine polis memurlan tur: 

- Neye? 
- Bunların gii.lmek içir. berıim ya. 

zılarımı okumaya ihtiııaçforı yok ta.. ·- - ... 
Çingene hralına ı arşı 

Tehdidler yapılıyor 

Öldürülen çingene kralı Kiriek yerine 
geçenkrde Vrırşovada tahta çıkan Gka
nkus henüz krallığına doymadan her ta
raftan tehdidlcre maruz kalmaktadır. 

Kendisine ilk önce, amcasının oğlu ve 
esk; kı-alın damadı Rodolf gibi kuvvetli 
bir hasım peyda olmu~tur. 

Rodolf yeni kralı tahtından ferağat ct
mPsıni ve kendisinin cdiktatÖr• ilanını 

teklıf etmektedir. Hatta bu fikrini ileri -
ye götürmek için Lehstanın her tarafın
da bulunan çingene kabilelerine birer 
beyanname dağıtarak Gkankusu tahttan 
indirdikten sonra kendisinjn cbirleşik 
çingene kavimlerinin birinci reisi> ilan 
edilmesini istemektedir. 
D iğer taraftan Çeko~lovakya çingc -

nPıerının cbaron> u krallık seçimini 
doğru bulmadığı için yeni kralı tanıma
makta ve seçimin yenilenmesini istemek
tedir. Romanya çingeneleri de yaptıkları 
bir toplantıda yeni kralın intihabım ka
bul etmemişlerdir. 

Bütün bunlara rağmen bu garib kabi -
lenin yeni nesli eskilerin ckrallık> hak
kındaki faaliyet ve ha~eketlerini gülünç 
bulmakta ve bu gibi hareketlerden artık 
vaz geçil:nesini tavsiye etmektedirler. 

Pariste meydana çıkarııan Ko~ar ih
tilal hareketinden sonra bu teşekkül aza

sının giymekte olduğu maskeler, şimdi 

Paristc moda clmuştur. Yukarıdaki re

simde bir kadını bu yeni şapkalardan bi

rini giymiş olarak görüyorsunuz. 

Meşhur bir orkestra şefi 
kalb sektesinden öldü 
Meşhur İtalyan kemancısı ve orkes

tra şefi .EmH Kolombo evvelki gece 
Londranm en büyük otellerinden 
Wcst - Ed'de orkestrasını idare eder -
ken ansızın ölmüştür. Orkestranın baş
ladığı valsin ilk ahenkleri arasında dans 
edenler kemancının elini kalbine gö -
türüp hemen o anda cansız olarak yere 
düştüğünü görmüşlerdir. 

Kolombo 6 3 yaşında idi. San'at ha -
):ab çok maceralı olmuştur. Liejde tah 
sil ini yapmış 19 1 O da Rusyaya gitıniş
t:. Orada Çann ve Rasputinin fazla tak 

d r ettiği bir san'atkar olarak saraya a
lınmıştı. Komünist ihtilalinde Sibirya

ya oradan Vladivostok vasıtasile Ja -
ponyaya kaçmıştı. Japonyadan Ameri-

kaya giden Kolombo nihayet Londraya 
gelip yerleşmişti. Dük ve Düşes York, 

Kolombo'yu çok beğendikleri için sa -

raya davet edip bir konser verdirniiş -

V d l 21~ d lerdir. J\.a ın ar J yaşın an sonra -·- ----
sogukkanlzlıklarını lngilterenin tıraş şampiyonu 
kaybediyorlarmış öldü 

Yani ile beraber kiliseye gitmişler, fakat cÇantadaki notlarından adresini öğ -
kilisenin kapılarını kapalı bulmuşlardır. rendim. Aynı zamanda da tedavi altm _ .A r.ıı•rikamn Harvard üniversilesinck İngilterenin c tıraş şampiyonu> Bob 
B u vaziyette ne yapılacağı düşünülürken da bulunan veremli bir çocuğun oldu _ scy!"Ü.r-efer için hususi bir kürsü tesıs e- Hurdy geçenlerde vefat etmiştir. cTır~ 
kilisenin yeni papazı Kıpsiyanos kiliseye ğımu öa anladım. Verem hastalığının te- dilmi~tir. Bı.: kürsünün profesörlüğüne şampiyonu~ bir adamı on iki saniyede 
gelm~ş ve cebindeki anahtarlarla kapıyı da\'isıne ne kadar para lfıztm olduğunu tayin edilen doktor De Silva ilk dersle- pcK muntazam bir surette tıraş edebil _ 
açmıştır. İçen giri1diği zaman Eleni i]e rin otomobil seferlerine aid meselelere ır:e!'t~ idi.. 

P
apaz kı·ıı· .. ,..nı·n pap"Zl"•a mahsus daı·re- pek iyi bilirim. &nim de bir kardeşim bu l d 'I ,, .. t bl'V . t" .....:. .. - h t l ğa tutulmu t O . . ld y ;asre ı ece.,:ını e ıg etmış ır. Bob adi bir çak1 ile yirmi saniyede, 

sinde ve dekolte bir vaziyette görülmüş- as a ı . d ş u. nu!"I ıçın ça ıgım De Sil va derslerine başladığına dair o- gözleri bağlı olarak, yirmi yedi saniyede 
ler ve yakalanmışlard•.r. çantanı sana ıa e edıyorum. Çantada 1 · ık tk d b 

k 
ı..~ • y. d 

30 
an ı nu ·un a yirmi eş yaşını gcçı'n ve nihayet alelade bir mutfak bıçağı ile 

Başpapaz her şeyi inknr etmiş: ayuc-ttıgın para an pengü fa:tla ol- kadınların so1iukkanlılıklannı kayb'?ı - .. 7 
d 

- ksi 0 "!: saniyede mun tazam b ir tıraş yapab il-
- Bu kadın fena bir em<ılle değil· , ba- uğunu gorece ·n. Bu da sana benim tiğindf'n bc.hsederck bu yaştan sonra bu·· - k f rne te idi. ngiliz tıraş şampiyonluğu ün-

r: .ı bir sır tevdi etmiş, ve istiğfarı zünub 1 hed~yem olsun. Yankesiciler de ins:ındır- tün kadınların iyi bir şoför olmalarına vanını bu muvaffakiyetlerinden son ra ka-
için gelmişti. Hava sıcaktı. lar. O!'llann da merhamet hisleri '·ardır.> :!mk5n bu!t.nmadığını söylemiştir. zanmıştı. 

- Müsaade eder misiniz., mantomu çı- r~=~~::~=:::-::-:::;:::;:=:;=:;::;:::;;:::;:::~::::;=:;;::::;:::::;:::~::::~~;:::~:;:::::::::::~~§~:;:::;::::::;:,:::;:::::::::=====: 
l -·ayını mı, aziz peder? dedi. . r r 

Müsaade ettim. Soyundu. Onun için ı s T E R ı N A r 
dekolte vaziyette idi. Yoksa herhangi ' 
yanlış bir kanaate düşmeniz doğru de- İstanbul Belediyesi muhtelif tecrübeler yaptıktan sonra malolacak ve a~ağı yukarı o fiata satılacaktır. Halbuki b ü-
ğildir, demiştir. hamallar için bir el arabası t ipi buldu ve kendı atölyelerinde yük harb seneleri hamalı maziye karıştı, bugünkülerin geçim 

P apaz da. kadın cia, kocası ela Balat polis nürnunelerini yapmıya koyuldu. Şehir sıık3k1arında görmi- seviyclerı meydanda. Binaen&leyh eğer bu arabaların mali-

mevkfüıe gitmışler, orada zabıt varakası ye baş'!3dığımız cins cins, e-kseriyetle garib ve kul1anışsız el yet fiaUarı indirilmezse haddi zatında :yi olan teşebbüsün 
tutulmuş ve suçlular cürmü meşhud mah- arabalarını yeknesaklaştırmak için iyi bir teşebbüstür. Fa- fiiliyatta iyi bir netice vereceğine biz ir..anmıyoruz, fakat ey 
kemesine sevkedilrnişlerdir. okuyucu sen bir adamın hamallık etmek için 25 lira sermaye 

M h k 
kat eğer işittiğimiz doğru ise bu crabaların beheri 25 liraya koyabileceğine: 

u n eme neticesinde ~ıpaz da, ka- I 

i ST ER İ N ANMA ! 

menin medeniyet uğuruna bir hnreket 
oıduğı.;nu iddia edenler, kendilerini me
deniyet nam ve hesabına çalıştırsalardı. 
her ha ide daha makul ve daha insani o
lurdu. 

Ben ne Japonyalıyım, ne de Çinde her 
hangi bir alakam var .. Uzakşarkta cere
yan eden hadiselerden yurdum için de 
acil bir tehlike mevcud değildir. Bunun
la beraber, Şanghay ve Nankindc boğaz
lanan bu bir milyon insan geceleri rüya
ma giriyor; acı acı feryadlarını duyuyor 
gibiyım; yastığımın üzerinde onların kan 
lekelerini görüyorum gibi geliyor; muz-
tarib oluyorum. 

Çünkü ben de insanım. 
Ya, onları boğazlıyanlar?. Onlar nedir, 

acaba?! 

I!. Talu 

Hükumetimizin biı· 
Protestosu 

(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 
resmi surette ve yalnız malUmat hu
sulü için Türkiye hükumetine bildiril
miş ve konsey reisinin tasdikinden son
ra mandater hüklımete, tatbikatına ge
çilmek üzere resmen tebliğ edileceği 

ilaveten beyan olunmuştur. 
Milletler Cemi)':eti kararlarının tam 

olarak tatbiki için intihabatın cereyan 
tarzı ehemmiyetle mızan itibara alına
cak bir merhale teşkil ettiği halde bu 
intihabatı tanzim eden talimatnamenin 
alakadar devletlerden biriyle daimi te
mas ve müşavere halinde bulunarak 
hazırlanmış olmasına mı.:kabil ayni de
recede alakadar ikinci devlet olan Tür
kiyeye gayri resmi ve malı'.lınat husu
lü zımnında bildirilmiş olmasını hiçbir 
veçhile kabili tecviz görmiyen Cumhu
riyet hüklımeti, Milletler Cemiyeti u
mumi katibliğine, takib edilen bu usu
le karşı protesto ettiğini ve talimat
name üzerinde kat'i kuyudu ihtiraziye 
serdeylediğini bild iren bir telgrafna
mc göndermiştir. ......... _,_._ __ , ______ _ 
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Hatayda Arablarla Fransızlar 
arasındaki hadisenin iç}rüzü 

Atatürkün 
teşekkürleri 

Ankara 15 (A.A.) - Riyaseticum
hur Umumi kitibliğinden: 

Sekizinci arttırma ve yerli malı 
haftası münasebetile yurdun her ta
rafından, Atatürk'e, vatandaşların sa· 
mimi duygularını ve ekonomi alanın· 
daki uyanıklık ve ilerleme severliğini 
gösteren birçok telgraflar gelmekte-

r l k l T r h ~ .tı • dir. Bundan çı>k mütehassis olan. Ata
C TQnSIZ müsfem e eci erinin V af ani/erle mu ali} ı erzn türk, tcşekkürlerinin Anadolu ajansı 

intihabatta Türklere karşı müttehid bir cebhe :~;:::~~r.n.ıilmesln• •m•r b•y•r-
almaları için çevirdikleri dolablar kanlı bir netice verdi ~ ............. ---·--:··- ..... :::'. 

[ 
Bu Sabahkı J-ı 

Antakya, 15 (Hususi) - Fransızlar· \ • ı- Gazetelerde ı 
la Usbeciler arasında çıkan ihtilaf sonl s • h Ik T •• k• -
hadde .. geı~iştir. ~ransız.delegesinin Urıye a 1010 Ur ıyeye _ GördUğüm iiz Fiki rl ~r-
1srarı uzerıne Vatanılerle bır cebhe ha- • • Cumhuriyet _ Bugünkü başmakaleyi ya· 
linde birleşmek üzere Usbeciler geçen k t t zan Abidin Daver Uzak Şark harekMını ve 
gün içtima etmişlerdir. Zeki Arsuzinin arşı sempa ısı ar ıy or bllhassa ~aponyanın tutmu.ı olduiu yolu 
yalnız Sancağı değil bütün Arablığı tedkik etmektedir. Abidin Daver, Japonyanın 

. ' . - c1hangirllğe azmetmiş olduğunu kayde~tlk· 
kurtarmak ve bır Arab ımparatorlugu Yeni Suriye kabinesinin Şeyh Taceddin tarafından l ten sonra bunun önüne geçmek için In • 
k urmak hakkındaki mütaleası üzeıine glltere, Amerikan, Fransa ve Sovyet Rusya. 
Şahin Cebbare yalnız T ürklere karşı kurulacağı söyleniyor, Pariste b ·r tebliğ neşredildi. nın ittifak ve icabında l aponyaya karşı 
· · · -· · f h d • •k d müştereken harbetmelerl lizım oldutunu, 

bır cebhe almanın ıcab ettıgını, Fran- ransa mua e eyı tasdı e ecekmiş bunun da fimdilik mümkün görünmediğini 
sızlan da memnun etmek lazım geldi- söylüyor. 

Şam, 1 S (Hususi) - Yüksek şah- Nezareti arasında yapılmakta olan 
ğini ileri sürmüş, her ne pahasına olur

sa olsun muhakkak intihabı kazanmak. 
istediklerini söylemiştir. Aralarında 
cereyan eden şiddetli münakaşalardan 
bir netice alınamamıştır. Fakat toplan· 
tı mahallinden çıkılır çıkılmaz Zeki Ar· 
suzi ve arkadaşlan tevkif edilerek po· 
lis dairesine götürülmüştür. Biraz son
ra kadınlı erkekli yüz kadar Arsuzinin I 
tarafdarları karakolun bulunduğu biv 
naya hücum etmişler, karakolu taşla· 
nıışlardır. Hadiseye karakolda bulunan 
polis, jandarma ateşle müdahale etmiş 
'\7e neticede halktan ikisi ölmüş ve 7-8 
kadarı da yaralanm~tır. Zeki Arsuzi ve 
arkadaşları askeri hapishaneye götü· 
riilmüşlerdir. Hasideye T ürk halkından 
b ir tek kimse dahi karışmamıştır. 

Kont dö Mariel'in Şam delegesine 
telgrafı 

* siyet sahibi münevver b ir Arab ba· noktai nazar teat ileri ile alakadar ol-
na şunları söyledi: mak üzere Fransa ile Suriye arssm- Ta n - Ahmed En:In Yalman bugünkü 

S · d T '" kl l h' d d .. • k"t "lkkA 1936 h \ b:ışmakaleslnde Ataturk Türklyesinln ge • 
- urıye e ur er a ey ın e ya· a .m.un a .. ı ı .. anun . . mu~ e· çirdlğl büyük Te mes'ud lnkıl~bı medhet • 

pılan tahriklere rağmen halk Türk desmın butce muzakerelerının nıha· ı ı mekte, bunun eşslzllğinl tebarüz ettirmek· 
m illetine ve Atatürke karşı büyÜk yetinde tasdik olunacağı beyan edil· tedir. Başmuharrir bundan sonra hail ba
hir sempa ti göstermektedir. Bu sem· mektedir. Ekalliyetler meselesine ge- zı eski zihniyetlerden kalan tek tük rena 
pati gün geçtikce artmaktadır. Müs- lince yakında bir mektub neşredile· mirasları da ortadan sllmet.11zım geldiğini 
takil Suriye hakkındaki Türkiyenin ceği ve bu mektubda Fransa hüku- mesela rütveU ortadan kaldırmak için esas· 

1 

lı hattı harekeUer alınmasını istemektedir. 
temennileri Suriyenin istikbali hak· metinin ekalliyetler hukukunun tat· Ahmed Emin Yalman, ntandaşlık bakı • 
kında yegane garanti telakki olun· bikı ve ekalliyetlerin himayesi husu· 

1 
mından rüıvet alan bir memurla, blr gaze -

maktadır. Bu cereyana bir gazeteci sunda hareket serbestisini muhafaza ı tecl arasında meıı'ullyet batımından hlç bir 
ve birkaç menfaatperest politikacı etmekte olduğunu beyan edeceği 1 ferk olmadılını yazmakta, icabında ikisinin 
mani olmıya çalışmaktadır. Hakika· söylenmektedir. Bu himaye, umumi \de ayni şiddetle cezalandırılması l1zım geldl
tin ortaya çıkmasına kimse mani ola· surette bahşedilecektir. Yeni idare, ğlnl lllve etmektedir. 
mıyacaktır. Dostluk kervanı çoktan kapitülasyonların ilgasından sonra * 
yol almıştır. H atta size şu kadarını Mısır'da teşkil edilmiş olan idarenin Kuran - Asım Us da bugünkü bafmaka -
d ·· l" · ki S · ed T" k 1 k lesinde Çin·J apon harblnl mevzuu bahset -

a soy ıyeyım urıy e ur aynı o aca tır. 1 mektedir. Bu mesele tar•ısında Avrupa ve 
dostluguv nun kıymetini takdir etmi· Resmi tebliir y • 1 Amerika devletlerinin nzlyetini tefrlh eden 
yenlerin ve vaktile ona lazım geldiği Paris, 15 (A.A.) - Hariciye Müs· ı başmuharrir, Japonyanın Çinden bütün dl· 
kadar ehemmiyet vermiyenlerin da· teşarı Detessan, Suriye Başvekili 1 ğer devletlerin çekilmesini tstedltinl yaz -
ha fazla mevkii iktidarda kalmıya· Cemil Mardam ile yaptıgv ı müzake· makta ve neticenin ne olacağını endişe Ue 

Haleb, 15 (Hususi) - Hatay rejimi· d caklarını tahmin etmek müşkül de· reler sonunda aşağıdaki tebliği ga· soruşturmakta_ır_. ____ _ 
:nin mevkii tatbika vaz'ı dolayısile Şam· 
da, Hamada ve Humus'da protesto mi· 
tingleri yapılmıştır. Bu tezahürat mü· 

nasebetile Kon dö Martel Şam delege
sine çektiği bir telgrafta Sancakta tatv 

bik edilecek rejim hakkında bazı mü
talealarda bulunmuştur. Bu mütalea· 

larda Suriyenin Sancakta bazı hakları· 
nın tanınacağını ileri sürmüştür. Bil· 
hassa Halayda bulunacak konsolosların 

S uriyenin muvafakati ile vazifelerine 
devam edeceklerini bildirmiştir. Kont 

dö Martel efkarı oyalamak için bu tel· 
grafı açık olarak çekmiştir. 

ğildir. Hatta, bugünkü hükı1metin is- zetecilere vermiştir: 
tifası meselesi fevkalade bir hadise cSuriye Başvekili Cemil Mardanı 
teşkil etmiyecektir. Çekilecek olan ile Hariciye Müsteşarı Detessan ara· 
bugünkü kabine yerine Şeyh Tacet- sında yapllan noktai nazar teatileri, 
tinin hükumeti teşkil etmesi çok Fransa - Suriye teşriki mesaisinin or· 
muhtemeldir. Fakat Suriyede Tacet· taya koyduğu beseleleri siyasi, idari 
tin hükı1meti çok tutunamaz. Çünkü ve iktısadi sahalarda tedkik imkanı· 

Orta tedrisat 
Kadrosu 
Genişletiliyor 

Türk hükumetine sempati göstermi· nı vermiştir. Muhatablar iki memle· Ankara, 15 (Hususi) - Orta tedrisat 
yen bu kabinenin faaliyeti halkın ket arasındaki münasebatın itimada mekteblerinde bu yıl 100 bin talebe va~-
hissiyatına daima aykırı düşecektir. dayanan bir dostluk havası içinde in· d h d 

Yeni idare kişaf ettirilmesinin iki memleket 
Paris, 15 (A.A.) - İyi malumat menafii iktızasından bulunduğu hu· 

almakta olan mehafilde halihazırda j susunda mutabakatlarını müşahede 
Suriye Başvekili ile Fransa Hariciye eylemişlerdir. 

dır. Bu sayı a a a artmak istidadını 

gösterdiğinden kadroların genişletilmesi 

maksadile bir proje hazırlanmıştır. Proje 

ile kadroya 39 direktörlük, 52 yardirek

törli.ık ilave edilmesi teklif edilmektedir. 

'---------------~-----------------------" Fransız heyeti bugün geliyor Hudsinger.in riyasetindeki Fransız as· ı burada beş gün kalacaktır. Müzakere· 
Ankara, 1 5 (Hususi) - General keri heyeti yann şehrimize gelecek ve lere yarın derhal başlanacaktır . Vezirköprüde 56 

ev yandı 
............................................................................................... 

e Bir türlü anlaşamıgan 
Avrupa karşısında 
Japonya 

Yazan: Selim Raıqt ..... 

r inle Japonya arasında sırf iki 

V devlete münhasır bir ihtilafın 

nihayet sila~a müracaat suretile hallini 
intaç eden ihtilaf, bugün. harb başladık· 
tan beş ay sonra bambaşka bir mahiyet 
almış bulunuyor. BunWln beş ay evvel 
harekete geçen Japon kıl'aları, bu kadar 
kısa bir zam.an zarfında şimali Çinin 
merkezi olan Pekini zaptettiken sonra 
Şanghayı ve Nankini de işgal etmiş bu
lunuyorlar. Bu hal, Çin devletinin hük· 
men değilse bile haritai alemden fiilen 
silinmesine muadil bir keyfiyettir. Ja· 
ponyanın işgal ettiği mıntakalarda şu 
veya bu nam altında teşekkül edecek olan 
hükumetlerin birer kukladan başka ma
hiyetleri olamıyacağını söylemeye lüzum 
dahi yoktur. Fakat esas mesele bu d~ 

ğildir. 

Milyonlarca insanı kendi nüfuz V P '11· 

rine rameden bir Japonyanın Avrupa 
ve Amerıkaya karşı takınacağı tavır ve 
vaziyettir. Bu sebebledir ki dünya siya
setinin mühim bir dönemeç noktasına 
gelip dayandığını si5ylemek ne mübala· 
ğalı bir iddia, ne de kehanetfuruş bir tah· 
min sayılamaz. 

Bundan ötürüdi.ır ki İngiltere, Fransa 
ve Amerikada büyük bir endışe baş gös
termiş, ve Japon denizlerinde müşterek 
bir hattı hareket takibi için müzakerel~ 
re girişilmiştir. 1',akat bu müzakerelerin 
şimdilik müessir bir ameli netice verm~ 
si bekienemez. Bunun sebebi, beyaz ırkla 
meskun kıt'alardaki ideolojik ihtilaflar
dır. Bu ihtilafların mahiyetini, burada, bir 
defa daha tekrar ve teşrihe lüzum yoktur. 
Fakat Amerika ve Avrupanın Uzakşark· 
ta müessir bir siyaset takib edebilmesi 
için Almanya ile İtalyanın da Uzakşark
ta menfaattar diğer devletlerle beraber 
hareket etmeleri şarttır. Bugünkü ahval 
vt? şerait buna imkan vermemektedir. 
Bundan dolayı da kcndiEine Uzakşarkın 
İngilteresi süsünü veren Japonya, hiçbir 
kayıdla kendini mukayyed saymıyarak 
bildiği gfüi hareket etmekte, İngiliz ve 
Amerikan harb ve ticaret gemilerine si. 
lahla dahi tecavüzden çekinmemektedir. 
Bu hareketin delfilet ettiği mana, Avru
palılara cdefolun. demekten başka bir 
şey değildir. Halbuki Avrupalılar ise, ha· 
la birbirlerile mücadele etmekten bıkıp 
usanmamaktadırlar. Bu sebeble, Uzak
şarkta, bir Avrupa • A111erika teşriki me
saisi, muhal değilse bile herhalde tahak
kuku çok müşkül hayal mahiyetinde bir 
temenni hududunu kolaylıkla aşamıya
caktır. - Selim Ragıp Emeç 

Maliye Müsteşarının 
Radyoda nutku Eski Fransız 

Başvekili 
Berlinden döndü 

Japonlar hedeflerine 
doğru ilerliyorlar 

Vezirköprüde Göl köyünde büyük Ankara 15 (Hususi) - Artırma ve 

Paris, 15 (A.A.) - Eski Başvekil 
B. Flandin, bu sabah Berlin'den bura
ya gelmiştir. 

Çinliler yeni bir müdafaa hattı tesis etiiler, Tokyoda 
büyük bir askeri konferans akdecli:di 

Mumaileyh, seyahatinin hususi ma· Londra, 15 (Hususi) - Nankinin iş-
hiyette olduğunu, yalnız seyahat intı· galinden ~nra J apon askeri hareketi· 
balarını B. Chautemps'e bildireceğini nin ikinci hedefinin Cenubi Çinde Kan· 
söylemiş ve şu sözleri ilave etmiştir: ton şehri olacağı tahmin edilmektedir. 

- Ha1ihaz1rda Almanya ile Fransa a- Şanghaydan bildirildiğine göre 50 
rasında derinw nok~~i nazar ihtilafl~n hin Japon askeri Kantona doğru yola 
ınev~~d ~l~ugu mu~a~ea~ındayım. :F ~· çıkmıştır. 
kat ıki hukumet ve ikı ınıllet, muhtelıf n· w b" h . .. J 1 . i ıger ır ta mıne gore apon ar 
prensıblerle ve muhte if usul1erJe olsa Hankeu'yu hedef ittihaz ederek, bura-
da Fransızlar kadar Almanların da son sının işgalinden sonra Kantonla meş ul 
derece arzu etmekte oldukları zanno· olacakla d g 
lunan sulhu muhafaza etmek için mü- T k r 1ır5. (A A ) _ N k' 'd 

0 
• 

t k 
. b" . A o yo, . . an ın en o 

e abılen yapa ıleceklerı fedakarlıkla· m · ·a b"ld'rı'lı'yor· . . . . eı aJ nsına ı ı . 
~ ıdhtdıı:naml la tedkik etmek mecburıye· Japon kuvvetleri Yangtze'nin sol sa-
m e ır er. h'l" d kA · Ki h · · l l ı ın e aın angpou şe rını a mış ar· 

Meclis müzakere~eri dırç . . lil P k T' t . d . 
ın er ou eou • ıen sın emıryo-

Ankara, 15 (Hususi) - Meclisin bu· lu uzunluğunda yeni bir mukavemet 
günkü toplantısında 20 ikinciteş- cebhesi kurmağa uğraşmaktadırlar. 
rin 1334 tarihli pasaport kanununun Nankin'i tahliye etmiş olan Çin kıt'a-
16 ncı maddesini değiştiren kanunun lan Wenpu'da toplanmaktadırlar. 
birinci maddesine bir fıkra ilavesine Nankinde ölen Çinliler 
dair kanun layihası yakında hükı1metin Tokyo 15 (A.A.) - Domei ajansı mü-
bu mevzua dair teklif edeceği kanun şahidlcrin Nankinde ölen Çin askcrleri
liyihası ile birlikte müıakere edilmek nin mikdarını 70.000 olarak tahmin ettik. 
«izere encümene iade edilmiştir. leri bildirilmekte ve henüz resmi rakam-

Kamutay cwna günü toplanacaktır. lar neşredilmediği ilave olunmakta ol-

duğunu tebliğ ediyor. 
Şanghay 15 (A.A.) - Hankeudan bil. 

dirildiğine göre, Çin kuvveleri, Uhudan 
çekildikten sonra, merkezi, Uhunun yir· 
mi kılometre garbında kain Lukangda 
olmak üzere yeni bir müdafaa hattı tesis 
etmiş ve taze Çin kuvvct!eri ile temasa 
geçmişti r. 

Tokyo 15 (A.A,) - Bugün öğleden son
ra büyük <:rkanıharbiye azaları ile kabi
ne azalarından mürc>kkeb bir konferans 
toplanmıştır. Bu konferans, yarın öğle
d0n sonra da toplanacaktır. 

Müzakerelerin mevzuıJ etrafında hiç 
bir şey ;şaa C>dilmcrniştir. 

iki miiikiye 
müfettişi 

Otobüs i:ini tahkike 
memur ed:Jdiler 

İstanbul otdbüsleri işinin tahkikine 
ve tedkikine mülkiye müfettişlerinden 
Ali Seyfi Türümen ile Abidin Erenerin 
memur edildikleri haber verilmektedir. 

bir yangın olduğu ve S6 evin yandığı Yerli Mallar Haftası münasebetile nıa
haber verilmektedir. Verilen habere liye müsteşarı Cezmi Erçin tarafından 
göre yangında bir kadıncağız da yan • radyoda bir nutuk söylenmiştir. Hatib 
mıştır. Yangının söndürme işile kay - para biriktirmenin bir tarihcesini yap
rnakam bizzat meşgul olmuştur. ınış ve faydalarını saymıştır. 1 

n= Sabahtan Sabaha: 

Ne yapmalı? 
Abdal kalmıya mahkum çocuğu ne yapmalı? 
Son Postanın doktorlar ve hukukçulardan sorduğu mesele bugünkü fen 

ve fikir aleminde revaç bulan iki kanaatin üzerinde yürüyor. 
Her davada olduğu gibi ~u mevzu da da eskiler ve yenUer birbirlerinden 

ayrılıyorlar. 

Ahlak nazariyelerini fenni hakikatler içinde yaşatmağa çalışan eskiler ne 
olursa olsun insan hayatını her düşüncenin üstünde tutmak istiyorlar. Umid. 
siz bir kanserli ıztırab içinde kıvrandığı-halde onu bu acılardan bir an evvel 
kurtarıp ebedi istirahate kavuşturmaktan çekiniyorlar. Hatta böyle bir te
şebbüsü cinayet telakki edenler bile var. ' 

Buna karşı ahlaki düşünceleri rea litdere karıştırmak istemiyen yenil~ 

bazılarınca bciki de zalimane gelecek vak'alarrla tereddüd etmeden hareket 
ediyorlar. Elime ııeçen fransızca bir tıb mecmuasında buna dair çok garib 
bir fıkra okudum. Bir otomobil kaza sında ağır yaralanan iki insanın imdadı· 
na yetişen operatörler ilk mua,yenelerinde bunlardan birinin üınidsiz can 
çekişir bir vaziyette olduğunu, ötekinin de çok ;can kaybetmekle beraber kur. 

tuluşunda ümid olduğunu görüyorlar ve ani bir kararla ümidsiz yaralının Sl• 

cak kanını ümidli yaralıya naklediyorlar. Ümidsiz yaralı tabü ölüyor. Fakat 
ümidli yaralı da pek çabuk iyileşip kurtuluyor. 

Bu Rus ve Fransız cerrahisi tarafından kabul edilen bir metod haline gel· 
miş, gibidir. 

Bu vak'a bazılarına belki zalimanP gelir. Tanrıdan ümid kesilmez derler. 
Doğrudur. Fakat ne acı hakikatler de var ki bütün vicdani ve ahlild kaygı. 
larımıza rağmen bize baş eğdiriyor lar. BüThan Cahid 
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ı Mısır hükômeti Prens Seyfeddinin 

Mezbaha resminin indirilmesi et 
fiatlarını ucuzlatamaz mı? 

- Soruyoruz! 
MahlOt yağ meselesi 

Belediye memurları son blr ay içinde 
yaptıklan tett.ı.ş gezintllert esnasında İs
tanbulun muhtelif semtlerinde mahli\t 
yağ yapan (30) a yatın glzll müessese 
buldular. Haberin sonunu gazete şu sa-

zevcesine vize veriyor 
Cenaze dün götürüldü. Fakat Prenses hafif bir rah ı t .. 
sızlık geçirdiğinden Mısıra gidip gitmiyeceği beJ i de gil 

' M üteveffa Prens Seyfeddinin tahnit Diğer taraftan dün akşam Mısır se-
edilmiş bulunan cesedi, dün Romanya farethanesinden Prensin zevcesinin ha
vapurile Mısıra götürülmüştür. Vapur n esine gelen bir telgrafta Bayan IJlvi
hareket ederken Mısır sefiri Elcezayir- ye ile kardeşi Semih Mümtaza M sıra 
li Bey ile Feridun (paşa), konsolos ve bir hafta sonra hareket etmek ıizere 
diğer zevat bulunmuşlardır. pasaport vizesi müsaadesi verildiği, Mı-

Alakadarlar et fiatlannın yan yarıya indirilmesi 
mümkün olduğunu, fakat her Şeyden evvel teşkilat 

yapılması İcab ettiğini söylüyorlar l 
tırla hliH\.sa eder: 

_ Mahlüt yağlar müsadere edildi, mü
esseseler kapatıldı, sahlbleri müddeiu
mlmlliğe verlldl. 

Cenaze ile birlikte vaktile Mısırdan sır hükumetinden gelen tebliğe ~r fen, 
gönderilmiş olan ve P rens Seyfeddinin bildirilmiştir. Bu takdirde yani ze\·ce
vekili bulunan Doktor Behcet ile Mı- sile kardeşi bir hafta sonra gider!erse 
sır konsoloshanesinden bir memur da cenaze merasiminde bulunamıy:::r::ak
Mısıra gitmişlerdir. P rens Seyfeddine lardır. Prenses birkaç gi.indenberi ra
Mısırda büyük cenaze merasimi yapı- hatsız bulunduğundan Mısı-a ~din .!!it-

İstanbulun et ihtiyacı Erzurum, Kara
köse, Erciş, Bayburd, Karı; ve havalisin
den getirilen kasablık koyunlarla karşı
l!ınmaktadır. Bu havaliden getirilen ve 
kızıl Karaman denilen koyunlar safi et 
olarak 28-30 kilo çeker. Bunun eti, en az 
makbul olan ettir. Tuhaf bir kokusu var
dır. Ne kadar pişse, Hlstik gibidir. Çiğne
mesi güçtür. Kızıl Karamanın mezbaha
da toptan fiatı 41-42, piyasada perakende 
satış Iiatı 50-55 kurustur. 
B~ynz Karaman denen koyun, Konya, 

Haymana ve Sıvas havafülnden gelir. 
Bunların safi eti vasati 25 kilo kadardır. 
Kızıl Karamandan daha makbuldür. 
Mezbahada toptan 43 kuruşa, piyasada 
perakende 55 kuruştan satılmaktadır. 
Kıvırcık, Trakyadan, Bandırmadan ve 

havalisinden gelmektedir. Bir de, Kara
yaka kıvırcığı denilen cins vardır ki, 
b·..ınlar Ordu, Çarşamba vesaire gibi Ka
radcni7. havalisinden gelmektedir ve dai
m:ı kıvırcıktan ucuz, karşıhı.ştığı rağbet 

te caha azdır. Kıvırcık, safi et olarak 
15~17 kiloyu aşmaz. Mezbahada toptan 
fiatı 55-60 kuruştur. Perakt>nde olarak 
kasablarda halen 65-70 kuruşa satılmak-

t.-dır. 

Dağlıç, İzmir, Konya ve Bursadan ge
lir. Besli olursa 25 kiloyu tutabilir. Mez
bahada toptan satış fiatı 45 kuruştur. Pe
rakende, 55-60 kuruşa satılmaktadır. 

Be) oğlu ve Adada, et fiatı daima beş 
kurus fazladır. 

Sığır, umumıyetle şarktan gelmekte
dir. F.n iyi sığırlar da Erzurum sığırları
dır. 

Kc>silmek üzere İstnnbuln gelen kasab
lık hayvanlar, birkaç elden geçtikten 
sonra halka satılmaktadır. Evvela, bun
ları, taşrada köylüden celeb almakta, bu
raya getirip komisyoncuya vermekte, ko
misyoncudan tüccar kasab almakta, tüc
car kasabdan da perakendeci kasab ala
rak halka satmaktadır. 
Koyunları toplıyan celf'b1er, bir müd

det mahallinde besledikten sonra, bu va
k itlerde İstanbula sevketmektedir. 

Mevsiminde, 30 kilo safi etli kızıl Ka
ramanın çifti, mahallinde, 10-12, n ihayet 
15 lirnya alınmaktadır. 

25 kilo etli beyaz Karamanın çifti de 
10-12 liradır. 

Dağl•ç. sonbaharda toplanır, besiye ko
nur. Şubattan sonra scvkedi1ir. Fazla 
beslendiği için masrafı fazlacadır. Bu
n un da çifti, yerinde 10-12 liraya alınabi
l ir. Besli olursa, eti, 25 kiloyu bulabilir. 

15-17 kilo etli kıvırcığın fiatı da, yerin
de 12-14 liradır. 

koyun 80 kuruştur. 

Tre11 nakliyatmda, b ir vagon 110 lira
ya kiralanmakta ve 130 koyun almakta
dır. Trakyada mesa.fe daha yakın olduğu 
için navlun daha ucuzdur. 

Borsada, kantariye dahil, b inde 5 aidat 
alınmaktadı r. 

Her ~ey dahil, me:lbaha resmi bir ko
yun için 231 kuruş 10 paradır. 

Mezbaha resmi ~ğır görülmektedir. 
Sonra, bu resmin bir sakatlığı vardır ki, 
hayvan başına alınmaktc.dır. Halbuki, kı
vırcıkla kızıl Karaman arasında 15 kilo 

Arası bir müddet geçsin, me.-;cleyJ ad
llyede takib edelim, öğreneceğimiz neti
ce malfımdur: 

- Mahlüt yağ yapan adamlar kanunun 
tayin ettiği cezaya çarptırılmışlardır, de. 
nllecektlr. Memnun olmamak için ort ada 
hiçbir sebeb yok, fakat ati için bu, bir 
garanti teşkil eder mı? 

• 
lacaktır. rniyeceği belli değildir. 

Müteferrik: Poliste: 
Bir teşekkür Dünkü kaza1ar Bugünün mevkufu yarın ceza müddc

tinl bitirince tekrar serbest hayata dö-
necektir. Alışan durmaz, ve gene eski Anadoluhisanndaki kendir ve keten Şoför Ahmed idaresindeki 1920 numaralı 
mesleğine b:lflıyacaktır. fabrikası nahiye himaye cemiyetinin otomobil Veznecller caddesinden geçerken 

Her bakkal dükkünının önüne bir be- Karabet adlı bir adama çarparak muhtelif 
tavassutu ile köydeki fakir mekteb 1 i d 1 t Jediye memuru koyamayız, ve her terazi- yer er n en yara amış ır. 

et farkı \'ardır ki. şu hale göre, bir misli nln yanına da bir tahlilhane sılmtırmnk yavrularından 41 çocuğa elbise, ayak- • Şoför Hasan idaresindeki 2497 numa-
:farkediyor demektir. Mesela, 30 kilo etli usulü henüz tesis edilmedi. Fak;t ylye- kab~, çorab ve kasket vermiştir. Hima- ralı taksi otomobili Bostanbaşı cadde inde 
kızıl Karamanda kilo başına 8 kuruş ka- cek maddeleri i.izerinde bir defa ~ahte- ye cemiyeti fabrika muhasebecisi ile oynamakta olan kahveci Muhlddinln Mıthat 
dar düşen mezbaha resmi, 15 kiloluk kı- karlık edenin bir daha bu meslekte ça- idare meclisine teliekkür etmektedir. adlı çocuğuna çarparak muhtellf yerlerinden 
vırcıkta 16 ~uruşa çıkmaktadır. Ada ve lışmıı.sının önüne geçmek mümkün ola- yaralamıştır. 
Beyoğlunda etin daima beş kuruş, sekiz maz mı? diye: Üniversite Rektörü cumartesi günü e Vatman Sadık idaresindeki 227 numa-
kuruş fazlaya satılması da bununla kabili Soruyoruz ! geliyor raıı tramvay arabası Emlnönünde Emniyet 

"· /\d Ankarada bulunan Üniversite Rek- Müdürlü~üne aid açık otomobile çarparak ön 
izahtır. Zıra, • a ve Beyoğlu, daima da- ----- . ····--Mr·• çamurluğunu hasara uğratmıştır. Çarpışma-
ha körpe. daima daha az kilolu hayvan- s d )J h G törü Cemil Bilsel Başvekil Celal Bayar da bir zayiat olmamıştır. 
!ara rağbet etmektedir. a U a Üney tarafından kabul edilmiştir. Cemil Bil- • Kerestecilerde oturan Necib, dün Balık-

Mezbaha n:smı gerçi fazladır ve kilo- sel Üniversiteye aid muhtelif mesele- pazarında istenatınln marangoz atölyesinde 
su az hayvanlarda daha fazlaYa malol- AJmanyaya gİttİ ler etrafında Başvekile izahat vermiş- çalıştığı sırada elini makineye kaptırmış, par-
maktadır. Fakat, mezbaha resminde ya- tir. Rektör cumartesi günü İstanbu:a makla~ı k.7silm!ştlr. 

- d.. k . e Uskudar Çavuşdere caddesinde 75 nu-
pılacak tenzilat ve kiloya göre resim a- Ticaret gen· ileri . • . onece tır. marada oturan Hasibe adlı bir kadın bın-
hnması acaba et fiatları üzerine matluba mızın ınşa ıs inci mekteb yoksul çocuklarına mak üzere odasında yaktığı maltızdan zellir-
mı~vafık ucuzlatıcı tesir! yapabilir ıni? 1 fa_aliyellerini tetkik edecek yardım lenmiş. hastaneye kaldırılmıştır. 
Ah~kadarlar buna menfı. cevab vermek- Iktısad Vekaleti deniz müsteşarı Sa- l 5 inci ilkmektebdeki .)"Qksul ve kim- e Sabıkalı hırsızlardan Mehmed ,.e G.ı.ııı. 
tedırler Mezôafıa r"smınde yapılacak d 11 h G ·· d"' b dün Teşviklyede avukat Zühdünün evh•e gl-. ... u a uney un sa ah Ankaradan sesiz çocuklara sıcak yemek, elbise ve 
ten~i.Iat. eti, üç. kur.uş, beş kuruş ucuzla- şehrimize ge'miş. öğleye kadar deniz kitab temini için kurukah\·eci Mehmed rerek ev eşy:ıısını çalarlarken yakruanarak 
tabtlır. Halbukı, etı d~ha ~azla~·uc~zlat- tıcaret müdürlüğünde meşgul olmuş- 1 efendi mahdumu Rıza tarafından 50 li- adliyeye verilmişlerdir. 
mak, her s~n.ıf ~alkın ~ıyebıle~egı bır gı- tur. Müsteşar, gece saat 22 de Sirkeci 1 ra teherri.i edilmiştir. l\lekteb himaye Evvelki geceki fırtınada iki ev yıkıldı 
dc1 maddesı _ha.lıne getırmek lazı:ndı_r. istasyonundan kalkan ekspresle ve ya- kurumu bu yardımı münasib c:ekillerde Üskiidarda Kurbalı mahallesinde m:ınnv 

M 1 k t A ı ı 1 ~ Nuriye aid ahşab ev ile Çengelköyünde Yel-
cm e e ımız, vustra ya, Ingı tere nında bir iki teknisyen olduğu ha 'de yoksul talebeye sarfedecektir. kene! sokağında Münire aid 66 mımarnlı ev 

ve Frnnsadan sonra, kasablık hayvan ye- Almanya va hareket etmıstir Mü ~tec.:ar evvelki geceki fırtınada yıkılmışlardır. "insan 
t•, · b k .J d"" " · " • · ;:., "' '1 Kaymakamlar toplantısı ıştırme, a ımınlıan unya uzerınde, Almanyrıda Bremen, Kil ve Rostok"da . ca blr zayiat olmamıştır. Beylerbeyinde şev. 
dördüncü olarak gelmektPdir. Böyle bir inşa edilmekte olan Denizvollarına a!d Istanbula bağlı kaza kaymakamları ki efendi sokağındaki büyük bir selvl de gene 
mPınlekette bu !iata P.t satılması, pek ga- on iki gemının inşa faali~etlerini ted- dün vilayette vali muavini Hüdai Ka- fırtına tesirile yıkılmış, telgraf ve elektrik 
rıh telakki edilecek bir haldir. kik edecek, bu sevahat ,~ 5 giin kadar ratabanın başkanlığında bir toplant.! telle~~ ~~;.:~a :l::~::ırÖlü bulundu 

Bu işlerle ynkından alakadar olan bazı sürecektir. ~ yapmışlardır. Vilayet seferberlik mü- Üsküdarda Toygar Hamza mahnlleslnde 
kimseler şu fikri ileri sürmektedirler: Sadullah Güney, Deniz Bank hrıkkm- dürü Cemalin de i~tirak ettiği bu t~p: oturan Şerife kızı Zehra odasında olü olarak 

Eti, esaslı şekilde ucuzlatmanın tek ça- da sorulan suale cevaben: 'lantıda devam etmekte olan zehırlı bulunmuştur. cesedi muayene eden hı.ikiımı:t 
resi vardır: Bir kooperatif teşkil edile- - Layiha Meclise verilmek i.izere- ga .. zı .. ardan korunma kursları ~a~kında doktoru 1lıi.mıü şübhell gönnü.Ş ve morga 

d 1 l t Z h 1 gaz kııldırılmasına lüzum göstermiştir. Zabıta 
rek mezbaha ıle bir federasyona raptet- ir. Hatta zannederim ki bugün müza-1 goruşme er Y. a.pı m. ış ır. . e ı_r ı. _ tahkikat yapmaktadır. 
mek ... Fcdcras~on, bu islerir. nazımı va- kere edilecekti. Layiha kanuniyet kes- 1 kurslarının ıkıncı devresı bıtmış ve y k 1 h ı 

• 1 d.. d •t·b ·· ·· ·· d ku 1 a a anan ırsız ar 
ziyetini:ie olacak, :bu suretle, müstahsille &ettikten sonra, kanun icablarına göre, un en 1 ı aren uçuncu evre rs a- Emniyet İkinci Şube İkinci Kısım memur-
~üst~hl~k aıasındaki birbirini müte:;;el- ı teşkilata geçileceği muhakkaktır: Yal- :ı .a.çılmıştır. Bundan evv:lki ~rslara ıarı, ıs __ gün evvel bl: nakllyat ambarınm İz· 
sılen ıstısrr.ar eden mutavassıtlar ka1ka- nız, zaman meselesi hakkında hır §ey ıştııak eden ve muvaffakıyet gosteren mire gonderllmek uzere Konya vapuruna 
cak, böylelikle de et fiatlarının yarı ya- söylenemez~ demiştir. halka verilecek olan vesikalar da ha- yükled~~ı sandıkları kırarak birçok p:ııto, 

' 1 y k d h'bl · d - pardesu ve elbise çalan hırsızların Denizyol-
rıya ucuzlaması miimkün olacaktır zır anmı~tır. a ın a sa ı erme ag1- elelerlnd c b c 1 ş-· .. · ıan am en ım ız ema , ur~ru, 

İstanbul mezbahası barsak ve derileri, Denizde iki sandalla tılacaktır. Mehmed Ali, Ahmed ve Bayram olduğunu 
biitun cihan piyasalarında fazla tutulan Bir honu k teablt etmiş ve hırsızları yakalıyarak adl\yeyı 
matalardır. Bunların ihracatının kolav- Y Doktor Rüşdü Çapçı dün vermişlerdir. ------
laştıralması ve dünya piyasalarında i~i Dümen bulundu Toplantılar: 
fiatlarla satışlarının temini de, ayrıca, et Vaniköyün.:le demirli !\~imetihüda Ankaraya gitti 
fiatını ucuzlatmağa m edar olabilecek motörü kaptanı Müstafa kaptan dün İs- Cerrahpaşa hastanesi başhekirr.1 iğin- Tıbbi müsamereler 
tedbirlerdir. t?.nbul liman riya.setine müracaat eue- den Ankara Nümune hastanesi başhe
Şunun veya bunun kanaati her ne 0 _ rek alabura olmuş ufak bir sandalla bü- kiınliğine tayin edilen Doktor Rüştü 

Vapur navlunu, Hopadan sığır 6 ko- lursa olsun bir nn evvel et r· tl ··k b" h b b. d.. C" d.. ··-ı t ·ı A k h . • • , ıa arının ~ u ır gemiye aid a şa ır umcnin . apçı, un og e ı·enı e n ·araya a-
yun 1 lıradır. Tr:ıbzondan sığır beş lira, uctızlatılması için tedbir almak gerektir. mutöriinün bordasına geldiğini ve ge- r"ket etmiştir. 

Gütbane a skeri tababet ta tbikat m ekteb 
.e kllniğ'i baştabibliğinden : 

Her sene on beş günde bir defa yapılm:ısı 
mfttad olan tıbbi müsamerelere yarın öğleden 
sonra saat beş buçukta Gillhane konferans 
ııalonunda başlanacaktır. Arzu buyurnn 
meslekdaşların teşrifleri rica olunur. 

~,. 

20 nıiy e aldığını haber vermiştir. 
yaşında bir lllZ Balk an talebe Ahırkapıda demirli bulunan Rızanın 

K ayboldtı 1 Birliği 1. uruf ugor ~ahib olduğu ve Kazım kaptan tarafın-
B -ı -:lan kullanılan Tayyarıbahri motörü-
ey~g unda Kalyoncukulluğunda Yakında bir Balkan Talebe Birliği nün sandalının fırtınadan dalgalara ka-

Kıymetli doktorumuz, Haydarpaşada 
büyi.ik bir dost kütlesi tarafından uğur
lanmıştır. Üstadı uğurlıyanlar arasın
da, memleketin hemen bütün maruf 
~ahsiyetleri de hazır bulunmuştur. ~ordela sokağı.nda oturan ve Galatada kur~lacaktır .. ~ükr~, Atina, Belgrad pılarak kaybolduğu da liman riy'\Setine 

bır şeker !abrıkasında çalışan 20 yaş- ve Istanbul Ünıversitelileri tarafından ~·ildirilmiştir. Vaniköyi.inde bulunan Rüştü Çapçıya, yeni vazifesinde de 
larında Evdoksiya 6 gün evvel sabah bu hususa dair hazırlanan nizamname sar.dalın bu motöre aid olduö,u tahmin büyük muvaffakiyetler dileriz. 
işin:. gitmek üzere evinden çıkmış ve taslakları m~.badele edilmiş, her dört edilmekte ise de, dümenin hangi gemi- - ....................................... _. __ _ 
o fundenberi görünmemiştir. Kızın memleket Universitesinin talebe ni- ye aid olduğu bilinmemektedir. Açık Teşekkür 

Şehzadebaşı: Ferah si nemada 
Bu gece: FevkalAde mOsnmere 
Hafız BUrhan gecesi şerefine 

M U A L L A Konseri 
Ayrıca lsmail DOmbOllll - Hermine 
Hepşen topluluğu varyeteler vesaire 

Duhuliye Mev c iler Balkoa - koltulılar 
20 35 50 an~e~ 1Evdok~~anın gilınesi muht<>- zamnan:~si tedkik edildikten sonra İs- Çekmece muhafaza mıntak:ı memur- Birçok doktorların teşhis edemediği 

rne uf u;an b ~tün yerlerde kızını a- tan bul Universitelileri tarafından Bal- luğu da. Çekmece önlerinde parçalan- hastalığımı büyük bir vukufla anlayıp ERTUCRUL &ADI TEK 
ra~ış, a .. at u amamış, bunun üzerine kan Talebe Birliği nizamnamesi hazır- mış bir sandal görüldüğünü bildirmiş- bana yeniden hayat bahşeden Gülhane 
polı'"e muracaat etmiştir. lanmıştır. Nizamname halen Cumhuri- tir. Bu sandalın da, nereden ve ne su- T I YAT R OSU 

E d k . , H Ik p t. . hastanesi ckıktorlarından Profesör Bay KADIKÖY (St\re \.'YS) 
" 

0 sıya nın annesi Balasi, dün kı- yel a ar ısı umumi merkezi tara- retle geldiği belli değildir. Nüzhet Şakir Dirisoy'a alenen teşekkür -
zından Beyazıd postanesine verilmiş fından tedkik edilmektedir. Nizamna- Liman riyasetine, dün gece geç vak- etmeyi bir borç biliyorum. (989) Sinemasında 
bir mektub almıştır. Evdoksiya annesi- menin tcdkikinden sonra Talebe Birli- te kadar, limanda ve cı·varda vuku btıl- Pazar tesi gllnll akşamı 

·· d d · - · b k b • kk .. Beşiktaş ta Ortabahçede Dizi B R j I ö 
ne gon er ıgı u me tu da kendiEinin gi bilfiil teşe ul edecektir. Birlik, bu muş başka bir kazaya aid hiçbir ma!U- sokakta 250 numarada ravo • • r 
emin bir yerde ve sıhhatte olduğunu, memleketler gençleri arasındaki te- mat verilmemiştir. Faik Erdem meşhur Vodvil 2 Perde 
merak etmemesini yazmıştır. masları çoğaltmak için ica b eden faali- •iiiiiiiiiiiim•;;;;:;;:;;:==;:--;-:-:----------:-------~~1:._:T_:a_:b.::lo:·_<~G:G~l~g~•~)~P'.._'.i'!_y_:es~t~P_:e:_:rd::e:._ 

Gönderilen mektub Türk harflerile yeti yapacak, sömestr, bayram vesair Sehbar, cazib •e göz kamaştıran yıldız •.•. 
yazılmıştır. Halbuki kızın annesi Ev- tatil günlerinde ~~yahatler tertib edi- M A R L • • 
doksiyanın türkce yazması olmad•ğını, lecck, eserler .. ~uba~eıe. olunacaktır. E N E O 1 E T R 1 C H 
bu mektubun başka birisi tarafından Her se.ne bu Unıversıte~ıler~en muay- Önümüzdeki Pazarteıi ak~amından itibaren en son ve en 
yazıldığını söylemiştir. Zabıta kayıb Yen mıkdarda talebe dıger Universite- K 1 z 1 L İ z D 

mükemmel temsili 

A Ç 1 v kızı aramaktadır. lerde okuyacaklardır. Mübadele sure- S A K A R y A 
tile okuyacak Üniversitelilerin her tür- muhteşem filmi He sinemasında blltnn rekorları kıracaktır. 

Ü niversitede sömestr tatili 

Üniversite bu ayın yirmisinden iti
baren yirmi gün müddetle sömestr ta
tili yapacaktır. 

l.ü ihtiyaçları okuyacakları memleket 
Üniversitelileri tarafından temin edi
lecektir. Balkan Talebe Birliği önümüz
deki ders yılı başına kadar teşkil edil

iş olacaktır. 

Bu g ün 

C.T•s•in•?•uı•a~•ın•ıllll~--
RAIMU ve LUCİEN BARROUX 
tarafından Parisin moda, borsa ve ticaret ASRİ İŞ AD AMI 
alemi, eğlence ve zarafet filmi 

iki saat kahkaha • İlaveten : EKLER JURNAL 
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Haşarat enstitüsü bazı 
yeni haşereler keşfetti 

~ahsullerimizin kalite bakımından bozu mamasını temin 
için bazı madd\:lerin yetiştirilme saha!arı tahdid eclilecek 

hm· li ·•ıır, 14 (Husu- .vı.narı göz habsine aldık. Şimdi bunlar 
t~ - Ziraat ve İk- da Füzaryo adında bir mikrob bulundu. 
leh d Vekaleti mü- Aynı zamanda üzümlerde de Botrütis 
~ as ıslarından ve denilen bir mik.rob bulundu. Mik.robla-
&tıtaat E n s t i t ü - ra gıda zeminleri hazırlanıyor. 
ltı. Profesörlerinden Sonra, Flestiye haşeresi bizim uğrnş-
h Utekkeb bir illn. tığunız işler arasındadır. Tütün mah-
~eYeti pek yakında' sulünü delik deşik ediyor. Bundan bir 
il: trııre gelerek bilu- müddet evvel bır kumpanyanın depo-
~ lıllt Ziraat madde- }arına arız olan bu hastalıktan bizi ha-
~ tnizi alakadar e- berdar ettiler. Tedkikat ve araştırma-

tı bir mevzu üze- ..,.,.., lar yaptık. Ve bu haşerenin düşmanla-
~e ilmi araştır- • ., /1' ~ rını bulduk. Tesbit edilen parazitleri 

ar yapacaktır. 't-f; W 1 bu müesse:seye verdik. Müessesenin 
~eyet, Ege mınta- parazitler vasıtasile yaptığı mücadele 
~1nın her yerinde Em .. az ve hafarat ist~yonunun müdür, miitehassıs 1 tam bir muvaffakiyet verdi. 
~ k klerini derin- ve asıstanları ı Biz buna cBiyoloji mücadele• diyo-
~litecek ve her maddenin istihsal sa- j üz<>rindc yayılışını takib ediniz. İncir ruz. Düşmanı düşmanla yenmek usu-

n hududlandıracaktır. mahsulü, meyva ve sebzeler bu haşe- 1ü ... Türkiyede. muhtelif nebatat ~ize-
la.s Carbi Anadolu haşarat ve emraz is- reden muztarıbdır. Bu hastalık ilk de- rinde ynpacağ·mız mücadele için bu u
la }onunun yaptığı tedkiklere göre fa 931 yı!ında İzmirde görülcli.i. Sonra, sulii tak:b ediyoruz. Her mikrobu, mu
~ tı ~enelerde tütün ve çekirdeksız ü- 932 de Aydında, 936 da Ödemişte, Çal kabil bır mikrob.a yenmek istiyoruz. 
~~tn rnaddelerinin istihsal sahası gc- ,.e Denizlide tesadüf edildi. Simdiki halde onların. arız oldukları 
~ erniş ve bu iki maddenin nefaseti, 

1 
Ege mm takası haricinde daha yirmi düşmanlarına karşı galibiyet ölçü!eri

~ 11e bakımından tehlike geçirecek bir vilayette tedkiklerimize devam edi- 1 ni denivoruz. Laboratuarlnrımızda düş
~1 dar .bir istihale devresine girmiştir.· yoruz. Yani Rizeye ve Ur faya kadar man böcekle; teksır edilmektedir. Son 
dı·hakıka her isteyen vatandaşın, dile-! her mıntakadaki her cins hastalıklar zamanlarda Italyanlar da aynı usulü 
~1~ Yerde çekirdeksiz üzüm istihsaline' hakkında tedkikat yapar, hastalıkların takib etmeğe başladılar. Son bulu.şla
~l ışınası, ziraatten anlamıyan kim- mahiyetini teshil eder. yeni bulduğu- rımızdan biri de. Çeşme civarındaki 
le ~rın ticaret maksadile tütün ekme- muz hastalıklan beynelmilel enstitüye portakal mahsullerimize arız olan bir 
dı~ı is.ti~ali manasız bir .:jekilde artır- tescil ettiririz. haşerenin parazitidir. Bu parazit de 
11\~ 1 ~ıbı mahsulün nefasetini düşür- 931 de 67 mahsul hastalığı, 932 de teksir ediliyor. 
Uştur. 70 haşere, 933 de 58, 934 de 59, 935 de Londrada British Museum ve haşa-

\asCarbi Anadolu emraz ve haşarat ıs- 1 43, 936 da 29, 937 de 24 haşere bulduk r<ıt enstitüsü, Berlinde biyoloji devlet 
~ Yonu direktörü Doktor Nihad Eğri- Eğer dikkat edilecek olursa hastalık müessesesi, Taşkendde pamuk ve ha-

~ bu hususta şunları söylemiştir: nisbetinin azaldığı görülür. 1 şarat enstitüsü, Moskova üniversitesi, 
~~ Bir ilim heyeti İzmire gelerek Son sene ~çinde Aıtemarya'yı bulduk. Leni?grad .. z~raat. en:c;titüsü .. ~liforni-
tı· kık1ere başlıyacaktır. Bu sene yap- Zeytinlere arız olan veremle meşgul ya zıraat unıversıtesı ıle daımı temas
J1rnız tedkikler bize, çekirdeksiz ü-I olduk. larımız vardır. Yeni irtibat tesis ettiği
~~ .sahasının, tütün sahasının genış- 1 Kavun ve yaş meyvalarm çürüme- ıniz müesseseler de vardır. Bittabi kar
~ .1ı:tıni göstermiştir. Üzüm cinsinde i- den sevklerini temin için de ilmi ba- şılıklı ilmi yardımlardan azami surette 

tide bir tereddiden ürkülebilir. kımdan ara.ştırmalar yapıyoruz. Ka- !stifade ediliyor. Son defa Rigada or-
~ nence her maddenin istihsal sahası- vunlar üzerinde tesbit ettii!imiz hase- man \'e haşarat enstitüsile irtibat tesis 
ttı lahdid etmek, mahsulün kalitesini releri kültüre aşıladık, çoğaltılmış mik- ettik.» 
~ tıhafaza etmek lazımdır. Çiftcilik1e iş-
tı!:l etmiyenıerin üzüm, incir gibi ih- Kemaliyeliler 
~sa lüzum gösteren maddelerin istih-

lzmir Halkevi 
Muhitine le uğraşmaları rnenedilınelidir.. Suya 

Yeni haşereler bulundu 
~ ~aşarat istasyonu! son tedkik1eri v t l r d l [ugor 
~ 1ıcesinde bazı yeni haşereler bulmuş Jl.QVUŞ U ar ray Q l O 
~~.bunları beynehnilel enstitüye tescıl Kemaliye (Hususi) - Kazanın su ih- İzmir (Hususi) -

•1;~i.şt.ir. , . .. .. ti yacını temin eden Kadıgölü üzerinde 'İzmir Halkevinin 
)~trn~rk~~~~e. ye.ışen mahs~lun y~zd: 1 fer.ni tesisat vücude gctir!i~~ek içm~. ~~- son . aylar içerisin. 
~~ .ış. ı.kısını haş.ereler, . yuzde y~rmı I yut> un demir borular dahılınde bu tun dekı çalışmaları 
lla Zını ınsanlar yıyor• dıyen garbı A_- 1 mahall<'lere tevzii :çin faaliyete geçilmiş muhitte büyük bir 
ı-...l~~~u emraz ve haşarat ist~yonu dı- ve pr:)jeler hcızırıanmıstır. Sular fenni 1 al:ikavla takib e -
·~r;;to .. D k N"h d Ew "b b hu- • · ~t ru. o t~r ı a grı oz u şartlar dahilinde hP.r eve akıtılacak ve a- dilnıektedir. 2000 

a dıyor kı: çıkta su l:,ırakılmıvac:ıktır. Yeni su tesi- den fazla münev 
~;;-..Alman mil:eh?ssı~ı do~to~ .. B~e- satae K('maliyclil~rin en esaslı ihtiyaç- v~r genç Halke\•ı 
~ uç aydanberı bır haşerenın uzerın- lar. temin edilmiş olac&ktır. kollarında çalışa -
tı~ Uğ~ş~!·o:.. Bu müdhiş bir hasta.~ı~~ rak cidden öğiiniı _ 

111 • l<oyıumuz, tam pamuk mahsuıunu Afyonda yeni bir enstitü ıecek neticeler a1-
) rak edeceği sırada kururnağa başlı- ~ışlardır. 
;~· Evladını, boylu bovuna ölüm dö- yap'ıyor A 1 .. hmir şu:::'t'I reisi 

ta~:: tekrkeden bBa?alar~ gikbi. ~o~tor. a- Afyondan yazılı;or: Ali Çetinkaya halkçıd:~rha0:esi:Je ~~eree devam Y;~7~ 
ıL ga oşuyor. ız pamu ışı uzenn- ·t·· .. b 1 d b ' 1 · kt d' c · d mahku~m ~ t::.- . be . w kız enstı usu ve e e iye ına arının ı- me e ır. ezaevın e ve mev -
~ """ bır seneden n ugraşıvoruz. 
& ttabi ilmi bakımdan.. haşerelerle na- halesi yapılmışiır. Binasını Afyon l.i- k~r~.ar için ışı~ k~~sla~ı. açılmış, bir de 
~l. rnUcadele edileceğini köylüye gös- sesine vererek muvakkaten başka b:~ ~ut~~hane tesıs. eaılmıştır. Almanc~ ve 

l'iyoruz. Çok çalışılması icab eden bir binaya taşınan Dumlupınar ilkmektebı ıngılızce kurslarıle orta okulu ve lıseyi 
ltıesıek... ile yeni hastane binalarının da pla~ları 1 bütünleme kurslarenda derslere devam 
~k vereminin Türkiyede, mahsul hazırlanmaktadır. ~ilmektedir. Musevi mekteblerinde de 

du- Şu moda insanın aklına 
it tgunluk verecek şeyler 

•d ~d· 1) or füısan Bey .. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

. .. A vrupada şıklığa fazla 
di~)kÜn bayanlar şimdi göz
lerini. .• 

. .. elbiselerınin rengine gö
re boyuyorlarlIU§. 

Hasan Bey - Bu yeni bir 
feY değil azizim, böyle kadın
lar pek eski zamanlardanberl 
ıö.z boyarlar. 

Yurdda imar faaliyeti 
Emette yeni inşaatla yepyeni bir mahalle kuruldu, 

Sivas-Erzurum yolunda kışın da çalışılacak 

Son günlerde Emet' de inşaat faaliyeti .artmıştır. :Son bir sene ıçınae de bir 
hayli bina yaptırılmıştır. Eğer halkın geliri artarsa bu inşaat bu yıl daha 
fazla olacakhr. Yukarıki resimdı so-ı bir s.,,. çınde yapılan evlerle vücude 
gelen Cumhuriyet mahallesi görülmektedir. 

Sıvas triususi) - ;:,ıvas - Erzurum - Kafkas demiryolu üzerindeki ı Div.rik, 
Kemah, Erzincan, Erzurum istikametlerinde kışın yaklaşması dolayısile, kış me
saisi için tedabir ve tertibat alınmıştır. Hat ferşiyatı büyük bir hızla devam 
etmektedir. Hat haziranda Kemaha, eyl Ul sonlarında da Erzıncana varacaktır. 

Sivas - Erzurum - Kafkas demiryolun un en çetin kısımlanııı Divrik - Kemah 
arası teşkil etmektedir. Resimde, Sivas - Erzurum yolunda bir tren köprüsü gö
rülmektedir. ------· ·-----

Bir büyük 
kalblilik 

Heyecanlı bir av 
macerası 

Bir hayır sa:.ibi evini yoksul Bir ayı lir avcırı ka> alara 
mekteb çucuklarına çarparak l:e:ini kırdı ve 

vak: etti ö1dürdü 
Ezine (Hususi) - Pamukçuzade Mem

duh bir tesis yaparak senede 250 lira ira
dı olan evini kaza mekteblerinde okuyan 
yoksul talebenin kitab ve giyimlerini te
min iç!n vakfetmiştir. Bu tesis kaza ha
kimi ile belediye reısi ve maarif memu
runun müşterek idaresi altında devam 
edecektir. Vakfedilen ev Karşıyakadadır. 
Gazı okulunda maarif memuru Şera

feddin Uysalın davetile ve bütün çocuk 
velilerinin iştirakile bir toplantı yapıl

mıştır. Toplantıda kaza mekteblerinde 
gıdalandınlması ve beslenmesi icab eden 
35 çocuk bulunduğu mevzuu bahsedile
rek bunların giydirilmesi ve yedirilmesi 
için çalışılması kararlaştırılmış, bir de 
himaye< heyeti kurulmuştur. 

Bir çobana yıldırım çarpll 
Gümüşhacıköyün Beden köyünde 

koyunlarını gütmekte olan bir Ç<>bana 
yıldırım çarparak öldürmüştür. 

Türk harsı kursları açılmıştır. 
Bundan maada, san'atkarların bilgile

rini arttırmak için açılan motör kursile 

daktilo kursu büy\ik blr alaka görmüş -
tür. Halkevinin rnuhtei.if kurslarına 1500 

kişi daimi surette devam etmektedir. 

Halkevinin de~erli ba~kanı Bayan Şe
hinıe Yunus, bütün kolların ve bilhassa 

içtimai yardım kolunun muvaffak olması 

için ciddi bir çalışma programı hazırla -

mıştır. 

Parti sekreterliğinden İzmir Halk
evi başkanlığına geien bir mektubda; İz
mir Halkevinin çalışmalennın zevkle ta

kib edildiği bildirılmiş; Partinin halk ter

biyesi bakımından önem verdiği Karagöz 

oyununa da yer v&ilmesi istenmiştir. 

Muş muhabirimiz yazıyor: Akçan na -
hiyesine bağlı Kızılmescid köyü halkın -
dan Baran adında birisi tazısı ile avlan -
mıya çık:yor, dolaşa dola~ bir dereye ini
yor. D{'re içindeki küçük bir meşe fun -
dalığına giriyor. Birdenbi re bir ayı He 
karşılaŞlyor. Ayı ani olarak Baranın ü
zerine atılıyor ve birbirlerinin bellerin -
den kavrıyarak mücadE'leye başlıyorlar. 

Vahşi ayının dişleri altınrla yara bere 
içindr k:ıla:ı Buan fazla kan kaybediyor 
ve takatsızliğini hissedince bağırıyor. Bu 
sefor tazı da mücadeleye iştirak ediyor ve 
ayının sırtına atlıyor. Bundan daha ziya
de hidciete gelen ayı Baranı kaldırdığı 

-gibi yüksek bir kayanın üzerine çalıyor 
ve zavallı Baranın belkemiği iki parça 
oluyor ve kendinden geçiyor. Ayı yerde 
bitap yatan Baranı muayene ediyor ve 
göğsünü dinliyor. Öldüğüne kani olduk
tan sonra suratına C!a üç beş tokad aşke • 
diyor. Ve büyükçe bir taş getirerek göğ
sü tizerine bırakıyor, yüzüne de tükü • 
rüyor ve tazıyı kovalaınıya başlıyor. Ta
bii tazıya yetişemiyor. Hassas tazı köye 
gidi)'or, havlıyor, bir takım vaziyetler a-
lıyor ve köyliiyft nrkasına toplıyarak yo
la koyuluyor. Köylü lcr bu hayvancağıza 
takıben dereye geliyorlar, Baranı eninler 

içiııde buluyorlar. Ba.ran başından geçe
ni söylüyor ve köye getiriliyor. Fakat ·üt 

saat sonra ölüyor. Köylü her ne kadar 
ayıyı arıyorsa da bulamıyorlar. 

Gemlikte b. r bisiklet kazası 
Gemlık (Hususi) - Cavid adınd& 

bir genç bisikletle mahalleler arasında 
dolaşırken Gıridli Hüseyin oğlu Ali a
dında 16 yaşında bir çocuğa çarpmış, 
yere düşürmüş ve başının üzerinden 
geçmiştir. Cavid yakalanmış, hakkında 
kanuni takibata başlanmıştır. 
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B ay cA• miyob gözlerile yanı 

başındakinin gazetesine bakar. 
Otuz altı puntu ile dizilmiş cİngiltere> 
kelimesini okur. B<ıy .a. ye raslar. 

- Vay cB> sen mısin? 
- Benim cA> cığım .. Ne var? 
- Bilmem şimdi gazetede gördüm. c İn-

giltere, den bahis bir ha"adis var. Aca
ba İngiltere harb mi açıyor? 

Ayrılırlar. Bay cB> Bay .c, yi görür. 
- Haberin var mı? 
- ~e oldu? 
- Şimdi Bay cA> dan duydum. İngil-

tere ilam harbediyormuş. 
Ayrılırlar. Bay cC> Bay cD> ile bulu

şur. 

- İngiltere ilanı J;aı betmiş. Herh~e 
İtalyaya karşı olacak. 

Ayrılırlar. Bay .o, 
- Ha\'adıs :fena! 

- Ne o? 
- İngiltere İtaJyaya ilanı harbctmiş. 

Herhalde bu işe Almanya ve Fransa da 
karışacaklardır. 

Ayrılırlar. Bay cE• nhı Bay c:F• 
randevusu vardır. 

- Seni beklettim cF•, fakat affet, ka
fam günün. haberlerile o k2dar meşgul 
ki.. 

Güneşta zaman zaman görünen 
lekeler 

Güneşte zaman 
zaman göze çarpan 
bir takım lekeler 
vardır. Bunun se
bebi şimdiye ka
dar makul bir şe
kilde izah edile-
memiştir. Beş sene 
devanı eden, sonra 
(6-7) sene kaybo
lan veya azalan bu 
lekeler belirdiği 

zaman kürenin harareti ve havanın elek
trikiyeti artmaktadır. Lekeler kaybolun-
ca hararet te azalmaktadır. 

* "'·· Bir radyom zerresinin 
yap~bilecaği hararet 

OUnyad1 mevcud He;yom 
gazmrn mikd~rı 

Balonları şişir
meye yarıyan, fa
kat ancak Ameri
kada .kili mikdar
da bulunabilen 

Kilçük bir mik
dar radyomun her 
hangi bir tahav -
vül neticesinde 
husule getirebile
Cf'ği hararet, mil· 
yon!arca kilo o -
dun kömürü tara
fından meydana 

Bir çocuk yuvasını 
Yıkmak isi/gen 
Erkek •• 
Ankarada oturan bir okuyucum, adı A 

hartı ile b&flıyan bir genç kadın hayııtm
dan fik.Ayetci, bana geçen ömrünün kü
çük bir tablosunu yapıyor. Hülasa ede
yim: 

- Pek genç yaflllda yüzünü bir defa 
bile ıörmedlt:l bir adamla evlenmiş, bu 
adam çirkindir, yaşlıdır, h"YSuzdur, ve 
§imdi aradan on on beş yıl geçtikten son
ra büsbütün ihtiyarlamış, çlrkinleşmı,, 
hiaslzle~l§tlr. 

Okuyucumun tkl çocutu var, ikisi de 
melı:tebde, neredeyse liseye girecekler. 
sırf onların hatırı için, onları yuvasız ve. 
ya annesiz, yahud babasız bırakmamak 
için yıllarca bu vaziyete tahammül etmiş, 
fakat §imdi... 
Kartısına bir genç erlı:ek çıkınca dü

şünmeye ba§)amış. 

Bu genç erkeği !azla güzel, zengin, ha
yat gönnüt sanmaşınıe, sadece kadına 

kartı hürmetlı:Ar, muıflk davranıyor, vic
danlı görünüyor, ve okuyucumu cezbedip 
düşündürten de bu hassaları .. 

- Bu adamı seviyorum, amma yuvamı 
mı tercih edeyim, onu mu? Bu nott.ada 
mütereddidim, diyor. • 

• Okuyucum kendi yaşını söylemeyi u
nutmuş, fakat anlattığı vak'alara bakarak 
ben onu otuz sularında tahmin ediyorum. 
Bu noktayı ka)'cletUkteıı sonra muh!ıke
QJe edelim.: 

Erkekler, 
Evll kadınlarda, memnu birer meyva 

culbesl bulurlar. 
Bence .genç erkeğin, okuyucuma k::ırşı 

aıa~nı artıran sebeblerden birisi de 
budur. 

Bu sebebin ortadan kalktığı gün okuy11-
cum, kendisine sokulan erkeğin sevgisin
de, hayli mühim bir ekalllş sezecektir. 

sonra, okuyucum, .genç. dediği erke~in 
yaşını blldirmeyt de ihmal etmiş. Fakat 
ben, bu delllı:anhnın, okuyucumdan olduk
ca genç olduğunu tahmin ediyorum. 

o takdirde, senelerin tahribatına, bu 
genç erkekten evvel utrıyacalt olan oku
yucum, ilerde, bugün kocasının IcJnde bu
lunduğu vaziyete düşecek, binaenaleyh, 
hem ihtiyar kocasını, terkedllmen!n acısi
le bUyült bir fell'lkete uğratmaktan, ve bu 
yüzden vicdan azabı duymaktan kurtul
mak, hem inkisarla bitecek bir maceraya 
girmekten, ve bunun ıztırabını çekmek·· 
ten kurtulmak, hem de çocuklarının hal
lerini ve lstlkballerlnl tehlikeye sokmanın 
vebalini çekmekten kurtulmak istiyorsa, 
bugün gördtiğü hürmetin ve şefkatin ca
zibesine kapılmaktan korunmalıdır. Oku
yucumun sualinden de anlıyorum ki. bah
settiği genç delikanlı ile aralarındaki mfi. 
nasebet henüz, yıkllamıyacak kadar kuv
veUI bir zaaf mahiyetini de almamıştır. 

Binaenaleyh, yapılması lazım gelen en 
münasib hareket, saydığım felliketıeri gö· 
ze aldırabilecek bir zaafın do~ası ıeh
Ukesini de önlemek için, bu meş'um mü
nasebeti W-m samanında derhal kesmek
tir. 

TEYZE 

SON POSTA 

Mr. Sidcbotham 

münaseDetile kısa bir hitabe irad et:rnia 
ve bununla memleketimiz hakkındaki fj
kir lcrini hülasa eylemiştir. Kuvvvetli bit 
hitabete, düşüncelerini ifadede kudre~ 
bir ressam fırçası kadar belagate saJıib 
bulunan Mister Sidebotham Türkiyeyi 
ilk defa gelmekle beraber bunun son de

fa olmaması temennisini izhar ederek sÖ' 
züne başlamış, gördüğü iyi karşılamaY' 
teşekkür etmiş, Türkiyenin başında bU" 
lunan Atatürk için bazan Avrupada ıtul
lanılan cdiktatör. kelimesinin yerin~ 
olmadığını, bilakis onun bütün vasıfl•
rile bir demokrat olduğunu kaydetmiş ~ 
herkes Türkiye gibi olsaydı ve onun gu>i 
akıllıca hareket etseydi bahtiyar olma~· 
ta bcrdeva.'ll kalırdı, diyerek 9i>zlerini b~ 
tirmiştir. 

Bu arada Mister Sidehotham'ın te.nı89 

ve işaret ettiği nokta Türk - İngiliz nıü· 
nasebatı olmustur. İngiliz meslekdaş, 1n· 
giltere ile Türkiyenin zaman zaman doSt 
ve dii§man olliuklannı, son defa İstanbul 
dışında Türkiyenin İngiltereyi mağl6b 
etmesile nihayet bulan bu düşmanlığın 

bundan böyle mütemadiyen inkişaf .,e 
ittisa peyda ederek devam eyliyeceğiDİ 
kaydetmiş ve iyi dostlukların çok defi 
çetin mücadelelerden sonra teessüs eyle
diğini ve kuvvetlend!ğine de işaret et• 
miştir. 

Mist<.r Sidebotham'm temenniler~ 
bir arkadaş mukabele etmiş ve ayni te
mennileri izhar E·ylemiştir. 

Dayakla rekabet yapan 
koltukçular tevkif edild.ler 

Ali Osman ve Muhittin isminde ~ 
koltukcu, Çadırcılarda, Fehmi isminde 
diğer bir ~oltukçuyu, rekabet yüzün'" 
den ç·kan bir kavgada fena halde döti .. 
rnüşlerdir. Suçlular adliyeye verile
rek, Sultanahrned 2 nci sulh cezada 
sorguya çekilmişler ve tevkiflerine ka· 
rar verilmiştir. 
Fehrn~ dayak neticesinde ciğerlerin· 

de iltihab hasıl olduğunu iddia etnıil 
ve muayeneye sevkedilmiştir. 

Adaşmı yarala1an Hasan 
mahkOm oldu 

Edirnekapıda arkadaşı Hasan·, ,,o 
kuruşluk bir alacak meselesinden çı.k811 
münakaşa neticesinde sustalı ile yara
lıyan diğer Hasan, ağır cezada muh•'" 
keme edilerek, 3 sene 6 ay müddetle 
hapse mahkfun edilmiştir. 

___ i_h_ı_H_h_b_a_b __ c_a_ı_,u_ş_la __ r_: ________________________________ D_ü_e_ıı_o __ j 
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rawam "Ben bir bmarhane kaçkınıyım!,, 

• 
işkence iyi netice verdi 
Doktorların elli dört gündür konuşturamadıkları 
Mehmed kapıya koşarak bağırdı : " İmdad, beni 

bunlann elinden kurtarın 1 ,, 
Röportajı ~pan: 

-53-
llehmedde gene sel 

~ Fakat gözlerinin 
~deki korku isln 
ll.ııa ziyadeleşiyor, 
ilaha hızlı nefes alı- b.J-.-..... ~"1 
tor. Kani, Kamilt, 
~rif yavaş yavaş sa. 
)ıyo!',ar: 

- Bir, iki, üç, döt"tı 
beş, nltı, yedi, sekiz, • 
.ıokuz ... 
Sayı ilerledikçe ne. 

fes alması daha sık· 
~şıyor .. 

F ta'tılr Kiipjlr 

Ev işlerinde mahareti olan 
bir bayan 

Edirne okuSf" • 
culanmızdcnl Half& 
diye de şu.mı IO • 

ruyor: 
- MuV4ffak o· 

lacak mıyım? 
Ev işlerinde w 

idaresinde maha -
reti olan bayanlar 
kendilerini muvaf
fak olmuş sayabi • 
lirler. 

Hayale fazla yer veren bir genç .. 
Pangaltıdan Yu -
.uf da k4rakteri -
hin tahlilini <isti • 
11or: 

Sevimli ve ge • 
çimli, intizamı se
ver. Enerjisi pek 

- On beş. Tamam, kuvveW değildir. 
löyJiyecek misin? Tımarhaneden bir manzara Kadın mevzula _ 

Mehmedde gene cevab yok. Her fe- - Şimdi, diyor kalk bakalllll seslen rile alikadar olur. 
h tahammül etmeğe karar vermiş gi- gardiyana! Hayale daha zi -
~ duruyor. Zavallı Mehmed inleye inleye kalkı- yade yer vermiftir. 

- Haydi Şerü, haydi Muammer. Ya- yor. İki tarafa yalpa~a~a yal~~!.a .~o-
btın keratayı! ridor penceresine gidiyo~. Yuzumu.~ 
Zavallı Mehmedi Şerif başından, Mu- acı bir ~~zar fırlatıyor. Bıran ,tered~.ud Zenginlik en sonra gelir 
~er ayağından yakalıyorlar .. karyo- ediyor. Oyle ya hakkı yokınu. 54 gun- Tanuı oku!!UC"'" 
'-nın üstüne uzatıyorlar.. kollarından, lük emek bir dakikada heba olacak. A- lanmızdan M. Gjj,.. 

.btcaklarından sımsıkı yakalıyorlar. Ka- cıyorum doğrusu.. ner de şunlan so-
li ernir vermekte devam ediyor: Fakat ne Kanide, ne Karnikte mer-

- Küçük, çık şu Mehrnedin karnına harnet yok. Azrail gibi yanına sokulu-
ltur bakayım. yorlar: 

Çocuk memnun, gülerek Mehmedın - Seslen! Seslen! Kerata yoksa bili-
hstüne sıçrıyor.. ata biner gibi karnı- yorsun ya .. 
btn üstüne yerleşiyor ve tırıs giden at- Olacak gibi değil. Ne yapsın Meh -
'-tın üstünde sıçnyan süvariler gibi med sesleniyor: 
~anıağa başlıyor. - Gardıyan, gardiyan, gardiyan! 

ruyor: 
- Muvaffak ve 

zengin olacak ,,,.. 
yım? Sevilecek mı 
yim? 

Muvaffaki· 
yet sırrını dersle
rile alakadar ol -Mehmed bu işkenceden kurtulmağa Bizim çocuklar da sesleniyorlar: 

~balamıyor değil. Bu merhametsizle- - Gel.. gardiyan,Niyazi. Jandarma 
l'{ıı elinden yakasını sıyırmak için gel... 
~Ülnkün olanı yapıyor.. kıvım kıvım - Ne oluyor, ne oluyor? 
"'-Vranıyor. Yüzü kıpkırmızı. Alnında Gardiyan Niyazi ile jandarma Ah -

makta sevilmeği de iyi ve dürüst bir ka
rakterde bulabilir. Zengin olmak arzu
su ise bunlardan sonra gelir ki ihtiras 
halinde olmamalıdır. 

*'er taneleri beliriyor .. gözleri bir tuhaf med koşuyorlar. 
Oluyor. Mehmcd bağırıyor: 

Rarnik, yakasından bir iğne çıkardı, - Gelin, beni bunların elinden kur-
Tanzim zevki o:an bir genç 

~ğa uzattı: tarın. Öldürüyorlar. 
l - Al, küçük "1 iğneyi, batır şu ke- Gardiyanla, jandarmanın hayretten 
l'atanın etlerine! ' ağızları bir karış açık, kulaklarma ina-

karnik iğneyi nereden bulmuş, hal- naınıyorlar. 
buki buraya böyle şeylerin girmesi ya- Kini: 
'alt... - Bakın, diyor, nasıl konuşturduk 
İğne küçükte, Mehmedin orasına bu- keratayı.. daha böyle hastanız varsa 

~'ta.sLna batırıyor. gönderin bize.!. . _ .... 
Adamcağızın yüzü mosmor. Şakak - Gardiyan Nıyazı busbutun memnun 

ltrından oluk gibi ter akıyor. bizi mükafatlandırmak istiyor. Kapı~ı 

Bağdad cadde
ıinden ( 306) nu -
marada oturanı o
kuyucumuz da f1' 
auali soruyor: 

- Hangi sat'at4 
atılmalıll'm? 

Tertib ve tan -
zim zevki olduğu
na göre, mühen • 
dis, mimar ve bu· 

~ize öyle acı, öyle kinle bakıyor ki, açıyor, haydi çocuklar, çıkın dışarı. Bı
~ bakışı asla unutamıyacağım. Allah rer sigara için .. bu da benden caba .. 

na benzer mesleklerden birine atılmalı -

dır. ~ bu adamın e'line diişümesin.. Dışarı çıkıyoruz: 
~llahi hepimizi çıtır çıtır yer.. Mehmed l&ıur, homur homurdanı-

IQni kumandaya devam etti: yor. 
""""" Camm fazla seven bir genç 

- Batır batır, daha hızlı batır. Ey çocuklar, bu akşam kendinizi ko- Beyazıddan Kc1.-
ltüçük ~emnun, gözleri parlıyor, ruyun. Uyurken bu a?.a~ bir .. ş~! yap: zım imzaıile ıonı-

'ahşi bir zevkle iğneyi batırmakta de- mazsa ben Faruk degılım. Duşuncemı yOT: 

' ediyor. söylediğim Kani: . Yarabcı kud • 
Odadakilerin hepsi korkunç bir zevk- - Aldırma, bir şey yapamaz, dedı. rette ve daha ce • 

~ bu işkenceyi seyrediyorlar. - Öyle söyleme Kaniciğim. Canı ya- sur "lması lazım -
' l'akat Mehmede de aşkolsun. Bütün nan eşek atı geçer derler. Düşün bir dır. Çekingenlik, 
~ işkenceye rağmen susmakta devam kere, yaptığı suçtan yakasını sıyırmak canını fazla sev • 
~Yor. Kaniye dönüyorum: için Malatyadan kalk buralara gel. 52 mek, icabında la -

- Bırakın diyorum günahtır. Adam- günü abdal rolü oyna. Yüz yüz tamam zım olan hamle ve 
t&ğıza ne g~raziniz v~r? kuyruğuna yaklaşıb yakayı sı~ıraca~- hareketlere mlnJ 

l(fıninin yerine Karnik cevab veri ken pişmiş aşa soğuk su kat.. böyle bır olabilir. 
tor: şey bana karşı yapılsa, herhalde bu o-

' . 

- Kerata inad etmesin. Konuşsun, yunu oynıyanlara hoş geldiniz demez
İeberse dinlemem. Bu akşam ya söyli- dim. 
t~k, ya ölecek. Ölürse cehennemin Karnik yanımıza sokuluyor: . 
ilibine .. dünyadan bir serseri eksik o- - Şu adama ben de acıdım, dıyor, 

Eon Posta 
r otoğraf tahıili kuponu 

lt&r. Memlekette kabadayılık edib bı- fakat ne yapayım. Doktorlara yanıl 
~lt sallarken iyi mi idi? Konuşacak dıklarını anlatmak için bu oyunu ~y
~ısın kerata? nadım. Yoksa Malatyalıya ne garazım 

ısım • • • • • 

.ıa. Şırrak, şırak! Suratına iki tokat aşke- var? 
"'1Yor.. Gardiyan Niyazi ile jandarma Ah -
~ hiehınedin gözlerinden iki damla yaş med de yanımıza yaklaşıyorlar. İkisi -

Adree • • • • • • 

DlKKAT 
ırotograt talılill lçln bu kuponlardan 
5 adedinin göndertıınesl tarttır. 

\·arI~ıyor. Artık tahammül edemi- nin de yüzü gülüyor. 
~eceğirn, gidib gardiyanlara seslene - Niyazi: -······ .. ··--.. -···· .. - ........ - .... - .... _ 
I' tn, kalabalıktan çıkıyorum. Kani ha- - Aşkolsun, dedi. Doktorların 54 işte Bursadan gelmiş bir katil, işte be-

~ffi!iiiiliRi!lifl3~~~Sil; 

~ket:rni gözden kaçırmamış, kolumdan günde konuşturamadıklarını bir gün- yaz zehirle, hem kendisini, hem baş • 
l tuyor. de konuşturdunuz. kalarını zehirleyenler, içimizde en fe-
\ - Yo, Faruk. Sen işimize karışma.. Karnik gülerek: ci akıbet bunlarınki ... 
t Orkuyorsan bir köşeye git otur. Yoksa - Eh evladım, diyor, yedi senelik Şu elinden kaza çıkıb sekiz seneye 
it~n~ olur. Unutma ki böyle yerlerde en tecrübe bu... mahkum olan bile herhalde Kaniden 
~ şey kancıklık, işpiyonluktur. Sigaralar içildi. Bu fevkalade müsa- daha bahtsız değil. Hiç olmazsa haplsa-

tt ehınedin yüzü simsiyah oluyor, ade suiistimal edılmemeli. Haydi gene neden çıkınca bir iş tutabilir. Halbuki 
ıtt:~leri küçülüyor, artık tahammülü odamıza. .. Kani ne yapabilir? Zehir çocuğun ilik-

nıa.rnış: Hiç birimizde uyku yok. Oyle ya ek- lerine kadar işlemiş. 
~;-Bırakın, bırakın vazgeçtim .. Allah serimiz yarın buradan gidiyoruz. Şaka Karnik yanıma yaklaştı: 
'lıa. anızı versin. Bırakın diyorum, diye maka bertaraf, dört gün arkadaşlık -Ben tekrar Bursaya döneceğim. Sen 

Ykırıyor. yaptık. Dört gün yataklarda ikişer Ü· de tımarhaneye gideceksin. Fakat ora-
tiıliet memnun, Kani: çer koyun koyuna yattık. Ne kadar ol- da kalacağını zannetmem. 

, Ç Bırakın, diye emir veriyor.. sa birbirimize ısındık. .~ir tes.a~üf bizi -Neden? Hastayım. Ne kadar has-
t'1 ocuk aşağı iniyor. Yedi Bela bıra- birleştirdi. Gene tesadufler bızı ayıra- tanede kalaca~ınu ne bileyim. 
' ll'or. Kam: cak. Şu odanın içinde kaç çeşid insanız, ( Arkaıı var) 

1'arlhden sayfalar: 

Romayı kurtaran Horas 
.. • » 

Rontaldar (Hora), Albalılıır da (Kürytu) aJındalıi ~~ ~i: 
ler. llti orJa yoine altı lrifi Jöviifecelıti. Fakat bu garih t~al ı~ 
ailenin de hopına gibnedi. Çiinlri Hora.lmın lıu llludetı Kamil, 

Kbyaalardan birine nifanlı btılıınıı70f"Ja. 

Yazan: 

Silih fabrikat6rlerinden başka herkes, 
gitükçe daha korkunç ve yıkıcı bir hal a
lan harbin ortadan kalkmasını ister. Hiç 
değilse mümkün olduğu bdar az zarar
la geçiştirmeyi diler. 

Harbin önüne geçmek için tarihin de
vamınca bir çok ıyi adamlar bir çok ça -
reler bulmuşlardır. Bugün için o çare -
!erden birincisi cMillctler Cemiyeti• dir. 
Fakat mesela ıltl ordunun, hatta iki mil
letin karşılaşması yerine iki taraftan se -
çilecek bir veya bir kaç muharibin dö -
vüşmesini ileri sürenler de çoktur. İki or
duyu çarpıştırnuı.ktansa iki kumanda -
nın dövüşmesini teklif edenler de olmuş-
tur. 
Bazıları bu fikri yeni sanabilirler. Hal

buki bundan ikı bin altı sene kadar ev -
vel tatbik edenler bile olmuştur. Tarihin 
en meşhur düellosu, ayni zamanda bir 
aşk ve aile trajesı olan bu vak'a dünya 
edebiyat tarihine de pek parlak bir şekil
de malolmuştur. 

* Miladdan 743 sene evvel kardeş k.a -
nile sulanarak kurulan Roma şehri az za
manda kuvvet ve şöhret sahibi oldu. 
Romanın üçüncü kralı Tüllüs Hostilyüs; 

o sırada İtalyanın t-n biıyük şehirlerinden 
olan Alba ile harbediyordu. Alba dağ üs
tünde, sadp ve kuvvetli bir kaleye malik
ti. Bir türlü ele geçmiyoı·, harb uza -
dıkça uzayordu. 

İki taraf da usandı. O zamana kacar ki
min galib ve kimin mağlüb olduğu bir 
türlü kestirHememişti. Bunu tayin et -
mek için bir çare düşündüler. Dediler ki: 

- iki taraftan üçer adam seçilsin. Bun
lar herkesin gözü önünde dövüşsünler. 
Hangi taraf galib gelirse diğer taraf ona 
boyun eğsin! 

Bu teklif kabul edildi. Her. iki şehir de 
en usta, en cesur ve kuvvetli askerlerini 
seçecC'klerdi. 
Romalılar (Horas), Albalılar da (Kür

yas) adındaki üçüzleri ayırdılar. Bu ga
• .- cesadüf iki ailenin hoşuna gitmedi. 

l Çünkü Horasların kız kardeşi Kamil, 
Küryaslardan birine nişanlı bulunuyor -
du. Küryasların kız kardeşi Sabin de Ho
raslardan birinin karısıydı. 

1',akat vatan sevgisi ve vazife onların te 
reddüdlerıni çabuk savuşturdu. İhtiyar 
Horas. karısıle kızının göz yaşları karşı
sında üç oğluna üç kılıç verdi ve onlara 
vatan uğurunda kiminle olursa olsun dö
vüşeceklerine, kaynıyacaklarına yemin 
ettirdi. 
Küryasların da yürekleri ayni duy -

gularla çarpıyordu. Tayin edilen gün ve 
saat geldi. 

İki şehrin halkı, askerleri, kumandan 
ve kralları açık bir ovada karşı karşıya 
durdular. Ondan sonra borular çalındı ve 
iki tarafın üçüzleri meydana çıktılar. 

Meşhur ressam Davidin Luvr müzesin
deki tablosuna göre, başlarında tepeleri 
horoz ibiği şekJinde tüylü tolgalan, ar -
kalarında dızlerinin biraz yukarısına ka
dar !nen beyaz ve geniş gömlekleri, göm
leklerinin i.istünde de yalnız gövdeyi 'kap 
lıysn kolsuz zırhları vardı. Ayaklarına 

C'ski Romalılarda olduğu gibi sandal giy
mişlerdi. 

Silahları, mızrak, kılıç ve kalkandı. 
Altı silfıhşör karşılıklı kapıştılar. 

Her iki taraf da birer saf halinde dö
vüşüyordu. Hele Küryaslarm ustalıkla -

Turan Can 

nna diyecek yokıu. ftorulardm ikisini 
öldürdüler. Keııdileri de yaralandılar; 11-
kin yaralan hafifdi. 

Albalılar, zafer aevincile çılgın gibiy -
diler. Romalılar tarafında derin bir ses -
sizlik vardı. Ustelik henüz sağ ve sağlam 
olan üçüncü Horas da kaçmağa başla -
mıştı. Romalılar buna çok kızdılar. Bir 
Romalının yenilmesi veya ölmesi tabii o
labilirdi. Fakat kaçması hiç bir 6Uretle 
affedilemezdi. İhtiyar Horas bile oğluna 
lanet etmiye başlamıştı. 

Lakin birdenbire onun geri döndüğü 
görüldü. Küryaslardan birinin üstüne ya
lın kılıç saldırıyordu. Küryaslar onu ko -
va1arken birbirlerinden uzaklaştıkları 
için saflarını bozmuş bulunuyorlardı. Za
ten yaralıydılar ve her biri tek başına 
Horasla baş edemezlerdi. 

Horas meydanda ölü olarak yatan kar· 
deşlerini gördükçe daha korkunç bir 
hırsla dövüşüyordu. 

Küryaslardan birıni yere serdi. 
Onun imdadına gelen ikincisile de dö

vüştü; onu da öldürdü. Üçüncüsünü öl -
dürmek hepsinden kolay oldu ye harb 
meydanında tek başına ayakta kaldığı 

görüldü. 
Biraz önce zafer sevincile coşan Alba -

lıların ağızları açık kaldı, gözleri deh -
şetle büyüdü. Buna karşılık biraz önce 
tasalı, başları eğik duran Romalılar ara
sında çılgın sevinç sesleri yükseldi. 

Horas, adet olduğu üze~. mağlub ettiği 
düşmanların zırhlarını aldı. Kardeşleri -
nin intikamını almış ve vatanını kurtar
mış olduğu halde Romaya döndü. 
Kız kardeşi Kamil harbin sonunu me

rak etmişti. Neticeyi öğrenmek için dışa· 
rı fırladı. Erkek kardeşile karşılaştı ve 
ona nişarılısını sordu. Fakat ayni zaman
da erkek kardeşinin elinde nişanlısının 
zırhını gördü. Bir çığlık attı, hüngür hün
gür ağlamağa başladı. 

Horas kendi zaferini ve vatanının kur
tuluşunu tebrik etmesini istiyordu. Böy
ıa bir günde ana, baba, kardeş ve sevgi • 
liden önce vatanı düşünmek lazımdı. Bun
dan başka Küryaslar, iki Horasları öl -
dürmekten çekinmışler miydi? 

Horas birdenbire ateş kesildi. Henüz 
kanlı olan kılıcını çekti. Kız kardeşinin 
üstüne yürüdü. Bir vuruşta onu cansız 
yere serdi ve haykırdı: 

- Dü9man için göz yaşı döken her Ro
malı böyle ölsün! 

Kral her şeye rağmen onun bu hare -
kctini büyük bir suç saydı. Horası ya -
kalattı; idama mahkum etti. 

Zavallı ihtiyar Horas ayni günde iki 
oğlunu ve bir kızını kı:ıybetmişti. Şimdi 

hayatta kalan son çocuğunun da hay -
dudlar gibı idam olunduğunu görecekti. 
İhtiyar Horas halkın hakemliğine mü

racaat etti. Halk toplandı. Ve Romayı 
kurtaran genci affetti. Fakat babası ona 
her halde bir ceza verilmesi lazım oldu
ğunu ileri sürdü. Oğluna, işlediği cinş -
yettPn dolayı löbe ettirmek için jugdan 
geçirtm ğe karar verdi: 

Jug, boyunduruk demektir. Eski Ro -
malılar ve Golvalılor iki amudi mızrak 
üzerıne 'iiçüncü bir mızrağı insan bovun
dan daha ac;ağı bir vüksek!ıkte ufki ola -
rak koyarlar. harbde mai?Jfıb olanları o
nun altından kolları arkalarına bağlı ol
duğu halde gPçirir!erdi. 

Horas da ıaferin verdiği gurura yenil
( Devamı 14 üncü ıayf adcı) 
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Eğlence 
·ehirlerinde 60 

Paris ve Pariste bugünkü 
• •• •• apaş kahvelerinin ıçyuzu 

Seyyah şehirlerinde yabancıları nerelere götürürler, 
»der iÖaterirler, gözlerini nasıl boyarlar? 

- 15 - rJni, apaş kahvelerini, müzikholleri gör-
İlk defa gidilen her memleket, türlü mek için ıçleri t it rer . 

türlü gezilir: ÇocukkeL hemen h iç birimizin elinden 
Bir arkeoloji alimi, gittiği yerlerde baş- düşmiyen altmış beş santimlik arabacı 

ka şeyler arar; bir fen adamı o m emleketi romanlarındaid korkunç şatolar, bodrum 
başka gözle görür; yeni evlenmiş iki genç meyhaneleri, köprü altlan bugünkü Pa
başka türlü gezer; eğlenmeye gelen bir risin havasına, ruhuna göre yaşamasına 
adamın aradığı başkadır; bir kumarbaz imkan da, lüzum da kalmıyan birer efsa
ctripo> }ardan kurtulup da sağına solu - nedir; fakat içeris.ine ot doldurulmuş 
na bakmıya vakit bulamaz. Bir doktor, kaplan postları gibi, bütün bu efsane -
bir artist, bir makineci, hepsi kendi işi- lerin ıçerisi de tıka basa ckomedi> lerle 
ne, kendi zevklt:rine uygun düşecek şey- doldurulmuştur. 

lere göz kulak olurlar. Parise gelen her turistin önüne ilk ön-
Bir de cturist> ler vardır. Bunların ço- ce bu, sürülür. 

ğu yeni yeni memleketler görmek için Zevk düşkünlerinin. bu bir türlü ko
yola çıkarlar; kimisi çok zengindir, başka camak bilmiyen gözdesi de eski şöhretini, 
işi yoktur; kimısi yılın sekiz on ayında asırlardanberi kendini besliyen müşte -
çalışır. bir iki ay da se~ .ıhate çıkar; bun- rilerinı, hemen hemf'n hep böylelikle el
ların hemen hepsi de görmüş olmak için, den kaçırınanuı.ya çalış'ir; altmışına ge
kencii memleketlerine döndükleri zaman: Up de haltı dudaklarından boyası, gözle-

- Tatili cN'is> de geçirdım!.. rinden sürmesi, saçlarından coksijen> i 
Demek içın belli başlı bütün büyük şe- eksik olmıyan zavallılar gibi. 

hirlere uğrarlar; sonra, laf arasında bir Bugünldi apaş kahveleri, iste o efsane-
sırasını gr:tirip: lerin sanki bir mumyasıdır. Bunlar, Pa -

- Napoliye de gittim; cPompeh ha - rise gelen bir Amerikalıyı boş döndür -
rabelerını gezdik. memek i)in kurulmuş, adeta tiyatro gibi, 

Diye s!ze bir de donmu~ clav> parçası Cıl taoyunu gibi hayvanr.l bahçesi gibi 
gösterirler! müştC'ri bekliyen birer müessesedir. Ba-

Bunlar ıçin fıdeta ckl:t~ik:. bir gezme yağı zamanlarda kapalıdır; bomboştur. 
programları yapılmıştır. Gidecekleri Turizm acentalarından biriı:i: 
memleketlerin de bir listesi vardır. Ora - - Bu gece saat birde geli) oruz. 
rada gezip dolaşacakları yerler de önce- n:ye haber verince canlanır. Dekoru 
den bellidir. Müzeleri, sarayları, üni - eski apaş meyhanelerine brnzesin diye 
versiteleri de gezerler; kıliseleri, eskiden karanlık merdivenlerden ininlen bu kuy
kalma büyük binaları da görürler. Yük- tu yerler, tam o c;attc ı>C'ılır; başları kas -
sek bir dağ varsa oraya da çıkarlar; eski ketli, boyunlarına birer mendil bağlan
bir şehrin yıkıntıları kalmışsa oraya da mış erkekler, façJannın ucu çengel çen
giderler: sonra tiyatroları, kabareleri, ı:;el taranmış, gözlerinin kenarı çürük gi
müzıkholleri de dolaşırlar. bi siyaha boyalı kadınlar, tahta masa -

Zaten her şehir, nasıl demeli bilmem, ların etrafına dizilir. İçlerinden birisi a
iki yüzlüdür: Birisi orada yaşıyanların, kordeon çalar, öteki de hastalıklı kısık 
y~rhl~rin bi.l~i~leri, makyajsız, boyasız I Kr sesle şarkı söyler. Kadını saçlarından 
bır yuz ... Bırısı de yabancıların gözüne Ct kcn, yerlere yuvarlıyan, sonra da du
güzel görünmek, onların hoşuna gitmek c1ak dudağa g<'tircn danslar .. Ara yerde 
istiyı>n yüz ... Hemen hemen kadınlar gi- hır de yalancıktan kavga .. üç beş küfür .. 
bi işte ... Onların da sabahleyin yataktan İşte temaşa, tamam!.. 
kalktıkları zaman bambaşka halleri. son- Her yerde, hatta İstanbulda da biraz 
ra odalarını toplarken, yemeklerini hazır- böyledir. Turistlerin klf.sik gezintisi: 
larkC'n, sonra da sokağa çıkarken, misafir- Su'tanahmedde. Ayasofya civarında, sa
lerini karşılarken gene başka başka kı - raylardrn, müzelerden başlar; sonra da 
lıkları, kıyafetleri (J!duğu g:bi, şehirler de, Rdimekapıya, Kariye cam!me, hazan da 
tıpkı onlar gibi yabancı gözlere hoş gö- Eyübsultana kadar uzanır ... Bunun bir de 
rünmiye çalışırlar, süslenirler, üstelik gızli yüzü vardır: 
çok defa kendilenni beğendirmek için Dönüşte, denizden geliyordum. Benim 
büsbütün tanınmaz bir ren!;e girerler. bindi im vapurda Baalbek harabelerini 

Yola çıkan herkes, o zamana kadar, iyi ga1.meğe giden turh;tler, I-Plerınage için 
kötü, her a~ızdan bir bac:ka masal dinle- ~·ola çıkmış papazlar vardı. İçlerinden bir 
miştir. Gittiği yerlerde de hep onları gör- ikisi ağzından >.cıçı:rdı; her kim vadet -
mek isterler, hPp onlar~ ararlar. Venedi - mış ise etmiş; bun!ara: 
ğe gıden gondollarla gezmC'k, cbarkaroh -- lstanbula ~ıdince size harem ha -
dınlemck hevC's'ndedirler Atinaya gidrn yatını, peceli kadınları, odalıkları, ha -
cAkropoh u sorarlar; İ tanbula gelen - remJğnlarını göstereceğiz. 
Ier camileri, sarayları, Ayasofya müze - Demişler. Bu zavallılar da inanmış, Pi
sini görmeden cdemezkr Parise giclım - ycrlotıye ilham veren mezarlıkları, ka -
ler? .. Onlar da çocukluklarında kim bi- f s arkasında kasnak işliyen cariyeleri 
lir ne kadar roman okumuşlardır; hayal- girrC'ceğiz, diye hepsi de heyecan içinde 
lerinue o romanlardan, sinemalardan, a- C'ırpınıyorlordı. 1stanbula geldikten, ge
ğızdan ağıza cluvdukları maceralardan zıp gördükten sonra elbet onlar da al -
kim bi~r ne> ızler kalmı~tır Parise ayak dal"'dıklarını anlarlar, diye zannederse -
basar basmaz i te o hayallerin birdenbire n ·z, yanılan siz olursunuz. Bu zavallı tu
canlonıverme~inı b~klerler; hep onu a - ristlere, tıpkı öyle bildikleri gibi, iste -
rarlar. Müzderden, operadan, cFontei - dikleri gibi bir İstanbul gösterecek, bü
nebleu> den, c Versail1es> dan sonra, bel- tün o peçelerle örtülü, kafeslerle örülü, 
ki de bazan drıha evvel gece meyhanele- tütsülerle dumanlanmış hayallere uy -

" Atatürk ve 
modern Türkiye,, 
l b A. c-o' - ~) 

Bir Fransız muharriri 
hakkımızda değerli bir 

eser yazdı 
Fransız muharrirlerinden, Gerard 

Tongas, cAtatürk ve modern Türkiye· 
nin hakiki çehresi> serlevhası altında 
güzel bir kitab neşretmüıtir. İyi bir ka
ğıda basılan ve Atatürkle Ankara ve 
İstanbulun güzel üç manzarası ilave e
dilmiş olan bu kitab, on bir kısımdan 
mürekkebdir. Bu kısımlar şunlardır: 

Türkiyeyi tanımağa ve sevıneğe ııi
çin m ecburuz; Kemal Atatürk, hayatı 
ve felsefesi; Ankara, Ti'.trkiyenin yeni-
1€Şllle sembolü; Türkiyenin istikb:ıli ve 
su m eselesi; Türkiyenin ziraat politika
sı; İnkılab enstitüsü; T ürkiyenin sana
yileşmesi; Türkiye, ziraat ve hayvan ye 
tic:t irme memleketi· TürkiYe-Fransa li J • 

iktısadi rabıtası· netice· Atatürk T ürki-
' ' yenin tarihi kronolojisi. 

B . Tongas, bu bahislerinde T ürkiye
nin yenileşme hareketlerini kısa fakat 
veciz ifadeler le canlandırmıs ve Türki
yenin bugüne kadar takib ~ttiği siya
seti güzel cümlelerle methetmiştir. 

En sonra Fransa ile Türkive arası'1da 
t:Jhaddüs eden Hatay itilifını teşrih 
ederek Hatayın Türk ve bu ihti~afın 
halli hususunda Türkiyenin gösterdiği 
hüsnü niyetin şayanı takdir olduğunu 
yazmaktadır. 

K itaba bundan başka 1923 den 1936 
senesine kadar Türkiye ile Fransa ara
sındaki ticari vaziyeti gösteren bir ccd
vel de ilave edilmiştir. 

Ayrıca bu kitabın cŞark memleket
lerini etüd için dökümanlar» seri<:;iHin 
flk kitabı olduğu da kaydedilmektedir. 
Bitaraf ve bilgili bir kafava mali'k ol
duğu anlaşılan Fransız müellifin:n bu 
kitablarının, şarkı etüd etmek isteyen 
Pcnebiler için itimad edilecek bir kay
nak olacağı muhakkaktır. 

Muammer Eriş bu akşam Ankaraya 

döniiyor 

İş Bankası umum müdürü Muammer 
Eriş dtin Ankaıadan İstanbu a ge miş, 
doğru İş Bankası İı:,tarıbu: şubesine gi
derek şube müdürü Yusuf Ziya ile bir 
müddet görüşmiiş, Banka muamelatına 
aid bazı izahat almış ve banka iş1erile 
meşgul olmuştur. 

Muammer Eriş bu akşam Ankaraya 
dönecektir. ................. _ _. ....... ---. .......... -...... .. 
gun bir kaç saat geçirtecek gizli gizli 
ckumpanyalar., bu lmmpanyaların <;la o 
İŞP uygun cartistleri>. cdekorları> , cak -
sp,;ııvar> !arı var<lır. Rey<ığlunda, yan so
kakların birinde, basık tavanlı bir eve gö
tiiruı lcr. Duvarlarda i<öşei<>ri yazılı, or -
taları resimli, Acem, işi bezler, pencere
lerde Şam kum~şından perdeler, köşe -
lerde birer sedir, yc:rde bir frenk halısı, 
ortada bakır mangal, tavanda bir kan -
d:l, raflarda bir iki kitab, bir buhurdan, 
bir çubuk ... Bir kaç tane c!iışkün kadın 
da bu uydurma şark odasında nargile içi
yor ... Tefli, udlu bir çalgı, o çalgının ya
:nısıra bir de çıftetelli, işte onların c Klod 
Farerden> öğrendikleri İstanbul... Bu 
zavallılar, kendi memleketlerine döndük
leri zaman da gene bunu sayıklarlar; o 
saçmalara kim bilir kendi!eri de daha ne
lı r katarlar ... 

İstanbula gdt:nlerin çoğu nereden bul
muşlarsa bulmuşlar, işte böyle gizli bir 
kaç evin yerini öğrenmişlerdir. 

Buraya gelir gelmez ilkönce so-
rup araştırdıkları budur. Turist-
leri eğlendirmek ıçın, Eyübsul -
tanda güvercinlere mısır serpenler kadar 
mahalle aralarında çingene çocuklannı 

oynatanlar, toprak sokakları, kaldırım

sız yoiları gezdirenler, bu yüzden para 
kazanalar da çoktur. 

Yalnız bizde değil, dünyanın her ye -
rinde, her büyük şehirde buna benzer, 
hatta bundan daha gülünç, daha saçma 
neler vardır. Nedense seyyahlar da çok 
defa, hep böyle şeyleri ararlar, hep bun
lardan ho~ anırlar ... 

Parise gelen bir ynbancının, kendisini 
pir aşkına gezdirecek tanıdığı yoksa ya 
bir tercüman bulur; yahud eline bir ha
rita alıp sokak sokak dolaşır; köşebaşla -
rında polislerden, gelip geçenlerden yol 
sorar, sağlık ister. Bir de seyahat acen -
talan vardır ki herkesi kendi zevkine, 
kendi mesleğine, hatta biraz da milli -
yetlerine göre gezdirir, eğlendirir ... 

Kemal Ragıb Emon 

C M Ü Z A -H ::J 
Bir evrak çantasmm hatıraları 

Yazan: ismet Hulusi 
Zaman beni ne ka

dar yıprattırmış. Es
ki halim gözlerimin 
önüne geliyor da şim
diki kendimi adeta 
tanıyamıyorum. On 
sene evvel bir dük -
ktın camekanında 

idim .. Bir gün dük -

kana giren kalantor 

bir adam beni eline 

aldı. Evirdi, baktı, çe 

virdi, baktı. 

- İyi, dedi, kaça? 

Dükkan sahibi al 

yanaklı şişman bir 

Rumdu. 

- Vcreceyim sizin 

isin elli liraya! 

Başkaları gibi: 
- Çok! 
Demedi. 
- Bu olmaz, daha ucuzunu ver ! 
Demedi. 
- Alıyorum, dedi, ve koltuğuna koy

du; elli lirayı tıkır tıkır saydı. Benimle 
birlikte dükkandan çıktı. 

Ertesi gün sahibim içime bir çok şeyler 
koydu. Neler koyduğunu birbir sayamı -
yacağım .. Para derseniz gırla; sonra çek 
dedikleri, tahvilat dedikleri, sened de -
dikleri bir çok şeylerle de dolup dolup 
boialıyordum. Bu hal epey zaman devam 
etti. Ben daima kilidli dururdum. Bıra -
kıldığım yerler; ya üstü camlı şık ma -
salar, yahud da otomobil döşemeleri o
lurdu. 

* İki sene mı, uç sene mi ne geçmişti •. 
Bir akşam, sahib.m:n masası üzerinde du
ruyordwn. Sahibimın liseye gittiğini bil
diğim on sekizıik kızı içeri girdi: 

- Baba, dedi, benim çantam eskidi. 
- Yenisini alayım. 
- Yok baba, iEtcmem, sen kendine bir 

yeni çanta alırsın .. Ben sen·n bu çantanı 
çok hcgeniyorum da .. 

- Pekala, mademki bEğeniyorsun al! 
Hemen o dakıkada yazıhanesinin çek

melerinden birini çekti, bütün muhte -
vamı bır anda çekmeye boşalttı. 

- Al kızım. 
LisPli kız, beni aldı. Manikürlü elle -

rile okşıya okşıya odasına götürdü. O -
nun odasına hiç girmemıştim. Gerçi ba
basınınki kadar zengin görünüşlü değil -
di amı:t, gene güzeldi, şıktı. Duvarlarda 
r esimler vardı. Bir kenarda temiz bir 
karyola duruyordu. 

Liseli kız içime bir çok kitablar, def -
terler koydu. Küçük gözümt de bir ta -
rak, bir diş fırçası, bir ufacık kutu pud
r!l koymayı ihmal etmedi. 
Artık otomobıllere binmiyordum, üstü 

camlı n:asalara konulrnuyordum. Gece -
lerimi, liseli kızın ufak masasında, gün -
düzlcrimi de sıraların gözlerinde geçiri -

* yordum. 
Bugün liseli kızın koltu.ğtında tramva

ya binmiştim. Liseli kızın yanıbaşında he
mer. heınrn onu~la ayni ya~ta bir genç 
peyda oldu. Sahibimın eline titriyen el
lerile bir mektub bıraktı. Benim kapa -
ğım açıldı. Mektubun bırakıldığını his -
settim. Ayıp olmasına rağmen kendimi 
okumaktan menedemedim. 

cGüzel bayan, diyordu, size karşı his -
settiğim büyük aşk günden güne daha 
kuvvetlenmektedir. Sizi görmek, sizinle 
konuşmak benim için artık bir emel ol -
du. Yarın öğleden sonra sizinle buluşup 
bir sinemaya gidelim .. Ben saat ikide sizi 
Galatasarayın önünde bPkliyorum .• 

Ertesi gün saat bir buçukta: 
- Akşama kadar burada kalsın, deni

lerek, küğıd kalem satan bir dükkana bı
rakıldım. 

* Liseli kız, liseyi bitirdi zannederim.. 
Çünkü artık beni taşımıyor. Bir kaç za
man bir kötü dolapta kaldıktan sonra; 
hizmetçinin çocuğuna verildim. İçime 
kapları yırtık bir kaç kitab, bir topaç, bir 
düdük, bir şeytan uçurtması konuldu. 

* 
Yaşayışımdan hiç de memnun değilim .. 

Her gün oradan oraya atılıyorum. Bazı 

geceler mutfakta yatıyorum. Bazı geceler 
kapı arkasında sabahlıyorum. 

Hele gündüzleri hiç sormayın, koluma 
ip bağlayıp beni sıralar arasında sürük -

lüyorlar .. Yeni yaramaz sat.ıbim arka -
daşiarile icavga ederken beni kaldırıp oll" 
lann başlarına vuruyor. Sokaklarda toP 
gibi elden ele atılıyoıum. 

Mektebin yanındaki yokuşta üzeriı:ı:ıe 
binip kızak kayıyorlar .. 

Ah o eski günler, onları o kadar arı " 
yorum ki.. 

* Küçük sahibim bir futbo! topu al.ıllaıi 
istıyor, pc.rası da yok; bana baktı: . 

- Şunu oir satsam da, dC'di, parasile 
bir futbol topu alsam. 

Eskiciyı çevirdi, pazarlık ettiler .. E~ 
kici elli kuruşa satın aldı. 

Bir çok gün ötede beride sürüklendi1'• 
ten sonra bitpazarında kullanılmış eş}1l 
satan bir dükkana konuldum. Beni bo " 
yamışlar, bozuk kilidimi tamir etmişlef" 
di. Nihayet müşteri çıktı ve bir liraya Sll" 

tıldını. 

Beni alan adam bir terzi imiş.. Beni 
tahsi!darına verdi. İçimi bir alay alacal< 
senedlerile doldurdular .. Artık tahsildıı • 
rın kolunda soka~ sokak dolaşıyordufll
Girmediğinıiz han, knp1Sını çalmadığı •, 
mız apartıman, uğramadığımız müessese 
kalmıyordu. 'I'ahsildar da ama garib a -
damdı. Herkesle başka türlü konuşu • 
yordu. Kimine: 

- Beyim, paşam! 
Diye yerlere kadar eğiliyor, kiminifl 

karşısında sertleşiyor: 

- Ya borcunu verırsin, yahud da seni 
rezil ederim! 

Diye barba.r bağırıyordu. Ayın illC 
günlerinde ilk sahib imin zamanındaki gi" 
bi içimin para Ue ciolduğu vfıkidi. Fakat 
ayın son günlerinde ancak bir iki lira 
taşıyordum . 

Bu iş epey müddet devam etti. Tam iJd 
sene tahsildarın kolunda taşındım. Faksı 
gitgide bozuluyordum. Bir gün nasılsD 
içimden bir sened düşmüştü, düşerdi )'9 

kilıdim bir türlü iyı kapanmıyor, ikide 
bir kulbum kopuyor, ötem berim sökfı -
lüyordu. Bu sened düşme hadisesine ter" 
zi çok sıkıldı. Tahsildara çıkıştı ve niba• 
yet tahsildara başka bir çanta almıya }ta" 
rar verdi. 

Tahsildar sordu: 
- Bunu da bana verseniz .. 
- Ne yapacaksın? 
- Evde lazım olur. 

* Terzi tahsildarı, beni karısına hediye 
etti. Tahsildarın karısı her sabah beni ll" 

lıyor. pazara gidiyor .. İçime öteberi dol
duruyordu. Sarımsak, et, soğan kokustJ 
benim eski meşin kokumu tamamile al • 
dı. Geeelerimi, gündüzlcrimi tahsildafl11 

ufak mutfağında kirli bir dolab içerisinde 
geçiriyordum. 

* Ne kaderim, ne kıymetim kaldı. :Si! 
sabah tahsildarın karısı gene beni alnııŞ" 
tı. Kendi kendime: 

- Oh ne alıl, demiştim. Sokağa çıka "' 
cağım! 

Sokağa çıkmağa, dolaşmıyn bayılıyor
dum. Benim cinsimden yeni yeni bir ço1' 
çantalara rastlıyordum. Onlar bana istilı• 
fafla bakıyorlardı. Fakat ben de onıarıfl 
gururlarına gülmekten kendimi alaill~ ~ 
yordum. Kendi halimle onların hahıl 
mukayese ediyor, görünüşümle onlara: 

- Fazla mağrur olmayın, siz de gii • 
nün birinde benim gibi, belk~ de bcndcll 
daha fena olacaksınız. 

Demek istiyordum. 
l smct Huliısi 
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Garib ve inanılmıyacak şeyler _ı 

c.Denizlere ha.kim» isim1i gemi-
lerin hazin akıbetleri 

Ha vagazı ha '\la -
dan yarı yarıya 
Hydrojen ise on 
dört defa. daha ha. -

tiftir. 

cDenizler Sultam> 1861 de yandı, cDenizler Sultanı> 1859 da kay
.boldu, cDenizler Kraliçes h 1861 de yandı, cDenizler Sultanı> 1910 

da battı, cDenizler Kahramanı> 1877 de battı, cDenizJer Hakimesh 
1870 de battı, cDenizler ş anI> 1923 de yandı. 

Resmi gözlerinize lyl· 
ce yaklaştırınız. Tam 
burnunuzun hizası -
na getiriniz, dikkat
le bakınız. Arının ye
rinden kallop çiçe
ğin üzerine kondu -

Güneş, arza kışın, 

yaza nisbetle 3 mil
yon mil daha yakındır. 

Meksikada, Jorullo dağı bir gecede meydana 
geldi. 29/EyJfıl/1759 da vukua gelen müdhl.ş zel
zeleden sonra, tamamlle dümdüz bir ovadan 
1600 kadem yüksekliğin de ztıhur eden bu da(' 

nehrinin 
dibinde ltir kaya 
bulan ilim adamları 

bunun dünyanın en 

ealci t&fı oldutunu 
iddia etmekterurJer 

1....----------------------------...:ıı ğunu görecet.siniZ. 1860 senesine kadar her sene indifa. eden faa '.,. =•--•=---•ı..ı 
bir volkan halinde kaldı . 

A ...,erilı:a yerlilerinden Ta\ciş Çarli, 
16 apırt:o• 1896 da Klondyke'de bir 
albn mado i buldu ve buradan 8') 
milyon lngiliz lirahk altın çıkardı. 
Kanada bükUmeti, bu hizmetine mu
kabil de, ona iırt:editi zaman içki ••tın 
almUl isnini batışladı. Zira yerlilere 

içki içmek memnu idi 

.............................................................................. ~············································································· 

1 Son Posta'nın Resimli Zabıta Hikô.yesi j 

Cinayetin meydana çıkmasına sebeb 
olan ihmal 

• 

1 - Lealie oldukça iyi Jı.eman 
falardı. Bir de hasta babası var
dı. Leslie'ye göre: cMon.k, fÖY· 
le bir an evvel göçüp gitmiyor
du bu dünyadan.. Burada de -
likanlıyı gizlice bir çam.ofon 
plağına tempo tutarak keman 
çalarken göriiyorsu.n\13. 

2 - Aradan bir iki gün geçmişnr. Ve saat 11 
den biraz öncedir. Leslie yukarıda odasındadır. 

IDzmetçi kız mutfakta, hasta babası ise yatakta 
bulunmaktadır. Hastaba kıcı babasının odasını dü· 
teltmektedir. İçeride başka kimse yoktur. Hasta -
bakıcı saat tam 11 de, ihtiyarın rnutad yemeğini 

almak üzere merdivenlerden indi. 

3 - Hastabakıcı .kız merdi -
\Tenlerden inerken, Leslie'nin 
bulunduğu odanın önünde dur
du. Ve delikanlının çalmakta 
olduğu parçayı dinliyerek: 

- Hiç de feı:ıa çalmıyor, di .. 
ye mırıldandL 

4 - Kapı aralığından, hutabakı -
cıyı gözetliyen Leme la.mı uzaklaş
bğını görünce sessizce koridordan SÜ4 

zülerek babasının yatak odasının ka
pısını açtı • e içeriye lirdi-

5 - Hastabakıcı kız aşağıda, mut. 
fakta, bir bardağa süt doldururken, 
delikanlının çalmakta olduğu parça 
oı·adan da duyuluyordu. 

'1 - Ve delikaDlmm bpuma yumru kla vurunca hô.la keman çalmakta olan 
delikanlı hemen bm.uu keati. Ve: .Giri nizr> diye hay.kırdı. Ayağile de v.alia:jpjn 
kapağını indirdi. 

1 - Bir kaç tlaldka sonra yukarıya çı
kınca, ihtiyar adamı boğazından kesil
miş ve elinde de bir u stura olduğu hal
de buldu. Korkusundan bir çığlık kopa
ran hastabakıcı :Oz hemen dışarıya fır
ladı. 

• e Hastabakıcı içeri girince nefes 
nefese: 

- Ba.baılız ustura ile boynunu 
kesmiş, diyebildi. Leslie'nin yüzün
de h emen teessür ve telaş hatları 
belirdi. Daha ağzını bile açmadan 
delikanlıya bakan hastabakıcı: 

- Demek siz, siz ha? diye boğuk 
bir sayha kopardı. 

Evet, fil.hak.ika katil evlad bir 
noktayı ihmal etmiş ve hastabakı
cı bunu görünce derhal vaziyeti an
lamıştı. 

Şimdi yukarıdaki resim.Jere dik -
katle bakuuz. İhmal etmiş olduğu 
hu noktayı siz bulabilir misiniz? 
Bulanıa73amz ( 13) üncü sayfaya 
bakınız. 

Bir Amerikan - Japon 
---------------------------------·.-------------Harbi çıkacak olursa 

netice neye varır ? 
ANLATAN 

Maruf Japon amirallerinden Takahachi 

Amerikalıları.n Japonlan korkutan 

Japon - Çin mücadelesi yeni safhalara 
bürünmektedir. Japonlar bir Amerikan 
harb gemisini batırmışludır. Bir İngiliz 
gemisine taarruz eylemişlerdir. İngiltere 
ve bilhassa Amerika galeyan içindedir. 
Bütün dünyanın gözü Japonya ve Çine 
çevrilmiştir. Oralardan başlıyacak olan 
bir harbi umumiden bile bahsedilmeğe 

başlandı... Bütün dünya matbuatı hep 
bu mesele ile meşgul bulunmaktadır. Bu 
münasebetle Japonyanm en büyük bah
riye erkanından kontramiral cTaka
hachh nin Japon adalarının ne suretle 
müdafaa edileceğine dair son günlerde 
yaptığı beyal')atı gözden geçirmek hayli 
şayanı dikkat olacaktır.· 

Amiral Takahacbi diyor ki: 
- Japonya her türlü tehlikeye gogus 

germeğe hazırdır. Her şey hesab edilmiş
tir. Japonya sulhu sever bir memlekettir, 
fakat memleketini müdafaa için icab e
derse• seve sev~ savaşa atılacaktır. 

Japonyaya karşı vukubulacak muhte
mel bir taarruz herhalde ev,·eıa havadan 
yapılacaktır. Japonyaya karşı hava hü
cumunda bulunacek tayyareler karadan 
bize kadar gelemezler ... Herhalde tayya
re gemilerinden uçurulacaklardır. Şimdi
ki halde dünyanın en büyük tayyare ge
mileri Amerikalıların elindedir. İsimleri 
Saratoga ve Lefesinton'dur. 

Bu gemilerin her biri 33.000 ton cesa
metindedir. Sür'atleri ise 33 mili aşmak
tadır. Her biri 80 tayyare alabilir! .. Fa
kat harb halinde bu mikdar yüze çıkarı
labilir . 

bii.yük tayyare gemııen11den biri 

Bizim de tayyare gemilerimiz vardır 
En mühimleri Mutsu ve Nagato'dur. 
Sür'atleri 35 mildir. 180.000 beygir kuv~ 
vetinde makinelerı vardır. Fakat Ameri
kalıların gemileri kadar tayyare alamaz
lar .. 

Gemilerin sür'atlerine fazla bel bağla
mamalıdır. D'!'$trc.yerlerin, kruyazörlerin 
34-35 mil gitt)k-i söylenir. Fakat bu 
sür'atlerin sakin denizlerde elde edildiği 
unutulmamalıdır... Fırtınalı haYalarda 
bu parlak sür'atlerinden muhakkak ki 
kaybederler. 

Saratoga ve Leksington'un taş1yabile

cekk·ri tayyarelerden bahsetmiştim A
merik. ~ 1ar bu tayyarelerin mikdarlarını 
ankasden az gösteriyorlar. 80 tayyare ta
şıdıklarını farzetsek bile bu 80 tayvare
nin cesim bombardıman tayyaresi oldu
ğu muhakkaktır. Bizim kanaatimize göre 
bu gemilerin her birinde hiç olmazsa 50 
bombardıman tayyaresi ve 40 avcı tay
yaresi bulunmaktadır. 

Biz Japonlara düşen vazife bu ko kunç 
tayyare gemilerinin hücumlarına karşı 

durmaktır. Bunlara karşı muvaffakıvetle 
harbetmektir. 

Bizim denizaltı gemilc:rımize ço ~ gü· 
vendığimiz soyknmekted r. Hattfı. b de
nizaltı gemilerimızle bu tayvare g !e
rine karşı durabileceğimiz bılr. ilfl\"e E>dil
mek.tedir. Bu doğrudur. Dc:niza tı g 'lli
lerımize sübhesiz ki çok gii' ıımekt yiz. 
Japonya sahilleri herhalde korunacaktır. 
Londra bahd konfrransı gemilerin ade-

( Deı·amı 13 üncü sayfada) 
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İngiltere, Japonyadan 
kat'i teminat istedi 

Rusyada 184 kadın 
meb'us 

intibah edildi 
(Baştarafı 1 i1ıci ıayfa.da) 

Reuter ajansına göre, protesto notası 

1Yangtse nehri tizerinde vukua gelen te
<!a vüzler hakkında tafsilat verdikten son
l'a şöyle devam etmektedir: 

12 tcşrinievvelde Uhudda ve Nankin 
civarında İngiliz harb gemileri ile tica
ret gemilerine karşı Japon tayyareleri ve 
kara ordusu kıt'aları tarafından yapılan 
hücumlar sarih surette vahim meseleler 
ortaya koymuş bulunmaktadır. 

Büyük Britanya hükumeti, İngiliz harb 
gl!lllilerine yapılan hücumlardan dolayı 
der in tarziyeler veren, bu gibi hadisele
rir. t r kerrürüne mani olmak üzere der
>tıal tedbirler r.lındığını bildiren ve mes'ul
.ferin Iayıkı vc~hi~ mm.mele görecekle
ı·ini ve lazım gelen tazminatın ödenece
ği?ıi ilave eden 14 kanunuevvel tarihli 
Japon notasını almakla memnun olmuş
tuı. 

Maamafih, büyük Britanya hükfuneti, 
Japon notasının İngiliz ticaret gemileri
ne yapılan hücumlardan bahsetmemekte 
olduğunu kaydeder. Ben, bu Japon nota
sında söylenen her hususun ayni zaman
Sa bu hücumları da şamil olduğu hak
kında !emina,t taleb etmek talimatını al
mış bulunuyorum. 

Büyük Britanya, mes'ullerin Iayıkı 
.veçhilc tecziye edilece,q-i beyanından bil
hassa kaydı malU.mat eyler. Müzakere 
m~vzuunu teşkil eden bu· hücumların 
rnes'v 1 terinin lüzumu veçhi1e cezaJa-ndı
ırılması , büyük Britanya hükumetince, 
ycıni suikasdlerın önüne geçebilmek için 
yegtme yolu teşkil etme:ktedir. 

Büyük Britanya hükümeti bu mesele 
mür.asebetile, evvelce yapılmış hadisele
ri hatırlatmaktan kendini alamamaktadır. 

Japon hükıimetinin. bu gibi hücumla
ra mii:ıi olmak için şimdiye kadar aldığı 
tedbirlerin bu an:ı kadar hedeflerinde 
muvaffak olmadığı sarihtir. Bu vaziyette 
biiy iik Britanya hükiımeti, bugün şika
y~tin' mucib olan hadis!'lere sarih suret
te nihayet verecek mahiyette tedbirlerin 
hakikaten alındığı hakkında malumattar 
edilmesini taleb mecburiyetindedir. 

Londra 15 (A.A.) - RE-utcrin öğrendi
ğin(' göre İngıliz notasının metni, Ameri
k3 Birleşik devletlerinin malıim.attar ol
rnas.ı içfn, telgrafla Vaşingtona bildiril
rni~tir. 

Şanghay 15 (A.A.) - Japon büyük el
çiliği namına söz söylem~f- salahiyettar 
bir zat, g3.2!etecilerc, Yangtse hadiseleri 
m"s\ıllerinden bir çoğunun menkUben 
Japonyaya geri gönderilmiş olduğunu 
bildirmiştir. 

Am"rika Hariciye Nazı.nnın sözleri 
Va~ington, 15 (A.A.) - Hariciye Na

zırı Hun, gazetecilerle yaptığı bir gö
rii~me esnasında, harb ilanı için daha 
evvel bir plebisit yapılması lazım gel
diği tarzda kanunu esaside tadilat ya
pılması hususunda Ludlov tarafından 
verilen takririn aleyhinde bulunm~
tur. 

Ölenler 
Şanghay, 15 (A.A.) - Batan Ame

rikan vapurlarında kazaya uğrıyanların 
kat'i listesi Augusta Amiral gemisi ta
rafından neşredilmiştir. 

Bu listeye göre üç ölü, dört ağır ve 
1 O hafif yaralı vardır. 

Almanyamn hareketi 
Londra, 15 ..(AA.) - Eden'in naşiri 

ef.kan olduğu söylenen Yorkshire Post 
gazetesi, W angpoo~ı.m bombardımanı 
d~ısile Almanya tarafından verilen 
protesto notası hakkında tefsirlerde bu
lunmakta ve Çinde alakası bulunan 
bütün devletlerin Tokyo nezdinde yap
maları muhtemel bir protesto hareke
tine Alınanyanın da iştirak edeceğini 
ümid etmektedır. 

İtalyanın vaziyeti 
Roma, 15 (AA.) - Stefani ajansının 

bildirdiğine göre, İtalya sefiri Jacinto 
Auriti hariciye nazırı Hirotayı ziyaret 
ederek Yangtze nehrinde Japon tayya
releri tarafından batınlan Panay is
mindeki Amerikan top çekerinde bulu
nan İtalyan gazetecisi Sandronun ölü
mü hakkında kendisile görüşmüştür. 

Japonyada endişe 
Tokyo, 15 - Dün akşamki gazeteler 

münhasıran Yangtze'de vukua gelmiş 
olan hadiselerin uyandırmış olduğu en
dişelerden bahsetmektedirler. 

Moskova 15 (A.A.) - (İntihabatın ne
ticesi): İntihab edilen 1143 mebustan 
855 i komünist olup 288 i hiçbir fırkaya 
mcnsub değildir. 184 kadın mebus vardır. 

Tescil edilen müntehiblerin adedi 99 
milyon 640 bin, rey verenlerin adedi 90 
milyon 320 bindir. Yani nisbet yüzde 
96,5 tur. 

Moskova 15 (A.A.) - Resmen bildiril
diğine göre, ıntihabda kazanan 1143 nam
zedden 569 u yüksek federal meclisine, 
574 ü de nasyonalite meclisine intisab e
deceklerd ir. 

Habeşistanın 
Yı n i unıumi valisi 
Yola cıktı 
Roma 15 (AA.) - Habeşistan umumi 

valisi Duc d'Aoste, şimali Afrikaya git
mek üzere bugün Napoliden Zara kruva
zörüne binmiştir. İtalya veliahtı ile iş na
zırı Cobollo Gigli, şarki Afrtkadaki İtal
yan kıt'alarının baskumandanı General 
Cavallero, şarki Afrika vali muavini Ce
rulli de dükle birlikte gitmişlerdir. 

Zara kruvazörü refakatinde birkaç 
muhrib olduğu halde bu sabah Napoliden 
hareket etmiştir. Efkarı umumiye bir nebze endişe 

hissetmekle beraber sakindir. 
Tokyoda Amerika ve İngilterenin a- Leh standa 

sabiyetıerine muvakkat nazarile bakıı- Kadınlar da asker 
maktadır. Tokyoda ·şöyle diyorlar: Varşova, 15 (A.A.) _ Hükfımet ta
cUfak bir hadiseden büyük bir ihtilaf rafından parlamentoya verilen bir ka
çıkan zaman geçmiştir.• nun Iayihasına göre, kadınlar 19 yaşın-

Roosevelt'in imparatora şahsi rne~tu- dan 45 yaşına kadar yardımcı askerlik 
bu neşredilmcmektedir. hizmetini yapabileceklerdir. Devleti 

Mikado'nun şahsiyeti mukaddes ad- tehdid eden bir tehlike halinde veya 
dedildiği ve imparator siyasetin fevkin- harb zamanında bu suretle talim ve 
de bulunduğu için bu"'.mektub Japonla- terbiye görmüş olan kadınlar irtibat 
rı.n has~as~yeti için ciddi bir da:be tcş-. 1 hava hücumlarına karşı müdafaa, sıh~ 
kıl etmıştır. Bununla beraber ımpara- · Jıiye nakliyat ve büro islerinde kulla-
tor Neiji'nin 1894 tarihinde Çareviçe nılabileceklerdir. · 
karşı yapılan tecavüz dolayısi1e tees
süflerini beyan etmek üzere bizzat ted
birler almış olduğu hatırlatılmaktadır. 

Sarı tehlike 
Paris, 15 (A.A.) - Fransız gazeteci

leri, Japonyanın Çin yohle Avrupayı 
tehdid etmekte olduğu rnütaleasmı ile
ı; sürmekte ittifak etmektedirler. 

La Republique, yazıyor: 
Japonyanın maskesini çıkanp atması 

zamanı gelmiştir. Japon tayyarecileri, 
İngiliz ve Amerikan bayraklarını peka
la seçmişlerdir, fakat Tokyo, beyazların 
o havaliyi tahliye etmelerini arzu edi
yor. J apon1ar, artık beyazları ne Şang
hayda ne de Nankinde görmek istemi
yorlar. Bu kadar göze çarpacak derece
de kendisini göstermiş olan sarı ırk 
tehlikesi, Avrupalıların birleşmelerini 
intac etmiyecek mi? 

Kemaliyede altm ve bakır 
madenleri bulundu 
(Baştarafı 1 '"'~ sayfado. 1 

da kaza merkezi civarındaki demir ma
ğara mevkiine kadar olan sahada çok 
zengin altınla karışık bir bakır madeni 
bulunmuştur. 

Madenin bulunduğu yerden İliç istas
yonuna kadar havai hattın ve şosenin 

projeleri yapılmış, maden olan yerlere 
kazıklar çakılmıştır. 

Katil Weidmanın 
ı:ı:ltıncı kurbanı 

Fontainebleau, 15 (A.A.) - Weid
man'ın verdiği izahat üzerine kati!in 
altıncı kurbanı Bayan Jeannekelber'in 
cesedi de Fontainebleau ormanında gö
mülü olarak bulunmuştur. 

Basın Birli· i la: ihası 
Ankara, 15 (Hususi) - Adliye encü

meni yarın Basın Birliği layihasını ted
kik edecektir. Birlik bu kış Ankarada, 
İstanbulda ve İzmirde bir matbuat ge
cesi yapacaktır. 

·-----
11 i kız kardeş 
Aynı çocuğa 
Sahib çıhıporlar 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Kendi iddiasına göre Lumi bu çocuğu 

3,5 sene evvel Haseki ha$tanesinde dün
yaya getirmiştir. Çocuğun babası ise, bu 
sırada İstanbuldan ayrılarak, Amerika
ya gitmiş ve kendisinden. bir haber alı
namamıştır. Lumi doğan çocuğunu Rum 
kilisesine götürerek, vaftiz ettirmiş ve 
çocuğa Aleko ismi verilmiştir. Lumi, ma
işetini temin için çalışmak mecburiyetin
dedir. 

Bu mecburiyet karşmnda çocuğunu 

kardeşi Amelyaya bırakmıştır. Amelya 
da Civani isminde bir boyacı ile velidir. 
Karı koca kendilerine emaneten bırakı
lan çocuğa sahıb çıkmak istemişler ve A
lekoyu Vangclistra- frenk klisesine götü
rerek, yeniden vaitiz ettirmişlerdir. Bu
nu öğrenen Lumi derhal Amelyanın evi
ne gitmiş ve çocuğun Rum kilisesinden 
alınan vaftiz kağıdlarmı göstererek, Ale
koyu geri istemiştir. Fakat Amelya kadı
nın elindeki kağıdı kaparak yırtmış ve 
ocağa atmıştır. 

Buraya kadar yazdığımız Luminin id
diası. Öteki taraf ise, bütün bunları red
detmekte ve çocuğun kendilerinden doğ
ma olduğunu iddia etmektedirler. 

Fakat, Lumı çocuğun asıl vaftiz kağıd
larını patrikhaneden aramış ve bunu as
liye 2 inci ceza mahkemesi riyasetine ib
raz etmiştir. 

Japonya - Ne bağırıyor•un? •. Seni Avrupalı müstevlilerden kur
tarmak ifin falıııyorum!. 

Bu garib hadisenin muhakemesine as
liye 2 inci ceza mahkP.mesinde dü~ de
vam olunmuş, müddeiumumi Cevdet mü
taleasını serdetmiştir. Müddeiumumi el
deki delillere nazaran çocuğun Lumiye 
aid olduğunun mahkemece sübut buldu
ğunu söyliyerek, Amelya ile kocasının 
bu şekilde sahte muamele yürüttüklerin
den, tecziyelerini taleb etmiştir. 

Muhakeme karar tefhimi için bir başka 
güne talik olunmu~ur. 

Birinciünun 16 

Prof. Mazhar Osman söylüyor 
(Baştarafı linci s<ıyfada) ıra kazanmak için hemcinsini zehlrliyen.-

darHı: etmenin ~_heten k~lay o~sı, ~ • Iere verile~ bir s~e ceza~a ~~ Duy
roinle yapılan mucadeleyı çok guçleştır- duğuma gore adliye bu cihetı tadil ede -
mektedir. rek satanlr.,ra daha ağır ceza vermeğe 

Memleketi, gençliği alikadar eden bu başlıyacaktır. 

mühim mesele üzerinde etraflı tahltikat - Eroin mi, afyon mu, esrar mı re -
yaparak okuyucularımıza bildirmek iste- vaçtadır? 
di.m. Evvela mücadele işlerile uğraşan - İstanbulda eroin bulamıyanlann bir 
muhafaza başmüdürü Bay Hasanla ko- kısmı ham afyon kullanıyorlar. Bu bir 
nuştum. Bay Hasan dedi ki: dereceye kadar ihtiyaçlarını tatmine ki-

c- Bu zehirli maddelerin önüne geç - fayet ediyor. Fakat eroindeki keyfi ham 
mek, yalnız devlet teşkilatının çalışma - afyonda bulamıyorlar. Ham afyon işti -
sile değil, bütün halkın elbirliğile olma - hayı çok ~açırır. Yemesi, yutulması na -
lıdır. Her vatandaş, böyle zehir kulla - hoş bir ieydir. Halbuki, eroin beyaz bir 
nanları ve bunun revacına çalışanları tozdur. Kullanılması kolay.. kimse 
derhal polise haber vermelidir. Bu iş, va- ne olduğunu anlamaz, her yerde kokla
tana karşı en büyük bir vazife telakki e- nabilir. 
dilmelidir. Çünkü bu zehirler, bilhassa İşte en büyük ve tehlikeli bir nok
genç nesil aras1J1da, sırf merak saikasile ta da bu .. Her yerde koklanabilir ve kim
ve tehlikeleri idrak edilmeden kullanıl- se ne olduğunu anlamaz. Bugünün ana -
maktadır. Bunun için bütün aileler, ço - !arına en çok tavsiye edilecek bir şey: 

cuklarının hareketlerini gözönünde bu - bellı etmeden çocuklarının ceblerini ge
lundurmalıdırlar. Bu iş, memleket ve ce gündüz muayene etmelidirler. 0-
ıni!let işidir. > tomobil ve kamyon kazasından he-

İşın tıbbi cihetlerini de araştırmak is- pimiz ürküyoruz. Bunda haklıyız. Bu, 
tediın. Akıl hastanesi başdoktoru ordi - elim bir felakettir. Lakin eroin hiç 
naryüs profesör Mazhar Osmanın mua - birimizin dikkatini celbetmeden sevgili 
yerıehanesine gittim. evladımızın zekasını, ahlakını çalan, onu 

Ziyaretimin sebebini söyledim ve ilk işe yaramaz, belki cemiyet düşmanı ha-
sualimi sordum: !ine koyan korkunç bir Mettir. 

- Eroinmanlar artıyor mu? Şimdiye kadar en fazla esrar müptela-
- Senelik vukuat artmıyor; fakat çok ları delirirlerdi. Fakat eroin çılı:alıberi. 

nüksedenler var. Yani bundan kurtan - bütün rekorları kırdı. Bugün en çok gö
lanlar yeni baştan düştükleri gayri mü- rülen eroın iptilasıdır. 
said muhitin tesirıle tekrar alışıyorlar. Bazıları hastaneye geJirken burnun ge
Onun için akıl hastanesine 3-4 defa ge - niz dediğimiz en derin yerini adeta ince 
!enler vardır. Bunları hükumetin yaka _ kemiği kıraı~k eroinle dolduruyorlar. Ta
layıp müesseseye koyması, 6 aydan aşağı bil hastaneye gelinceye kadar imtisas olu
tedavi ettirmemesi \'e icabında daha faz- yor, kana geçiyor. Böyle bir vak'ada ze
la tutturması gayet faydalı bir şey; la - hirlenmenin şiddetinden hastayı kurtar
kin çıktıktan sonra gene &yni arkadaşlar; mak kabil olamadı, öldü. 
hüsnü ntyet sahiblerıni bile az zamanda Bir takımı da polisle hastaneye gelir -
eski derde alıştırıyorlar. Kaldı ki, eroin- ken gene bir çapkın arkadaşının gizlice 
n'anlann çoğu zaten sinirıne hakim olmı- avucuna sıkıştırdığı bir paketi birden yu
yan, her ibtilaya kolaylıkla kapılan, ira- tuyor. Bizim, yani hekimlerin miligram
dcsız bir takım gençlerdir. İçlerinde sa- la vermeğe korktuğumuz ilacı bunlar 
mimi arzu !le kurtulmak istiyenleri yok gramla yutarak zehirleniyor ve hasta -
değıl: fakat çoğu kendi arzusile bize gel- neye geldikten bir kaç saat sonra feci şe
diklerini söyledikleri vakit yanı sıra şu kilde can \'eriyorlar. 
suretle itiraftan da çekinmiyorlar: Esrara gelince; esrar yukarı sınıf ara • 

c- Zabıta ergeç beni yakalayıp ad- smda müteamil değildir. Yukarı sınıf e
liyeyc sevkedecek, 6 aya mahkum ola - roin kullanır. Esrarı bayağılık diye sa -
cağım. İyisi mi, kendiliğimden gidip bir yarlar. Esrar; seyyar satıcılar, ayakkabı 
ayda kurtulayım. Arzumla girdiğim için boyacıları, arabacılar gibi alt sınıfta ya
ne zaman olsa çıkarım. Ve zabıta takiba- yılmıştır. Sigara, nargile ıçinde içilir. Lo-
tından da kurtulurum.» kum içinde yenilir. 

Diğer kısmı ise: 
«- Eskiden bir kaç lira kazanıyordum. 

Kazandığımı eroine vermekle keyfimi 
yapıyor, pekala geçiniyordum. Lakin ip
tila kuvvetlennikçc mikdar az geldi. Eski 
verdiğimin bir kaı; mislini vermekle an
cak marazi hal!mdC'n kurtuluyorum. 
Biraz çalışmak kudretini kazanıyorum. 
Diğer taraftan da bu iptila yüzünden es -
kisi kadar kazanamadığım cihetle kazan
cım azaldı. Üstten baştan oldum. Para bu
lamadıkça ev eşyasını sattım. Çırıl çıplak 
kaldım. Beni bu iptiladan kurtarmak için 
size müracaat ediyorum. diyor. 

Burada doktor durdu ve çok endişe ve
r<:!n bir nokta:va işaret etti: 

- Demek ki, bunların kflfi miktarda 
parası olsa, hiç bize gelecekleri yoktur .. 

- Hastanede bu gibilerden kaç kişi 
daimi i.edavi görüyor? 

- Teda\·i görmekte olanların sayısı 

150-200 arasında değ;şm~ktedir. Mahke
me kararile gelenlerin sayısı daha fazla
dı-:-. 

- Bu zehirle mücadele için ne düşü -
nüyorsunuz? 

Bu zehir, kullananları büsbütün se -
filleştiriyor. Renk toprak sarısı, gözler 
çukur içerisinde, tırnaklar uzun, kirli, 
parmaklar sapsarı, üst baş perişan bir 
halde sürünüyorlar. BunJımn içerisinde 
delirenler pek çoktur. Delilikleri maale
sef gayri kabili şıfa cinsindendir. Bu ze
hirin yaptığı delilik yüzünden anasına, 
bab.1sına. en yakınlarına kıyarak cinayet
ler yapanlar pek çoktur. 

- 'fa kcıkairunanlar? 
- Bir vakitler pek mebzul olan ko . 

kain artık yoktur. Binat>naleyh memle . 
ketimizde kokainman da kalmamıştır. 
Kokain, yerini eroine terketmiştir. Şu 

halde eroinin de dışarıdan girmesile ve 
içeride gi·•1ice imalile yapılan mü
cadele son derecede şiddetlendirilirse bu 
iptilanın da çabuk s0nmesi muhtemeldir. 

Yeşilay (içki içmezler) in başında ve 
sadık müridlerinden olan üstada tabii iç
kilerın ve bunlardan delirenlerin nisbe -
tini sormağı da unutmadım: 

- Rakıdan delirenler dl' l•a ... dır: fıl·.,t 

azdır. Hele başka memlC'ke tlere naı:ı • ın 

hiç mesabesindedir. Lakin ı:ar:lb '""' b _ 
radan deliren hemen ki.,.,se :voktu .. , d di. 

Ben muhterem profesörün :vanınrl 1•1 

çıkarken, bir eroinman g<'nc·. a (' ınac<ı1' b r 
halde ve beyaz zchirin canh bir !s\ J •ti 
şeklinde muayene od;ısına pr;ı;;,.iiı·: -1u. 

Teı; fil· N ·rnti K ' ~'>l 
===========:=========================~~==~--

- Hükumetin, bu zehiri satanlara karşı 
daha şiddetli olması, kanunun daha ağır 
C{?Za vermesi temenniye şayandır. Bir 
hidde~ saikasile elinden kaza çıkarılana 
verilen cezayi düşününüz; bir de sırf pa-

Dantolo/ rakibini 
Ayağını çıkarmak 
Suret/le yendi 

' 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

yonluğunu ortaya koyarak güreşmiştir. 

İlk devrede Rigoulot rakibine karşı bü

yük bir üstünlük göstermiş, Dankolof'u 

hayli hırpaiamıştır. 

Fakat ikinci devrede Dankolof büyük 
kuvvet sarfederek rakibinin bacağından 
yakalamış ve bacağını yerinden çıkar-

mak suretile rakibini yere sermiştir. Ri
goulot mağlı1biyeti kabul etmiş ve arka-

daşları tarafından odasına götürülmüştür. 

Bu netice halkı pek memnun etmemiş

se de Dankolof'un galibiyeti ilan edil
miştir. Doktorların söylediğine göre Ri
goulot iki tiç ay tedaviye muhtaçtır. 

Almanya' a Ye l . ll. ılcre 
Karşı µeni ve 
Şiddetli t~db.r/ej 

Londra, 15 (Hususi) - General Goc
ring'in emri mucibince gelecek mart a
yından itibaren, Almanyada halen mü
him iş ve içtimai mevki sahibi bulunan 
Yahudiler işleıılıt:ien uzaklaştırılacak
lardır. 

Bundan başka hiçbir Yahudi, her
hangi bir makam tarafından çağırılma
dığı takdirde resmi dairelere giremi
yeceklir. 

Yahudi evlerinde pansiyoner bulu
nan Alman ordusu rnensubları derhal 
bu pansiyonları t erkedeceklcrdir. 

lzmir bele(iye rei~i 
Ankara, r 5 (Ilu::ı usi) - İzmir bele~ 

diye reisi bu akşam İzmire dönmü.;ıtür. 
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12 BirincikAnun'dan 18 BirincikAnuna kadar Ulusal T•sarruf Haftası'dır. 
Bu hafta içinde Kumbarası olmıyan her Türk bir Kumbara alarak para biriktirmeğe başlamalı, Kumbarası olan

lar da mümkün olduğu kadar para yatırarak Ulusal tasarrufu arttırrnağa çaiışmalıdırlar. 
Bu hafta içinde Bankamızdaki tasarruf hesablanna en aşağı (10) On lira yatıranlarla (10) On liralık yeniden 

bir tasarruf hesabı açtıranlar arasınd3 2 Mart 1938 de kur'a çekilerek kazananlardan Yüz kişiye muhtelif nisbet
lerde ( 1.000) Bin Lira ikramiye dağıtılacaktır. 

Yalnız, bu kur'aya iştirak edebilmek için yatırılan paradan Şubat 1938 nihayetine kadar en aşağı ( 1 O) On Li
ralık bir bakiye bırakılması icabeder. 

Müfli& T a§ÇI Yahya ve Kahveci İbrahim Şirket ve Jahısları sıra cedveli : 
No. Alacaklının ismi İstediği para Kabul olu- Ka. olun- Reddolunan Mülahaza 

1 T. C. Ziraat Bankası 
2 Avukat Hüseyin Avni 
3 İş Bankası İs. Ş. 

nan para duğu sıra para 

L. K. L. K. L. K. 
231228 20 231228 20 6 o o 

1500 00 o 00 o 1500 o 
221874 10 221874 10 6 o o 

(Davada muhtar olmak üzere) 

1337 77 618 04 5 719 73 4 Hazinei Maliye 
İFLAS İDARESİ: Asım Sorgon - Fethi Başaran 

İstanbul İkinci İflas Memurluğundan: 

(Vesaik olmadığında) 

Müflis Taşçı Yahya ve Kahveci İb~a~im Şirket ve şahıslarına aid tan~im edilen sıra cedveH yukarıya yazılmıştır. Ala
.:akJı:iar ikinci toplanması 5/1/938 tarıhın de Çarşamba günü saat 15 de Istanbul Adliyesi İkinci 1flas dairesinde yapıla
caktır. Alacağı tamamen veya kısmen kabul edilen alacaklılar o gün dairede hazır bulunmaları ve alacağı reddedilen 
tarihi ılandan itibaren beş gün zafında iflasa karar veren İstanbul Birinci Hukuk Mahkemesinde dava ikamesine hakları 
bulunduğu :nas idare kararile ilan olunur. (2971) 

İSTANBUL 

Ticaret ve Zah.ra Borsası 

15/ 12/ 937 

FİATLAR 

C 1 N 8 1 1 Aşağı Yukarı 

K. P. K. t'. 
Buğday yumuşak 6 2,S 6 13 
Buğday sert 5 3.5 5 38,) 
Arpa Anadol 4 7 
Çavdar 4 28 
Mıs1r beyaz 4 2,S 
Keten tohumu ıı.ı 20 
Kuşyemi 7 2 
İç badem 84 2J 91 
İç fındık 33 20 
İç ceviz 27 27 2(1 

Peynir beyru.. 38 33 40 
Peynir kaşar 56 57 

Yarın çıkıyor. 
3 renkli, 40 sayfa, aynca 8 sayfa 

ek, 1 tüyük örnek paltasile 

1 ---- --~-- -

Yurddaş1 

Banka olınıyan zamanlarda Ataları -
mız: 

« Ak akça, kara gün dostudur.» demiş· 
ler. 
Şimdi biz: 
Ba nkalardaki artırma hesabları, kara. 

p n dostudur, diyoruz. Kara günler inde 
dostsuz kalma?. .• 

, .. I~ ................ ,. 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETi 

TESİS TARİHi : 1863 

8ermafe'I: ıt.too,Oot lnınıs Uruı 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis. Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, P.omanya, 
Suriye ve Yunanistd.nda Filyalleri 
vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri 
yapar. 

1 Emniyet Sandığı ilanları 

Taksitli Emlak Satışı 
SEMTİ 

Kuzguncukta eski Kumbaoğlu yeni 
Bamyacı sokağında eski 6, )'leni 6 
No. lı. 

Fatihte eski Mollaahaveyin yeni 

Muhtesipiskender mahallesinde eski 
Cevizci, yeni Balipaşa sokağın~a 

en eski 15, eski 17, yeni 148 No. lı. 

Üsküdarda Altunizade mahallesinde 
Hacı förahimağa (Sırmaperde) soka
ğında eski 5, yeni 11 (kapı üzerinde 
13) No. lı. 

Şehzadebaşında Babahasanalemi ma
hallesinde eski Mahmuciefendi mek
tebi yeni Serezli sokağmda eski 9 
yeni 23 No. lı. 

Kum.kapıda I\fuhsinehatun mahalle
sinde Mollataşı caddesjnde eski ve 
yeni 19 No. lı. 

Beşiktaşta eski Rumali yeni Türka1i 
mahaliesinde Uzuncaova caddesinde 
eski ,.e yeni 10 No. lı. 

Sultanselimde Çirağıhamza mahalle
sinde eski Sakızağacı yeni Tabakyu
nus sokağında < n eski 20 mü. eski 68 
yeni 65 No. lı. 

BE•yoğlunda Şahkulu mahallesinde 
Küçükhendek sokağında Kuledibi
meydanı karşısında eski 2, 4, 4, 4 
mille. 6, yeni 2 , 4, 6 , 8, 10 N o. lı. 

Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesin
de eski Arnavud yeni Mısırbuğdayı 
sokağında eski 24, 24 mük. 24 mük. 
24 mük. 24 mille. yeni 20, 22, 24, 26, 
28 Na. lı. 

C ı n si 

!ki katta dört odalı ahşab 
bir evin tamamı. 

İki katta beş odalı kuyusu 

ve elektrık tesisatı olan 
kargir bir evin tamamı. 

Üç katta yedi odalı bahçe
li ve kuyulu ahşab bir 
k6şkün tamamı. 

Üç buçuk ka 1ta on odalı 
elcklrık te~isa ını havi ah
şab bahçeli bir evin ta
mamı. 

İkı buçuk katta beş od.alı 
elektrik ü;sısatını havi 
bahçeli kargir bir evin ta
mamı. 

İki katta dört odalı ahşab 
bir evin tamamı. 

Üç katta beş odaiı r.hşab 
bir evin tamamı. 

Dört buçuk katlı yirmi 
odalı altında bir kazma ve 
bir mağazası olan, terkos 
ve elektrik tesısatını havi 
kargir üç evin tamamı. 
Üçer katlı beşer odalı al
tında iki di.i.kkanı olan 
kargir iki evle aynca arka 
kısımda on odadan mürek
keb kargir bir evin ta-
mamı. 

Sayfa Jt 

1 
Muhammen 

kıymeti 

Lira 
300 

2000 

200 

2500 

1400 

300 

650 

12000 

3500 

1 - Arttırma 23/12/937 tarihine düşen perşembe günü saat 15 te yapılacak ve 
gayrimenkuller en çok bedel verenin üs tünde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhanun en kıymetin yüzde onu nisbetinde pey 
uçesi yatırmak lfızımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biTi peşin ve geri kalanı sekiz senede sekiz mü
savı taksitte ödenir. Taksitler yüzde beş faize tabidir. 

4 - Taksitler öden inciye kadar gayri menkul Sandığa birinci derecede ipotek-
li kalır. (8180) 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 
Temizlik işleri 'çin lüzumu olan 74 kal em malzeme kapalı zarfla eksiltmeye 

konulmuştur. Bmıların hepsine 11698 lira 15 kuruş bedel tahmin edilmiştir. Ek -
siltme 27 /12/9"J7 pazartesi günü saat 15 de Daiınl Encümende yapılacaktır. Li9-
tesile şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanun
d:ı yazılı vesika ve 877 lira 36 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be
raber tekili mektublarım havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 de 
kadar Daiıni Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul 
olunmaz. (B.) (8303) 

lfıl/lllllltl 

Keşif bedeli 34654 lira olan Aksarayda yapılacak ilk mekteb binası kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi 173 kuruş mukabiUn-

de isteyenler Levazım müdürlüğünden al abi!irler. Eksiltme 20-12-937 Pazartesi 
günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. İstekliler 2490 No. lı kanunda ya
zılı vesikadan başka Nafia Müdürlüğünden alacakları !en ehliyet vesikasilc 2599 
lira 5 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektublarını 

havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene 
vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (İ.) (8181) , ...................... ______________ , 

1938 YILBAŞI 

HAVA KURUMU BüYUK PiYANGOSU 
Bü31Ük ikraQliyesl 

( 500.000) Liradır 
Aynca 200.000, 150.0üO, 100.000 70.0l'.l, 60.':00, 50,00D, 

30.000, 20.000, 15.000, liralık ikramiyelerle ( 100.00J, 400.000 ) 
liralık iki adet mükafat vardır. 

Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır ... 
Biletler : (2,5), (5) ve (lü) liradır. 

V akıt kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 

Yapı işleri İlanı 

Nafıa Vekiletinden: 
1 - Eksıltmeye konulan iş: Devlet mahallesinde Emniyet abidesi ile Gümrük 

ve İnhisarlar Vekaleti •rasındaki sahaya yapılacak olan Adliye Vekaleti binası 

inşaatıdır. 

Keşif bedeli: 547,000 liradır. 
2 - Eksiltme 6/1/1938 Pı:-rşembe günü saat 15 de Nafia Vekaleti yapı işleri U

mum Müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 27 lira 35 kuruş bedel mu

kabilinde yapı :şleri Umum Müdürlüğün den alınabilir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli le:in 25,630 lira muvakkat teminat ver

meleri ve Nafia Vekfiletinden alınmış yapı müteahh!dliği vesikası ibraz etmesi 

ve yaptığı en büyük işin 150,000 liradan aşağı olmaması lazımdır. 
5 - İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev

veline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde n~rmclcri rnuktczidir. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. {4544) (8378) 
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Yazan: 

Peride Celal • İhtiyar kadın dudaklarında hafif bir 
tebessümle kendi kendine mırıldandı: 

• 

Birincikanun 16 

Bugün g 
3u akşam Üniversite konferans salonunda toplanılacak 
ve iktısad mevzuları etrafında konferanslar verilecek 

- Eski hatıralar.. • l 
Ve kollarında sıkı sıkı tuttuğu küçük 

kırmızı kutuyu yere bıraktı. Kendisi de 
yanıbaşma şöminenin önündeki siyah ka
dife mindere oturdu. 

Sekizinci Tasarruf ve Yerll Mallar Hafta
sı'nın dördüncü günü de dün geçmiştir. Dün 
de, mekteblerde, talebeye, tasarruf ve yeril 
mallar hakkında izahat, bazı nahiyelerde 
Halkevlerlnde de konferanslar verilmiştir. 

içtimai tasarruf, talebelerden Nihad Zaman 
tasarruf hareketinde Üniversite gençllğine 
düşen vazife, ordinaryüs profesör KesJ~ ta
sarruf hareketlerinde tasarruf sandıklarının 
rolü, talebeden İtfet Oroz yerli mallar mev
zulu birer konferans vereceklerdir. Toplantı 
saat 18.15 de Üniversite konferans salonun
da yapılacak ve bu toplantıya herkes gide
bilecektir . 

Şöminenin içinde çılırdıyan odunların 
sesinden b<ışka odada en küçük bir gü -
rültü yoktu, pencerenin önünde ihtiyar 
bir adam oturmuş gazetesini okuyor -
du. 
Kadın yavasça kırmızı çekmenin ka -

pağını açtı, eğildi. Elini içine sokup ka -
rıştırnuy!l başladı. Biraz sonra başını kal
dırdığı zaman öudaklarır.daki tebessüm 
aı tn.ıştı. Elınde kim bilir ne zamandan
bcri çekmede kalmaktan sararıp solmuş, 
yer yer çizgilenmiş bir resim tutuyordu. 
Bu genç bır kadınla bir erkeğin resmi 
idi. Kadın arkası uzun bir iskemleye otur
mustu. Kucağında bir demet çiçek vardı. 
Erkek ayakta duruyordu. Uzun boylu, in
ce bıyıklı, fesi bir kaşının üstüne doğru 
ef;mış genç bir adamdı. 
Kadın bu resme bir müddet dalgın dal

gın baktı. Sonra dönüp koltuğunda gaze
te okuyan adama seslendi: 

-·Bey, bey ... 
Adam döndü. Kırlaşmış gür kaşlarını 

çataı ak sıkıntılı bir tavırla ona baktı: 
- Ne var? 
İhtiyar kadın resmi ona doğru uzat -

tı: 

- Hatırladın mı, nikahtan sonra çı -
karttığımız resim. Yıllarca çekmede kal
maktan sararıp solmuş, ne kadar heye -
canlıvdık o gün. Hele srn .. 

Adam resme şöyle b:r göz attı. Son
r:ı ga.letesinı yüzüne kapıyarak cevab 
verdi: 

- Nasıl hatırlamam, o gün yeni is -
karpinler gıymiştim. Öyle bir sıkıyor -
du ki canım burnumdan gelmişti. 

Ve gene gazetesini okumıya devam et
ti. Kadının yüzü bir tuhaf olmuştu. Ko
casını sıtemli ~itemli. süzdü. Sonra resmi 
yerine koydu ve çekmeden bir demet me. 
nekşe çıkardı. Çoktan solup kurumuş o
lan çiçeklerin uçları pembe bir kordela 
ile bağlanmıştı. Kadın onları eline aldığı 
zaman gözleri parladı. Vücudundan hafif 
bir ürperme geçti. Sonra gene kocasına 
doğru başını çevirdi: 

- Bey, şu ç!çeklere bak Allahını se -
versen. Onları penceremden içeri attı -
ğın zaman bir gören. oldu mu diye, ge -
çirdiğim korkuyu hala unutamam .. 

Adam omuzlarını siikeliyerek bir şey
ler mırıldanıp cevap V<?rmemişti. 
Kadın içini çekerek çiçekleri yerine 

koydu. Sonra gene kutuyu karıştırmıya 
başladı. Bu sefer eline bir ceste mektub 
geçmişti. Yüzü heyecnndan kızararak ye
rinde doğrulup bağırdı: 

Kadın yavaşça kırmızı 

pek kızdığı belli idi. Homurdanır gibi söy
lendi: 

çekmecenin kapağını açtı 
Sonra. manidar bir şekilde adama baka

rak ilave etti: 
- Onlar nedir? 
Kadın mağrur, muzaffer 

cevab verdi: 

- Müsaade ederseniz ber.!m olsun mu 
bir tavırla efendim. Sizin verdiğiniz ufak tefeği ko

- Aşk mektubları, senin mektubla -
rın .. Adam hirdenbire gazetesini gürültü 
ile kapatıp yere atarak öfkeli öfkeli söy
lendi: 

- Bak şu senin eski hatıraların nasıl 
bizi birbirimize tutuşturuyor, kavga edi
yoruz, gcirüyor mu&-un? 
Kadın dişlerinin &rasından gayet ya -

yarım. Meselfı dün akşam getirdiğiniz .. 
İhtiy~r birdenbire elini dudaklarına gö

türerek • SUS• demek ister gibi bir işaret 
yaptı. Sonra yüzünü buruşturarak ene -
reye atarsan at, dedi. Mademki hnnım 
ov.c istemiş. Hem o eski. boyaları dö -
kiilmiış bir şey. Sana yaramıız.> 
Sustuğu zaman hizmetçi ile g<>z göze 

geldi. ikısi de tatlı tatlı gülümsediler. 
Sonra kız onun kendisine d<.ha iyisini a-

vaş mırıldandı: 1 ı · d · b t l k t k k .. 
acagın an c·mın ır Pvır a ırı ara u-

- Kalbsiz... cuk. kırmızı çekmeyi kucaklavıp odadan 
Sonra yaşlbnan gözlerini göstermemek • ıktı. • 

için döndü ve kapıyı çarpıp odadan ç ih \yar kadın içeride Yatağına kapan -
çıktı. Adam lakayd hır tavırla tekrar rııı.. ağhvordu. · 
koltuğunn yerleşip eline gazetesini al - _.;.......;·.;.... _____ _ ______ _ 

YARINKİ NUSHA!\f!ZDA: mı~~L Y~vaşça mırıldandı: 

Bu kadın bunadı mı nedir! 

Dün gece radyoda, Doktor Muzaffer Şev
ki cSıhht bakımdan yeril ürün]tr ve tasar
rub mevzulu bir konferans vermiştir. 
Yarın akşam da, Ticaret Odası umumi kA

tlbl Cevad Nizami, radyoda cSanııyi bakı

-nmdan tasarrufun devlet bünyesi üzerine 
t.esirlı> mevzulu bir konferans verecektir. 

Bugün de, Ulusal Ekonomi ve Artırma Ku
rumu tarafından Tasarruf Haftası münase-

1 betile Taksim Abidesine bir çelenk konacak
tır. 

Vitrin mUsabakası devam etmektedir. Mü
saba birincilerini tayin edecek jüri heyeti, 
geçen seneki heyet olacaktır. Jüri heyeti, 6-
bür gün mıntakaları gezecek, Yltrinlerl ted
kik, birinci ve ikincileri tayin edecektir. 

İktısad günü 
Bugün İktısad Fakiıltesinde de Yerli Mal

lar ve Tasarruf Haftası dolayı.sile bir İktısad 
Günü yapılmaktadır. Günü Fakfilte dekanı 
profesör Ömer Celiil Sarc açacak, müt.eakl. 
ben ordinaryüs profesör Fazıl Pelln ferdi ve 

Diğer şehirlerimizde 

Bursa (Hususi) - Yerli Mallar ve Artırma 
Haftası tezahüratla başhmış, haftanın açı
lış töreni pek parlak olmuş, bir de yerli mal
lar resmigeçidi yapılmıştır. Gcçld resmine 
mekteblller de iştirak etmiş, yeril ma!lo rı 
temsil eden araba ve otomoblllt!t' çok: güzel 
olmuştur. Bilhassa Sümer Bank'la İpckiş'ln 
temsilleri çok alkışlanını.~tu 

Yozgaclda 
Yozgad (Hususi> - İktısad ve Tasarruf 

Haftası çok aHikalı bir şekilde devam etmek
tedir. Haftanın birinci günü bütün halkın 
ve mekteb talebelerinin lştirakile bir geçid 
resmi yapılmış, Halkevlnde milli ta.v.rruf et
rafında söylevler verilmiş, kahvelerde çay ve 
kahve yerine menengiç, ıhlamur, llmonat& 
gibi şeyler içilmeğe başlanılmıştır. 

______ .,.. ___ _ 
TUrk ve Yunan vapurları 

arasında rekabet 
lstanbul gümrüğünün bir 

hafta ık ihracatı 
Bir müddettenberi, yerıı Tapurların fazla Kanunuevvelln llk haftasında, İstanbul 

fiat istemeleri yüzünden, ihracat ve bllhn.~a gümrüğünden muhtelif memleketlere 531302 
fındık ihracatı Yunan vapurlarlle ya ılmak- liralık i~~~cat yapıl.mıştır. Bunun 109.517 11-

P ralığı tutun, 3824 lıralığı kestane, 23.405 Ji .. 
taydı. Bunu gören yerli vapurcular, Yunan 1 ralığı !ındık, 838 liralığı kuşyemi. 18.308 ll-
vapurlarının almakta olduğu navlunu kabul 1 ralığı susam, 7278 liralığı badem, 38.248 ıı
ettlklerlni Deniz Ticaret Müdürlüğüne bil- ralığı balık, 99.218 l!ralığı yapağı, 4000 li
dlrmişlerdir. Diğer tnraftan, bunu haber a- ralığı yulaf, 13.315 liralığı barsak, 19.283 li
lan Yunan vapurcuları da, ton başına 25 t:u
ruş daha tenzllat yaptıklarını bildirmişler
dir. 

Biga.·içte üç yeni madenin 
işleti.m ~fi ne başla111idı 

ralığı razmol. 5GIO kitre. 4050 liralığı yumur
ta, 34.721 Uralığı keçi kılı, 16937 llralığ:ı halı. 

14.612 llralığı muhtelif deri, 415 liralığı sah
leb. 17.171 liralığı Malatya kayısısı, 1%720 li
ralığı hı:ıım a!yan. 1395 liralığı lületaşı, 
157.212 liralığı tiftik, 552 liralığı ceviz içi, 
726 liralığı çöğen, 1538 liralığı zırnt:, 18~'150 

Bigadiç (Hususiı - Bigadiçe bağlı köyler llralıitı ham süngerdir. 

ı.ltm fiatı dün değişmedi 

Biraz sonra içeri genç bi!' hizmetçi kız Çeviren: İsmet Hulıisi Okçularyeri kbyündekl krom madeninde 30 

girdi. Eski hatıraları, bir zamanlar iki . -·--·- 1 amele ile, ve Dündağarcık köyündeki krom 

dııhlllnde bulunan madenlerin işledllmeslne 

başlanmıştır. Bir ecnebi şirket Turfullar kö-
1 yündeki manganez madeninde 40 amele ile, Altın tizerinde dün esaslı muameleler ol

mamış. fiatıar da değişmemiştir. Altını, dün 
de evvelki günkü gibi, Borsa t:omise.rlJ!t, a
lış flatı 1063, satış fiatı 1065 kurut olarak 
te..,bit etmiştir. kişinin saadetine sevinç duymasına ve lJı I Sada b-fr madeninde de 20 amele ile faaliyete başıa-

yıllardan sonra gene ayni insanların bir- A/l{TİSİ yaraladı/ar mlŞtır. Ynğcıla.r nahiyesinin o:ıvutı-ar kö-
birlerine en ~ğır hitablarda bulunmala - yimdeki simli kurşun madenlnin de ıılsan 

Dün, Borsada, Türk Borcu tahTllleri H.5~ 
lirada açılmış, 10 kuruş yükselerek 14.85 li

rına sebPb olan şeyleri, resmi, çiçekleri Bursa (Hususi) - Şevket isminde bir ayı içinde Jşletllmesine başlanacaktır. Ma-
ve mekıubları topladı. Kırmızı kutuya 1 delikanlı ~ehr!mizde b..ılunan bir tiyatro denlerin işlemesi cıva: köylülere büyük .. ü- 1 

1 koydu. O sırada adam gazetesini bırakmış kumpanyası aktrislerinden Müzeyyene mitler vermektedir. Yagcılar nahiyesi ve koy- Y enİ neşriyat 
· · 1 ·· ·· 1 • . f k t k d mukub l ·· ı leri de bu şirketin maden sevki için Balıkeslr-çapkın bır tavırla kızı Eeyredıyordu. gonu. '~ı ınış, a a .~z a~ e e gor- Kütahya hattı üzerindeki Me-ıfdler tstasyo- Yeni Türk - Eminönü Halken tarafından 

rada kapanmıştır. 

Kız kırmızı kutuyu kapattı ve kucak-! mcmıştıı.;-. ~>u.ndan munfaıl olan .genç ~e- uuna kadar yaptıracağı yoldan da ı.sttrade her ay çıkarı.lmakta olan (Yeni Türk) mec-
lıyarak odadan çıktı. Fakat bir kaç da -

1 
c~ oyun bıtııkte~ sonra. arabn ıle evıne edeceklerdir. 1 muasının 60 ıncı sayısı intişar etmifUr. 

kika sonra tekrar döndü. Gene elinde kır- gıtnıekte olan Muzeyyenı c:ıddede karşı -
mın kutu vardı. lam~ ve yaralamıştı~ Yaralı aktr~has - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

thtiyra yaklaşarak: taneye kaldırılmış, eli bıçak1 ı aşık da ya. il 
- Bunu ne yapayım efendim, diye sor- kalanarak adliyeye veı ilmiştir. 

du. 
Adam, gözleri kızın bacaklarında ge -

zinerek dalgın cevab verdi: 
- Hanıma götür .. 
Hizmetçi şımarık bir tavırla omuzları

nı siikelcdi: 

Niksc ra kar yağı : or 

K A 

- Bunlara ne dersin? 
Sesi titriyordu. Adam 

- Haııım efendi çöplüğe atmamı söy
başını çevirdi, ledi. 

Niksar (Hususi) - Ka;,abamızın ya
kın tepelerine kar yağmıştır. Belediye, 
yaş odunun elli kilosunu 1 7 .5 kuruşa 
ve kuru odunun elli kilo~unu 20 kuru
şa. kömürün kilosunu da üç kuruşa sat-
tırmaktadır. ı 

Grip, Baş ve o ;ş Agrı'.arı, Nevralji, Artritizm, Romatizma 

"Son Posta ,, nın edebi romanı: 6 yürütüyor .. burada çok taş var. Yer.c gıbi hatırlıyorum. 
ç-akı~mış gibi duran beyaz taşlan gö- ! Yabancı genç gittikten sonra müdire 
riir gibi~·im. yanıma geliyor, beni kucağına alıyor. 
Yanımdaki adam yere çöküyor .. beni - Selmu, kızım, senin annen olayım 

de yanına oturtuyor .. bir mermer ta- mı ben? 
Bir Genç Kızın Romanı 

şın etrafındaki otları yoluyor. Mavi - Evet ... 

yük bir helecanla söze nereden başlı
yacağunı düşünüyordwn . .. 

- Seni dinliyorum Selma ... 

Yüzüne baktım, gözleri derin ve tat
lı bir şefkatle beni süzüyordu. 

· ı ? •· b rt k d · - Bana biraz benden bahseder mi-Muazzez T a hsin Berkand gözieri gene bulanık... Ag ıyor mu. - Oyle ise ana a ı anne ersm 
. . . .. .. .. Burası mutlaka annemin gömülü oldu- yavrum. 

- Neredeyım? Gibisinden pencere-ı merdiven1ı hır ev .gomul~. Bu evin o- ğu mezarlık ve yanımdaki adam da _ Peki. 
lere ve tavana bakıyor, etrafımda sıra dalarından çıkıb .bır taşlıga g~liyorum. babam ... Fakat bilmliyorum .. hiç bir Ve böylece sınıflarla beraber yıllar da 
ile dizili küçücük beyaz karyolalan, Beyaz mermer b!r taşlık ... Elımde ko- ~ey bilmiyorum. o günden kulaklarım- değişiyor.. geçiyor... Neş'e ile dolu 
bu karyolalarda uyuyan siyah, kumral, ~a~an kırmızı bır toı;ıla bu mermerler da bir hıçkırık sesi kalmı.ş yalnız... mes'ud yıllar. 
sarı başlardan çıkan sıcak nefesleri a- ustunde. oy~u~orum. Işte o uzun boylu Mektebteyim ... Bunu iyice biliyo -

siniz? 

- Senden mi~ 
- Evet. 

- Ne söyledığimi istiyorsun kızım! 
Sesi titriyordu. 

rıyorum ve bu -0da içime bir yalnızlık, ve mavı gozlu adam topumu tavana rum. Müdirem elimi tutmuş beni ko- Evvelki sene, on altı yaşıma bastığım 
bir öksüzlük zavallılığı ulaştırıvor. kadar sıçratıyor. nuşma odasına götürüyor. Orada esmer gün, müdirem her sene gibi arkadaşla- Dünyada kimsem var mıdır? 

Öksüzlük zavallılığı ... Bu kelimeleri Kahkahalarla gülüyorum. Fakat bir yüzlü genç bir adam ayağa kalkarak I!mı kendi hususi dairesine davet et • Sözlerimden ziyade yüzümün 7.avallı-

- Ben kimim? Ailem nerededir! 

yazarken,. i~ade ettikle~~ ~a~aları an- başka ince kahkaha daha duyuyorum; benim elimi tutuyor. Sonra müdire ile miş ve benim yeni yaşımı eğlence için- lığı ona dokunmuş olacak ki kollarını 
farnamak ıçın başımın butun ırade kuv- öksürükle karışık biı: kahkaha ... ~i: de k_onuşuyorlar. Bir şey işitmiyorum. İki- de kutlulamıştı. Yatma zili çal~ığı vakit, 1:~t7uma dolayarak başmu göğsüne 
\'etini bir araya topluyor ve kalbimi yatak var .. beyaz bır yatak... Jçmde sı de dudaklarının arasında fısıldaşı - arkadaşlarım giderlerken benı de bera- ç · 

zorluyorum. kim yatıyor? Bilmiyorum, hiç bir şey ı yorlar. Yalnız arada bir müdirenin se- ber götürmek istemişlerdi Fakat be - - Sen benim kızımsın Selma. 
• bilmiyorum. Yalnız bir yığın kumral si kulağıma çalınıyor: nim başımın içinde, sabahtanberi yer- Sert bir hareketle doğruldum ve yü-

Çok, çok eski günleri düşündüğüm saç, beyaz bir yastık üzerinde dalgala- - Evet efendim, anlıyorum. Küçük leşen çok ciddi bir karar vardı. züne isyanla, heyecanla baktım: 
zaman, uzun boylu bir ada~ı~ (belki nıyor. Acaba bu yatakta yatan aıınem her zaman benimle kalacak. - Anneciğim, müsaade ederseniz _ Ben aslı nesli belirsiz, sokakta 
de ben pek küçük oldu~~-?.'1 -~çın .. onun ~i idi? Hatıramda h~ç bir yü7 y~~' .~s- - Siz merak etmeyiniz; onun annesi biraz sizin yanınızda kalayım. Size söy- bulunmuş bir' kız mıyım müdire ha • 
bo,·u bana fazla uzun gorunurdu) be- kıler hep karanlık bır perde ıle ortu - olurum. liyecek şeylerim var. nım? 
ni her sabah elimden tutup mektebe lü... Giderken esmer yüzlü adam yanak- Müdirem ilk defa olarak ağzımdan · . .. . 

t . d.~. · h t ı B n boy B" b h 1 ı·k. • h 1 ·· ·· k b "dd. ·· 1 b"lh sa be Ona anne demeyıb mudıre hanım de-ge ır ıgını a ırıyorum. u uzu - ır ara a atır ıyorum. ı sıya at- arımı opuyor. çı an u cı ı soz ere ve ı as - . . . . .. d b' .. ~ . . 
lu adamın mavi gözleri sık sık aklıma 1ı bir arabada uçuyor gibi gidiyorum. - Uslu otur Selma, müdire hanımın nim, umumi yatma saatinden sonra o- y~ım, yuzun en ır ruzgar geçmış gı-
geliyor, onun tatlı bakışlarını görür ~~- Yanımda gene o uzun boylu adam var .. sözünü dinle ve derslerine çal~; e mi nunla kalmak istememe pek şaşmış, .fa- bı Ja~~kl~~~nı b~~·uşt~rd~. Ki·~a:.ı J~: 
bi oluyorum. Bazan da iri kollarının ku- mavi gözleri bulanık, belki de yaşlı .. yavrum? kat arkad~larımın yanında beni küçük tıl ı, 1: 1 ı samı e ur u, .. uşun u, 
çük başımı sardığını zannediyorum. bilmiyorum, bu araba bizi büyük bir Bilmiyorum niçin ağlıyorum. Sıcak düşürmemek için buna riza göstermiş- so~ra bır ~eye karar ve~me~ .uzere ol
Bu. mutlaka babamdı; fakat hatıralarım açıklığa götürüyor. Yüksek ağaçlar var göz yaşlarımın yanaklarımın iki tara- ti. Neş'eli ayak sesleri uzaklaşınca ara- ~ugu z~man_l~rda Y~.ptıgı g_ıbı bakışl~-
o kadar bulanık ve sisli ki... orada. Uzun boylu adam kollarımdan fından aktığını ve hıçkırıklar arasında: mıza derin bir sükut çöktü. O, benim ıını seıtleştuerek soylemegc başladı. 
Başımın en derin bir yerinde çok tutarak beni bu ağaçların altına doğru - Babacığım! diye inlediği.mi b ugün söyliyeceğim şeyi bekliyor , ben de bü- (Arkan var) 
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lstanbulda gömülü milyarlar etrafındaki gizli harb 

Bizansın Defineleri 
işte yeralb imparatorluğunun esrarengiz haydudu Bauman'ın hayali tekrar, 
bodrumun rütubetli loşluğu içinde önümüze çıkıverdi. Şuursuz bir hareketle 

tabancamın yerinde olup olmadığını anlamak için elimi arka cebime attım 
Elektrık llmbasını boynuma astım. E- ı 

lime kalm yün eldivenleri giydim. Bir 1 

elinıe kazma ve türeji aldım, öylece içe- J 
ri girdik. Magda, boynumda asılı olan 
limbayı elile öteye beriye çeW:rerek 
lnahzeni aydınlatıyordu. 

Bu mahzen, tavanının köşelerinden 

katran renginde sular azan, pek eski • 
den kalmış olduğu ilk bakışta görülen, 
dört köşe, alçak bir mahzendi. Kariye ci
\rarında, esasen, böyle mahzenler pek na
dir de değildir, zannederim. 

Fakat bu mahzenin bususiyeU orada 
profesör Ul§tayn'ın da pek merakını u -
Yandırmış olan eski bir kanal ağzının bu
lunuşu ıdi Profesör Ulftayn -btı kanalın 
kendi kendine mi, yokla sonradan insan 
elile mi yıkılmış olduğunu pek merak et
mişti. 

Elf ktrik fenerini yıkılmıı taşlara doğru 
çevirerek Magdayı: 

- İşte zavallı profesörün fU mahud 
(X) işaretlenni bulduğu tqlar .. 

Dedim. Garib bir merakla o silinmi§ 
Sprctli taşı bir defa da ben tedkik etmek 
istedim. Feneri taşın evvelce bulunduğu 
istikamete çevirerek Mngdaya: 

- İşaretli taşın yeri burası, değil miy
dı? 

Th>dim. Fakat Magda birdenbire kolu
mu ~iddetle sıktı ve büyük bir hayretle 
bağırdı: 

- Tas yerinde yok ..• 
- Dcnıe? 
- Vallahi yok .. 
HakikatPn profesörün gördüğü ve ü -

7.Prınde mmn uzun u~aşarak ölçülArini 
aldı~ı ;~aretli taş yerinde yoktu. 

-- Demek sonradan almışlar .. 
- Evet .. 
Magda. elektnk ft>nerinin ışığında, kor

ku ile bir cam gibi parlıyan gözlerini 
gözlrri'lle .dikerek boğuk bir .sesle: 

-·Odur! 
Dive mınldandı. Ben gayri ihtiyar! 

tekrarladım: 

- Odur! 
Bakıştık. t~te yeraltı imparatorluğu -

nun esrarengiz haydudu Baumanın ha
Yali tekrar bodrumun rütubetli loşluğu 
İ<~inde önümüze çıkıverdi. Elimi şuursuz 
bir harekf"t?e tabancama götürüp taban
cannn yerinde olup olmadığını yokladım. 
Maeda ~örucile bu harPketiml derhal sez
ınişti. Sinirli sinirli ve yüksek sesle gül
dü: 

- Burada bir boğuşma olacağını mı 
zannediyorsun? dedi. O bizim bugün bu
rada oldu~muzu nereden bilebilir? 

Sonra. kendisini bir an içinde toparla
ınış gibi doÇuldu. Hıpınlı etimden kaz
ınavı Çf'kti: 

- Ver şu kazmavı hana! dedi. Şu ka -
nalın önündeki molozlan acalım. Sen de 
kürekle yardim et. Böylece biraz da ısın
nus oluruz. 

Uf ak bir gayretten eonra kanalın üç 
lnf'tre ilerisinde yığılıp yolu kapamıı o
lan molozlan bir insan geçebilecek ka -
dar temizlemiştik. Açılan yerden kanalın 
zifiri bir hortum gibi uZJyan ağzı mey -
dana çıkmıştı. Magda buraya elektrik fe
nerini tuttu: 

Tavanları büyük taşlarla kemer şek -
linde örülmüş, remini rütubetten katran! 
renginde bir çamur tabakası bağlamıştı. 

Magda feneri bu çamurlara tutup dik
katle bakıyordu. Sonra kolumu dürttü: 

- Görüyor musun? dedi. Çamurlar ü-
2erinde ayak izleri var. 
Rakikatfın çamurJarda insan ayakla -

rının sarih izleri görüHlyordu. Magdaya 
Gınidsizliğiml belli ederek söyledim: 

- Kunt herifler buralarda kim bilir ne 
tamandanberi cirid oynamlflar? 

Fakat o aralık kanalın içinden doğru 
lttttiğimiz bir gürültü ikimizi de bir -
denbire titretti. Kanalda bir tabanca şar
Jörii doldurulınuı gibi, kısa, keskin, ma
deni bir şıkırtı akisler yapmıştı. 

Vücudumdan aşağı soğuk bir ter dö
kiıldüğünn hissettim. 'O'rpererek bakış -
tık. 

Yıldtnm gibi bir sür'atle tabancamı e
!!!ne aldım. 

1 

Ymddaf! 

Türk kö1Jüü JWdamnwı eşsiz mah
•111lerbıl leDin için Jetqtlriyor. O.alan 
'°1, bel 1e ll; köJliDia JÜÜ ıülsün. 

Yıldınm gibi bi1" rir'a.tte tabancamı elime aldım. 

" Son Posta "n1n 
sergüzeşt romanı 
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Bu kadının cesareti önünde bayağı uta
narak sordum: 

- Gireceğiz mi? 

İkimız de kulak kesilmiş, bu garib silah 
şıkırtısının gt!ldiği karanlık deliğe elek
trik fenerini çevirmiş, kanalın derinlik
lerini dinliyorduk. Derhal ateş etmiye 
hazırdım. 

Gene kendini toplıyan Magda oldu. Ve 
ayni sinirli ıstihzayla güldü: 

- Bu işlerde ne kadar da tecrübesiz -
mişsin, dedi. Sizin ı;u kırk haramilerden 
Ali B&.banın mağarasın:. inmiyoruz a, ka
nalın tavanlarından su damlıyor! 

Filhakika demin silah şarjörünün şa -
kırtısı gibi duyduğumuz gürültüı kana -

1 
lın lavanınd~n ınzmakta olan suların şı· ı 
kırtısından ıbaretti: 

- Magda! dedim. Ben de hayatımda 
arzın merkezine inmek teşebbüsünde bu
lunmuş bir seyyah değilim a. Fakat, yav
rum, sen şunu bunu bırak, bu kanal bana 
esasen Perapalas koridoru kadar rahat 
ve tehlikesiz bir yer de görünmüyor, ya-
n? ••• 

-Elbette! 
O bunu söyler söylemez ae a.ana11!1 ça

murlu yolundan ıleriye doğru yürümeğe 
başladı. 

( A rkaaı var) ....... ._ __ .... ······-- ....• 

Baş, diş, nezfe, grip, romatizma, nevralji, kırık~ık ve buton 
ağrılarrnızı derhal keser. lcabmda günde Uç kaşa ahnabilir. 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla GRİPlN iateybaiz. 

Ahmed Emin ile A. Bayer 
brigün da va açıyorlar 
(Bqtarafı linci sayfada) 

suç tasnii, ıftira ve hakaret davası ola
caktır. İkinci cava Vali ve Belediye reisi 
Muhittin 'Ostündai aleyhinedir. Bunda 
da hakaret :ddiası bulunacaktır. 

Ahmed Emin Yalmanı müteakip dit 
do!doru Avni Bayerin Tepebaşındaki mu
ayenehanesine gittik, o da: 

- Avukatım Yusuf Kenan Bursaday
dı, y~ni geldi, müracaati bugün yapacak
tır, dedi. 

Avni Bayerin açacağı davaların sayısı 
da 2 dir. Birincisi verdiği:ı:ı.i söylediği 1000 
liranın iadesine mütealliktir, 2 ncisinde 
de neşriyattan mütevellid hakaret iddia
sı bulunacaktır. 

* Ahmed Emin Yalmanı gördüğiimüz za-
man kendisine muhasımı tarafından gön
derilen telgrafa cevab verip vermediğini 
de sormuştuk, bu telgrafta Avni Bayer 
hülisaten: 

İddiasını isbat edemediği takdirde 
mesleğinden çekileceğini ve memleket
ten de çıkıp gideceğini söylüyor, Ahmed 
Emin Yalmandan da aksi halde ayni şeyi 
yapıp yapmıyacağını soruyordu. Biz Ah
med Eminin bu telgrafa cevab verip ver
medi~ini anlamak istemiştik. Meslekda
şımız: 

c- Böyle bir telgraf aldım. Telgrafı 
gönderen benimle hiçbir zaman karşılaş
mamış ve konuşmamış olan birisidir, 
kendisini kendime muhatab sayamam, 
ben bunu şahsi bir mesele saymıyorum. 
Cumhuriyet mahkemelerinin hakikati 
meydana çıkaracağından eminim• ceva
bını verdi. 

Müddeiumumiiliıı sözleri 
Son olarak müddeiumumi Bay Hikmet 

Onat'ın sözlerini kaydedelim: 
- Dündenberi hidiseyi tağyir ve teti

dil edebilecek hiçbir yeni vaziyet husul 
bulmamıştır. 

* Müddeiumuminin bahsettiği yeni vazl. 
yet dava istidalarının verilmesi ile bu. 
güıı açılacak demektir. 

Madridde bi,. tram' aua 
bomba isabet etti, ı5 

ölü, 30 } aralı var 
Madrid, 15 (A.A.) - Şehir, ~ ı ali

şam yeniden bombardıman ed;;w,io;tm 
Yolcu ile dolu olan bir tramva_:a • ~ 
bomba isabet etmiştir. 15 ölü ve 30 ya-ı 
ralı vardır. 

Fransada ihtivar ameleye 
tekaüdiye 

Paris, 15 (A.A) - Meb'usan mecli
si, mesai nezaretinin 1938 bütcesini ka
bul etmiştir. B. Fevrier ihtiyar ame:ie~ 
tekaüdiye bahşeden bir kanun layiha
sının yakında parIAmentoya tevdi edi
leceğini bildirmiştir. 

Eski Irak Başvekili 
lngiltereye gidiyor 

Şam 15 (A.A.) - Eski Irak başvekili 
Nuri Paşa •ayyare ile Bağdaddan gelmiş
tir. Buradan Beyruta gidecek, oradan d• 
vapurla İngiltereye hareket edecektir. 

* Avni Bayer bu fikirde değildir. İşte bi- Yeni sıhhiye tayinleri 
ze aynen söylediği cümle: Ankara (Hususi) - Zile belediye tabibt 

- Nasıl tanımaz? Muayenehaneme bi- İbrahim Kayserlye, Kımız hükumet tabibi 
le geldi, ben de gazetesinin idarehanesine Feridun Hınıza, Kulp bilkClmet tabibi All 
gidip geldim, şahidlerim vardır. Turgud Gerzeye, Gemllk belediye tabibi Hlk· 

met Karaçay hususi idare dispanserine, Mut * hükümet tabibi Fuad Nazilliye, Yusufeli hü-
A vni Bayerin hadise çıktığı günde, be- kümet tabibi Muharrem Manlaaya, Sivas nii-

ri bulunduğunu söylediği şahidleri bul- mune hastanesi dablllye asistanı Flruzan 
mak istedik. Teşebbüsümüz menfi netice ı İzmir emrazı sariye hastanesine, Kırklareli 

memleket hastanesi dahlliye mütehassısı Ta· 
llt Amasyaya, Kırklareli memleket ha.'>tane
sl operatörü Avni Slnoba, Slnob memlekeC 
hastanesi operatöı1l Bahir Kırklarellne tayhl 
edllmlf}erdlr. 

verdi: 
Avni Bayer şahıdlerinin isimlerini 

şimdiden söylemekte mabzur görmekte
dir. 

Bir Amerikan • Japon harbi çıkacak 
olursa netice neye varır? 

mileri kendilerine verilen vazifeyi yap. 
mı~ bulunacaklardır ki ilk müdafaa hattı 
Tokio'dan 300 mil mesafeye atılmış olur ..• 
Bu hattın genişliğinin hiç olmazsa 2000 
mil olması icab eder ... Demek oluyor 1d 
Tokio &ıntakası müdafaasının sırf de
nizaltı gemileri ile temini imkansızdır .• 

Bizim elimizde çok usta, çok cesur de
nizalb mürettebatımız vardır. Fakat ba 
emsalsiz gemiciler Okyanusun üzerindtı 

düşmanı yakalıyabilmek için çok mll~~
lat çekeceklerdir ... 
Düşman tayyare gemilerinin her iki 

müdafaa hattımızda birden görünecekle
rini ümid eylemek hiçbiı" suretle doğnı 
bir şey değildir. 

Ben §imdiye kadar yalnız ve yalnu 
de niza iti" l'!'fllilerimizden bahsettim. Şunu 
ilave edeyim ki: Japon denizaltıların ar. 
kasında heybetli Japon donanması var
dır. Denizaltı gemileri işi ba~aramıyaca1i 

oldukları vakit donanma işe müdahale 
edecek ve vatanı korumasını bilecektir. 
Bunun ne suretle yapılacağını tabii söy
liyemem. Fakat kardeşlerim rahat rahat 
işlerine baksınlar! ... Onların bekçileri 
vazifelerini herhalde bilirler ... Japony• 
nın istikbali parlaktır ... Japonlar harbe 
mecbu:- olurlarsa seve· seve yaparlar ~ 
muvaffak ta olmasını bilirler ...• 

Resimli zabıta 
hikayemizin 

hal şekli 
Keman çalan herhangi blr tımse, par

çayı blUrtr bitirmez ıablaWe, veyahud 
alıtkanlılın tealrlle yayı pqetlr. Lealle de 
cinayeti if}eylb de odaaına kottulu za • 
man, bu lf}e allkadar detllrnlf llbl gö
rünmek için kemanını, yayını almıf ra-
kat yayı germetı unutm\lftu. (1 ve 7 nu
maralı reslmlerl mukayese ediniz) Bı • 
naenaleyh, hastabalocı kız, delikanlı 
bu şekilde keman çalamıyacağını pek 
tahmin etmiş ve onun katil olduğunu n • 
lamıştı. 

.. 
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Saragında .ı3 
iz mir lig maçları ~ı\dıı Bir 

Haremağasının H~tıralar• Çok hararetli ve güzel geçen bir müsabakadan sonra 
Üçok Alsancakla berabere kaldı 

İzmir, 13 (Hwnul mubab1r1mizden) - Bu 
Yazan : Ziya Şakir sene bef yüz seyirclyi blr araya getıremı1en 

Bir gün Abdülhamide şöyle bir jurnal verildi : " Avrupanın en korkunç =~;a~~ı:!ı;nb~~~;:ıa~::1~a:;!\::ı; 
anarşistlerinden bir kadın ve bir erkek yarınki mevlud alayında ecnebı·lere cia büyüt bir seyirci kütıesUe 1.#ız atıza tdJ. 

Üçok ?e Alsancak takımları tarattarlan -
mahsus mevkiden elleri .1de bulunan f otograf şeklindeki bombayı savurarak mn sürekli alkı41arlle sa.had~ görünüyorlar. 

Tribünlerde seyreden kliip taraftariannın o-
za hşahan el erİn e bir suikast yapacaklardır! ,, turuşu. estı Alt.mordu - Alta1 rekabetlnl ta

mamen meydana koyuyor. 

Adları Uızım değil; İstanbuldaki sefa- j Halbuki hünkar o gün çok büyük ı idi ki, jurnalciler böyle bir vasıtadan Kırmızı LA.clverd Üçok, Siyah Beyaz Al-
retlerden bazılarının baş tercümanları bir garabet göstermişti. Bütün usul ve bahsetsinler?.. sancak hakemin işareti üzerine oyuna baş-

lıyorlar. Oyun daha Uk datltadan ıttbaren o 
ile istanbuldaki ecnebi müessesat.ının adet hilafına olarak: Demek istiyorsunuz; değil mi? .. Mü- kadar güzel, Ahenkli ve heyecanlı ki seyri-
en ;:üksek idare mevkilerin~e bulunan - Acele yok .. yav~ yavaş... saade edin. Evvela, b~Iadığım fıkrayı ne doyum olmuyor. Snnk1 sahadaki ytrmı 1-

bir "i-"ransız ve meşhur bir Ingiliz; giz- Diye arabacıbaşıya seslenmişti. nakledeyim. Soo.ra, ona dair de bir mi- ki oyuncu bizim blldiğlmlıl ve tanıdıtımız 
lice Abdülhamide jurnaller gönderir- Abdülhamıdin, arabacıya bövle emir sal söylerim. yerli oyuncular değlllermlş gibi blrblrlerile 

1 

,, rekabet edercesine güzel oynuyorlar. 
:ı.erdi. Ve bunların jurnalleri de -saray vermesi; o tarihe kadar -ve o tarihten Hiç unutmam ... Ramazanışerifin 14- Topun seyrini taklb etmek pek güc;. sa-
hafiyelerin~n jurnalleri gibi b~şa çık- s~nra- görülmüş ve işitilmiş şey değil- üncü günü ~~şa~ı. Yatsı ezanı okunu- nlyeler içinde sıkışan bir knie, blr saniye son 
maz- ekserıya, tahakkuk ederd ı. Onun dı. yor. Ben; hunkarın verdiği bjr takım ra mukabll kaleyi sıkıştırıyor. Her dakliı:a 
ıçın Abdülham d, bunların gönderdik- Arabacıbaşı derhal sıkı bir fren yap- evrakı, onun gözünün önünde bir dos- güzel bir hareket, enerjik bir hücum, sa~lı 
1 

. . ll k h · et verır ' d ft · 1 . . . sollu şütler seyircileri heyecanla tezahürle -
erı JUrna ere ÇO • e emmıy • mıştı. Araba, son derecede ağırlaşmış- ya e ~rın~ yer eştırmek ıçın, huzur- re teşvik ediyor. 

fakat kendilerini hiç kimseye belli .et- ıı. Abdülhamid, başını tamamile ecne-ı dayım. Içerı, bir rnüsahib girdi: ı işte güzel bir Alsancak hücumu .. satdnn ı 
mek istemezdi. bi~e~in bulunduğu set tarafına çevir- - Efendimiz!.. Ahmed Celaleddin inen Siyah Beyazlılar Üçok kalesi önüne gP,l V .· ~,11 
·Bunlardan biri, bir mevlf.ıd alayın- mıştı. Kendisini hararetle alkışlıyan paşa kulJarı, huzur istirham ediyor. {diler. Vehabın kar~eşl Saim, nefis bfr tütle ço~la (cskı Altmord~), Al.sancag 1 

dan bir gün evvel Abdülhamide bir jur- ecnebilere karşı gayet sakin ve müte- Abdülhamidin cevabı. ~san~~~rllk golunü Kırmızı U.civerd ağ- (eskı Altay) kaptanları btr maçtan evve 
nal göndermiş: bessim bir çehre ile sık sık temennah e- - Gelsin. · ara · rak cenahlar vasıtaslle mütemadt hücumla! 

( k . tl S h f ' C ı· f Trlbilnler ayağa kalkrnı•, •YS"a Alsan -Avrupanm en kor unç anarş:s e- derek böylece geçip camie gitmişti. er a ıye e l dd ' t ı· ~ı · .,. " yapıyor. 
· d b b k k b" h ft . . a : ın. paşa e ail a gı- cak .. flvazeleri.. İkinci devrede iki taraf kısa fasılaları• 

rın en ir kadın ve ir er e • ır 3 a Fakat,· arabadan ı'nı'p de camı· merdı·- ıvor Benı tanıd · b t ·· B ı iki taraf - · d h f r,, · ıgı ıçın ser es ce soy- u go ın oyunu uzerıne a a az daha altı gol çıkardı. E"ell Alsancak bir 
evvel İstanbula gelmişlerdir. Mevsu- venlerini çıkarken, bi-r az evvelki cebri lüyor: la bir hız veriyor. B~ri galibiyeti garanti et- ı gol çıkardıkça akabinde Üçok beraberliği 
kan haber aldığıma nazaran bunlar, sükunetinin aksülameli olarak, g:'ze Efendimiz' y T k mek, diğeri beraberlık sayısını yapmak için tesis ediveriyordu Günün sekiz golü ara -. a·t k b" "k 1 t v - .. arın op apı sarayı- ç n or ı · .. yarın ıcra e ı ece uyu a ayı seyre - çarpacak derecede heyecan göstermiş- na te rif bu ur 1 k . S . j ırpı ıy · sında Alsancaktan Salmin ilk, Uçokdan A-
ınek üzere Yıldıza gelecekler .. ecnebi- ı· . ş. ~ u ~r :n:. araybuı_ nun- Nihayet devrenin 43 üncü dakJkasında Üç dilin kafayla yaptığı beşinci gol cidden ne -

h 
1• dakı şımendıfer kopnısunden geçılece- ok, Alsancak kalecisinin hatasından istifade füdl. Büyük bir heyecan i"lnde cereyan e -

lerc ma sus mevkide bulunarak zati şa- Bir misı:ı.l daha.. d b .,. 
hanc 'e rine bır suikasd tertib edecek- R an a ld' . . 

1 
'l d ği esna a, tı biye mektebi talebeleri ederek bernberlik sayısını yapıyor. cen bu oyun, denlleblllr ki senenin en gfi -

. B 
1 11 

. - amaz yı ge ı mı, JUrna cı er e tarafından bir suikasd icra edileceği 1 . . İkinci devre zeı oyun~ olmuştur. Bu vaziyete göre Aisan-
]~rdır: unkl ardın eb' erbomdcb, fobtoglraf mak- de bir faa liyet haslardı. Ramazan•n mevsukan haber alındı. 1 Bız:~ncı devreindlnhuyandırdığı lntıba şu - cak ve Uçok ilk devre lig maçlarında tanı 
kınesı şe m e ır m a u unaca ·' I 15 . . .. .. T k. . . . dur: Otedenber a a enerjik ve atak oy - puvanla beraberedlrler. Yani 1ki takım da en 
suikasd· bu bombayı, arabanızın üzeri- ıncı gunu 0_P apı sarayına ~ı~ıp - Buna emın nıisiniz, paşa?.. nayan Üçok takımı bugün daha durgun, fa- başda gidiyor demektir. 
ne fıriatmak suretile icra olunacaktır.) gelecek olan padışaha karada~, denız- _ Efendimiz! .. İhbar eden zat, pek 1 kat daha Ahenkli ve görerek oynuyor. Pas- Bu maçtan evvel karşılaşan Dofanspor -

. . den ve havadan yapılacak suıkasdlere me\•suk kelcimlıdır F b 1 , lar dalma yerlerini buluyor. Bilhassa Adille Ateş maçı ı - 1 beraberlikle netlcelenmı, ve 
De: mıc::tı d . .. . erman uyuru ur- s id d k' ı . ı i . ~ · . ,. aır yuzlerce ve binlerce jurnaller ya- 1 kt b d h T d h • . . 1 a arasın a ı an aşma oyunun umumı g -ı Yamanlar Dem rsporu 7 - 4. matlup etmı§ • 
Jurnal o kadar açık, sarılı ve katı.. - d sa, me e a 1 ın e ususı tertıbat ıc-, dişi üzerinde müessir oluycr. Buna mukabll tir. 

jurnali verenin de daima doğru söyle- gar ı. .. .. ., . rası için...... Alsancak. küçük paslar derdinden kurtula- A. B. 
diğiokadarmücerrebidiki;buhabcri Ne gul~w~orsunuz .... Gal:b~. (hava- - Düşüneyim, paşa... _.._..._. .......... _..., -·--.... -
aldıktan sonra korkmamak ve telaş et- d.an) dedıgım nazarı dıkkatınızı celbet- Ceialeddin paşa çıkıyor. Bir dakika tjild maç/ rı üç hafta Yeni güreş 
rnemek mümkün değildi. tı. sonra, bir istizan daha... Sonra ha' l Federasyonu 

Bu jurnal karşısında yapılacak üç ih- - Canım •. o devirde tayyare var mı (Arkası var) Or 
timal vardı: Dün akşam toplanan k.lüb murahhasları 

1 
R /A OV :=) 
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r ~ şild flk.stürünü çekmişlerdir. Maçlara 9 ikin-
Birincisi; ertesi gün; ecnebileri Yıl- :~ D ~~ a r. ! clkfınunda başlanacaktır. Evvela: 

dız· c:varına sokmamak. ~ ır Doktorun Süleymanlye - Fenerbahçe, Anadoluhlsa-
İk: ncisi; Yıldız civarına yaklaşan ec- Günlü}< Perşembe ıı - Davudpaşa, Ortaköy - Altmordu, Gala-

ııebileri tevkif ve ellerindeki fotoğraf, Bugünkü prorram N. otlarından (lf) tagençler - Anadolu, Feneryılmaz - Güne§, 
çanta vesaire gibi eşyaları muayene e- 16 Birincikinun 1937 Perşembe Beylerbeyi - Hilal, Vefa - Kasımpaşa, Doğan-
dcrek 0 iki anarşisti yakalamak. l S T A N B U L spor • Beşiktaş, İstanbul:;por - Galatasaray, 

Ötle neşriyatı: !ıJ"'üf ÇOCUk/arlnda Eyüb - Topkapı, Beykoz - Karagümrük kar-
ÜçüncÜSÜ de, bir bahane ile seliirnlı- 12.30: PlAkla Türlı: musikisi, 12 50: Han- Ö/u••m şılaşacaklar ve bunların gal!blerl müteakl-

ğa çıkmamak. dls, 13.05: Pl~kla Türk musikisi, 13.30: Muh- ben yekdlğerlerile çarpışarak şampiyon ta-
Abdülhamid, bunların üçünü de yap- telif p!Ak n~rlyatı. _ 3 _ ayyün edecektir. Ajanlık, hakemleri ve sa-

mamıştı. Mutı:ı.d olan usullerd~n hiçbi- Akşam neşriyatı: Küçüklerin hıfzıssıhhası noktaı nnz:ı.rın- haları bilahare !Hin edecektir. 
17: İnkılab dersi Üniversiteden mı.kl•n: Bi\:V dan bilhassa onların gıdasız kalmaları ve ı k 1 

rini bo1.rnamıştı. Yalnız, yaverlercien Hikmet Bayur tarafından, 18,30: Sekizinci B ta ım arı maç:arı beslenme tarzlarının kafi olmaması son ı 
ve tüfekcilerden en açıkgözlerini seç- tasarruf ve yerli malı haftası konferans: ; derecede mühimdir. Kuçük yavrular aç- B takımları maçları için Şeref ve Taksim 
tirmiş; bunlara sivil elbise giydirmiş .. Kız san'ntıar mektebi miidürii Bayan Ayşe, lığ:ı tahammül edemezler. Doktor rLese) sahaları temin edildiğinden maçlar cumar
ertesi gün selfımlığa gelecek olan ecne- 19: Bayan İnci: Peşrev ve saz semııllerl, Pı- 1 göstermiştir ki yeni doğan bir kedi yav- tesl günleri bu sahalarda yapılacaktır. 
biler arasında bulunmalannı irade et- yano, keman, çello, ve nısfiye ııe. 19

'
30

: Spor rusu açlığa ve gıdasızlığa ancak 0 da ' Bu haftadan ltlbaren birici küme B ta-
• müırahabeleri : Eşref Şefik, ı9 •55 : Borsa ha - 'j büyük müşkülAtla beş gün kadar 'n1uka-

mişti be 1 l A il k d 1 t kımları kıarşılıuşaoakJa.rdır. ilcincl küme B · r er. 20: Cemal Kam ve ar 11 aş arı a - i vemet edebiliyor. Halbuki büyük bir ke-
• l l d 1 1 • f d ·· k ikisi halk k ı takımları da 15 ikincik5.nundan itibaren çar-Mevlud a av arın a yapı an se anı- ra ın an Tur mus ve şar ı arı dl aynı şernlt altında yirmi beş gu··n a"-

v 2 20 33 ö e R ' 1 -r pışmağa başhyacaklardır. 
!ıklar pek şatafatlı olduğu için ertesi o.3o: Hava raporu, ' : m r ızn tara- lığa dayanabllmektedlr. Bu tecrübeden ı 

.. 
1 

t k ·ç· k d tından arnbca söylev. 20,45. Fasıl saz heyeti: başka do11orudan dog· ruy:ı. serlri tecru··be- Çekilen kur'aya göre bu hafta Şeref sa-
ı,un, a ayı seyre me • 1 ın a ın ve er- Okuyanlar, Küçük Safiye, Ibrahlm, Ali: Ke- ' 6 hasında Galatasaray - Beşiktaş ve Taksim 
kek pek çok ecnebi gelmişti. Bilhassa man Cevdet, kanun Muammer, klarinet 1 ler de küçuk çocukların lflyıkile gıda :ı- 1 .sahasında da Vefa - Güneş B takımları maç-

lamamalarının çok mühim bedeni ta
sefirlerin hemen hepsi, gelmişlerdi. Bü- Hamdi, tambur Salahaddin, ut Cevdet Ko- 1 hııvvülA.ta sebebiyet verdiğini göstermek- ı Iarı yapılacaktır. 
yük mabeyn dairesinin (mahalli mah- zan. <Saat ayarı>. 21•15: Şan : Julya tam - tedlr. Tayyare kupası 
sus ) denilen set, iğne atılsa yere düşmi- fından Stüdyo orkestram refakatııe, :?l,45: Aynlle az gıda gibi Iüzumundan fazla ve 

k b . h ld 'd' B k l Orkestra, 22,15: Ajans haberleri, 22,30: Plak- ' vakitsiz verilen gıdalar da doktor Dar- Tayyare kupası maçları dôml flnallne Be-
yece ır a e ı ı. u adar kalaba ı- la sololnr, Operet ve opera par"alnrı, 22,50·. 1 1 G . k l w b -r yüs'ün tedklkatına nazaran aynı dere- şlktaş l e uneş a mıştı. Bu takımların ga-
gın eş on yaver ve tüfekci ile tarassud Son haberler ve ertesi günün programı, 23: ı cede mahzurlar tevlld etmektedir. Bu 11bl G. sarayla finali yaparak Tayyare kupası 
edilmesi, mümkün değildi. Hatta ser- Son. hususta bilhassa (raştlzm> denilen ke- şampiyonu belli olacaktır. Taıyyare Cemi-
hafiye Ahmed Celaleddin paşa tarafın- 16 Birincikinun 1937 Perşembe mik hastalığı misal ola ak gösterlleblllr. j yeti bu müsabakalara Fenerbahçenln de gir. 
dan bu cihet Abdülhamide arzoluna- A~KARA Filhakika bu hastalık vakitsiz verilen mesinl istedi. Galatnsaray murahhası avan-

Öfle n~iyatı: 
rak, ihbar olunan suikasdin önüne ge- mide ve barsağı yoran fakat vücudün Is- t.ajı olduğundan bu tekllfl kabul etmlyerek 

l2.30: Muhtelif plak neşriyatı. 12.50: Plak: tlfad d ı ı;.i d l rdan ileri g ldl ikinci bir tekllt yaptı ve bu da kabul edildi. 
rilmesi için daha ne gı'bı' tedbı'rler alın- - k iki ı ve h Ik t: e e cm yece" gı a a e -ır Tür mus s a şar ılan. 13.15: Dahi-, ğl tahakkuk etmiştir. Bu teklife göre Galatasaray, Fenerbahçe He 
ması istizan edılmişti. li ve harici ha~erler. ) · ki kupa haricinde bir maç yapacaklar ve hası-

Abd 
.. lh . . . Akşam neşrıyatı: (* Bu notları ke ıp sa ayınız, yahnd 
u amı~, bu ıstızana karşı: I 18,30: Muhtellr plak neşriyatı, 

19
: Türk bir albüme yapıştınp koleksiyon yapınız. latı Tayyare Cemiyetine bırakacaklardır. 

- Başka bır şey yapılamaz. Sonra, musikisi ve halk şarkıları tMakbule Çakar Sıkıntı ıamanınızda bu notlar bir doktor İlk maç olan Beşiktaş - Oün~ müsabakası 
gülünç ol uru~. Kazaya rıza göstermek- ve arkadaşları>• 19,30: Saat ayarı ve arabca ı:-ibi imdadınıza yetişebilir. 9 şubatta oynanacak ve ertesi haf!:ı. da ma-
ıen başka çare yok. neşriyat, 19,-15: Türk musikisi ve halk şar- ( l çın galibi Galata.sarayla oy111yarak kupa ş.am 

l (S t Ad piyonu taayyün edecektir. 
Diye cevab vermişti kı arı erve nan ve arkndaşlan) 20,15 : No."belci 

· Konferans, 20,30· Plflkla dans musikisi 21 · 
Mutad olan şekilde, selamlık tertiba- Ajans haberler!, 21,15: Stüdyo salon o;kes~ E·czaneler 

tı yapılmıştı. Ve tam zamanında, (ha- trası: ı - Suppe: Lelchte cavallerie. 
2ırol), (seliım dur) boruları çalmış .. 
mabeyn bandosu, marş çalrnıya başla
mıştı. 

Abdülhamidin arabası, saltanat ka
pısından ağır ağır çıkmıştı. Yokuşu in
mek için sağ tarafa kıvrılrnıştl. 
Yokuştan mmek için arabacıbaşı fren 

yapıncıya kadar, araba birkaç adım hız
lanmıştı. Hatta ogünkü tehlikeli vaziye
ti bilenler, Abdülhamidin arabacıbaşı
ya emir vererek yokuşu sür'atle inmek 
istediğini sanmışlardı. 

Tarlhdcn sayfalar 
(B<L§ tarafı 7 inci sayfada) 

miş bulunuyordu. Bunun için herkesin 
önünde ve başı örtülü olduğu halde 
jugun altından geçti. 

Ondan sonra Albalılar artık Romalı -
larm emri altında bulurımıya, onlar adı
na harbetmiye mf'cbur oldular. 

Bu rece nöbetci olan ~:ıaneler şunlar
dır: 

İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Zlya Nuri), Alemdarda: 

(Abdülkadir). Beyazıdda : (Haydar). Sa
matyada: (Rıdvan), Emlnönünde: (A -
mlnasya), Eyübde: (Arıt Beşir), Fenerde 
(Vitall), Şehremininde: (Nazım), Şeb -
zadebaşında: (İ. Hakkı), Karagümrük -
te: <Kemal). Küçükj>azarda: (Hususl>. 
Bakırköyünde: (İstepan). 

Beyollu cihetindekiler: 
İstiklal caddesinde: (Kanzuk), Gala -

tada: <İsmet>, Yenlşehlrde: <Nizamed
dln). Kurtuluşta: (Necdet). Taksimde: 

Tekirdağ:ı Hüseginin 
Merdce l:ir hareketi 

' Yakında Londra, Parls ve IIlndlstana gi-
derek müsabakalar yapacak olan Türklye 
Başpehlivanı Tekirdağlı Hüseyin, Bulgar ga
zetelerinin yaptığı neşriyatı nazarı dikkate 
P.larak Bulgaristandan geçerken Sofyada da 
blr veya lkl gün kalacaktır. • 

Tekirdağlı Hüseyinin Bofyada dolaşması, 
hakkında yapılan dedikodulan kökünden si
lecek ve temizleyecek bir hareket olacaktır. 
Bu mliddet zarfında kendlsile güreşmeğe ce 
snret edecek pehlivan çıkarsa bittabi yere 
~ermek.ten de çeklnmiyecekt1r. 

Yurddaş! 
Bu hafta, eğer bankada bir tasarruf 

hesabın varsa, ne yap yap ona bir kaç 
para Ruve et. 

Çok geçmeden de bir Alba kumanda -
nının dönekliği yüzünden Romalılar bu 
şehri yıktılar, halkı Ramaya getirerek o
rada yerleştirdiler. 

Böylelikle Roma yalnız başına ve en 
kuvvetli olarak kaidL Bazı muharrirler 
ve ressamlar bu mevzu üzerinde cserfer 
yarattılar. Bunların en meşhurları res -
samlardan David ve muharrirlerden de 

Nlzameddln), Bostanbaşında: citımad), Basketbol maçında Rober Kolej galib 
Beşiktaş ta: (Süleyman Receb). 

Bolaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: Dün akşam saat 8.30 da Rober Kolej 

EÇ'er bıınknda bir tua.rnıf hesabm 
yoksa, gene ne yap, yap muhakkak sen 
d ~ bir tasarruf hesabı açtır. K.ome.vd1r- · Turan Ccıa 

• Üsküdnrda: <İskelebaşı), s:myerde: sahasında Galatasaray ve Rober Kolej 
(0Jmanı, Kadıköyünde: (Sıhhat, Rıfat>, basketbol birinci takımları arasında çok 
Büyükadada: (Şinasi Rıza), Heybelide: heyecanlı bir maç yapıldı. Neticede Ro-

_<_T_a_n ... ~_>_. __________ _, ber Kolej bu maçı 44-17 kazandı. 

Güre§ Federasyonu reisi Ahmed Fetgeri T9 
arkada~larırun İstanbuldak.1 vazifeleri dola -
yısile işbaşından ayrıldıkltırı bir sırada hu -
sule gelen büyük boşluğun, ayni senelerde 
mindere çıkmış olan Vehbi ile Tayyar tara -
tından doldurulmuş olması hepimize ferah • 
!ık verecek bir hadise olarak kaydedilmeli -
dlr. -Tayyar Beşiktaş klübünde yetişmiş, HallO 
kliibünde Dürrü ve Vehbi lle uzun boylu id -
man yapmak suretlle az zaman içinde mem
leketin en sağlam ve sayılı bir güre~lsi ol
muştur. 

Vehbi 1924 Paris olimpiyadı seçmelerini 
kazandığı halde işleri dolayısile bu seyahate 
iştirak edememiş ve o tarihten sonra güreşi 
terketmlştir. 

Tayyar ise Paris ve Amsterdam olimpiya
dında şayanı hayret fedakArlıklarla büyüX 
muvaffakiyetıer kazanmıotır. 

Tayyarın Amsterdam'da üstüste yaptığı 
dört müsabaka neticesinde dünya dördün -
cüsü olması onun yüksek kıymeti hakkında 
bir fikir vermeğe kafidir. İyi blr güreşcl ol
duğu kadar mükemmel bir hoca olan Tay -
yar, güreşteki kuvvet ve kudretini minder 
üzerinde öğretebilmek gibi ayn bfr hususi -
yet.e de maliktir. 

Bir vakitler en kuvvetli iki raklb olan bil 
arkadaşların bugünkü yüksek mevlc1e tadat 
yükselmiş olan güreşi diledikleri gibi pıırlal 
ve zaferden zafere götürecek bir oekllde J .. 
dare etmelerini temenni etmek en büyük dl
leğimizdlr. 

Ömer Besim --- ----
Vefa, SUleymaniye, lstanbulspor 
ve Beykoz arasında bir anlaşma 
İstanbulun büyük klllblerinden Vefa, Sü

leymanlye, İstanbulspor ve Beykoz klUblerl 
aralarında bir anlaşma yaparak yeni bir pro
je hazırlamaktadırlar. Dört kJüb murahhas
larının yaptıkları toplantıda İstanbul tarfr"' 
fında bir saha temlnUe müşterek bir anıao
ma yaparak haricden talnm getirmek işleri 
görüşülmektedir. Son toplantıda klftb re!,_ 
lert bulunmuş ve uzun konuşmalardan ronr• 
çalışma esasları tesbit edllerek sür'atle raan
yete geçmeğe karar verilmiştir. 

VilAyetin bir tavzihi 
İstanbul Valiliğinden: 
Cemiyetler kanunu hükümlerine uyıı.ralt 

geçenlerde vllt'lyetce Fenerbah~ spor ktii
bünde yaptınlan teftiş; kasa mevcudu uıı 
hesab defterlerinin mukayesesinden ibaret 
olup netice muvafık görülmüşti.ir. 

Ancak bazıları tarafından iddia edlldl#i 
gibi bu teftiş klfibün bütün diğer muamelA .. 
tına ve eskl hesablarına ve satın alınan de
mirbaş eşyanın mübıı.yaa suretlle mevcudu
na asla tema.s edllmemlştır. 

Teftişin hududu yukarda söylendiği gibi 0 

günkü kasa hesabına münhasır kalmıştır. 
Görülen lüzum üzerine keyfiyet tavzih oıu-
nur. 

İstanbul Vatl ve Belediye ReiSl 
Muhittin Üstündat 
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16 Birineikinan SON POSTA 

T. Cumhuriyet Merkez Bankası 
il BirblclkA•an 1937 Vazıretı 

AK T 1 F 
kAsA: 

Altın : Safi kilogram 19.623.648 
BANKNOT •••••• 
UFAKLIK ••••• • • • , • 

Dahildelıi MuhabiTln : 

Türk Lirası . . . • • • • • • 4 

HaTiçtelıi Muhabirin : 
Altın : Safi kılogram 6.482.909 

Altına tahvili kabil Serbest Jöv1zler 
Diğer dö\"izler ve Borçlu kliring baki-
yeleri . • . . . • • • • • • . 

Hazin• Tahvilini: 

Deruhte edi. evrakı nakdi:vr. karş1h~. 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vakı tediyat . 

S.neJat Cüdanı ı 

. . . . . HAZİNE BONOLARI 
TİCARI SENEDAT . . . . . . . 

~ıham ve T ahvilôt Cüzdanı : 

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

(villt (itibari kıymetle) . 
8 - Serbest esham ve tahvilat • • 

4oanılar: 
Altın ve Döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

. . . 
. . , • • • • Hiaedarlar • 

lfulıtelil • • • • • • • • • 

SON MODA 
RENKLERDE 

Yeni Venüs Rujları 

ORANJ, MANDARİN, RUBİ, 
KAPSİN, PURPUR VE KffiMIZI 

renklerde her simaya yaraşan ve 

yakışan VENÜS Rujları reklam 

fiatma satışa çıkarılmıştır. Çok 

sabit ve cazibeli ve şayanı tavsiye 

bu yeni VEN'OS Rujlarını muhak

kak tecrübe ediniz. 

Nureddin Evliya Zade 

Müessesesi, İstanbul 

OOYÇE ORIENT BANK 
ı>re.dner Bank $a.,_. 

Merkezi: Berlin . 
Türlriyedelıi fllHlerİı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: !st. Tütün Gümrüğü 

* Ha liiTlii hanlıa İfİ * 

ANKARADA 

AKBA 
Kitap Evi Klatçılık 

Bntnn mektep Jntaplannın aatış 

yerıdir. Meklep kırtasiye çeşitleri 

en mUsait şartlarla temin edilir. 
Tel. 8377 

Lira 

1 
27 .602.230,80 
11.301.693,-

1.054.667,63 39.958.591,43 -
1 810.749,01 110.1~.01 

. 
9.118.729,56 

23.679.32 

24.985.858.03 34.128.266,91 -

1 
158.748.563,-

14.070.463,- 144.678.100,--

' 
2.200.000.-

40 334.814,98 42.534.814,91 

1 
39 025.076,02 
5.260.414,69 44.285.490,71· 

-

' 
76.415.74 

8.766.921,63 8.843.337 ,37 - 4.500.000,-
16.600.292,80 

Yekun 336.339.643,21 

· PA SiF 

Snrnaye • • • 
ihtiyat A's'ea • 

Adi ve fevkallde 
Hususi • . . . 

• • • • • • 
• • • • • • 

• • • • • • • • 
• • • • • 

T eJavüldelri Banlınotlar ı 

Deruhde edilen evrakı nakd\ye . • • 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeJcrinr tt-V· 

fikan ha:dne tarahndan vaki tedivat . 

Deruhde edi evrakı nakd11~ bakiy .. si. 
Ka rşılığ1 tamamen altın olarak ilave
ten tedavüle vazedilen . 
Ret"flront mukabili ilAveten ted. vazd. 

Tirit Lirnır Mevdarıtu 
Döv;-z TaahhüJatı: 

Altına tahv;li kabil dövizler • • • • 
Di~Pr dövızler ve alacaklı klirln,r ba· 
kivPferi . • • • • • • • • • • • 

/.1uhlelil ı 

1 

1 

. 
Ura 

15.000.000,-

2.105.172,40 
4.516.007,70 6.621.180,10 

158.748.563,-

14.070.463,-

J 44.678.100,-

19.000.000,-
13.000.000,- ı nr.cr/8.100,-

12.910.103,98 

2.164,96 

28.261. 730,68 28.263.895,64 
96.866.363,49 

Yek1in 33_§.~~9.643,21 - -

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 
Iskonto haddi o/o Si Altın üzerine avans o/o 4l 

1 

1 Devlet Demiryclları ve Limanları işletme Umum idaresi ilAnları 1 
Muhammen bedeli 75000 lira olan bir fıdet B. tipi salon vagonu 1 /2/1938 Salı 

günu saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ank arndn idare binasmda satın alınacaktır. 
Bu işe ~irmck istiyenle:rin 5000 liralık muvakk~t tem~nat ile kanunun tayin 

tayin ettiği vı>sikaları ve Nüfia müteah hitlik vesikası ve tcltJ:fierini ayni gün 

saat 14 de kadar komisyon reisliğine ver nıcleri lazımdır. 
Şartnameler 375 kuruşa Ankara ve Ha ydarpasa veznelerinde f:atılmaktadır. 

(8357) 

Ankara istasyonunda yapılacak umumi h~la ve Revizörlük binası inşaatı ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu işin keşif bedeli cem'an 39.500 liradır. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname, proje vr- sair evrakı Devlet Derniryollarmın 

Ank::ıra, Hc,ydarpaşa ve Sırkeci veznelerin:\en 198 kuruş' bedel mukabili11de 
ala hil irler. 

:3 ·- Ek~iltme 27 /12/937 tarihinde Pazart0 si günü saat 15 de Ankarada Devlet 
Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğü Yol D::ıireı.i binasında toplanacak Mer
kez birinci komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklil f'rin aşağı in yazılı teminat ve vesaiki 
ayn! gün ~at 14 de kadar Komisyon TieisLğ: rıe tcvdı etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 2962.50 liralık muvakkat teminat, 
B - Bu kanunun tayin ettiği ve ~artn amed'-' yazılı vesikalar, 
C - Nafia Vekaletinden musaddak eh ]İ\ et vesiknsı teklif mektublarının ihale 

günü saat 14 de kadar Komisyona tevdi c~ilmiş olması lazımdır. c8245:t 

~ 

hmır - Afyon hattı üzednde Turg•.ıtlu istn~~·onunda yapılacak istasyon binası 
ile Alımantasyon binası inşaatı kapalı zarf nsuliyle eksiltmeye konmuştur. 

l - Bu işlerin keşif bedeli cem'an 40.000 liradır. 
2 - İsteklıler bu işe aid şartname, proj0 "~ ı;:air evrakını Devlet Demiryolları

nın Ankara; Haydarpaşa, Sirkeci, Afyon ve İ7.mir veznelerinden 200 kuruş bedel 
muknhılinC:e alabilirler. 

3 - Eksiltme 27/12/937 tarihinde Pazartesi günü saat 15 de Devlet Demiryol
ları İşletll'e Umum Müdürlüğü Yol Daırcsi binasında toplanacak Merkez Birinci 
Kom;svonunca yapılacaktır. 

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

H - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 3000 lira hk muvakkat teminal 
b - Bu kanunun tayin ettiği ve 'ia:tnamede yazılı vesikalar. 
<' - Nafia Vekaletinden musaddak ehliyet vt>sikası. 
5 - Teklif mektublarının ihale güni.i saat 14 de kadar komisyona tevdi edil-

miş olması lazımdır. c4482> c8246> 

1 inhisarlar U. Müdürlü~ünden: 
P3Ş<!bahçe fabrikasında mevcud tahm!ne"l 15-20 bin adet alaturka keremit 

23/XII/937 tarihine raslıyan Perşembe gtlnü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. 

İsteklilerin malı hergün mahallinde göreb:.l'?Ceklerıni pazarlık için de tayin olu
nan gün ve saatte % 15 teminat paralariyll'? birlikte Kabataşta Levazım ve Mü
bay:ıat Şubesi Müdürlüğündeki satış Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. c8243• 

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

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

caktır. 
3 - M\!hammen bedel 2340 ve muvakkat teminat 176 liradır. 
4 - Daha fazla izahat Ye parasız şartname almak i.stiyenlerin Eıuıtiiü Daire 

.Müdürlilğüne müracaatlan ilin olunur. .aee. c441M. 

•• • 
.SEKSULIN 

Ademi 
lktidar, 

Bel . ~ 
ge..rşekllğl, 

Derman sızı ık, 
Vücut H Dima~ın 

~ 
yorgunıegunda 

- -
P.ek müessir ve emin 
·> ·t ~ir ilaçtır. 
~utusu 200 kuruş 
,. BEŞİR liMAL · MAHMUT CEYAT 
Eczanesi • Sirkeci 

DİŞ TAB18İ 

RATiP TÜRKOlİLU 
Ankara eaddesinda: Mes~rret oteli 
urşısrnda ( ~) No. lı mu11yeneba
esinde herglln sl\at on dörtten 

c Hl ) 11 kadar kabul etmektedir. 

....,._ ·---.....-·· •« ___ " ...... __ _ 

50D Posta 
Yevmi. Btyul. Ha.ad.la Ye Halk sa-.. 

Yerebatan. Çatalçeşme liOkak., 25. 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan JU1 w 
resimlerin bü:iln haklan 
mahfuz ve pzetemize aittir. 

ABONE FIATLARi 
t 6 3 1 

Sene Ay Ay A7 
Kr. Kr. Kr. Kr. ---

TURKİYB 1400 7f>O 400 15J 
YllNANİSTAN ::.at() 1221) 710 270 
ECNEBİ 2701) 140J bOO 300 

Abon'! bedeli peşindir. Acirea 
deği§tirmek 25 kuruıtur. 

Gelen evrak 6erİ ueribna. 
ilanlardan me•'uliyet alınma%. 
Cevap ıçın mektuplara 10 ku::u~luk 

Pul illvesi llzımdır. 

Puıta kutun : 'Hl İstanbul 
Telgraf : Son Posta 

T~lefon : 20203 

Yurddq! 

Sayfa 15 

1 
"""''' ..... . _ _... ···-.............. ._ 

Dolan çocuiuna nüfus teakeresi çıkar
t1r ılbi, bankada bir tasarruf hesabı aç
tır. Çocgpaa bü,ü iyilik 9'miş olur -

•un. 
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Hasta ilk, ölüm ve pi si ik getiren f arelerl 

ile öl ürünüz 
Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük 

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

yağlı bir ekmeğe ve herhangi bir gıdaya sürerek 
farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. Kutusu 25, 
ikisi bir ~rada 30 kuruştur. 

M YVA uzu 
EN HOŞ VE TAZE MEYVALA

RIN USARELERINDEN iSTiHSAL 

EDiLMiŞ T ABII BiR MEYV A TU

ZUDUR. Emıalıiz bir fen harikası 

oJduğundan tamamen taklid edile

bilmesi mümkün değildir. Hazım-

11zlığı, mide yanmalarını, ektilikle

rini ve muannid inkıbazları giderir. 

Ağız kokusunu izale eder. Umumi 
hayatın intizamıızlıklannı en emin 

ıurette ıalah ve inıana hayat ve 

canlılık bahtcder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU • IST ANBUL 

--------------------
------... 1' ESKi!: EHi DE 

Ses - Işık Kitap Evi 
ilk, Orta Lise mektep Kitaplarının 

Satış Merkezidir. 

Can Rızkullah Kürdi 
Halepte bütün Tilrvçe 
ve yaoancı ga%ete ve 
mecmualar bayii 

PHILCO RADYO'nuzu 
AYIN 20 sinde 

gelecek olan partiden önceden 
temin ediniz 

HELIOS MÜESSESATI 
Galalu, Voyvoda cadd. l .!4-6-8 

Teır. 44616 Telg. HELİOS 
1STANBUL 

SON POSTA 

BURUŞMUŞ 

CİLT 

Bir doktorun 
ıayanı hayret keıli 

Buruşukluklar, ihtiyarladığı
mız zaman teşekkül eder. 

Cilt, bazı hayati unsurlarını 
kaybeder, bu hayati ve kıvmetli 
unsurları iade edince, ge~çleşir 
ve tazeleşir. İşte, Viyana Üni
versitesi profe<ıörü Doktor Stej
skal'in şayanı hayret keşfi bu
dur. cBioceh tabir ve genç hay
vanların cilt hüceyrelerlnin mer
kezinden istihsal edilen bu kıy
metli cevher, pembe rcnginncki 
Tokalon kremi terkibinde mev
cuttur. Her akşam, yatmazdan 
evvel kullanınız. Siz uyurken, o, 
cildinizi besleyip gençleştirir ''e 
buruşukluklarınızı serian izale 
cde:r. Bir hafta zarfında on ya~ 
gençleşmiş görüneceksiniz. Gün
düz için cilt unsuru olan beyaz 
rew;indeki Tokalon kremini kul
la•.sınız. Siyah benleri eritir arık ' . 
me&ameleri kapatır ve biJ kaç 
gün ı:arfında en esmer ve sert bir 
cildi beyazlatıp yumuşatır. 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• İdare Merkezi : İSTANBUL (GA1'...ATA) 

Türkiyedeki Şubeleri: 

İSTANBUL (Galata ve Yenicnmi) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Y unanidandaki Şubel.:ri : 

SELANİK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasalar servisi 

ilan Tarifemiz ---Birinci lllhile 400 kuruı 
ikinci ıahil• 250 )) 

Oçüncü ıahile 200 • 
Dördüncü ıahile 100 • 
iç ıahileler 60 • 
Son ıahile 40 • 

Muayyf!n bir müddet zarfında fazla· 
ca mikdaı da ilAn yaptıracak lal' aynca 
tenzilatlı tarifemizden i~tifade ede
ceklerdir. Tam. yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar !çin ayn bir tarife derpi~ 

edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari Ulnlarına aid 
i§ler lçUı fU adrese mdracaat edil· 
oıelidir: 

biııcılık K.ellektlt Şlılı:ett. 
ltahramanzade ll&Q 

AD.kan cadd.IU 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emet 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem U.~AKLIGlL 

S ğuğa karşı 
tedbir alınız 

Yalnız sıkı giy ;nmek 

kafi değildir 

Cebinizde bir top 
kaşe 

GR p • 
1 

• 
1 

de bulundurunuz ı 

N 

Birinciklnun ta 

Ü~utmekt~u uıtıtevellid baş, diş, adule, bel ağrılarile kırık.lığı 
ve emsaline karşı en seri, en kat'i tesirli 119.çdır. 

Icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
Taklidlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla 

Gripin isteyiniz. .. _ .. _ .. _ .. 

P A T l 
lç ve dış ha.sur memelerinde, basur memelerinin her tnrltı 
iltihaplarında, cerahatlenmi~ fistüllerde, kanayan basur me
melerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle şifayı temin eder. 

Halil Sezer 
Karyola ve madeni eşya fabrikası 

Karyola ve Çelik ible 
MEŞHERİ 

Son sistem kRryolıılar, muhtelit cinste çelik somyeler ve çelik madenf 
nöbJelerimiz te~hir edilmi:'1tir· 'fasarrur naftası dolayısıle fabrikadaki 
mallarda yUzde on tenzilat. Salkımsöğllt Demırkapı cad. No: 7 'l'eL 21632 , ______________________________ ., 


