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Amerikalılar bahri bir 
nümayiş yapılmasını 

ısrarla istiyorlar 

ANA, BABA, 2 ÇOCUK 
VE BUYUK ANA 

YANARAK ÖLDÜLER Panag hadisesinde geni bir safha: Batırılan Amerikan 
gemisine Japon harb gemilerinin de mitralyözlerle Yangın gerinde yalnız 

üç iskelet bulundu 
ateş ettikleri resmen tahakkuk etti • 

lngiltere ve Amerika kat'i hareketlerini tesbit için Japon yanın cevabi notasını 
bekliyorlar. Amerika Hariciye Nazın vaziyetin ciddi bir mahiyet arzetliğini söylüyor Balıkesir, 16 (Hususi) - Dursunbe

yin Çatalçam köyünde miıline ender 
tesadüf edilen bir yangın faciuı ol
muştur. Bu facia etrafında topladıjun 
mahimatı bildiriyorum: 

birlerine yakın birkaç ev vardır. Bu 
evlerden birinde Mustafa oğlu Ali, an
nesi Gülsüm, karısı Zeliha ve iki çocu
ğu ile mes'ud ve mütevazı bir yuva 
kurmuştur. 

Amerilca Cum1'~ Mr Atnerilc •" ~ ~kite. Nn11 
Nev - York 16 (Husu.si) - Hariciye duğu bakkmda haberlerin ._.ı npor

Nazın Hull, Panay hadisesinin tahmin larla teeyyüd etmiş oldujUnıu bildir -
edildiğinden fazla ciddi bir mahiyet ar mişür. Bu cihetten Tokyodaki Ameri
lettiğini ve meselenin henüz kapanmış kan büyük elçisini haberdar edUmiı ve 
Olmadığını gazetecilere söylemiştir. kendisine Amerikan protesto notasına 

Hull, Panayın Japon tayyareleri ta- ilive olarak Japon hariciye ne7.aretine 
rafından bombardımanından sonra, Ja- bildirilmesi talimatı verilmiştir. 
l>On gemileri tarafından da ateşe tutul- (l>eoamı 6 ıncı aayfada) 

.. ----· ........... ··-
65 lik bir ihtiyar 
üç gün üç gece 

dalgalarla çarpıştı 
Fırtına kayığı Yeş lköyden 

aldı, Bandırma önlerine 
götürerek orada parçaladı 

Çatalçam köyünün göbeğinde bir- (Devamı Sinci sayfada) 

\.------...... ~---------====-====·=·=·= ... : .. : .. : ... : .. : ... : .. : ... =-=-=-=-====::.:;. --···-·-··· .. ···················· .. ----····---- . Macar gazetelErinin neşrettikleri 'esika münasetetila 
----_..;-------------------------------~--
Tarihi bir kehanet 

Lehli Murad Paşa 1850 de "Osmanlı imparatorluğu 
Rusyaya harb açarsa Lehistanla Macaristan istik
lallerine ka '* uşacaklardır " cemi ,ti. Bu söz uf ak, 

tef ek farklarla 1918 de tahakkuk etti 
Osmanlı imparatorluğunun bir devri ı 

vardır ki bu dPvirde Lehlilerle Macarlan 
hayat!.armı bu imparatorluğun hayatına ı 
bağlamlı göı·üıüz. Bilhassa. iaüklilleri 
uğurunda, senelerce Osmanlı imparator
luğu ile mücadele etmiş olan Macarlar. 
gene ayni istiklal namına, dört elle tnıpa
ratorluğa sarılmış görünürler. Son giin- ı 
lerde Pester Lloyd gazetesi bu devire aid 
bir vesika neşretti Bu vesika, Lehista- ı 
nın 1831 sencsınde Çarlığa karşı yap • ,_: 

1 olduğu büyük istiklal isyanından lıit .ı ı c:. 

Balıkesir tHususi) - İstanbulda evvela Macarıstana, sonra da lstaııl.; ... a 

K"1ruçeşmede oturan, aslen İnebolu - iltic:ı etırlş olan meşhur bir Leh g.-nera
nun Neyzen köyünden Ahmed oğlu linin, Leh tarıhinde milli bir kahramlJı 

E k f • d h 1 A 1 1 h' d 1 1288 doğumlu Mustafa Soğuksu, bir iş olan Josef Bem';n meşhur Macar kontla-v a a a ı m a u yer er ı s s e ar ara .. (Devamı s ,,..;..,yfada) ~ı;::u~. T~=~y~:.:.ı~~ 

tenzilatla satılıyor Gunahkar papaz ~::~~~::~~~:A=~~ırı:: 
şı mucadele etmış olan Macar ıstiklllci-

Yeni kanun Meclis ruznamesine alındı, yapılacak tenzi!it 
mikdarı yüzde yirmiden vüzde elliye kadardır 

A d l t h k d !erinden biri idi. 
a e a p S e OY u, Mektubu imzalamış olan zat, General 

kilisede sakalını kesecek Bem değıl, Müşir Murad papdır ve mek-

ve aforoz edecek tub, bu paşanın, hayatında son yudılı 
Ankara 16 (Hususi) - Vakfa aid Uyihanın aldığı son şekte göre mes mektublardan biri olarak, Haleb'den 1850 

hisseli mahlul yerlerin hissedarlanna ken ve mütemmimatı ile mesken arsa- Balatta cAyayanb manastın rahibi ağustosunun beşi tarihile ve husml bir 
iM! suretle satılacağına dair layiha mec lannda Evkafa aid mahlUl hisseler şu I>Oiiteos Kladisin Ele~ is~de evli ~r yaver el.~le BudapeşteJ'(! gönd_erilmiftir. 
lla rumamesine alındı. Bu liyiha büd- şartlar dairesi.rlde hissedarlarına tenzi- kadınla, manastırda curmu !Defhud ha-1 İmza, Müşir Murad paşadır, çünkll, Ge-
ee kanunlarile gösterilmiş olan müsa - latla teffiz olunacaktır: linde yakalandı~~ ~kemeye veril- neral Bem İslanbula iltica ettikten IOD-ı' 
•datı tevsi suretile hazırlanmıştır. (Devamı 9 uncu aayfadtı) diklerini ve her ikiiınm d~ 3 der ay müd- (Devamı S inci «ıyfada) 

Memleketin içtimaiyatçılan, ikhsadcılan, 
i~re adamları ve bütün münevverleri 1 

Sizleri &eYldi olduğu k•dar fAJ•m tedkik 
bir temap!a da•et eC:qoruz. 

Türkiyede bugünkü hayat 
Nasıl çalışıy-oruz, nasıl 

dinleniyoı uz, nasıl eğleniyoruz? 
Vatman, aktör, memur, be' ber, terzi, 

musikişinas, garson, doktor, şoför, 
rakkase, gazeteci, bakkal vesaire vesaire 

Resimle büyük röportaj! 
Tertib ecien: Naci Sadullah, fotograflan alan: Cemal 

Yarın başlıyoruz. 

detle hapte mahktjm edildiklerini yaz- -==--======---------------------
:~·;!.:'.uv:n::.:.ıu::.:.. ~==- Mülkiye mülettişlerl dün gelerek 
sel~r :~~~~~ü!::r~~f:ı~ otobüs işini tedkike başladılar 
rahıbe muı:acaat etti, mektublar gonder-
di. Çirkin bir tekil alan bu alibnm ke

( .on.tnl 9 """" •1/fada) 

Sur iyede 
Yeni kabine 
Şamda Cemil Merdemin 
Paris elçiliğine tayin 
edileceği söyleniyor 

Ahı&ed Emin, Avni Bayerden 35,000 lira tazminat 
istiyor, diş tabibi de dava açmıya hazırlauıyor 

İstanbul Belediyesinin otobfil mwle-1 
linı tedkik ettirmek üzere Dahiliye Ve
kAletinden yollarımaaını rica ettili ml
fettişler tehrimıze dün geldiler, dotruca 
Belediyeye gittiler. Evvell Belediye relll 
Muhittin Üstündalı görerek otobüs iti
nin mazisi ve hali üzerinde tafaillt aldı
lar, ortaya atılan iddiayı dinlediler, bu
nu müteakip kendilerine tahsil edilen o-

Şam, 18 (Hususi) - Suriyec:le kabine daya çekilerek çalışmaya bqladılar. 
tebeddülimdn bir emri vakt olduğunda Teclldk edilecek aaktaJar_ 
ısrar edilmektedir. Muhaliflerden Şeh- Mülkiye müfettişi Bay Ali Seyfi ile 
bende-rln bqvekileti kabul etmediği Ce- Abidin Eroner'ln tedkik edecekleri nok
rnil Merdemin tefekkül edecek yeni ka- taların, kulala gelmiş dedikodu feklinde 
binede vazife almıyacatı, Fransa ile sıkı gazete sütunlarına intikal ettirilen iddi
dOltluk miinuebetlerini muhafaza etmek alar olacatı kolaylıkla tahmin edilebilir. 
iatiyen mutedil bir zat oldujundan ken- Binaenaleyh: 
disinin Paril elçililbıe tayin edilecelf t - İatanbul otobüslerine aid ııizam-
.IÖJ.Jemnektedir. . nedir! (D•._ 1 .._ .... ) 



1 Sayfa 

Her gün 
Celal Bayar hükumetinin 
Maden siyaseti iktısadi 

kişa/ımzzın en müsbet 
amlelerinden biridir 

Yazan: Muhittin Bi1'1 .. 

ır 
ürkiyenin mukaddes toprak

Jannın altında mühim maden 

servetleri vardır. Bu servetlerin büyük 
bir kısmı dahilde, diğer bir kısmı da hem 
dahil, hem de hariçte, muhtelif sanayi 
bakımından büyük kıymetleri olan şey
lerdir: Kömür, lınyit, krom, demir, bakır, 
kükürt vesaire gıbi. ş;mdı, Türkiye hü
kümeti bunlara el uzatıyor. Demir ser .. 
vet1eri toprağın üstüne çıkarıp onlan 
kıymet haline getirmeğe karar vermiş 
bulunuyor Bu işlerin bir kısmı, ancak 
doğrudan doğruya hüklimetin elile yapı
labilir ve öyle olması da lazımdır. Bir kıs
mında hususi teşebbüslere de yer veril
miştir, bu da fa) dasız değildir. Fakat, 
umumiyetle, hükümet, toprağın altında
ki serveti milli bir hıızine olarak telakki 
etrne~e mütemayildir k i bunda isabet et
tiğim söylemek lazımdır. Esaslı iptidai 1 

maddelerde hükumetin bu tarzda hare- ! 
ket etmt>si çok cioğrudur; ancak şibih ma
den denilen m::ıdd~lerdedir ki hükumet 
hususi teşebbüslere öaha !azla saha bıra
kıyor ve bunda isabet ediyor. Yalnız, te
menni edilecek bir nokta varsa, maden 
ve billiassa mühim madenler hususunda 
da hususi teşebbüslere geniş bir arama 
hakkı verılmesi ve bu arama hakkı neti
cesinde elde edilecek mi.ısbet neticeler
ıien arayıcılara 1>ir takım faydalar temin 
edilme::ıi cıhetidir. Bu ı:a ede, henüz tıl
sımlı bır hazıne ha1indc duran Türk top
raklarının :ıltındaki C"ran meydana "çı

karmak, hem daha kolaylasır, hem de bu 
işi sür'atle temin etmek mümkün olur. 

* Hiç şübhe yoktur ki, hükümetin bu si-
yaseti, Türkiyenin iktısadi inkişafı bakı
mından büyük bir hamle teşkil eder. 
Hatta, altın madeni işletmek gibi, mali
yet fiatı meşkuk olan işlerde bile, hüku
metin kollarını sıvayarak işe girişmesi 

fevkalade mühim faydalar verecek te
şebbüslerdendir. Yüz liralık altını yüz 
elli liraya mal dtiğimizi farketsek dahi 
gene karlıyız: İstihsal edilecek altının 
maliyet fiatı kadar mühim olan bir kıy
mette memlekete iş ve devlete harici 
mübadele kuvveti temin edilmiş olacak
tır. Bu, maddeten büyük bir kazançtır. 
Her fazla iş, bir fazia medeniyet yapar. 
Bu bakımd~n hasıl olacak manevi fayda
ları ölçmek bile güçtür: Türkiyeye ma
d<?n arama ve ölçme bilgisi, bir madeni 
idare •ecrübcsi, teşk!lat ve teşkilatçı kuv
veti ve nihayet kimya bilg:si ve kimyager 
kuvveti getirecek olan bu gibi teşebbüs
lerin manevi faydaları o kadar mühim
dir. Düne kadar bu gibi sahalarda chiç> 
olan bir memleketin bugün cbir şey> ol
rnıya başladığını ve yarın da muhakkak 
surette cbir şey .. olacağını düşünmek bi
le insana zevk ve keyif verir. Fakat, iş 
sade czevk .. ve ckeyıf> bahislerinde de
ğildir. Bu asırda bir milletin en büyük 
kuvveti, bu gibi kuvvetl.rrdir. 

Ziraat, Türkiyeyi medenileştirmekte 
~ asrileştinnekte pek yavaş tesir yapan 
ve pek yavaş nefce ve.ren bir iş sahası
dır. Fabrikalar ve m&denler ayni zaman
da birer iş, ıhtisas. teşkilat ve hayat üni
versiteleridir. Bir fabrika bir fen fakül
tesinden, bir maden, bir kimya şubesin
den daha müh:mdir. Bu-günkü Avrupa
nm en büyük keşifleri, fabrikaların, ma
den müesseselerinın f'linden çıkıyor. Al
rnanyanm meşhur t. G. Farlen İnduStri 
firması, Almanyanın kömür ve linyit o
caklarının üzerine kurulmuştur. Kömür 
demlen ıptidai maddeyi ele alıp bundan 
bize, türlü türlü renklerde fevkalade mü
him boyalar veren, kara bir taş kömürün
d.~n _ bu~~kü medeniyetimizi süsliyen o 
turlu turlu renkleri yaratan ve nihayet 
1 · ı renklerı aynı zamanda bizim ferdi 
·,uyatı~ızı m~dafaa için en mühim ilaç
la.,. halme getıren o muazzam kim~ sa
r •ü fırması , henüz en buyük üniversite 
... ıımlerince bile malCım olmıyan birçok 

ilim ve fen sırlarının sahibidir. Bizim 
için sır, fakat, o firmanın kimyagerleri 
için basıt ve pratik birer malıimdan baş
ka bir şey olmıyan bir takım keşifler var 

ki bunl:ı .. ı\lmanyanın yeryüzündeki bü
yük milli kudretinm esas unsurlarını teş

kil ederler. Şu halde hükümetimizin, bu 
maden işletme programının temin edeceği 
maddi faydaların yımında bu manevi 
faydalan ölçmeğe bile imkan olmadığı
Al söylerken hiçbir mübalağaya düşme-

SON POSTA 

Resimli Makale: X Hırsın ölçüsü yoktur. X 
__ , ______________ __..., 

Sözün Kısası 
Fransanzn 
Hakiki ev/adları 

E. T:ata 

~ efiklerimizden biri, hergün -

~ kü nüshasında, yüz yıl evve -

!isine aid bir fıkra neşrediyor. 
Geçen gün, bu fıkra: «Fransa tile -

carından olup Devleti Aliye hizmetin
de emeği sebkat etmiş olan Alyon be -
zirgana murassah iftihar nişanı \'eril -
diğine .. > dairdi. 

Bir asır evvele aid bu küçücük ak -
sin, okuduğum anda, üzerimde hasıl 
ettiği intıbaları ve bende uyandırdığı 
hatıraları kaydetmeden geçemiyece -
ğim: 

İtısan iJk hırsını daima ilk ir.tıyaçlarının ~ududu ile tah
did eder. Bugün 100 liraya ihtiyacı oıan yarın bu paraya ka
vuşunca mes'ud olacağı zannındadır, fakat ilk ihtiyacın taz. 
yıkından kurtulduğu zaman kendısine daha mübrem görü
nen ikinci bir ihtiyaç çıkanr. 

İnsanda istek, iştiha, nırş gayri mahdud olduğu için mut
lak bir saadet te yoktur. Ve dünyada en zengin ile en faki
!'in birleştikleri yegane nokta da budur. Saadet her zaman 
için nisbidir, fakat bu nisbi sr.adet te ancak isteğinde, işti
hasmda, hırsında makul olmayı bilen için mukadderdir. 

Asıl adı Alyon değil, fakat Alleon o
lan bu adam hakkında babamdan b ir 
çok menakib dinlemiştim. Antuvan 
Alleon kardeşlerile beraber Türkiyeye 
iltica etmiş ve burasını vatanına ter -
cih ederek, cenazesinin bile mutlaka 
İstanbula gömülmesini vasiyet eyle • 
miş samimi bir Türk dostu imiş. He · 
nüz bankerlik bizde meçhul bir san'at 
iken buna sülük eden Allc -
on kardeşler, Karun kadar zen 
gin olmuşlar. Fakat darbı -

( S'OZ ARASINDA"" ~-~--~-----------------------) 
mesel hükmüne geçen bu servet i a -
nayurdlarına aşırmak mümkün iken, 
onu burada, buranın imarına sarfet • 
mişler. İstanbulda ilk apartımanı ku -
ran onlarmış. Devlet mali sıkıntıya düş 
tükçe Alleon'lann kasasına müracaat 
eder, azıcık bir faizle para kaldırırmış. 
Tophane, Kasımpaşa gibi Müslüman 
semtlerin fukarasına ramazanlarda, 
1 

w anılarda banker Alleon erzak, pa
ra, elbise dağıtırmış. 

14 defa agağr 
Kırılan 
Çocuk 

··-------------------------· 
ff ERGüN BiR FIKRA ----
Yarısı deH değildir 

BiT topla11tıda adamın biri: 
- Burada bulunanların yarısı deli

dir. 
Demi§, toplantıda bulunanlar hid

detlenmi.5lcr, bağınrıı§lar: 

- Sözünü geri a!: 

Burada bulunar.lann yarısı delidir 
diyen ·müşkül tıaziyeıte kaldığını an
layınca: 

- Pekiilii, dem~, sözifoıü geri alı
yorum. Burada bultı11ankırın yansı 

Annesini elektrik 
Sandalyesine 
Götüren cocuk 

Hasılı , dinibütün ve dört yüz dir -
hem yurdsever olan babam bu hayır -
hah frenklerin Türk yurduna ve Türk 
milletine gösterdikleri bağlılığı. nimet 
şinaslığı, sonsuz sevgi ve saygıyı söy
liye söyliye bitiremezdi. 

Gevrek kemikli çocuk diye anılan 10 deli değildir. 

Ben bilahare kendim de, ikinci va -
tan ittihaz ettikleri Türkiyeye karşı bu 
ayni özden duygulan besliyen Fran -
sızlar tanırım. 

Bunlar, an'anevi Türk - Fransız dost
luğunun mütevazi, fakat çok muvaf -
fak amilleri idiler. 

yaşlarında bir İngiliz çocuğu 14 üncü de- •--------------• 
fa olarak ayağını kırmıştır. Ayağı, teller-! Bir boşanma davasında 
le tutturulmuş olarak hastanede yatan Dürüst hareketlerile bize, hem ken 

dilerini, hem de memleketlerini, kül • 
çocuk şöyle demiştir: şahidlik yapan kapı 

- Ayağımın ilk defa ne zaman kırıldı
ğını hatırlıyamıyorum. Nasıl mı oluyor. 
Mesela koşar veya yürürken birdenbire 
bacağımın büküldüğünü hissediyor, yere 
yuvarlanıveriyorum. Sağ bacağım 6, sol 
baca;ıım ise 8 defa kırılmıştır. Ayağım 
kırılınca o kadar acı duymuyorum. An
neme sesleniyor ve sedyenin gelmesini 
bPkliyorum. 

miş olduğumuzu iddia edebiliriz. 

* Kaldı ki, bu maden teşebbüsleri Türki-
yeye iktısaden büyük faydalar da temin 
ediyor ve aaha edecektir. Krom gibi kıy
metlı madenin klasik vatanı olan Türki
y<!, bu madenden bir kere kendi sanayii 
için istifade E.-decektir. Aynı zamanda bu, 
Türkiyeye mühim bir döviz kuvveti ve
recektir. İşletilmek üzere bulunan kıy
metli ve yüksek dereceli demir madeni, 
Karabük müessesesile elele verdiği za
man Türkiyeyc büyük bir döviz tasarru
fu temin edecek ve memleketimize gire
~k olan yirminci asır medeniyetinin de
mir ve çelık üzerine kurulan temellerinin 
harç kısmını teşkil edecektir. 

Hütasa, hangi taraftan bakarsak baka
lım, Celal Bayar hii.kumetinin ehemmi
yette takibine başladığı maden teşebbüs
leri, yalnız iktısadi değil, ayni zamanda 
medeni hayatımllın büyük inkişaf ham
lelerinden birini teşkil ediyor. Bu sayede 
Türkiye, ya,·aş yavaş kendisine göre bir 
kimya sanayıi devrıne de girmek üzere 
bulunacaktır ki bunun faydalarını say
mıya bile imkan yoktur. Yalnız temenni 
edelim ki bu işlt>r sür"atle yüriısün. Bu 
sür'atin uğurunda, yeni başlıyan her jş
de zaruri olan faıla masraflardan bile 
korkmıya sebeb yoktur. 

.Mtı1ı ittin Birgen 

İngılterede bazı boşanma davalan öyle türlerini sevdirmişlerdi. Kendilerine 
tuhaf haller gösteriyor ki insanın Ameri - çekinmeden, kocunmadan harimimizi 
kan garabeti ôiyeceği geliyor. Bunun bir açıyor, aramıza kabul ediyorduk. Ço • 
örneğini huzurunda ikame edilen bir bo- • gu dilimizi pek güzel, kusursuz öğren-
şanma .. davas~nda mahkeme reisi Huri - ' m~Jer, adetlerimizi, yaşayışımızı, ye • 
man gostermış ve boşanma davasında bu- kl · · · be · · ı ··ı 
1 

• k Resm~ni gordüğünü! kadın bir mekteb me erumzı nımsemış er, temessu 
unanların vatak odaıarı apısının mah- ı · ı rd" Tü" l ·· -

k 
·. . . . . t . t" 1 hocasıdır. Ohioda iki adamı zehirlemek etmış e ı. rke hayrandı ar .. husnu 

emeye getırılmesını tmte mış ır. . . le ed l h"" ·· ı ·· . . . suçıle elextrikli sandalye ile idama mah- .muame er er, usnu rnuame e go • 
Davayı aran zcvcenın başlıca şahıdı o- ku"m edı" l · t· H-k·· ·· - "d ru""rlerdı" . • . . . . . nıış ır. u um gunu, ı am ma- ·· 

lan oda hızmetçısı, kocanın ışıtılmemış halline giderken kapıda bckliyen 12 ya- Bunlar, böylece medeni ve hakpe -
terb·y · l"kl · · ·- pınm anahtar d l" ' • . ı esı~. ı .. e~n~. J\~ • • • • e ı- şmd.ıki oğlu, annesinin koluna girmiş, rest Fransanın hakiki eviadları, necib 
guıden gorduğünu soylemıştı. Rakım bu çantasını elinden alarak sandalyeye ka- mümessilleri idiler .. 
nun mümkün olup olmadığını anlamak dar götürmüş, ve cMetin ol anne!> diye Bunlar öldü, gitti, kalmadı .. 
için oda kap)sını söktürüp mahkemeye katil kadını teselli etmiştir. ' Ve ancak ondan sonradır ki Garo'lar 
getirtmiş ve bizzat kendisi anahtar deli-
ğinden baktıktan sonra hızmetçinin şa - 23 yaşında çete reisligi türedi.. 

hndctinin doğru o!duğuna kail olarak yapan bir çingene kadın 
boşanma kararını vermiştir. öldürüldü 

75 /ik kadına aşık o/an iki Evvelce dört jandarmayı bıçak.la ka _ 
rınlarını delik deşik ederek öldüren ve 

ihtiyar kavga elti güzel olduğu kadar da korkunç olan Lui· 

Meksıkanın büyük caddelerinden bi • ba Cerebovski ismindeki kadın çingene 
rlnd~ bir kaç gün evvel aşık oldukları 75 çete reisi, Romanya hududuna yakın bir 

d "k" Macar köyünde j,ımdarma kıt'alarile va-
yaşıncta bir kadın için kavga e en ı ı ih-

ki olan kanlı bir çarpışmadan sonra öl -
Uyar polisler tarafından yakalanıp mah-

dürülmüıtür. 
kemeye verilmişti. Liuba henüz 23 yaşında bulunuyor ve 

İki kıskanç rakibden bfrı 67 yaşında bir korkunç !:>ir hırsız çetesinı idare ediyor
dcıktor, diğeri de 70 yaşında bir avukat du. Bizzat kendisi şimdiye kadar 45 kü
imiş. Avukat elinde tuttuğu bir çiçek de- çük çocuk kaçırarak sakatladıktan sonra 
metini gönlünü kaptırdığı kadına tak - dilencilik yaptırılmak üzere satmıştı. Liu
d:m etmek üzere götürüı ken yolda dok- banın bir çok sevgilisi vardı. Bunlar çete 
tora ıastgelmiş, 67 lik doktor, avukatı reisini sevmekten vazgeçince esrarengiz 
görür görmez day::ınamıyarak bir tokat bir şekilde ölüveriyorlardı. Katil kadın 
aşkctmişti. bunları zehirliyordu. 

Mahkeme iki rakib sevF(iliyi dinledik - Çetenin :-eisi bulunan bu korkunç ka-
ten sonra sokakta kc;vga etmek suretile dının vücudu izale edildikten sonra şim
gürültü çıkardıklarını tesbit ederek her di Romanya ve Macar jandarması birlik
iki ihtiyarı da sekizer gün hapis cezasına ı te hareket f'derek başsız kalan çetenin di-
rrnh kum etmiştir. ğer azalarını imha ile uğraşmaktadır . 

l.tanbul nahiye müdürliiklerinde 
değitiklik 

Taksim nahiye müdürü Kemal Şişli 
nahiye müdürlüğüne, Şişli nahiye mü 
dürü Hulusi Taksim nahiye müdürlü • 

ğüne, Galata nahiye müdürü Talat 
Beyoğlu merkez nahiyesi müdürlüğü• 

ne, Beyoğlu merkez nahiye müdüril 
Vasıf Kızıltoprak nahiye müdürlüğü • 

ne, Kızıltoprak nahiye müdürü Gala • 

ta nahiye müdürlüğüne tayin edilmif· 
lerdir. 
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mektedir. Bir lokantanın yemeğinde iş"tilmiyecek bir şey 
çıkmıştır. Bu, bir .BİT> tir. Bundan başka bir fırından alı
nan ekmeğin içinden de koskoca bir cF AR~;> çıkmıştır. 

Bazı fırınlar teftişten geçirildıkten birkaç saat sonra yine 
teitiş edilmiş, !lk teftişte şiddetli cezaya çarptırılmasına rağ
men fırıncının müfetişlerin birkaç gün fırına uğramıyaca
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Fransız askeri hey'eti 
temaslarına başladı 

SON POSTA Sayfa J 

l-[ Bu Sabahki]- ('' ,_. a 
ı ı _ Gazete~erde 1 11 ,.)~/a4,--- .... -
- Gördüğüm. z F kır l er _I A[;jl= 1 ·-. 

H b d 
1 d 1 Gunıhurlyet - Yunus Nadi, hükumetin eon :.':I • 1 "'5 a r o ş 1 m t y e z;ımnıılardaki faaliyetini bUhassıı ~oylıınun 

U 1 kalk.lnmıısı rnevzuuna hasrettiğini soylıycrek • R J 
bu buyük lşde taklb ed1len politikayı anlat- onıarıya< a 

k !l d 'l f 3 o o b: n makta ve sozıerın1 ştıyıe bıtirınektedır: Seçiln başlarken .. . 
U ~] .Koy kalkınması davasının memleketlmlz 

" Jr.in çok bilyuk iş olduğunu şüphesiz hepi - 'r" •<>n: S<"f"m R1tw·"' r·.., .. ~ 

Dün Ankaraya varan hey'et Türk - Fransız bayraklarile 
donsıtılmış olan istas3onda merasimle karşılandı Ç n 11. m a k f u 1 d u·· ş t u" ~~~a:a;:~~r~d~~~r~~u~a~i~~~ı~:~k~:~~a~:~ IE5) omanyada yeni intihabat faa-

• nu en bi.ıyi.ik hediye olarak m1llete arzedi'bi- ~ liyeti baslaınıştır. Bu intiha-
llrdl, dedik .• * batın daha ilk sdhalıııda arzettiği hara-

ı\nkata 16 (A.A.) - Mi1Ietler Cemiye
tı kor.seyinin Hataya müteallik olarak it
tıhaz elmiş olrluğu kararlar icabatından 
0larcı.k Türkiye ile Fransa arasında 
ltıürı'ak d muahcdenin ücüncii maddesile 
bııyuk (•ı kiıP ıharbiyeler • arasında derpiş 
~d tn.<, o an temasta huiunmak üzere 
Sur .,. il ki Fı ansız kıt'a1arı umum ku
lt:~nd ı General HutzingPr'in başkanlı
~! a ':i1 altı !~işiden mürekkeb bir Fran
&ız a · ı i nl'yeti lıu ı. bah saat 9,50 de 
Ş<>} ' ' ııc grimic ve Türk, Fransız bay
ta!daı donatılrrış ohın istcsyonda An
kar.ı ~arnizonu kum~ındanı General Ke
llıal Gökcc, merkez kumandanı albay De
ltıir, Büyük Erkanıharbiye harekat, is
lıhb:ır t şubeleri nıüdtlrlı>rı Feyzi Mene
g ıc Muhtar Ulucov ile albay Razi ve 
btl'b ı Sermed ta;a!ından karşılanmış 
\' askeri bir kıt'a selam resmini ifa et
ıtı· tir. 

tar:ıfından karş:lanmış ve heyet reisine 
de hududd:ın ıtibaren seyahatleri için 
husu.:;i '.>ir vagon tahsis edilmiştir. 

Ankara, 16 (Hususi) - Şehrimize gel
miş bulunan Fransız heyeti temaslarına 
başiamıştır. 

Kanlı muhareb ~ler tekrar Tan - Ahmed Emin Yalman bugünkü retli manz ra gi)steriyor ki, bı.iyük mü

başladı. Çan. Kay -Şek, başmakalesinde metbuat hurrlyetlnln temin cadele, demokratık cert>yanları temsıl et
ettiğl biıyiık menfaatleri saymakta ve Ata- mrk mevkimde buluI'an mi.li köylü fır-

teslim olmıyacagı"' z c. İyor tfır~ıin bahşetmiş olduğu muna~aşıı hur:,t- kasile hükiımet fırkaları ve otoriter zum-
, · yetınln, onun millete temin ettiğı en büyuk 

1 
d d k · B n·· 

Londra 16 (Hususi) - Şanghaydan nimetlerden biri olduğunu yazmaktndır. Ve re er arasın a c·erevan e ece tır u 1 u-
d i bi k ıh il 1 

nas"b<>tle mılli kö• ıu fııkas. lideri cMa-
Hey' et Çankayada 

bildırildığine göre bınlerce Japon as - ı bu saye e ş m~lye kadar r ço ma ere ~ ' ·' 
keri bugün harekete hazır olan Japon kurban olan Istanbulun kalkınacağını. bir niu nun sövlediği mı•uklnrda kullanılan 

Ankara 16 - Bu sabah şehrimize gel
miş olan Suriyedeki :Fransız kıt'aları u
mum kumandanı General Huntryiger,in 
riyasetındeki Fransız askeri heyeti saat 
11 dt Çıınkayaya giderek defteri mahsu
su ımzalamışlardır. Müteakiben General 
Huııtryiger, Büyük Erkfır.ıharbiye reisi 
Mareşal Fevzi Çakmağı, Milli Müdafaa 
Vtktli General Kazım Özalpı, Hariciye 
Vekilı Doktor Rüştü Arası ziyaret etmiş 
ve bu ziyaretler iade ediJmiştir. 

.1 . 'b. . t' çok yolsuz hareketlerin meydana çıkacağını çok şıddeth Iısan, Romanvanın. ideolojik 
gemı erme ınmış ır. Uerl surmektedlr. bakımdan da bazı mLıhim knrarlar ver-

Bu askerin nereye sevkedileceği he- * 
nüz belli değildir. Diğer taraftan Ja - Kurun - Asım Us'un bugünkü başmaka
pon kıtaatının, halihazırda Sarı nehrin lesinde Milletler Cemiyetine verdiğimiz no
sol sahilinde bulunmakta olan Japon tayı mevzuu bahsetmektedir. Bunun sebebi 
kuvvetler ile irtibatını tem· t k :nak olarak Hatay işinde Fransızların kendi oaş-

. ın e me · ... ıurına bitaraf kalmalannın lmkıinsız oldu-
sadile üç yoldan Nankınin şimaline dog ğunu gostermektedlr. 
ru ilerlemekte olduğu haber verilmek- Asım Us diyor ki: 
tedir. ~zannediyoruz ki hukümetln verdiği nota 

Hopei eyaletinde 1 ) bin Çin askeri bu hususta kfırt bir ihtar teşkil edecektir. 
J l t r olm t Ortadaki hatanın düzeltilmesi için !hını o-

Bu akş::m saat 20,30 da Büyük Erkanı
harbiye reisi Mareşal Fevzi Çakmak ta
rafından heyet rerefine .Ankarapalasta bir 
akşam yeme>ği verilmiştir. 

apon ara es ım uş ur. lan her şey yapılacaktır. 
Nankin 16 (A.A.) - Japon müstev-

1Lc:afir heyet hududdn mihmandarları 

Halayda umumi aldan siyasi 
mahhOmlar istifade edemediler 

l!leri dün tayyare, tank ve motörlü kı
taat ile Nankin etrafında şiddetli bir ta 
arruza geçmişlerdir. Hesilvuşan'da fev
kalade şiddetli muharebeler olmakta -
dır. Bu muharebeler esnasında Nankin 
civarındaki Hilli mıntakası birkaç de
fa elden ele gec71iştir. Her iki tarafın 
zayiatı ağırdır. Japonlar tayyare mey
danına karşı yaptıkları hücumda birkaç 
bin ölü vermişlerdir. 

Antakya, 16 (Hususi) - Hatayda tan dolayı sürurunu izhar eden ıne - Teslim olmak yok 
~eJ m n başlaması dolayısile umumi af murlarm vazifelerine nihayet verilmek Hankeu 16 (A.A.> - Mareşal çan _ Kay -
llan edileceği bildırilmişti. tedir. Kırıkhan orman muhasibi Fet - Şek büyük karargahtan millete hitaben rad-

Ve nihayet affın da ilan edildiğini hullah Teben de vazifesi nihayet bu - ~~l~a bir nutuk soylemlş ve ezcümle demiştir 
gazeteler yazdı. Yapılan af sadece cün- }anlar arasındadır. Bugünkü vaziyette muhtemel dejtlşikllk -
ha mahkumlarına şamildir. Halbuki Ha Garo'nun entrikaları lerln ehemmiyeti yoktur. Blz. teslim olmaya-
tay i tıklali iç:n tecrim edilmiş olanla- ~ntakya, 16 (Hus.us~) ~. Dele~e Ga- cağız, bilAkJs ileri doğru gideceğiz. Muhase -
ta hakımler b ·· · k cürüm· er izafe et _ ro Iskenderunda polıs amırı Artın Ma- matın başlangıcından beri, bu tün cepheler -

u~ u h • h • k b 1 t · de Çln ordusunun vatan için verdiği ölü ve 
ltı~ıerdir. Bu sebebden siyasi müc - an 1 ususı surette a u e mış, ~.a. - yaralı mlkdan 300 bini geçmiştir. Fakat, ben 
timleı afdan ıstifade edememişlerdir. r:.m saat kadar konuşmuştu~. ~u mula- sağ kaldığım muddetçe büt.ün kuvvetimle 
~ir insani hareketi nasıl t efsir ettiler? kat esnasında, Garo, Ermenılerın Arab- 1 mukavemete devam edeceğim ve m1llete nl -

!arla birleşmeleri ve intihabata bu su- hai zaferi t.emln eyliyecetım. Teslim olmak, 
İ kenderun 16 (Hususi) - İsken - retle hazırlanmaları etrafında direktif bela ve musibetleri davet etmektir. 

derunda öldürülmüş olan bir Ermeni -
ilin r~naze merasimi yapıldığı zaman 
~~rkler de insani bir vazife olarak dük 
an ar nı kapamışlar ve bu merasime 

~ tirak etmişlerdir. Bu insani hareket 
l tıhbarat zabiti tarafından Türkler Er 

l'rıen · re hücum edecekler seklinde bir 
tefsıre tabi tutmuş ve Türk - Ermeni 
anıa nıasını bozmak için çalışmıştır. 

Antakya 16 (Hususi) - Rejim hay
tamı doıayısile Türkiyeye tebrik tel -
Rrarı çeken ve istiklale hazırlanmak -

vermiştir. 

İntihabat faaliyeti 
a.~rut 16 (A.A.) - Mahalli gazetele

l'İn yazdığına göre, Hatayda ikamet hak
kı olan Türk muhacirleri gelmektedir. 
Bundan maksad ilkbaharda yapılacak in
tihabalta Türk unsurları lehine muvaf
fakıyet ihtımallerini çoğaltmaktır. 

Bu mtinasebetle Suriye matbuatı, Ha
tayda ikamet hakkı olan Suriyelileri hiç 
değilse ıntihabat devresinde oraya gitme
ğe davet eylemektedir. 

Romayı 
Su bastı 

ww_.,._,,.._.....,_,,,_........,.,,,...,._..., _.,,.p,""."""";"-~~-"'· .-s--;z - çek 

Dostluğu 
nonıa 16 (A.A.) -- Tiber nehri, bugün Prague 16 (A.A.) - B. Yvan Delbos, 

16 nıetteve çıkmıştır. Su sathı münaka1fı- Fransa ve Çekoslovak orduları dostluğu
ta k.ıpanılan ve çok tchlii:teye maruz bu- nun bir nişanesi olmak üzere bugün mil
lunun Milvius köprüsünün üstüne kadar li müdafaa nazırı B. Machnik'e lejiyon 
Çıkınıştır. Romanın ortasındaki Tıber a- donör nişanını ye::miştir. 
!~s., ekser yerleri su altınciadır. Burada Sabahleyin B. De!bos, hariciye nazırı 

ucuctc getırilmiş olan hastane kısmen Krofta'vı ziyaret etmiştir. 
t d"l . .J ~ e ı mıştır. p 

1 rag 6 -- Reisicumhur Benes, Fran-
1 ~ngelo şatosunun da bendleri su sız hariciye nazırı Delbos şerefine bir öğ-
lt t! udur. Feyeznn dolay~siJe irtibatları 

11 n mahallerde imdad servisleri tesis le ziyafeti vermiştir. Öğleden sonra Ka-
01ttnınuştur. Şehir civarında hemen he- mil Krofta Delbosu Fransa elçiliğinde 
~ıc:n !-1 r taraftan !,'Ökme hadiseleri haber ziyaıet etnıiş \'e kendisi ile uzun müddet 
~ınPktedir. gorüşmüştür. 

[ Makineye verilirken ~ 
Fransada yeni silah depoları bulundu 

A lmnyada birç o < eşyanın demir ve çelikten imal 
e: iln1esi ı i men e den bir en.İrname neşredildi 

!lı;arıs 17 (Hususi) - Polis ihtilal şebi"ııl ı mezar başına dikilecek haç, ticaret Uftnları 
lloı~Ubi:ı.nna ııid yeniden miıhlm sllAh de- \C şamdan ve saire gibi dnha bir takım eş
Cl\'a rı meydana çıkarmıştır. Burbon sarayı yı ya da şamlldir. 1938 kanunusaninin blrln
letc;ıııda bulunan bir silah deposunda yıı - öf:n itibaren mer'iyete geçecek olan bu e _ 
~ r mltralyoz, ma,.zer, bomba ve binl ce .r.llrnameye gore butun bu inşaat Al 
le ı. ıı bulunmuştur. Yeniden bazı kim ' 'er ı ıalı e ıdu tri m~hsuılr.rinden yapıl~ k~~n 

~ f dllmtştlr . ca 11 • 

~lfllanynda ll!!~rrd"len emirname ltalya Arnavu~luğ~ }eniden para 
tı in 17 IAA . ı Dın re mi g "et de \ erdı 

d 1 n bir emirnamede ekonomi n"za- 1 lrıııı 17 CA A.) İtalyan hükıimeU, Ar-
lln· araj, tel fon kabini, h lft ga ete n:ıvudlukta son zamanlarda vukua gele 1 

ku, pl'ncer ler stor ve buna m ıma- fevezilnlar dolııyısilc ziyana ul7rı:yanlara yaı _ 
1 r inşaatı için bundan b yle demir ve dıın olmak uzcre ı ,500,000 liret vermlst.r. 

Romangada 
intihabat 
Mücadelesi 
Kanlı vak'alar oluyor, 100 

kişi tevkif edi di 
Bükreş 16 (A.A.) - Havas cjansı mu

habirinden. 2(). birinclkanunda yapılacak 
olan intihabat ıçin şimdiden girişilmiş 
bulunan mücadele, son derece şiddetlidir 
ve hergün kanlı \•ak'alar zuhur etmek
tedi:-. 

cDemir muhafız• lejyonerlerinden 100 
kişi tevkif edilmiştir. Dahiliye nazırı, bü
tün prefelere, asayişin muhafazasına aid 
tedbirlerin takviyesini emretmiştir. 

Harb sanayii kıt'alarmda çalışan 
askerlere yevmiye verilecek 

Ankara (Hususi) - Askeri fabrikalar, 
harb sayanü kıt'aları erlerine verilecek 
yevmiye hakkındaki layiha meclis ruzna· 
mesine alınmıştır. Layihanın encümen _ 
lerdc aldığı son şekle göre, askeri fahri _ 
kalar (kara, deniz, hava) kadrolarına da
hil harb sanayii kıfalım erlerinden ehli-

yet gösteren ve messilerile müesseseye 
menfaat temin Pdenlcre, yalnız çal.ı~tıkla
rı günlere münhasır olmak üzere, kanu
ni istihkaklarından lıaşka, ayrıca yev -
miyr- verilebilecektır. YP\•miyeler erle _ 
rin kıt'alara iltihakl3rından üç ay sonra 
başiE.:ınak üzere. b'r·ncı sene en çok elli 
ve ikinci sene de ~tiz kuruşu geçmiye _ 
cc·ktir. Ye\·miyelcr fabrikaların bağlı ol
duklar: müdür ''e umum ır.iidürlüklcrce 
takdir \"C tesbit cd"lecektır. 

No'erlik ka '"tun projesi 
Ankara 16 (Hu us!) - Adliye En

ciimeni noterlik kanun projesini ted _ 
k ke ba .Jamıştır. 

----
Tutar2sco B:r:ina 
Bukreş 17 (A i\ ı 

ne gore, B vek 1 B 
ayı z:ırfınd , V r Vl yolu i e P ı e g :ı _ 

Japonların 
"Matahari,, si 
Maruf casus kadın harb 

sahasında öldürüldü 
Dün gelen Paris-Soir gazetesi, Japon 

cMatahari> si lıamile maruf Yoşiko Mo
moaki ismindeki kadın casusun Çinliler 
tarafından oldürülmüş olduğunu bildir
mektedir. Yedi sekiz lisanı mükemmelen 
konuşan ve aslen Koralı olan bu kadın, 
uz'..ln zamandanberı Uzakşarkta fevka
lade mühim roller oynamış bulunmakta
dır. Bütün Çin ve Sovyeı casusları, se
nelerden beri kendisini takib etmekte, fa
kat bir türlü izine ıasgelememekte idiler. 
Çok genç ve çok güzel olan bu kadın, en 
tehlikeli vaziyetlerden, ölümle: birkaç de
fa burun buruna geldiği halde bile sıy
rılmaj!a muvaffak olmuştu. Bir türlü ya
kalanamamıştı. Fakat nihayet ... 

Çinliler Şangbayın önünde son muka
vemet gününü yaşıyorlardı. Bir gece bir 
nöbetri, genç bir a'ikerin dolaşmakta ol
duğunu gördü. Askerin başındaki çelik 
miğfer yüzünü saklıyordu. Nöbetçi ona 
kim olduğunu sordu. Tatlı bir ses cevab 
verdi: 

- Görmüyor mu~un? Senin gibi bir 
Çin askeri .. 

- Paroiayı ~öyle! 

- Bugün bombardıman vardı. Bıize 

parolayı söylemediler. 

- O halde dünkü parola ne idi? 
- ........ . 
- O halde senı tevkif ediyorum. Elle

rini kaldır ve yürü! 

Bırdenbirc tiifck patladı ve genç asker 
acı bir sayha kopararak yere düştü. Ba
şından fırlıyrm çelik miğferin altında 

sapsarı güzel yüzü ve uzun kadın saçları 
meydana çıktı. 

Cesed derhal tMmrnıştı ve Japon Ma
taharisi Yoşiko Momoaki ruhunu Buda
ya teslim etmişti. 

F rankoya suikasd 
hazırlanmış 

Londra 16 (Hususil - Salamanca mah -
reelle Llsbondan blldlrildlğine göre bir ya
bancı memlekette, yabancılar tarafından 1 
general Fro.nkoya karşı genlt mikyasda bir 
suikast tert!b edilmiştir. 

Bu yabancıların İspanya topraklarına gir 
meslnl menetmek ve suikastın öniıne geç -
mek uzere. Fransız - İspanya hududunun 
l:apatılınış olduğu anlaşılmaktadır. 

Maahaza Salamanca makamları böyle 
bir suikast teşkllfıtmın asılsız olduğunu be
yan ederek, bunun Cumhuriyetçiler tarafın. 
dan uydurulmuş olduğunu soylemlşlerdlr. 

Düngece bir kadını 
o!omobil çiğne 'i 

kul!anıımıyac ktır. memnui)et, sHo Arnavud gazeteleri. İ alyanın bu flllcen b cck ve nyn zam ı da yold:ı Be imde de bır o r 

mek nıecburıyetmde bu·unduğunu gös
teriyor. ~nli köylü fırkasına göre. mem
lck tin idaresi meşruti parlmantarizme 
istinad Ptmt.•kle beraber. hakikatte yazi
ye+~ hfikır.1 olan gnvri l!'es·u1 teşekküller 
ve şahıslardır. Mini köy!ü fırkası, bu id
dıasile, bu 'azıyPte goz yumduğunu iddia 
eylediği hükümetin kredisini sarsmayı 

istihdaf etmekte ve esasen sahih bulun-
duğu kalabalık taraftar kütlesini artıra
cağım sanmaktadır. 

Milli köylü fırkasına cc,·ab veren libe
ral parti lideri ve bugünkü başvekil Ta
taresko, bu fırkanın iddialarında ileri 
gittiğıni, hücumlarına sarayı ve kralın 

şahsını hedef tuttu~unu kaydederek mil
li köylü fırkasını demagoji yapmakla ve 
cfk:ln karıştırmakl2 itham etmektedir. 
Maamnfıh böylelikle ifrata sapar görünen 
demokratlarn karşı faş:sl cereyanı temsil 
eden demir mt•haf:z\an himaye etmiş 
görünmemek ;çin, yer yer hadiselere se
beb olan bu muhafızlardan ibazıları tev
kif edilmişlerdir ve edilmektedirler. İk
tidar mevkiinde bulunan Tataresko hü-

kumcti, bu tarzı ha1t.2ketile mözurayı ka
çırmak istemediğini ve mutedil bir libe
raliznıle işin içinden .sıyrılabileceğini 
sanmaktadır. Fakat mılli köylü fırkası, 

seçim fırsatını gani•net sayarak davasını 
yürütebilmek ve sarayın nüfuzunu bal
talamak için hi~hir fırsatı kaçırmamak

tadır. Nitekim, M. Maniu'nun M. Tatares-

kova verdiği cok şiddetli cevab bunu is
bat etmektedir. 

Bu scbeblc ve bilhassa demokratların 
alOıkları \'aziyetten ötürü Romanyada 
reJim meselesi, cereya11 eden seçim işine 
bağlı bir memleket davası haline gc>lmiş 

oluyor. İki taraftan birinin çalacağı ga
lebeye göredir ki, dahıli siyaset ya daha 

sağa kayacak, yahud da milli köylü fır
kasına intikal ederek mutedil bır renk 
alacaktır. Amma muvakkat bir zaman 
için. - Sefon Ragıp Emeç 

Fransa ile Almanya 
arasında anlaşmalar 

imza e C: ildi 
Paris 16 (A.A.) - Hariciye nazırı ve

kili B. Chautemps ile Almanya büyük el
çisi bugün Sar mmtakasmdaki Fransız -

Alman hududunda münakalatı tanzim e
den bir anlaşma ;le hudud civarındaki 

bazı ormanlann mu1kiycti hakkında 
muhtelif anlaşmalar ~mzalamış!ardır. 

KÜÇÜK HABERLER""\ 
Londra 16 (A.A.) - Reuter ajansının 

Haytadan öğrendiğine gore, Akkiida iki 
Arab öldürülmüştür. Bunlardan birisi 
AkkA belediye reisidir. Katil, henüz mey
dana çıkarılamamıştır. 

* Meksika 16 (A.AJ - Meksika umu -
mi mesıll konfedernsyonu. bir Faşist ha
reketinin onune geçmek için azasını as
keri bır teşekkül haline getirmeğe karar 
vermiştir. 

* Parls 16 (A.A.) - Polis 7 ton sllı\h ve 
mühimmat ihtiva eden yeni bir depo 
meyda çıkarmıştır. 

* Bükreş 16 - Kral Carol, 11.Japon 
mllletl murahhası Ashlda'yı kabul etmiş 
ve kendislle uzun müddet gorüşmiıştiır. 

Ashida, muteakiben bir çok Romen 
devlet ndamlnrı lle goruşmuştur. 

Ashlda, Budape teye hareket etmiş -
tir. 

* Var ova 16 <AA ) İnglllz amele fır 
kası sabık hderl Lıınsbury, Beck'i Mare
şal Smlgly - Rydz'l ve başvekil Sklad -
kov. ky'yi ziyaret etmiştir. 

Viyana 16 (AA.) - Landsbury, Var
o~adan buraya gelmiştir. 



• Sarfa SOJI POSTA ..... _ 17 

Ma 1 iye, kabzım a lları tücc ar 
komisyoncu addediyor 

Neler yiyoruz? 
y açılan .tah.i.ıetde yağların 
yuzde .> ırm ı &.. eşi ekle salih 

Sahte nüfus tezkeresi kullanan 
b:r genç kız tevkif edildi 

· Tetkiki itiraz komisyonu yapılan itirazları reddetti, 
kabzımallar bu karara da itiraz ediyorlar 

g orkhnedi Bu kız Tokatlıyanda oturuyo~, lzmirde bar artistliği 
Belediye gıda maddelerinin kontro-

lüne ehemmıyet vermeğe başlamış bu- ediyor ve Suriyeye gitmek istiyormuş 
lunmaktadır. Tarsuslu Dımıtri kızı Elizabet isminde ğıdı çıkardı. Barda bir ay kadar çalıştıın. 

~ir sene içinde muh~lif. bakkaliye 1 bir genç kız dün sahte nüfus tezkeresi is- Sonra çıktım. Suriyeye gidiyordum. Yol• 
magazalarından, aşçı dükkanlarından timal suçundan adliyeye verilmiştir. da nüfus k~ğıdımı h:tediler, Yerdim. Me-
alınan 5 31 teneke sade yağdan tahljl 1 Sultanahmed birincı sulh ceza. haki- ğer nüfus kağıdım bozukmuş .. 
neticesin~:: 405 teneke yemeğe salih minin huzuruna çıkarılan Elizabet boy- Hakim: 
~1~, -~ı.?er kısmı karışık ve yenmeğe 1 nunda muhteşem hır kürk taşıyordu, te- - Sen 334 doğum!u imişsin, halbuki 
~lih goru~emıştir. Bu nisbet dörtte miz giyinmi~ti. sade ve çabuk konuşu- 331 doğumlu bir nüfus kağıdı kuUanı
bır dereccyı. teşkıl etmektedir. Ancak yordu. Elizabet, hiı.kimin suaJine karşı: yormuşsun. Aksi halde, artistlik hakkın1 
yapılan tahliller de azdır. Bu teşmil e- - As!en 'Iarsusluyum. Şimdi İstanbul- kazanamıyorsun çünkü ... 
dildiği t~kdirde daha vasi neticeler ha da Tokatlıyan otelinde oturuyorum. Bu- - Bilmiyorum, ama ben 19 yaşında· 
sıl olacagı anlaşılmaktadır. 1 rada bir ahbabımla birlikte otururuz. yım. 

Sorgu neticesinde, muayyen ikametg!· 
hı ohnıyan Elizabet tevkif edilmiştir. 

640 teneke zeytinyağı tahlil edilmiş Fakat, o şimdi Ankarada. Burada bir de 
596 tenekesi muvafık, 242 tenekesi 1 annem var ama, evi uzak, onun için ben 
ga~ ı;ıuvafı~ göri.umüştür. 74 teneke 1 de Tokathyanda kalıyorum. Ben Mısırda 
vcJetalın tahlıl ed lmış, S teneke karı- bulunuyoıdum. Bir miiddet evvel İstan
şık, 4 teneke yenmcğe yaramaz çık -

1

1 bula g~ldim. :akat, nüfus kağıdım İs- Küçük Çekmece köylerinde birçok yer
mıştır. kenderıyede Türk konsoloshanesinde kal- }erden tavuk çalmaktan suçlu Ali Rı:z.a 

. İstanb.ul.da. bilhassa Trabzon, birin - i dı: İstan.b~la gelince, burada İhsan is- isminde biri yakalanarak, adliyeye veril
cı Urfa, ıkıncı Urfa, Kars yağlarile A- mındc bırıle tnnıştım. Bu adam İzmirde miştir. Suçlu Sultaııahmed birinci sulh 

Bir tavuk hırsızı tevkif ediıdi 

Halin içinden bfr ma11Z4rcı nadolunun muhtelif yerlerinden ge?en 
1 
bir bar işletiyordu. Beni artist olarak al- cezada sorguya çekilmiş ve tevkifine ka-

Geçenlerde, maliye şubesi ile kab - Şimdiye kadar halde mevcud 60 yağlar. sarfedil~~ktedir. Yağlar tene-ımak istedi. Bunun için de bir nüfus ka- rar verilmiştir. 
~illu~ın~.~wnnvHgi~-b~ıma~an~~~~ma~21 ~n~l~~~afıçılu~n~~~~tewh~ı~==================~~========~~ 
hakkuku meselesinden bir ihtilaf çık - sine aid itiraz, tedkiki itiraz komisyo - b~ının ayrı ayrı muayenesi, bittabi ka cı· han Harbı· 
ını.ştı. Maliye, kabzımallan tüccar ko - nunca reddedilerek kendilerine bildi - bıl olamamaktadır. Belediye, şüphe -
misyoncu addetmiş ve ona göre vergi rilır.iştir. Diğerleri de peyderpey gel - l~~diği ve lüzwn gördüğü yerJercien 
tarhetmiş, beyanname vermeğe ve def- mektedir. numuneler alarak tahlil yaptırmakta -
ter tutmağa mecbur saymış ve şimdı -ı Kabzımalların bir derdleri daha var- dır. _ 
ye kadar beyanname vermedikleri ve dır: l 937 şubatı içerisinde, hal müdür-! Bazı yagcılar diyorlar ki: _ 
defter tutmadıkları için de cezalı ola- 1üğii vasıtasile belediyeye müracaat e - - Kapalı kaplarla gelen yagların ne 
rak vergi almak istemişti. Kabzımal - derek, eğer meyvalar için mahzuru dere~eye kadar iyi olup olmadığını biz 
]ar, buna itiraz etmişler, diğer taraftan yoksa, tesisat masrafı belediyeye, mah d~ bılmedc~ alıyoruz. Aldığımız fab
da, belediye ve Ticaret Odası, kabzı - rukal masrafı kendilerine aid olmak ü- 1 rık~ veya. fırmanın sö:lerine itimad e
mallan kabzımal olarak kabul etmişti.! zere kalorifer tesisatı yapılmasını, yok, derız. O ~ı~alarda munasebatımızı ı -
Kabzımalların yaptığı itirazı, tedkiki eğe .. mahzurlu ise soba kurmalarına dame ettırırız. Daha fazla bu mahallc

itiraz komisyonu varid görmemiş ve mü aade edilmesini istemişlerdir. Be - rinde tahlillerine kıymet verilerek bu 1 
ve maliye şubesinin kararını yerinde 1edi) e, bir seneye yakın bir zaman geç hususta kat'i ve umumi bir nizam vü -
bulmuştur. Kabzımallar, buna da iti - tiıi'i halde henüz cevab vermemiştir. cude getirilmiş olsa çok iyi olacaktır. 
raz etmeğe ve pazartesi günü, mali mü kabzımallar, bu halden de şikayet et -1 Beled;ye, süt ve diğer gıda madde-
şavirleri Şevket Karadeniz'i Anka raya mektc, kışın bu yüzden hastaiandıkh- lerin:n tahlillerinde de çok bozukluk - ' 

göndermeğe karar verm~-- .. ı;~ı .. ~:e~:~~irler. 1 i:~d~ö;:ü!t~:~le~~~:d!b~~v:tm:; ~ 
Üniversi tede: Şehir işleri: ilmektedır. Bu hususta sıhhi v~ idati te<l 

birh~ri almak için tedkikler yaplır -

120 Ü niversiteli Balkanlara gıc.ıyor Kağıdhane bendi antika mı? !mak~adır. 
ünıvcrsite hukuk fakültesi son sı - Kağıthaneyi geçenlerde su basmış, 24 k• k ) 

nıf talebesile iktısad fakültesi tale - bu yüzden o civarda oturanlar zarata ~aa tte 1 aza ar 
besinden kırkar kişilik üç grup, sö - uğramışlardı. Burada bir daha böyle 
mestr tatilinden jstifade ederek, 16 ka ·tuğ~ anlara mahal kalmaması için Ka - l: ir a. aba hayvanları ile bir- 1 

n~usanide. Bükreşe, Peşte ve Atinaya ğı:ıı~ne bendınin yıktırılması istenil - likte denize sürüklendi 
gıdeceklerdir. Bu seyahatler 12 şer mıştı. ., 
gün sürecektir. Atinaya gidecek kafi - Asarı atika bakımından keyfiyet 1 h!lyvanlar boguldo ar 
leyle İktısad fakültesi doçentlerinden bir kere de Müzeler idaresinden sorul- Şoför Mehmed ldaresind~kl otomobil Ka-
Dokt M hl" Et · d ktir. Diğer m t dıkoyde Marloya adlı yaşlı bır kadına çarpa-

. or . U ıs. e gı e~~ uş ur. rak muhtelif yerlerinden yaralamıştır. 
kafi1elerı de bırer profcsor veya do - Taksi saatleri otomobil '.erin * Fatih Haraççı Karamehmed mahalle -
çent götürecektir. v d l cak sinde oturan 16 yaşında Mesih evinde soba 

- . aagın • o • üzerinde kaynamakta olan su tenceresinin 

ne 

Neden g irdik, nasıl girdik, 
Nasıl idare e ttik? 

Yazan: 

Kizım Kara Eeklr 
lki cildde b.rçok gazel harıla 
ve resımlerle intişar etmiştir. 

lllllllllllllll Drt1~b~:s:~Y~~:~aşı 
:rııı ı ı• il tivatrosunda 

'ıl ı 1111 il Bu akşaı~ saat 20,30 da 

1 
1 TURANDOT 

111111111 1 Masal 5 Perde 

Operet kısmı eski Fransız Tiyatrosunda 
Bu akşam saat 20.30 da 

BiLMECE 
Komedi a Perde 

Dünya muharrirlerinden tercümeler 
serisi: No. 12-13 

Turgenief 

B abalar 
ve 

Çocuklar 
Rusçadan çevirenler: 

Hasan Ali Ediz - Vasıf Onat 

İki cildi l 00 Kr. 
REMZİ KİTABEVİ 

.................... r 
k:RTUCRUL SADi TEK 

T1Y ATROSU 
.KADIKÖY (Süreyya) 

Sinemasında 
Pazar tesi gonn akşam 

Br•v• Rej l•Br 
meşhur Vodvil 2 Perde 

ı Tablo. ( Gölge ) Piyes ı Perde. 

Haliç Vapurları işletmesinden : 
3 1112/ 937 tarihinde konturat müddetleri bitecek olan Köprü Kasıınpa· - ' p ve Fener iskelelerindeki büfelerin yeniden bir sene müddetle arttırma ve 

ihaleleri 23/ 12/ 937 perşembe günü saat 11 de Müdürlük komitesi huz:urile 
yapılacağından isteklilerin daha evvel şartnameleri cönnek üzere Galatada 
Mehmed Alipaşa hanında 51 No. lu idare merkezi bürosuna müracaatlan. 

. s222. 

Türkkutuna 200 talebe kayıded:ldi Taksi saatleri otomobillerin solun - üzerine dökiılmeslle muhtelit yerlerinden yan 
Lise ve yüksek okullarda Türkkuşu- dan sağına alınacaktır. rrı~. cerrahpaşa hastanesine kaldıplmış - _... Bu hafla 

na talebe kaydına devam edilmekte - 93~ vilAyet bfitçesi tJr. ,-
SOMER Sinemasmda 

d
. ş· d' k d muht l'f k 11 d * Fatih Testerecller sokağında oturan 
ır. ım ıye a ar e ı o u ar a Daimi Encümen 938 senesi büdcesi Basanın slirucu.su İsmail idaresinde bulu -

Türkkuşuna yazılan talebenin adedi tedkikatma başlamış, vilayet Veteri _ nan toprak yuklü araba Yağ iskelesinde de-
200 ü geçmiştir. Bu ay sonuna kadar ııcr büdcesini kabul etmiştir. ı nlz kenarına toprak boşaltırken hayvanla -
talebe kaydı bitirilecek ve bunların ö- _ .. rın ayakları kaymış ve araba ile beraber de 
nümüzdeki ay içinde Eskişehir hava A rabalann kopruden geçme saatle ri nize yuv_ar~a~~ışlardır .. Atlar . boğulmuştur. 
sıhhiyesinden gelec k b" h , t t a- Dairelerin tatil olduğu saatte ara _ ı Araba surucusu de vak ayı muteakıb kaç _ 

e ır ey e ar b 1 K"' .. " f" d ı mıştır. Polis tara!ından aranmaktp.dtr. 
fından muayeneleri yapılacaktır. a arın. ~p~u us un ~n geçmeleri ya- * Bursa vapurlle Mudanyadan İstanbula 

f •• panma vaktine tesadüf eden saatlerde I turmaktayken dumen zinciri arasına sıkış -
Nobelcl köprü üstünde daha fazla izdiham ol- mış, belinden ağır surette yaralanmış, has -

E dug· u görülmektedir Daim"ı E ·· 1 taneye kaldırılmıştır. 
CZi-.l il er . · ncumen ------

lstanbulun en mük emmel Türk muganni ve musikifinulan 

RAMON NOV ARRO'nun 
temsili SENENiN EN BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜ VE ŞARKILI 

ŞEYH AHMED 
Aşk, ihtir aa, çöl ve macera filmine refakat etmektedirler. 

-· · · ·~ · · -· ·-· · · · · · -··-
1 

sak edılmıştı. Halbukı dükkanların ka gelen Urfalı Çaça vapurun kıç tarafında o-

bu hususta yemden tedkike başlamtş- ~ T / t l d 
Bu rece nöbetci olan eczaneler fOnlar- t A bal r n K" .. .. .. ı ~oe l lO/ :ı arın a Bupo nıatinelerden T o R K 
dır : ır. ra a ı opru ustunden saat Ç,... ' • ., • itibaren 

i.stanbal dbetindekller: 17 ile 20 arasında geçmeleri menedile- c:m e!ıtf ,J l mıgecek Senenin bUyOk muvıtffakiyeti 
SINEMASI 2 büyük film 

birden gösteriyor 

AkBarayda: <Şeref). Alemdarda: (~ad>. 1 ceği tahmin edilmektedir. Noel yortuları yaklaşmaktadır. Her R.ı\IMU ve LUC1EN BARROUX'nun 
Beyazıdda: (Asador). Samatyada: <Ero- sene olduğu gibi bu sene de Noel yor -
fllos>. Emlnönunde: <Beruıason>. Eyub- Meçhul denl"'B 'lı tularında bazı açıkgözlerin çamlara 
de: !Hikmet AUamaz). Fenerde: tVlta- - . . . . . 
m. Şehremininde: (Hamdil. Şehzadeba- G • • ı. zarar vermelerı ıhtımalı nazarı dıkka-
ıında: (Asaf). Karagümrükte: (Fuadl. emtSln .n ı~ llrb.?nl te alınmış, şubelere gönderilen bir ta -
Küçükpazarda: <Hikmet Cemil). Bakır- Geçen yaz Akdenizde Yunan ka - mimde çam ağaçlarından dal kesmek 
tı:öyünde: (Hilfıl). ra c;uları civarında meçhul bir denizat- jc:teyenlerin şicldetle menedilmelerı ve 1 

ASRI iş ADAMI 
şen , nükteli ve emsa.i.siz filmi 
Seanslar : 2 t/2 - 6 - 9 1/2 da 

Umumi talep Uzerine kadının, 

sevenin ve sevi. enler in rı.ıııi 

BEKARET 
Fransızca sözlü 

LlL DAGOVER - SABiNE PETERS 
Seanslar : 4,2;) - 8 de Beyofla elhetlndelı.Uer: t · t f d b ı · ·· ' d · l d 1 

istik) 
.. , dd 

1 
d <G 

1 
t > T _ ı geınısı ara ın an atırılan cB!ago - ouna cur et e en erın ceza an ırılması 

w ca es n e a n asaray . u dl R . . . . . . a,, 
nelbaşında: (Matkoviç}. Galatada: (Iid- ev• a ı us gemısının tayfalarından ıstenmıştır. ~ ... •••••••..,. 
yol). Fındıklıda: (Mustafa Nam. cum- Ştepcnko .. is~ınde bir gemici hadise es il 
huriyet caddesinde: (Kürkclyan). Kal- nasında olmuş ve Yunan ada'arının 

Suvare 8 de iki film birden ~------'" 
• 

yoncuda: <Zafiropulos>. Flruzağada: {Er- birinde defnedilmişti. ""il•••••~ 
tuğrull. Şişlide: \Asım). Beşlktaısta: (Na- o·· s t b w b" I' BU AKŞAM 1 PEK Sinemasında 
ll Jlalld>. un, ovye ayragını taşıyan ır 

Botazl~i. Kad ıköy n Adalardakiler : vapur Ştepenkonun cesedini hamil oı- 1 İTsküdarda :(Ömer Kenan). Sarıyerde: duğn halde limanımıza gelmiş ve ak -

1 
(Nuri>. Kadıköyünde: tModa, Merkezı. şam doğruca Odesaya gitmiştir. 
Büyükadada: <Halk). Heybellde: <Halkl. 1 Şehrimizdeki Sovyet başkonsolosile 

~===============bütün konwloshane erkanı gemiye gı
Şehzadebaşı: FERAH Sinemada derek, Ştepenko'nun cesedi önünde e-

Bugunden itibaren 2 film birden 
istanbulda llk defa ğılmişler ve tabutu çelenklerle "Üsle -

ŞİRLEY ve Gangsterler miş!erdır. 
Ayrıca Kallforniya hnydudlan Bu münasebetle gemide kısa bir me 

Vahşı ve medeniyetten uzak yaşıyım insanlnrm KÖR BIÇAÔI - MENFUR lDDlAL • RI - HAKSIZ VE KANLI 
HÜKÜMLEH1 - MÜDHlŞ - KORKUNÇ MACERALARI ba~t ın aşağı TABU RENKLİ şaheserlerın şaheseri 

KAN DAVASI 
)]erkesi tHrctecek muazzam bir filmde canlandı. Bu muazzam filmi herkes görmeli. Fransızca sözlll 

Baş roller de : S İLVIA Sİ o N E v 
tmNRY PJNDA - PHED MAC MUHRAY. lıAveten: 1',0X JURNAL: 1t ılya - 1',ranstt Futbol maçı. 

Nuıııaralı ko.tuklurırı evvelden aldırılması. 'felefon oJ4289 Gundüz seanslarında tenzlUH rasim de yapılmıştır. Ştepenko Odesa-1 
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İzmitte körfez balıkçılığı 1 

. ihya ediliyor 
lzmite yerleştirilen balıkçı göçmenlere bah~çı~ık. 

malzemesi verildi. bir de balıkçılık mütehassısı getirtıldı 

bmit körfezi 

İzmit (Huswıl) - Vili~t. İzmit tör - Villyet bunlan münhasıran İmıite iskin 
fezinde saklı duran balık servetinden ettirmiş, bunlara sıcak bir yuva ile be -
halkı faydalandırmağa karar vermiştir. raber balıkçılık m alzemesi de temin et
Büyük harbden evvel İzmit körf.:!zinde miştir. Diğer taraftan bir balıkçılık mü -

tehassıSl getirilmiş ve Körfezde uzun 
balıkçılık çok inkişaf etmişti. Fakat harb tedkikler yaptırılmıştr. Yakında İzmit 
sırasında körfez balıkçılığı adeta ölmüş- körfezinde yurdun ilk balıkçılık sanayii 
tü. Vilayet körfez balıkçılığını ihya et - kurulacak ve aynı zamanda Ankara, ls -
meği düşünürken güzel bir fırsattan da is- tanbul, Adana, Diyarbakır gibi büyük şe
lif.ade etmiştir. İzmite gelen göçmenler hirlerimız taze ve nefis yurd balıklarım 
arasında bir çok balıkçı aileler vardır. yemek bahtiyarlığına kavuşacaklardır. _____ .. _____ , 

Balıkesir Halkevi 1 Bir cinayet ve bir 
takdir edildi yaralama vak'as1 

PJ>~S.J' A 

Üçköyhalkı 
Borçlarının bir yıl tecili 
için hiikumete müracaat 

ettiler 
Eskişehrin Çifteler nahiyesine bağlı 

Said Halim Paşa, Abbas Halim 
paşa, Mamure köyleri balkı bir 
istida ile Ziraat Vekaletine müracaat 
ederek köylünün ~gal ettiği arazinin be
deli misli ıle kendilerine verilmesini iste
mişlerdi. Bu arazi de diledikleri şekilde 
kendilerine verilmişti. Fakat köylüler 
bu sene Vekalete müracaat ederek kendi
lerine verilen araziye aid bedeli misil 
taksitinin - kuraklık dolayısile - tecilini 
istemfş!erdir. Köylüler bundan evv~l de 
Ma,liye Vekaletine müracaat etmişlerdi. 
Vekniet müvazenei umumiye kanununa 
göre arazi taksit bedellerin.in tecili imka
nı olmadığını köylüye bildirmiştir. Köy
lül~r bu sefer de Zintat Vekiletine mü -
racaat ederek ayni arazi dahilinde otu -
ran ve ayni hukultt şartlan haiz olan 
muhtelif köylere &!fn muameleler yapıl
dığını bildirmişler ve bedeli mislin bu 
yıl için tecılini dilemişlerdir. --· ----- . . .... ·---- ···-
1 Küçük memleket haberleri 1 

Bir banlyede hir yaralama vak'asl 
Bı.irhanlyenin Bahadinli köyünden Sarı oğ

lu Mehmed Ue A11 arasında bir kavga çık
mış, Mehmed tabanca lle Aliyi knrnından 
ağır surette yaralamıştır. Yaralı tedavi al
tına alınını~. suçlu yakalanmıştır. 

Gemlikte kıza.mık salgını 

Gemlik (Hususi) _ Çocuklar arasında kı
zamık salgım vardır. Salgın karşısında sıh

hat müdürlüğü lcab eden bütün !ennl ted
blrleri almıştır. 

Aksaray 'ube reisliği 

Balıkesir (Hususi) - Balıkesir Halke-
ı vinin bütün şubelerinin tarihi araştır -

rnalar, kurslar, konferans, konser, tem
sil, neşriyat ve diğer sahalardaki program 
lı çalı§maları günden güne artmaktadır. 
Evin bu çalışması Parti Genel sekreter -
liğince takdirle karşılanmış, evin çalış -
kan başkanı Feyzi Sözenel tebrik edil -
miştir. 

Aksarny askerlik şubesi reisi Remzi Sa
vulun tayini üzerine bo~aıan Aksaray nskcrllk 

Balıkesir (Hususi) - Sındırgının şubesi reisliğine binbaşı Recab vıncr t.nyln 
Dövertepe nahiyesine bağlı Aşiret kö- edilmiş ve gelib vazifesine başlamıştır. 

yünde Ahmed oğlu Tahir ile bu köyden Aksaray adliyesinde yeni tayinler .. 
Halil oğlu Süleyman adında iki deli _ Aksaray ceza M.klmi Halid Kalyoncu teknu 

. de .sev.ked lmiş Te yerine Arnpsun hfı.khni 
kanlı arasında kavga çıkmış, kanlı bır Kemalettin tayin olunmuştur. 

İzmit Halkevinde ingilizce kurs 
İzmit Halkevinde geçen yıl başlıyan 

hıgilizcc kurslarına bu sene de devam e
dilrnekt<>dir. Yabancı dil öğrenenlerin a
dedi günden güne çoğalmaktadır. 

mücadele halini alan bu döviişmede Aksaray Adliye kadrosuna bir hAkim mua
Süleyman tabancasını çekerek Tahirln vlnllği ilave edilerek bu varl!eye de hukuk 
üzerine boşaltmış ve öldürmüştür. mezunlnrından Süleyman Nesip tayin olun-

Suçlu yakalanmış, adliyeye teslim e- muşTtuhr. kk '" t • ... - t d 
_ a a o ... e mı~ uır ruşve aTası 

dihniştir. Kavganın neden çıktıgı hak • Ballkeslr (Hususi> - Rüşvet almak iddl-
kın<ia tahkikat yapılmaktadır. asile mahkemeye verilen Bürhanlye husus1 * . muhasebe memuru Rıfat hakkındaki iddia -

nın muhakeme sonunda uydurma olduğu an
Balıkesirin Karaisa mahallesinden laşılmış ve RJ.fatın beraeUne karar verilmiş. 

Mehmed ile İsmail cğlu Ali adında iki tir. Bu ru,.\'lt işini ortaya ntan BahadinU 
arkadaşa s d "çki esnasın'da b' kav Myü muhtarı Hasan hakkında da kanuni 

K · d A ·· k l ra ın a 1 ır tnkibata başlanmıştır. 
araCaVıran a talUf 8nl 1 ga çıkmış, bu kavgada Mehmed, arka- Bigadiç parti kongresi 

S (H ") z k .. daşı Aliyi bıçak1a ayağından ağır ve Bigadiçte Halk partisinin toplantısı ·.ra -
ıvas. ~sı - . ara azasının g~- tehlikeli surette yamlamıştrr. Yaralı pılmış ve kaza kongresine nrzedllmek Üzere 

zel nahıyelennden bır olan Karacavı- hastan k ld lm ş suçl k 1 memleket için faydalı dilekler tesblt edil -· ·· 1 t eye a ırı ı , u ya a an -
randa hır Ataturk anıtı yapı mış ır. m t V k' h kkınd tahkik t 1_ mlştlr. 
Zara kaymakamı Bedii Güvenle nahi- ış ır. a a a a a yapı Parti idare heyeti başknnhğına Vehbi sc-

.. d- .. K 1 G"'l himmet- maktadır. çl.lmiştlr. 
:ye _mu uru ~ma o suyun . . Kar suJb hakimliii 
lerile Cumhunyet meydanına dıkılen Ç kk 1 E b d d A 1 gı 
b t . k'" ı . d . ı· akile ve ana a e va cea a a uO u Kargı~·a bir sulh bflkimi tayın edllmlştir. 

u anı ' cıvar oy enn e ış ır . Bir de doktor tayin edlllrse Kargının en mU-
merasimle açı~tır. Çanakkale ve F.ceabadda evvelkı hlm ihtt.yacı karşılannuş olacaktır. 

gün şiddetli dolu yağmış, her yer ka - Adanada bir yaralama vak'ası 
. .. I d lın buz taneleri ile örtülmüştür. Yağan Adananın Reşadiye mnhalleslnden Ali f)ğlu 

Bursada hır arabaCI om bu un u dolu ancak 3 saatte eriyebilmiştir. E. - Meluned &lnemadan çıktığı esnada Must.a!n 
b dd h "k.. t k - b · isminde bir genç tara!ıııd::ın karşılanmış ve 

Bursa (Hususi) - Çekirge yolunda .cea a a . u ume onagının v~ ır hır tnb::ınca kurşunu Ue göbeğinden yaralan-
Yağcılar pınarı mevki.inde bir arabacı çok evlenn. camia:ı tamamen, bırkaç 1 mıştır. Mustafa yakalanmış, Mehmed t:edavl 
ölü olarak bulunın~tur. Piç Mehmed mahalledeki evlenn de kısmen kırıl - altına a1Ulll1l§tır. 

· ismile anılan bu ölünün cesedi, araba- rnıştır. Merkeb hırsızlan 
sının bulunduğu mahalden 60 metre Adanadıı Bakırs1nd1 mahallesinde oturan 
Uzakta bulurunm:tur Müddeiumumi mu Çanakkal8d8 bir OtObÜS kazaSI Salih, Davud ve Hüseyin isminde 3 kişi Ö-

. -ı · _ , mer oğlu Süleymanın Karşıyaka meznrlığm-
avinlennden Reşad Tore vak aya el Çanakkale Atikhisar köyü yolu Ü - da otlamakta olan merkeblni çalmı~ar, t:es-
koymuştur. Arabacının sarhoş bulun - zerinde bir otobüs kazası olın~ Ça _ mtşler, derisini yüzüp aatarlarten yaknlan-
duğu ve bu yüzden yere düştüğü zan - nakkaleli Alinin id~esindeki 78 ~uma- mışlardır. • 
l'ledilmek-te, üzerinden bir de otobüsün ralı otobüs bu yol üzerinde ilerlemek - Bir kaçak~• sig~~tedkatıdbertı saktarken yakalandı 

. - . · Merzifonda o en açakçılık ne 1§ -
~~tıgı anlaşılmaktadır. Bu esra~ngız de olan Atikhisarköylü Muharremin tlgal eden Merzifonun Gazi Mahbub mahal. 
ölwnden dolayı 18 7 numaralı şehır o - kum yüklü arabasına çarpmış ve ara _ lesinden Nfltsarlı oğlu Reşid Niksarlı polis me 
lobüsü ,.oförü Ahmed zannaltındadır. bayı" parçalamıştır. Muharrem hafif muru Ahmed Derman, inhisar muhafaza me-

. b" b 1 k . k ı·ı k muru RU~ü Kayalı tarafından kaçak ktığıt 
Adanada bir ayda evlenenler ır aygın 1 geçırme sure 1 e aza - satarken cürmü meşhud hallnde yakalan -

Adannda bir ay zarfında 59 çiftin niltAhları .dan kurtulmuştur. Şoför yakalanın~, Dllftlr. 
ıtıyı}mıştır. hakkında tahkikata başlanmıştır. Suçlu ReıJid adliyeye tesllm edllml.§tlr. 

- Hasan Bey, kimin var
la Allah bağışlasın.. iki oğ-
1ı&zıı var .. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

... biri yeni ressamlann 
en kuvvetlisi.. 

. . . 

... öteki hem şair, hem da 
tiyatro muharriri ... 

Hasan Bey - Şmıa kısa
ca, ikisine de ben bakıycr 
rum desene aıizknl 

Macar gazetelerinin · neşrettikleri vesika munasebetile 

Tarihi bir kehanet 
Lehli Murad Paşa 1850 de "Osmanlı imparatorluğu 
Rusyaya harb açarsa Lehistanla Macaristan istik
lallerine kavuşacaklardır" demişti. Bu söz uf ak, 

tef ek farklarla 1918 de tahakkuk etti 
(BCl§tarnfı 1 inci n.yfada.) 

ra müslüman olmuş ve Osmanlı impara
torluğuna Avrupa tarzında bir ordu teş
kiline memur edilmiştir. Tarihi kıymeti 
kadar içinde üade edilen fikirlerle zama
nın siyaseti bakımından ehemmiyetli o
lan bu uzun mektubun bazı parçalarını 
tercüme ediyoruz: 

* cAzizim Telekj, 
Ben bu mektubumu ne zaman aıaca

ğını bilmıyorum. 1"akat, emin bir vasıta 
ile göndermiş olduğum için mutlaka eli
ne geçeceğine eminim. Senden aldığım 

h:ıberforden anladığıma göre Macar ihti
lalinin [1] bastmlmış olmasından dolayı 
Mncaristanm derdli olduğundan bahsedi
yorsun. O kadar fazla meyus olmayın. 

Bizlm de 1831 ihtilalimiz bastırıldı. Fa
kat, ben gerek Lehistanın, gere1' Maca
rsitanm pek yakınında istikif~lerine nail 
olacaklarmdan tlllllamen eminim. Hem 
de bunların ikisi bırden ayni zamanda 
müstakil olaceklardır. 

... Fakat, şimdi, e\>vela Leh, sonra Ma
rar isyanlarının da bastırılmış bulunma
sından sonra c<:nebi yardımı olmaksızın 
1stiklfı1imizi kazanamayız. Dize bu hu
susta yardım edebilecek yegane bir dev
le~ varsa o da Türk:yedir. Türkiye pek 
güzel hissediyor ki, eğer Macaristan ve 
Lehistan istik!aJJerini kazanarak Rusya 
ile Avusturya zayıflamazlarsa kendisi 
için ne Avrupada kalmak, ne de Asyada 
yaşamak imkanı vardır. Bundan dolayı 
Osmanlı imparatorluğunun çok akıllı, 

çok mühim bir veziri bulunan Reşid Pa
şa, gerek Lehistanı, gerek Litvanyayı 

ayni zamanda ısyana sevketınek üzere, 
Rusyaya kar~ı bir harb açmak niyetinde
dir. Bu esnada Macaristan, Rusyanın 
yardımından mahrum kalacak olan A
vusturyaya karşı yeniden isyan edebile
cektir. Ayni zamanda, Reşid Paşa birlik
te hareket yapacak olan Macar ve Türk 
ordularının başkumandanlığına da bana 
tevdi edecektir. 

. . Şimdilik ben Lchistana uzaktan hiz
met etmek mecburiyetinde bulunuyorum. 
Bu suretle. benim neden dolayı müslü
man o1dugumu da anJc.mış olur ve her
kese de anlatabilirsin. Ben burada hıris-

tiyan sıfatını muhafaza ettikçe ~ 
Polonya ve gerek Macaristan için fayda
lı olamazdım. Bunun için burada miisJii.. 
man oldum ve müşir rütbesini alarak a
sil Türk milletine Avrupa tarzında bb 
ordu teşkilatı yapmak vazifesini deruht.4 
ettim. Ancak, gerek Rusya ve gerek At 
vusturya, bunu haber alınca Babıaliyi 

şiddetli surette tazyik ve harb ilanı i.ı. 

tehdid ettiler. İstanbuldan uzak bir yer. 
dl! ıkamete memur edilmeklığimi istt'di
ler. İşte, bunun için Halebde bulunuyo.. 
rum. Fakat, burada da boş oturuyorum 
zannetme. Burada bir Arab süvari fırka· 
sının talım ve terbiyesi He meşgulüm. Ü-

mid ederim ki benim A'usnrlarım da Ma· 
caristanda şu dakikada hayvanlannı iyi 
besliyorlardır. Yakın zamanda ben onla. 
rın başlarına geçeceğim ve düpnanlara 
karşı gideceğim. 

... Dünyanın işlerini biz fani insanların 
anlayışile değil, belki de ilahi bir man
tıkla idare eden büyük Allah bilir ki. 
ben babamın dinini herhangi bir garezle 
teı ketmiş değilim. Belki de birbirinin 
kardeşi olan iki milletin selamet ve is
tiklali namınadır ki müslüman oldum. 
l3unuıı için, benim maksadlarımın haki· 
kati, bı:na kar:;ı daima büyük bir itimad 
VP t'mniyet göstermiş olan Macar genç. 
lerinc tamamen anlatmıya muvaffak ol· 
manızı dilerim. Şunu bilirsiniz ki ben heı 
ş~yden evvel bir asker ve bir Lehliyim ... ı 

Lehli Murad paşa, mektubunun yansı. 
nı teşkil eden alt tarafında Lehistandı 

kalmış ve efradı perişan olmuş ailesi hak· 
kında bir takım ızahat verip Kont Tele. 
ki'den de bunlar hakkında malfunat a. 
ti yor. 

Murad paşa, ou mektubdan sonra u. 
zun müddet yaşamamış, birkaç ay sonrı 
Halebde ölmüştür. Öteki dünyada hıris
tiyanlarla birlikte mi, yoksa müslüman. 
lar arasında mı muamele göreceğini Af. 
lah bılir. Bizım bildiğimiz bir şey varsa, 
1831 kahramanının 1850 deki mektubun
da ifade ettiği fıkirler. bazı farkarla 19lf 
de tahakkuk etmiştir. Osmanlı impara· 
torluğunun Çarlığa karşı yaptığı harb sa.. 
yesindedir ki Lehliler istiklallerini ka· 
zanmışlar ve Macarlar da. bir hayli kü. 
çülmekle beraber, kat'i istiklallerine, o-

( 1) Avusturyaya karşı yapılan nun dediği gibi, ayni zamanda nail ol .. 
meşhur 1848 i..!yam. muşlardır. 

~~~----~------·· ... --------~--------~ 
Ana, baba, 2 çocuk 
Ve bügülı ana 
Yanarak öldüler 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Ali çarşamba akşamı işlerini bitirdik
ten sonra evine gelmi5, ailesi efradile 
tatlı tatlı yemeklerini yemişler, hava ol
dukça soğuk olduğundan ocağı, bir hayli 
odun ntarak tutuşturm~lardır. Ali ana
sile ve çocuklarile bir müddet konuştuk
tan sonra vakit geçtiğinden aile efradı 

yatmak için yerlerine çekilmişlerdir. 
Köylüler yataklarında rahat, rahat u

yurlarken sabaha karşı müdhiş bir ça
tırdı ve c<.'hennemi alevler arasında an
cak gözlerini açabilmişler, evleri ocaktan 
sıçrıyan kıvılcımla tutuşmuş, yanmakta
dır. Dört tarafları alev ve dumanla sa
rılmış bir halde bulunan bu zavallılar 

yavrularının acı acı feryadları arasında 

ne yapacaklarını şaşırmışlar, bütün çır
pınmalarına rağmen kurtulamıyarak ça
yır çayır yanmışlardır. 

Ateşin şiddeti hariçten yardım imkan
larını ortadan kaldırmıştır. Ateş civarda
ki evlere de sirayet etmiş, üç ev daha 
yanmıştır. 

Sabah yangın yerinde yapılan ara§tır
malarda Alinin, karısı Zelihanın ve bir 
çocuğunun yanmış iskeletleri bulunmuş
tur. Alınin annesile çocuklardan birinin 
cescdleri bulunamamıştır. 
Yangında yanan hayvanlann kemikle

ri de ahırda bulunmuştur. Bu acıklı faci
a köyde, civarda ve Balıkesirde derin bir 
te2ssür uyandırmıştır. 

Kocaeti valisi takdir edildi 
İzmit (Husus!) - Kocaeli vali ve par

ti başkanı Himid Oskay Ziraat VekAleti 
tarafından riiam m ücadelesinde fazla 
gayret ve allka.lından dolayı takdir edil
miştir • 

65 lik bir ih tiyar 
Üç gün üç gece 
Dalgalarla çarpıştı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
için Yeşilköye gitmiş, kayığını demir
lemiştir. Fakat Mustafa, daha kayık -
tan çıkmaya vakit bulamadan müdhiş 
bir fırtına patlamış, deniz şahla~ 
köpürm~. kayık zincirini koparm!Şı 
dümen kırılmış, kendisini denizin hır· 
~ın sinesine bır~tır. 

65 lik denizci dümensiz kayığı il~ 
üç gün üç gece aç, susuz denizde çal • 
kala~tır. Büyük bir sabır, cesareı 
ve metanetle denizle boğuşan Mustafı 

Soğuksu, dördüncü günü akşamı saat 
1 7 sıralarında Bandırmanın K~if çif1 
liği yakınlarına geldiği bir sırada ka • 

yık da su almaya başlamıştır . 

Mustafa Soğuksu, bütün bunlara rağ 
men kendisinden emin bir halde, kayı

ğını azgın dalgalara terkederek soyun 

m~, denize atlamış ve karşıdan seçe -
bildiği ışıklara doğru denizi kulaçla -

mağa başlamış, Bandırmanın Yenice 
köyü taraflarında sahilde karaya çıka
rak kurtulmuştur. 

--················································· .. ···-

- -- --- - --- -- -- - - -- -- ---- -· - -~ ---·----
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1 Hıcliaeler KUfUUlcla 1 

DCNE KADAR 
Arkadaş~ ~lediyenin kapattığı 1 Ar~adaş~ !arı:mdan ayrıldı. Kendi 

lokantayı gosterdim: kendime duşundwn: 
- Belediye bu lokantayı kapatmış. - Acaba neye böyle söyledi? 
- Neye? Gene düşündüm: 
_ Ekşimiş, kokmuş yemekler satı _ . - ~kanta ile ortak_ mı i~, fırınla 

yormuş. Bulaşıkları, bulaşık yıkana yı- hır al~~~ı mı ~a~dı, .ya~, fabnkalann
kana berbad bir hal almış bir suya dal- dan bırmın salııbı mıydi. 

dm ıkara k tem. ı· Beledi- Merakım gitgide daha ziyade arttı: 
p ç ra ız ıyorınuş. K d" . ··m. .rim! 
. bö" 1 b" 1 k t ka - en ısıne sorar, Oe.A -nı 

yenın y e ır o an ayı pamasına nec1· kşam geç vak.it evine 
ld 

, ım.. ve a , 
memnun ° un mu· uğradım. Çoluk çocuk sofra başına o-

- Bilikis, dedi, müteessir oldum. turmuşlardı. Yüzleri gülmüyordu: 
Belediye bunu yapmamalıydı. - Ne oluyorsunuz? 

- Fırınlar da teftiş edilmiş, hamur Dedim, arkadaşım cevab verdi: 
ekmek çıkaranlar ~kmuş, hele bir ta- - Yemek yiyeceğiz de, istersen sen 
nesinde ekmegin içinden fare çıkmış.. de otur, beraber yiyelim! 
Bu teftiş de seni memnun etmedi mı? Kansı masaya bir tabak elma, porta-

- Bilakis, müteessir oldum, beledi- kal, mandalina getirdi: 
- Buyurun! 

ye bunu da yapmamalıydı.. _Yemek bu mu? 
_ ?Wzdan. fa~la da ~izli !ağ imalat- Arkadqım içini çekti: 

hanesı keşfedıl.J!l~. Bu ımalathanelerde _ Belediyenin yaptığı fenalığı gör-

SON POSTA 

IKADDNI 
Yüz tuvaleti 
Yüzü tabiiye yakın 

bir şekilde 
boyamak modadır 
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Amerikalılar bahri 
bir nümayiş istiyorlar 

Panay hadisesinde ye11i bir safha: Batırılan Amerikan 
gemisine Japon barb gemilerinin de 

mitralyözlerle ateş ettikleri resmen tahakkuk etti 
(BG§tan&/ı J inci 

•Jlfada) 
Amerika hariciye 

bezareti yüksek me
.nurlarmm teyid et
!itme göre, filhakika, 
PanJyın aağ kalan 
mürettebatı, küçük 
taDdallarla açılırken, 
Japon tayyareleri 
pek yabı mesa.feye 
tadar inmifler ve bu 
tahlisiye l&lldallarmı 
makineli tüfek ate§i
ne tutmUf]ardır. Di
ler taraftan gene 
i-amen teyid edildi- Jepoalar ....,..." batını. Pana.11 topçekeri 

' 

madeni yağlarla, hayvan yağlan bırbır- dün mü, bunlardan başka yiyeceğe em
lerjne karıştırılarak bir takım yemek- niyetim kalmadı. Halbuki düne kadar, 
lik yağlar yapılıyormuş ki bunların ye- her yerdeıı alınan eti, yağı, elaneği ae-

~ ğine göre, Panaym batmasından birazltararlaştırmak için Japonyanm ceva • 
evvel, iki Japon motörü gemqe yaklq- bmı beklemektedirler. • 
ımş, üzerine makineli tüfek atep &ÇllUf Lond:r• 16 ı A.A.) - Star gazetesi• 

Geçen senelerin yilz tuvaleti, baabütibı ve birkaç Japon, Amerikan hayratı hl ,mn verdiii bir habere göre, Birleşik A1' 
ismet Ba161i bqka idi O ram•nlarda kadınlar Ji1z1e- lA gemi üzerinde sallanırken, Panaym merik.a hüklimetleri İngiltereden U • 

nilmesine imkan yokmuş.. ve seve yiyorduk! 
- Fena, çok fena.. çok fena! 

C Bunlan biliyor mu idiniz? :J 
Denizin yüzüne çıkma tar:h~ni ı Japonyada kimsenin almadığı 

fışmıyan kurcl telefon numarası 
d l Japonyada te-

lefon aboneleri ,, .A. Cenub eniz e -~ ~ t "> 
rinde ve mercan .tl_ , .,.. 
ta.rlalannm civa - .... : ayni ~ri~eye .~ - 4"741./ 

bı değildir. Çun • .tt- ;, ' , 
nnda, denizde ya- • .: kü Japonlar için 
pyan bir hayvan - ...::;- bazı rakamlar 

t tidai --- ~ vardır. P · ' ba ra Juunvler buna Palolo adını verıyor - meş um, zı • 
' . . d b" kamlar saadet ge-

lar. Bu hayvan ince, şend halin e ır ı· . .d. Mesela" . . d" ırıcı ır. 
kurda benzer. Her zaman denızın ı - (3742) numarayı hiç bir telefon abo -
binde yaşar ve d~n ~z. Yalnız nesi almak istememiştir. Japonlarca, 
,1e11ede bir defa denizin üzerine yu - bu rakam umum için felaket getirici 
murtlamak için çıkar ve tekrar denize bir mahiyette imiş. Bu sebebi~ Japon 
dalar. Deniz üstüne çıkbğı tarih teşri - telefon idaresi numara beğenmeyen a
nievvelin son gününü teşrinisani ye bağ bonelerden daha yüksek tarife almak -
byan zamandır. Bu tarih hiç şaşmaz. tadır. 

rini tabil tekilden çok aykırı bir tuzda güvertesine çıkarak ~rada bet da1dta • ,ıakşark filosunu dört beş büyük harti 
boyarlardı. Fakat bugün i§ delifmiltir. dan fazla kalmışlardır. emisile takviye etmesini rica etmiş • 

tarzında daha tabii hareket et- B. Hull, bu haberlerin, Panay hl • tir. · 
Boyanın~ 1m diaesini bidayetinde tahmin edildiğin - Londra 16 (A.A.) - Press Associa • 
mek mo a 0 U§tur. den daha çok ciddt bir bale sokmuş bu- tion'un siyasi muhabiri İngiltere tara• 

Bunun için pudrayı, ruju nasıl sürme- lunduğunu tebarüz ettirmiştir. fından Japonyaya gönderilen protest.o 
li, saçlann şekli nasıl olmalı, ka§lan na- B. Hull, hala Japonyanın Amerikan notası hakkında diyor ki: 

1 . eltmeli? notasına cevabını beklemektedir. Japonyanm askeri harekatı Tong • 
sı mc Diğer taraftan JapOn makamlan, Kong'un civarında bulunan Çin top• 

Hafif pudralanmaJıınnız. Ne krem, ne Panay hidisesi esnasında hiç bir Japon raklanna teşmil edeceği hakkındaki ha 
pudra cildinizi tamamile gizlememelidir. gemisinin civarda bulunmadığını kat'i- herler büyük bir hayretle karşılanmış • 
Allık da çok az sürülmelidir. Yallı ve b- yetle beyan etmektedirler. tır. 
be dralardan aakınmalısınız. En lnc:e Londradaki sallhiyettar inahfeller, Londrada ne dütünü1üyor? 

pu . dr alısınız. B Japon hükCmıetinin verdiği tarziye ve Londra 16 (A.A.) - İngiliz gazete-
ve yağsız b~ pu .• a ~~ .. u kat't teminattan sonra hadiseyi kapan- leri, Japon hüktimetine İngiliz notası• 
hem makyaJı tabu gosterır, hem yuze mış addetmektedirler. Fakat efkAn u- nı en ağır mAnada tefsir etmesi IA • 
gençlik verir. mumiye daha ciddt tedbirler alınması- .zım gelmekte olduğunu peşinen ihtar 

Rujunuz, dudaklarınızı cHilamamalı, nı ve Japonyaya kat'i bir ihtar yapıl - etmektedirler. 
yalnız pembeleştirmelidir. masını istemektedir. Times gazetesi, Japon ordusunu çok 

Vaşington ve Nevyork'un bazı mah ,şiddetli tabirlerle beynelmilel kanuna 
fellerinde söylendiğine göre, bu kabil riayete davet etmektedir. * Omuzlara kadar inen fazla uzun hadiselerin tekerrür etmiyeceğine dair İtalyaya da tarziye verildi 

saçlardan vazgeçmelisiniz. Bu türlü saç- Japonya ciddi teminat vermediği ve Tokyo 16 - Hariciye nazırı Hirota, 
Çinde açık kapı siyaseti takib edeceği- Panay topçekerinde ölen İtalyan gaze

lar fazla itina ister. Biraz ihmal edilir • ni resmen teyid etmediği takdirde, A - tecisi Sandri hakkında bir tarziye no .. 
lerse yüze perişan bir manzara verirler. merika donanmasının Çin sularında tası vermiştir. , * . . . Ensenizı Ye kulaklannızı mümkün ol • bahri bir nümayiş yapması muhtemel- Amerikada boykotaj 

Avrupada şemsıyeyı tamım dutu kadar açınız. Buklelerinizi alnını • dir. Vqington 18 (A.A.) - Amerikan if 

Bu sebeble, bu hayvana, cTakvim kur
du• demişlerdir. 

* eden adam zın üst kısmında toplayıp, kabartınız. . Muh~l. bö~le bir nümayişin, ~- federasyon~ rMeisi B. Green federasyon ta-
oınıanm 80 zengin 1 Yalnız uzun yüzlüler bu türlü .kuvafüre gilterenın ıştıraki olmaksızın Amerika rafından butün memlekette Japon mal-

Şems. • i ilk . . .. . d h " tarafından münferiden başarılacalı da 1anna karşı boykotaj yapılması hakkm-

••
'mas madem" ıy ey heves e:tmemelıdır. Yuzlerı a a uzun go- tasrih edilm-'-tedir da al kar .. a..: bir tte ._.._ icad eden Şark - .. .. aynca CA • man ann muelHUr sure ...,.. 

Dün-n• rd Garbda i- runur. . Londra, 16 (Hususi) - İngiliz ve A· blki için bütnn ifçilere hitabeıı bir be-
J- en lıla ır. . . Saç tabit görünmek içın, sımsıkı ta - merika hükftmetleri katı hareketlerini yanname ne,retmiftlr 

~:~! ~ı:ı:b~ ;~i!-::~;~ ~~ ranıruımalı, serbest bırakılmalıdır. '" • ...... """ .... · 

rikada idi. şimdi, tngillz Avrupaya * Kanadalı beşizler 3,5 yaşına bastılar 
bu mevkii Garbi sokmuş ve o za -
Afrikadaki Siyer- man herkes tara -
ra Leon İngiliz l/lh fınClan alaya tu -
müstemlekesi al _ ~ tulmuştur. Bu a -
~tır. Bu ma • damın adı Jonas 

denlerde geçen senenin ille üç ayında Hanney'dir. Ve kısa bir zamanda bu 
(SOO) bin liralık ebnu çıkarılmıştır. moda taammüm etmiştir. 

- " .. • CONULISLERI 
Bir tllrlil itiraf 
Edllemlgen 
MIJtekabll aşlı ••• 
N. tmzuile mektub yazan bir 

ıenç kız okuyucumun uzun mektu -
bunun kısaca hülhuı şudur: 

- Bu okuyucumla ayni evde büyü .. 
yen '>ir erkek vır. Bu erkek, kızı se -
\'iyor. Sevmesi bütün vaziyetlerinden 
belli.. Fakat seneler geçtiği halde kı
za açıkça seni seviyorum, dememiştir. 
ıtız evvelleri lakaydken yavaş yavaş 
o da erteli seviyor. Ve fimdi müteka
bil ıevgi çok kuvvetlenmiştir. Erkek, 
kıza naz&r&J\ daha az tahsillj 'ft biraz 
kaba yaradıllflı .. 

Aileleri bunlan evlendirmeyi düşün
müyorlar. Hatta aralarındaki rabıtayı 
hissettikleri için onları birbirinden u
za1daştımıak bile istiyorlar. Kız oku -
yucum soruyor: Ne dersiniz; diyor. O 
bana sevgisıni söylemiyor. Ben de SU• 

suyorum. Her şeyi ben ona açıkça an
latsam, kendisini sevdiğimi, kendisile 
evlenmek istediğimi söylesem olur mu? 
Evlenirsek acaba netice iyi mi olur! 

Çünkü o benım hayalimde yaşattığım 
erkek değıldi. Böyle olmakla beraber 
nasılsa onu sevmış bulunuyorum. 

* Erkeğin, kıza açılamamasının se-
bebi; kızı kendinden yüksek görme. ı' 
si olabilir.. red cevabı almaktansa 
susmayı tercih eder. Bir genç kızın 
bir erkekten evvel sevgisini izhar et
mesi de bir bakımdan doğru değildir. 
Fakat şu da var ki: Ailelerinin bu 
sevgiyi sezdikleri halde onların ev
lenmelerine delalet etmemelerinin 
sebebi nedir? 

Bence genç kız vaziyeti olduğu 
gibi ailesine anlatmalı, onların fikir
lerini almalıdır. Onlar belki bu sev
ginin nasıl doğduğunu ve her iki ta
rafın arzularını bilmiyorlardır. Öğ
rendikleM zaman izdivaçlarına de
lalet etmeleri muhtemeldir. Eğer ge
ne onları birbirlerinden ayırmak ci
hetıni iltizam ederlerse bunun da bir 
sebebi var demektir. Genç kız buse .. 
bebi de öğrenmeli ve ona göre düşü
nüp hareket etmelidir. 

i'llZB 

Kaşlara gelince: Sun ·ı kaı modan ta
mamile batmış bulunuyor. Kap bütün 
bütün yolup yeni kaş ÇJzmek, belki bazı 
kadınlara yaraşıyordu. Fakat ekseriyete 
değil. Yakıpnlar için de pratik bir feJ 
değildi. Zaten bizde bunu tatbik eden • 
ler de çok değildir. Tabii makyajda kq
lann bütün tuvaleti şundan ibarettir: A
sıl çizgisini bozmadan, etraf mdaki fazla 
tüyleri almak, bu çizgiyi vazih bir fe • 
kilde ortaya koymak. Alınlan çok genif, 
yahud kaşları gözlerine lüzumundan fu. 
la yakın olanlar üstten tüy almamıya, 
bilakis kaşı hep alttan temizlemiye dik
kat etmelidirler. Böylece k.aı kendili -
ğinden biraz )'Ükselir. Alnın geniflilfni 

·gizler, gözle kaş 2rasını açar. 

Unutmamalı ki kaşucu ne kadar ince 
biterse o kadar güzel ve tabii görünür. 
Bunun için icab ederse fazla kısa veya 
kalın uçlu katları kalemle belli belirsiz 
uzatmalıdır. 

..,..,..,.,..... 
Meşhur Kanadalı befizler, iç buçuk,_,.. bamqlardır. Servetleri 100 bin fn. 

giliz lirası olmuştıır.. Yetlftirildikleri .a ııHı ntn aylık masrafı 350 İngiliz lira
sıdır (bin bet yüz Tilrk liram). Her biri clkt yClz franaızca ve~ ln8flizce kelime 

bellemif bulunmaktadır. 

Bacaksızın maalıaralılıları: Muziplik 
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Eğlence şehirlerinde 8J gün: 16 _.;. ______________________________________ ___ 

Pariste eski tanıdıklar ... 
Boksör Mazlumides: Yunan pavyonunun müdürü ••• 
Bir zamanlar boks müsabakaları tertib eden eski 

bir Galatasaraylı da zen~in bir seyahat acentesi 
Yazan: Kemal Ragıb Enson 

Yabancı memlekette gez~rken insan, J 
eski bir tanıdığına rastgelirse, nedense, 
pek sevinir. Bir zamanlar fi:iylece selam
laştığı adamlarla bile hazan birbirinden 
ayrılamıyacak kadar sıkı fıkı görüşmiye 
ba§lar. 
Bır gün, ben de sergiyi geziyordum. 

Yunan paviyonuna girdim. İdare odasının 
önünden geçerken şöyle başımı uzala -
cak oldum: Geniş bir masanın arkasında, 
kırk yaşında kadar bir adam, bır elinde 
telefon makinesi, bir yandan konuşuyor; 
bir elinde de kalem, önündeki kağıda 
yazıyor; karşısında bir kaç kişi ayakta 
durmuş, bir yandan da onlara emirler ve
riyôr. 

Yüzünü, belki birdenbire tanıyamıya -
caktım; fakat 5eSi hiç de yabancı gelme
di. 

4 

İçeriye girdim: Hani, mütareke sene - Paristen bir manzaTa 

. , 

Jerinde, Istanbuldaki boks meraklıları a- atılmıştı. Bu hikaye nereden açıldı, Pa
rasında sık sık adı geçen bir Mazlumides ristc yabancıları gezdirmek için bir çok 
vardı; Türk, Rum, Ermeni bir çok genç- turizm acentaları var. demiştim ya, işte 
lerle dövüşmüş, hatta işgal ordularile İs- Mazlumidesin mcneceri, Galatasarayın 
tanbula gelen İngıliz, Amerikan, Fransız eskt hokeycisi Adil Akşiyoti, bugün Pa -
boksörlerin karşısında bile göze çarpa- risin büy~k caddelerinden birine yakın 
cak kadar muvaffa~yetler kazanmış, son- bir yerde F'rance tourisme adını taşıyan 
ra da maç yapmak için Avrnpaya gitmiş- böyle bir seyahat acentasının sahibidir. 
ti. llkönce, arasıra uzaktan uzağa adını Anlattığına bakılırsa, bok!. işlerinde o 
duyuyorduk; Avrupadaki boksörlerle dö- da çok para kazanın;~; sonra bir salon aç
vüşecek olursa bunun haberlerini fransız- mıya ~slkmış, orada bütün parasını ba
ca spor gazetelerinde okuduğu~uz olu - tırmış. Günlin birinde işc:izlikten, hiç 
yordu. Fakat boks dünyasında kendini . km k k k · · 

. olmazsa e e parasını çı ·arma ıçın, 
tanıtmak, unutulmıyacak bır ad kazan- · . . . . : 

k h b b 'ğ't' · · d ~ ·1d · B' · seyahat acentalarmdan bmnc gıım:.ş. 0-1lla er a av: ı ın ışı egı ır. ızım . .. 

SOK POSTA 

Altıncı cinayet 
Fransada yakalanan yeni 

Landru itirafa devam 
ediyor 

Paris (Hususi) - İnsan şeklinde cana
var Weidmann'ın altıncı cinayeti de bu
gün resmen meydana çıkmış bulunmak
tadır. 

Katil, elde edilf>n deliller kar~smda da
ha fazla inkarın faydasızlığına hükmet
miş ve avukatlarından birine müddei
umumiye verilmek üzere bir mektub ver
miştir. Bu mektubda aynen şöyle de
mektedir: 

cJanine Keller'i de öldürdüğümü itiraf 
ediyorum. Cesedini nereye gömdüğümü 
söylemek için istintak edilmemi istiyo-
rum.> 

Bunun üzerine derhal istintak edilen 
katil, Strasbourg'lu kaduu öl
dürdüğünü, cesedini de Fontainbleu or
manına gömdüğünü söylemiş ve işaret 
ettiği yerde yapılan hafriyatta filhakika 
zavallı kadıncağızın cesedı meydana çı

karılmıştır. 

Şimdi ortada gene Weidmann'ın kur
banı oldukları zannedilen, fakat canavar 
tarafından inkAr edilen şoför Markoff ve 
Douillord'ıın cinayetleri kalmıştır. Kati
lin evvelce Janine'i de öldürdüğünü in
kar ettıği nazarı itibara alınacak olursa 
bu inkarına kıymet vermemek v~ yeni 
itiraflarını beklemek lbım geldiği an
laşılmaktadır. 

Weidmann ayni zamanda, Janine Kel
ler'i yalnız başına öldürmediğini, bu işde 

M · .J ·d b" k r:ıda :rn frank e;ı..mdelikle tercumanlık e-
aı.ıum •.ıa ara an ır aç sene geçer geç- . . . 

1 
k kl ·b· · t 1 ·ı diyorn.uş. Yava<; vava~ ı~ın. yo una koy- , rnez, pe ço arı gı ı, unu u muş gı - · • 

rnişti. ~u~, turistleri ~enJ~ hesabına gezdirm~-
1 

Bugün ona Pariste rastgelmek beni hiç ge başlamış . Boylelıkle başlı başına ~.ır 
de şaşırtmıyabilirdi. Fakat bir gün olup s:.ya1ıat acentası da o ~~rm~ş ..... He~ gun 
da beynelmilel bir sergide başlı başına ~uzl~rle y~~-a~_cıyı Parısı~ .bır koşesınd.en 
bir devleti temsil edeceğini kim umar _ otekıne goturu~or •. gezdı.rı~·or~. eğlen~ı. -
dı? riyor .. . Hele şımdı sergıyı gormek ıçın Can.avamı evi etrafında biriken halk' 

O d ~ b" k d tt E k' h kimisi Fransanın içinden, kimisi d~ dün-
na ogru ır aç a un a ım: s ı a- . .. . cüriim ortakları olduğunu. fakat kendl-

fif sıklet '.wks şampiyonu şimdi biraz şiş- yanın başka başka bırer koşesınden gel- }erinin isimlerini ıbilahare vereceğini 
manlamış, bıyık koyuvermiş, yaşına gö- miş binlerle, y~~ l:::.nl.erle turist '·:r. söy!~miştir. 
re, hatta biraz da geçkince görünüyordu. France tourısme ı~ onun.d~. de her gun Diğer taraftan polis \\'Pidmann'ın haki
Fakat sesindeki hırçınlık, gülüşündeki otokaTlar, otomobıller dızılıyor. Sade 0 ki işini tahkik etmekle meşguldür. Bu 
çapkınlık hemen hiç değişmemişti. cŞan- değ~ •. sokak aralarına varmcıya kadar canavarın geniş mıkyasta döviz ve eroin, 
teklen boks salonunda dövüşmiye çıkar- Parısın her yanında karşınıza çıkan bu kokain kaçakçılarile işbi rliği yaptığı 
ken, o zamanki (Y. M. C. A.) da cantren- acentalar s~yyalı gezdirmeğe yetişemi - zannedilmektedir. Nitekim kendisinin 
:rnan» yaparken yanındakilerle nasıl mü- yorlar. Hepsinin kapılarında, camekan - Francfort'da hapiste bulunan iki Fra-.sız 
nakaşa ederse şimdi de gene öyle sinirli larında levhalar asılı: Müzeleri görmek dövız kaçakçısı ile temasta bulunduğu 
sinırlı konuşuyordu. için a~rı'. ~eceleyin :a~~ m~yhanelerini anlaş!lmıştır. 

O da beni tanıdı. Oturdum, konuştuk. gezmeK ıçın ayrı, gund~zlerı ~~laşmak, Bu suretle bır çete teşkil etmiş olan 
fstanbulu, İstanbuldaki eski tanıdıkları- Vcrsaya, Fontenbloya gıtmek ıçın hep 1 Wciciınann ve şürekasının laalettayin o
nı sordu. Bir aralık ben ayağa kalktım. ayrı ayrı programlar, başka başka fiat- tomobillcrle hududu geçmC'kte oldukları 
Artık gidecektim; bırakmadı. Sergide o lar. ·· ve işe :ıgah bulunan şoförleri bilahare 
gün Yunan pav!yonunda yapılan satışın Bu acentalar Pariste ~ok iş yapıyor, çok öldürdükleri nnnedilmektedir. Canava-
hPsabını çıkarıyordu; onu gösterdi: para kazanıyor. Bunları gördükçe insa - rm kurbanları arasında ~oförler bulun-

- Bitireyim de beraber çıkalım! nın hemen hemen kendi kendine: masının sebebi d.." budur. 1 temmuzda 

Dedi. Kardeşi de onun yanında, bera - - Acaba bizde de olmaz mı? diyeceği Thıais yolunda ölü bulunan şoför Mnr-
ber çalışıyormuş. Masanın gözünde du- geliyor. koff'un da böyle bir cinayete kurban git-
ran paraları, satışın hesablarını ona ver- Yalnız Anadoludan İstanbulil gelip de tığ ı tahmin olunmaktadır. Nitekim Mnr-
d kt k. kof! da, Weıdmann'ın diğer maktulleri 

i. Sonra, birlikte sergiden çı ı bir kaç zaman burada kala nların içinde gibi ensesine bir kurşun yc>mck suretile 
Mazlfım, kendi anlattığına göre, Mı - değil, 1stanbulda doğup büyüyenlerin a- Öldi~rülıniistür. Bu da bu cinayetin Weid-

sırdn, Kıbrısta, Almanyada, Avusturya- d b'l · 1 ı · d k' Topkapı -
rasın a 1 e oy e erJ var ır ı mann tarafından işlendiğine en büyük 

da, en sonra da Pariste bir çok boks ma- sarayını gezmemiş, Ayasnfya müzesine delıl sayı l maktadır. 
çı yapmış: girmemiş, Kariye camiine gitmemiş, Ga- Ayni şekilde tesrinievvelin 1 inci gü-

- Çok da para kazandım! diyor.. lata kulesine çıkmamış, Çamlıca tepesin- b. 
nü gecC'si Lyonlu ır taksi şoförü olan 

Bu paralan nasıl kaybettiğini, kimlerin de yarım saat oturup etrafına bakınma- Douillnrd d:ı Charbonniües yolunda en-
yüzünden, t·n sonunda nasıl parasız kaldı- rnış, :lüs:e""'.paşa e.amıin~"k~ Çinileri gör- sesine bir kurşun ı:ıkılmnk suretile öldü-
ğını da anlattı. Muhakkak ki maceralarla memış, l: edıkulf'nın nasıı bır yer olduğu- .. 

1 
.. 

1 
k bultııımuşt W 'd 

. . ru muş o arn · u. eı mann 
dolu bir hayat içinde yıllarca yaşamış. na merak bile elmemtştır. Pek çoklarımı- d . erede bul d - d . 
S S d d O b .. 'ğ' . .. a·- · , a aynı gece n un uguna aır 

onra c tan ar > şirketine girmiş. - zın una gore bılmec!ı ımız, gorme ıgı - k d . 1 n sualle h ' b . b . k' . . . ım ısıne soru a re ıç ır ceva 
rada da kendinı sevdirmiş. Şirket onu mız ım bılır daha r.elcr çıkar. Bılmem ki . t' 
Am t . . vernıemış ır. 

crikaya göndermiş. cLos-Ancelos> da stanbulu, bıze de, lstanbullulara da. ta- n ·- t ft Jcan tt . . d lS 
+ .. • • • . ıger ara an ne e ısmın e 

şirket hesabına madencilik öğrenmiş. nı.mak fena ını olur; boyle bır ışe gırı - d b' k da · k b 1. d d" 
Ş vasın a ır ızın a ı e ın en en ışe 

imdi de hu müessesenin belli başlı rne- şenler para kazanamaz mı? : •. 1 kt d' Bu kız u" d b . k 
A
• d 

1 
Ak . . <:Gı m t. e ır. , ç ay an en a-

murlarmdan birisi olmuı. Paris sergisi ı şıyotı: k ·ı · · d b l . . . yılıdır ve · atı ın evın e u unan bazı eş-
Yapılırken Yunan paviyonunun idaresini, - Gel, <ledı, bır akşam senı seyyahlar- ) alarm kendisine aid olduğu zannedil-
hem de fahri olarak, ona ':ermişler. la beraber gezdireyim!. mektedir. Bu masum çocuğun da bu iti-

On, on beş yıl evveJ, gazetelerde kendi- Bu acentalar, Parise gelen yabancı - barla canavarın kurbanı olduğu tahmin 
si için bir hayli dedikodu yaptığımız lan nereye götüriiyorlar, nasıl gczdiri - edilrr.ektcdir. 
Petro Mazlumides, bugün Pierre Maz ol- yorlar, neler gösteriyorlar, bir kere de 
rnuş; yıllarla süren bir mahrumiyetten, bunu görmüş olmak için: Fahk çıkm ıyor 
bin türlü gürültü içinde geçen bir hayat- - Pekala, dedim. Ertesi akşam için 
t - Hemen on beş gündür, havaların müsaa-
an sonra nihayet işini yoluna koymuş, sözlC'ştik. deslıil!;lnden dolayı balıkhaneye balık gel _ 
§İmdi de Pariste pekala yaşıyor. Kemal Ragıp Eıı.son memektedlr. On beş gündür, blr mlltdar ke-

Onun bir de mcneceri vardı: Adil Ak- mı. az mlkdarda da lüfer gelmektedir. Dun 
§iyotı· Alt 'd d ... b 1 d "e evveıkı gün. 30 - 32 çift kadar palamut ·· m yenı en Us. mega as, a ı O da bir zamanlar Galatasaray klü- gelmiştir. 
b.. d Altın flatları, dün de beş kuruş kadar düş Epey zamandır. palamut ve torik de çık-

un e futbol, hokey oynardı. Sonra da müştür. E\•velki gün 1063 - 1065 kuruş olan mamaktadır. Palamut ve toriklerin Adalar 
müsabakJlar tertibine başlamış, İstan - altının dun alış fintı 1058, satış fiatı 1060 ku cıvarındn gizlenip yatmakta olduğunu tah -
bulda boks merakının uyanmasına, çok ruş olarak tesbit edllm1şt1r. mln eden balıkçılar, o civarda bir tarama ya 
Yatdımı dokunmuştu. Ünltürk de dün borsada 15 kuruş kadar pacnklardır. Fakat, henüz hnvaıar bu tara • 

Mazlumides, hafif siklet boks şampı' _ düşmüştür. 14,55 lirada açılan Türk borcu mayı yapmağa mUsald gitmemektedir. 
tnhvllleri, 14,45 liraya, borsa kapandıktan Limanda da, 15 kadar Yunan ve İtalyan 

Yonu olduktan sonra Avrupadaki o ma - sonra da Parls borsasından gelen haberler gemi ve motörü balık aJ.mak üzere bekle -
ceralarla dolu hayata Adil ile beraber üzerine, 14,tO liraya kadar düş:müştür. mektedlr. 

Sayf• 7 

" Ben bir hmarhane kaçkınıyım!,, 

Kolejde okumuş sabıkalı 
Karnik "Kadından sakın, dedi. ihtilali Kebir 

bile kadın yüzünden çıkmışhr ! " 
Röportajı yapan: Fanılı Küçülı 

-A-
- Bunları bir ka-

lem geç. Gerçi sabı
kan falan yok ama, 

sen hepimizden da
ha yamansın. Doğuş 
tan bitirm.i.şmn. Ken 

dini deli göstermen
de bir dalgan var, 

bizden bir şeyler 

saklıyorsun, haklı -
sın. Böyle şeyler en 
yakınına, kardeşi -
ne, evladına. kanna 
söylenmez. 

. Bilhassa kadın -
dan kaçınmak la -
zımdır. 

CTercbı• "' ltın.I battı mall.tmdlll'l 

İnsanın başınaOnu inandınnak kabil olmadı. cSen hepimizıUn yamar.sın di 
bütün belaları zaten yorıiu. Kendini <Uli göstermekte bir dalgan tıar ama 
kan getirir. anltyamıyoru.11h 

İşte Kani, işte Yedibela, işte Ayı Yu- gün biı onlara, bir gün de onlar bize 
suf, işte Şerif, ~te Muammer, hepsi, çay veriyorlardı. Tıbkı karınca kara
hepsi kadın yüzünden bu hallere gel- rınca hepimiz kendimize kızlardan bi
rnişlerdir. Fransa ihtilali kadın yüzün- rer tanesini seçmiştik. Benim ta1iime 
den çıkmıştır. de Yerant isminde bir Ermeni kızı isa-

0 kadar uzun gitmeğe ne hacet! Bi- bet etti. 
ziın Windsor dükünü tac ve tahtından Kara gözlü, kara kaşlı, yumuk yu
eden gene bir çift kara göz değil midir? muk bir esmer güzeli idi bu .. alnının or 

Karniği bu kadar heyecanlı görme- tasındaki akroşkör'ü [•] hayalimdeki 
miştim. Konuşmasına bakılırsa iyi bir Karmcni canlandırıyordu. 
malfunatı umumiyeye sahih olduğu an- Nasıl da sevişiyorduk bilsen, anlatıl-
laşılıyordu. Hayretle dinliyordum: maz böyle şeyler .. 18 yaşı sevgisi bu, 

- Yüzüme neye öyle hayretle bakı- boru değil .. 
yorsun? Kılık kıyafetime bakıp da be- Ah, o mektebin korusunun, Arna\'Ud· 
ni rastgele bir adam mı zannettin? Ben köy sahillerinin ağzı dili olsa da bun
Kolejliyim, Kolejli.. Rober Kolejin son ları anlatsa ... 
sınıfına kadar okudum. Kaç yaşında- Bu sevgi böylece bir sene kadar de-
yım dersin?. vam etti, sonra kız bana soğuk davran~ 

Yüzüne dikkatle baktım; mağa başladı. Artık randevularıma 
Saçlarında karadan çok ak vardı.. gelmiyor, gelirse de durmuyordu. Esa

birkaç günlük traşı yağlı sakalını mey- sen mektebi de terketmişti. Bizde de 
dana çıkarmıştı. Kranta idi. Yüzü be- kitab, mekteb, ders hak getire. Hen~ün 
yaz \"e ince hatlı idi. Gözleri içeri kaç- mektebden kaçıyor, evinin etrafında 
ınıştı. Dudaklarının sağ tarafındaki çiz- pervaneler gibi dolaşıyordum. Kaç kış 
giler ona müstehzi bir tavır veriyordu. gecesi ayazda, kar, tipi altında belki 
Arkasında yamalı kahverengi bir ceket pencereyi açar bakar da, yüzünü gö· 
vardı. Bu ceket eski idi fakat buna rağ- rürüm diye sabahlara kadar pencere
men iyi bir terziden çıktığı gözüküyor- sinin altında dolandım. 
du. Cevab vermediğimi görünce suali- İçkiye de alışmıştım. İçiyordum. Ba· 
ni tekrar etti: bam zaten yoktu, anam, amcam, ağabe-

- Kaç yaşındayım dersin? _yim bu sevdadan kurtarmak için r.cler 
.. _ Eh, kırk .. kırk iki.. yapmadılar bana, neler?. Yalvardılar1 

Güldü. Ama nasıl gülüş.. şairleruı yakardılar, nasihat ettiler. Hepsi nafi· 
zehri hand dedikleri her halde bu ol- le oldu. 
malıydı. Uzun uzun mektublar yazıyor, a ,kı· 

- Ne •diyorsun? Tam 31 yaşındayım. ,mı anlatıyordum. Fakat b~t~n bu~~ar 
7 senelik hapishane hayatı beni bu hale cevabsız kalıyordu. Sonra kafır kız gun
soktu. 7 sene, 7 sene bu .. dile kolay. İn- den güne de güzelleşiyordu. 
san kapalı bir odada 24 saat oturamı- Arkadaşlar: 
yor. Halbuki 7 senedir dört duvar ara- - Karnik, dediler, kıskandır. Arka: 
sında ömrümüz geçti. sından koşma .. ondan kaç. Bırak o sem 

Sabahleyin kalk, akşam yat. Gene kovalasın. 
kalk, gene yat. Her gün aynı simalar, Nasihati dinledim. Her gün bir kızla 
aynı adamlar, aynı dört duvar. dolaşmaıJa ba~adım. Tabii bu aralık 

Bütün geçecek saatlerin muayyen, dehşetli para sarfediyorrlum. .~n~, 
hepsi ölçülü .. yarın ne yapacağını bi- amcam, kardeşim bana para ?'~tıştı~
lirsin. Halbuki dünyanın en büyük zev- miyorlardı. Baktı1ar olacak gıbı degıl, 
ki ertesi gününü bilmemektedir. beni İstanbuldan uzaklaştırmağa karar 

Sözünü kesiyorum; verdiler. Ağabeyim bana Atinada akra-
- Karnik, bir iki defa sana sordum, balardan birinin yanında iş buldu. Pa

tersledin. Nasıl oldu da hapse girdin? saportum hazırlandı .. bavullarım dol-
Şunu bir anlatsana... duruldu. 

Islık çalar gibi bir sesle: Hareketten bir gün evvel postacı eve 
- Dinle, dedi. Bir gün Allah verir bir mektub getirdi. Açtım. İçinde ne 

de evlad sahibi olursan torunlarına '«n- olsa beğenirsin? Bir düğün davetiyesi. 
latırsm. Yahud da ihtiyarlayıp mahalle Yerantla Bere isminde bir arkadaşım 
kahvesine çıktığın vakit arkadaşlarına evleniyorlarmış. Sanki bana nisbet ya
anlatacak sermaye olur. pıyorlarmış gibi davetname de gönde-

Galatasarayında bir bahçeli hamam riyorlardı. 
vardır, bildin mi? İşte onun sahibi am- Ne olursa olsun, gideceğim, dedim 
camdır benim. Galatasaray lisesinin ya- Beyoğlunun en meşhur çiçekcilerinden 
nında bir sokak vardır, oraya gir, hela- birine bir sepet çiçek hazırlattım. I~r
ları geç, orada sol kolda bir mobilye tımla gönderdim. Arkadan da kendım 
mağazası vardır. O da ağabeyimindir. gittim. 
Tarudın değıl mi? Görüyorsun ki ai- Kıza beyaz elbiseler pek yaraşmışlL 
lem hayli zengince .. ben bu ailenin şı- Kızı da damadı da tebrik ettim. :~a 
marık bir oğlu idim. Ermeni mektebini nasıl? Sorma.Yırı .. anlatamam. Butun 
bitirdik. Rober Koleje verdiler. İlk za- vücudüm buz gibi, alnımdan soğuk ter· 
manlar gayet iyi gidiyordu. Dersleri- 1er dökülüyor. 
me çalışıyordum. Sınıfın en çalışkanı (Arkası t·ar) 

idim diyemezsem bile çalışkanları ara-
sında idim. Fakat Rober Kolej hayatı [•] Kaduılann alınlanna sarkıttık
ahlfıkımda bazı değişıklikler yapmıya Jarı istifham şeklindeki saç evvelce mo· 

başladı. Sınıflar büyüdükçe yaşayışı- da i~i:--~-·-----· 
mız değişrneğe başladı. 

Kolejin kız k1Smında aynı sınıfta o
kuyan kızlara hemşireler diyor, onlar 
da bize birader diyorlardı. Haftada bir 1 

l'urddıış! , 
Şekerle yemi in izdivacından, en 
çocuklar doğar: Reçel Ye şurup! 



-~---~· ... --• 

' Sayfa 

Başıma geleni hiç sormayın, esasen so
ran da yok ya .. Söz gelişi öyle g€ldi de, 
ben de öyle dedim. Şu dakikada muhak -
kak ki kasei fağfurdan daha çok tanna -
nım .. Çünkü bir kere dokunu1madan bin
bir ah dinleteceğim.. Ah bq.ıma geleni 
bir bilseniz .. 

Hele şu darmadağın olmut ufaım bir 
tophyayım da anlatayım.. 

Benim bir huyum vardır. İpiz bJdı -
ğım zamanlarda da boş duramam. Eski
den siire meraklı idim.. Kabiliyetim de 
vardı: Bazan içimde çok güzel ilhamlar 
doğar, hemen oturur yazardım. Fakat ne
den benim yazdığım şHrlerin her biri tek 
mısrahydı. Çünkü ilk mısraı yazdıktan 
sonra ne kadar uğraşırsam uğraşayım, bir 
türlü ikinci mısraı getiremezdim. Tek 
mısralı şiirin modası olmadığından bu iş
den vazgeçtim. Boş kalmak da canımı 

sıkıyordu. Düşündüm, ve bir defter alıp, 
günün vak'alannı birer birer bu deftere 
yazmıya karar verdim. Bir klnunusani 
ayının birinci günü defteri yazmıya baş
ladım. Artık ne işitsem, ne olsa, ne oku
sam yazıyordum. Bu iş, tam bir sene de
vam etti. Bir sene sonra, ünunuevvelin 
son günü yazdıklarımı şöyle bir gözden 
geçirdım. Hiç hoşuma gitmedi. Bunu ya
pacağıma bir gazete koleksiyonu alırdım. 
Senenin olup bitenini onda daha iyi gör
miye ımkan vardı. 
Düşündüm: 

- Bu sene de başka bir feY yaparım, 
dedim, gördüğüm, tanıdığım insanlar 
hakkındaki intıbalarınu birer birer ya
zarım. 

Bir sene de böyle geçti. Gene senenin 
son günü defteri meydana çıkardım. Bü
tün akraba, taallukat karşısında onlara 
aid olan kısımlan okudum. Bir kuzu gibi 
sessiz olan amcazadem, kendisi hakkında 
yazdıklarımı duyar duymaz bir aslan ke
sildi. Az kaldı beni paralıyacaktı. Tey -
zem, krokisini dinler dinlemez düşüp ba
yıldı. Bu da olmamıştı. Defteri yakmak
tan başka çare yoktu. 

İyi amma boş duramıyordum. Aklıma 
başka bir fikir geldi. Arzularımı deftere 
bir §Ekli mahsusla yazıJi.defteri açıkta bı
rakacaktım. İlk evvel kanından başladım. 
Karım bir yerde on liralık bir şapka 
görmüştü. onu ü,tiyordu. Hemen o gün 
deftere yazdım: 
cKarımın eski şapkası kendine n~ ka

dar da yakışıyordu. O şapkayı giydiği 

zaman yirmi yeış birden gençleşiyordu. 
Şimci i başka şapka alacak.. Yeni al -
dığı ' pkanın ayni tesiri yapmıyacağın
dan korkuyorum.> 
Kaı ım açıkta bıraktığım defteri her 

halde okudu. Çünkü on liralık şapkayı 

almadı ve eski şapkasını seve seve giydi. 
Hizmetçi, maaşına zam istiyordu. Bunu 

pek açıkça söylememişti ama hissettir -
mi~ti. Maaşına zam yapmak işime gel -
miyordu. Hemen defteri aldım ve yaz
dım. 

BASIMA GELENLER 
Çeviren: 

ı...tw 

Hemetl o gtift deftere ~ 
Üniversite konferau aalonunda ehin akfamkt meraıimden blT ın.ııbcı. 

.viilll tuarrat W 1Vl1 mallar hattuınm 1 c- Yan mtstemıea ba!lnde bulundula 
beşinci günü de dtla. cec;mltttr. Dfln de, met. 1Plı Omnanh lmparaıc>rlapnun ıl•.,...,,., cfyi. hizmetçim var, kendisinden çok ter başka yere, seni gözüm görme.on.. sa. 

memnunum, maqına zam yapmayı isti - hayi seviyorsun ha. ben esasen ondan 
yorum, fakat bugünlerde param yok, bu şüpheleniyordum. O kız, yok mu o kız. .. 
yüzden yapamıyorum. Hele şöyle bir iki Onu yazıhanene neye aldığın şimdi an
ay geçsin, maaşına umduğundan bir kaç !aşıldı. 

teblerde ıalebeye lronferanslar ftl'1lm)f. rad- hlnıa~ tecıblınıaln ·~· mtnulle blr bW
yoda da lconferana ftrlbniştlr. Bu ıece de, mfyete malik olan Ctımh11!f79t hülcQmeU al-
radyoda, Ticaret Odam umum! Ut.ibi CeTad DUf, lcabul etttlt gflmrftt reffmlle, ıno dan, 
Nizami btr lı:onferana verecettır. bert müvuenell bir t.tcaret bllanÇ08'1 elde e& 

Bu akşam, uluaal ekonomi ve arttırma lı:u mek f81'9f ve saadetine enıı)ftir. 
rumu üyelerinden altı kişi ııe İstanbul mın- Falcat, bu müTazenenln devamında T&tan 
takası Sanayi Miifettlşi Daniş, Ticaret Oda- daşlann da vazifesi vardır: Ka.bll olduğu kA 
S! Umumi Katibi Cevad Nizami, İffet Ha - dar ~rll mala rağbet etmek ... Garb aanaytl 
llm ve Ayşeden mürekkeb on lt.lşllik Jüri hey' mamulAtı, vasıfca, fiatca btzimkllere faik o
eti toplanacak, vitrin müsabakasına i§tlrak labllir. Zerafet, flat, metanet vesalr 'YUlf -
eden müesseselere giderek vitrinleri tedklk lardan feragatle yerli mallarımıza rağbet 

m1s!i fazla zam yapacağıffi.> Günahın yoktu. Deftere karımın adı-
Defteri :ıizmetçinin okuyacağı bir yer- nı yazacağıma, yanlışlıkla yazıhanedeki 

de bıraktım. Okumu~ olacak ki o günden daktilomun adını yazmışım .. 
sonra maaş zammını çıtlatmadı. Ve işi 1• İşi doğrultmıya artık imkan yoktu. Ça
canla başla görmiye başladı. resiz pılımı pırtımı topladım. On yıllık 

edecek ve numaralarını verecektir. etmek, milli sanayie mabrec kazandırmalı:., Defterimle yazıhanedeki lişlerimi de karımdan ayrıldun. 
İktısad günü onlann muvaffak.lyet ve tevessüü bnkA.nım 

iöare ediyordum. Gördünüz mü başıma geleni'! Dün akşam saat on sekizi çeyrek geçe, hazırlamaktır. 
cBir patron için, yazıhaneye gider git

mez; yanında çalışanların hepsini işleri 

başında bulmak ne iyi. O zaman ben de 
onları düşünmek mecburiyetinde olduğu
mu hissederim. Ve hepsine ikramiyeler 
veririm, maaşlarına zamlar yaparım .. > 

Defteri yazıhanede bırakıp çıktım mı, 
okuyorlardı. Ve hepsi birbırlerile yarışır 
gibi işleri başına erkenden geliyor, çalı

şıyorlardı. 

Bunun ela fena tarafı varmış. İşte bela
ların en büyüğü bu yüzden başıma geldi. 
Dün yazıhanemde muhasebeciden senenin 
karını öğrendim. Geçen seneye nazaran 
yüzde elU fazla idi. Karıma bir kürk man
to alayım, diye düşündüm ve hemen def
tere sarıldım, ve yazdım: 

cBu senenin karı iyi, en evvel benim 
güzel, minimini Sühamı düşündüm. Ona 
şık bir kürk manto yapacağım .. Kim bi
lir ne kadar sevinecektir. Boynuma atı-., 
lacak: 

- Seni her 'Vakitten çok seviyorum. 
Diyecektir. Ben de onu okşıyacağım, 

seveceğim: 

- Sana bu çok az, daha neler neler al
mayı düşünüyorum. 

Diyeceğim. 

Defterimi akşam evde bırakmıştım. Bu 
sabah karım benden evvel kalkmıştı. Ben 
uyandığım zaman bütün eşyamı koridor
da buldum. Karım, avazı çıktığı kadar 
bağırdı: 

- Çık git, ister o kadının yanına git, is-

YARINKİ NÜSHAMiznA: Üniversite konferans salonunda, üniversite Vatandaşlar, gerek tasarrufa;- gerek yer-

Latince Dersinde 
1 iktısad fakültesi tarafından tertib edilen bl- 11 mallara gösterecekleri rağbetle yalnız p.b 
rincl iktısad günü kutlulanmıştır. Kız ve er si değil, içtimai gayeleri de tahakkuk ettir
kek bir çok: genç ünlversltelinln iştirak et - mek hususunda. en başlı A.m1l olurlar. Bunu. 

Yazan: Yaroslav Hd§ek • tiği iktısad gününde, evvela, 11ttısad fakült.e- hiç bir zaman gözönünden uzak tutmaJlllıs.. 
Ruscadan çeviren: H. Alaz si dekanı Ömer Celal Sarc kürsüye gelmiş, Fazıl Pelinden sonra, iktısad fakilltea:i -

her sene tasarruf haftasının beşinci günü - nln ikinci sınıf talebesinden Nihad Zaman: 
nü, fakültenin iktısad günü olarak kabul et- 11Tasarruf hareketinde üniversite gençllğlne 

ro1 II\\ D y o 1 tlğlni ve her sene bu günde konferanslar düşen vazlfe.ı> mevzulu bir konferans wmılt 
~ A tertlb edilerek iktısad ve tasarruf fikrin1 ve alkışlanmıştır. 

gençlik ve halk arasında yaymağa karar ver Ondan sonra Ordinaryüs profesör Keııs -
·-------------' ciğlni söyledikten sonra, fakülteyi bu kara- ler'in Almanca olarak verdiği ctasarruf ha -

Bugünkü program ra sevkeden sebebıerı ızah etmiş, tasarru - reketıerınde tasarruf sandıklarının roıü.t 

--·· .... ---.. ·•·rı·•·"• .............. ,_._. ···----

17 Birincikanun 1937 Cuma 1un ehemmiyetini ve yerli mallara rağbetin mevzulu konferansı Asistan Sabri Ülger Türle 
t s T A N B u L hayati zaruretlerini izah ettikten sonra sözü çeye tercüme etmiştir. 

ötıe neşriyatı: Ordinaryüs profesör Fazıl Peline bırakmış - Fakültenin ikinci sınıf talebesinden İf • 
12.30: Plakla Türk musikisi, 12.50: H:ıva· tır. fet Oruz da eyerli malları mevzulu bir ton-

dis, 13.05: Plakla Türk musikisi, 13.30: Muh- Fazıl Pelin «ferdt ve içti.mat tasarruh ferans Yennfş, merasime nihayet verilmlf • 
telif plak neşriyatı. mevzulu konferansında, içti.mat tasariufda tir. 

Akşam neşriyatı: ferdi tasarrufun rol ve ehernmJyetlni anlat - p . . . . k d' 
17: İnkılab dersi Üniversiteden naklen: mış, ferdi hayatta tasarrufun lüzum ve e - rag ıergı.nne ıftira e ıyoruz 

Hikmet Bayur tarafından. 18.30: Sekizinci I bemmiyetlnl izah ettikten sonra bir milletin Pragda beynelmllel blr nümune aergt.sl a-
Tasarruf ve Yerli Malı Haftası, konferans: ı de ayni bir ferd gibi olduğunu söylemiş ve çılacaktır. Bu sergiye memleketimizden de 
Ticaret ve Sanayi Odası umumi katibi Cevad ı konferansını şöyle bltlrmlştlr: iştirak edilmesi tekarrür etmiştir. 
Nizami Düzenll. 19: Halk şarkıları: Osman 
Pehlivan tarafından. 19.30: Radyofonik dram W@*Rw+rtMUAtQJiWizıuzzs:N~IJll•llm~fl'UlMllJI 
(Feci bir tecrübe ı. 19.55: Borsa haberleri. 20: 
Necmi ve arkadaşları tarafından Türk mu
sikisi ve halk şarkıları. 20.30: Hava raPQru. 
20.33: Ömer Rıza tarafından ara.bea söylev. 
20.45: Bayan Muzaffer ve arkadaşları tara
fından Türk musikisi ve halk şarkıları, (sa
at ayarı). 21.15: Orkestra. 22.15: AJans ha
berleri. 22.30: Plflkla sololar. opera ve operet 
parçaları. 22.50: son haberler ve ertesi gii-

~~ogra._mı.~--~~---

Dr. A. K. KUT. EL 
Kar&köy Topçular cad. 39 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma ve bUt~n ağrılarrnızı 
derhal keser. lcabmda günde Uç kaşa ahnabilir. 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla GRİPiN isteyiniz. 

"Son Posta " nın edebi romanı: 7 «evde rahat kalmadı; Selma büsbütün edecek paraları muntazaman yolluyor- lesini çok gen.iş bir refah içinde yaşa
bakımsız ve sefil olacak diye ödüm ko- du. tı:rmış. Büyük harb, herkes gibi sizin 

Bir Genç Kızın Romanı 
«puyor; bunun için onu gece yatısına Aradan bir sene, belki daha fazla bir ailenizin de felaketine sebeb olmuş. 
.eda mektebde bırakmak istiyorum. Bir vakit geçmişti. Bir gün gene bir ziya- Baban ve amcan muharebeden döndük
«tanecik yavrumun, ömrümün biricik retcin:in be'Ilimle görüşmek istediğini leri vakit yüzlerce senelik aile servet· 
ctesellisinin benden böylece uzakta kal- haber verdiler. Müdüriyet odasına git- lerinin sarsılmağa yüz tuttuğunu gö-

- Bir gün gelib bana bu suali sora
cağını biliyor ve bunu bekliyordum Sel
ma ... Ailen hakkında ınalfunat istemek 
en büyük hakkın; fakat seni scıhici bir 
ana gibi sevdiğim için her zaman 
mes'ud görmek istediğimden bu ::;orgu 
gününün çok geç gelmesini istiyordum. 
Kesık bir sesle cevab verdim: 
- Yaşım on altı ... Artık herşeyi öğ

renebilirim. 
- Tabii... işte ben de bu sebebden 

sana, aılene o.id bildiğim şeylerin hep
sini anlatacağım. 

Mua.zzez Tahsin Berkand «ması benim için çok acı bir şey ola- tim. 24-25 yaşlarında bir genç, kanape- rünce çalışma kuvvetlerini ayırmak is· 
«cak ama buna tahammül etmeğe çalı- ye oturmuş, sigara içiyordu ;beni gö- temişler ve büyük baban Trabzond8:ki 

ziyaretçi senin babandı. ka hi b 1 w k f" I 
cşacag~ım. Yalnız sizden kızıma rşı rünce ayağa kalktı ve ç ir mukadde- işlere ugr~ır en amcan umanın s-Müdirenin sözünü kestim: 
cmüşfik davranmanızı ve onun yetim- meye lüzwn görmeksizin şunlan söyle- tanbuldaki. şubesini i~ye başlamış, 

- Uzun boylu, mavi gözlü bir adam eliğini unutmamanızı çok yalvanrım.> di: baban da Izmirdeki mağazaya gelmiş. 
değil mi? Baban susmuştu, fakat onun sözlerin- «Efendim, ben talebenizden Selma Ancak işler büyük bir sür'atle bozul-

Hayretten gözleri açılarak sordu: den ziyade biçare hali bana dokunduğu cRe.şidin amcasının oğluyum. Selmanın makta devam ediyorm~. Nihayet her-
- Nereden bildin? Yoksa onu hatır- ·k f k k d' h' · d t için sana karşı herkesten fazla ala a cbabası bir ay evvel ve at etmiştir. es en ı ıssesıne üşen parayı alara 

lıyor musun? göstereceğime söz verdim ve o günden cBundan böyle onun velisi benim. Mü- başlı ba~ına ve ufak mikyasta işlere gi-
- Evet hayalimde böyle bir resim sonra sen mcktebde kaldın. csaade ederseniz amcamın kızını göre- riş:mişler. Büyük baban Trabzonda, 

yaşıyor. İlk akşam, babanı istiyerek, onu ça- cceğim.• amcan İstanbulda paralarını talisiz iş-
Durdu, yüzüme dikkatle baktı; sonra ğırarak çok ağladın, fakat yavaş ya\'aş Genç bir adamın ağzından düşen bu lere kaptırarak yıkıldıktan sonra öl-

sözüne devam etti: seninle aynı yaşta o1an arkadaşlarının feci hakikat beni altüst el!nişti. Seni müşler .. malları alacaklılar tarafından 
- Gelen babandı.·· Çok meyus, çok neş'eleri seni avuttu ve mektebe ısın- artık hakiki bir kızım gibi sevıneğe haraç mezad satılmış. Ailenizde yalnız 

biçare bir hali vardı ve bana aşağı yu- dm. İki hafta arka arkaya baban seni başladığımdan hayatına aid en ufak bir halanla amcanın oğlu kalmışlar ki 
karı şu sözleri söyledi: gömıeğe geldi. Üçüncü hafta görünme- teferruatı ve tafsilatı bile öğrenmek is- baban ikisinin de maişetlerini temin et-

Baban seni mektebe yazdırdığı vakit cTalebclerinize karşı mQ..şfik bir ana di ve birkaç gün şonra geldiği vakit se- tiyordum. Bunun için, lakayd tavırla- mekte i~. 
sen altı yaşında idin. İki sene nehari o- «olduğunuzu bildiğim için sizi rahatsız ni beraber götürmek istedi: rına ehemmiyet vermeden onunla ko- İzmirde kendi hesabına ça'lı.şmağa 
larak d;b geldın. O zamana aid vak'a- cetrnek cesaretini kendimde buluyo- - Bazı aile işlerini halletmek için nuşmağa, ona sualler sonnağa başla- başladıktan sonra babanın işleri olduk
larla pek alakadar olmadığım için sa- crum. Affınızı rica ederim. Selmanın iki güne kadar Trabzona gideceğim; dım. ça düzelmiş ve annenle tanışarak ev--
na hır şey söyliyemiyeceğim, yalnız caltı aydanberi anasız kaldıgwını bili- belki birkaç ay İzmirden uzakta kalı- Hayatına aid evvelce bildiğim ve 

l ı k k ' l' b. k lenmişler. Annen dul bir kadının biri-uysa• ça ış an ve ço neşe ı ır çocu cyorsunuz. Zaten hastalandığı günden- rım diye kızımla bir iki saat beraber amcanın oğlundan öğrendiğim şeyleri 
olduğunu hatırlıyorum. Halinden, kı- cberi onun evle ve bilhassa kızile ala- bulunmak istedim. Onu akşama size ia- bir araya toplarsan şu malfunatı edin- cik kızı imiş ve ana kız fakir denilecek 
yafetinden, yemeklerinden, iyi bir aile ckası kesilmişti ama ne de olsa gene e- de edeceğim. miş olacaksın: bir hayat sürmektelerken babanı tanı· 
çocuğu olduğun belli idi evin kadını ve direği olduğundan hiz- Baban filhakika bir ilci gün sonra İz- Büyük baban, yani babanın babası mışlar. Düğünden bir sene sonra anne-

Bir gün, bir talebe velisinin beni gör- cmetciler istedikleri gibi hareket ede- mirden ayrılmıştı ve uzun zaman ondan Trabzonda zengin bir fındık tüccan i- an.nen ölmüş ve o sıralarda da sen doğ· 
mek istediğini haber verdiler; kendisi- emiyorlardı. O meş'um hastalık zaval- haber alamadım. Yalnız mekteb tak- miş, babadan evlida intikal eden cesim muşsun. 
:- · kabul ettim ve kon111tuk. Bu ıelen clı genç kanını öldürdükten sonra artık sitlerine ve senin ihtiyaçlarma tekabül fındık bahçelerini ifletir ve gelirile ai- ( ArlcaA var l 
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f stanbulda rimiiJü milyarlar etrafındaki gizli harb 

Bizansın Defineleri 
Feneri derhal kanalın tam karşı~ızdaki duvarın dibine tuttum. Magda parhyan 
şeylerin üzerine çömelmiıti... Ehle duvarı yoklıyarak zehirli bir güliişle güldü 

Ben lambayı arkjl6ından tuta -ı 
rak, elimde siWıla onu takib ediyordum. 

ı Magda evvelce attığı büyük taşların hi-
1zasına geldikçe onları yerden alıp tekrar 
daha ilerilere atıyor ve kanalın sağlam
lığını bu suretle yokhyarak ilerliyordu. 
Her geçtiğimiz yerde bütün duvarları da 
gözden geçirmekte idi. 
Ka:lalın içinde sıcak, rütubcUe fevka

lade ağırlaşmış, iı.deta taaffün etmiş bir 
hava vardı. Bayağı güçlükle nefes alına
bıliyordu. Ben terlemıye başlamıştım. ö
nümde sağlı sollu duvarlara bakarak a
ğır ağır yürüyen Magdanın da, elektrik 
fenerinin aydınlığında, yüzünde iri ter
lerin belirmeğe başiadığını görüyordum. 
Magd::ıya dedim ki: 

- Buranın kim bıJir, kaç senedenberi 
hava cereyanı görmemiş bir yer oldu -
ğu görülüyor. Burada bunalacağız. Biraz 
çabuk yürü. İşımizi sür'atle bitirmek ih
tiyatında bulunalım. 

Magda: 
- Korkma! dedi. Bizden evvel gelmiş 

olanların yolda ölülerine tesadüf etme
diğımizı p.örüyorsun. Mademki onlar sağ 
girip çıkabilmişler, biıim için de tehlike 
yok dernektir. Merak etme, zaten de so -
nuna geldik galiba .. 
Fılhakıka kanal bir kaç adım önümüz

de nihayet buluyordu. 
" Birdenbire Magda heyecanla bağırdı: 

- Nedir oıtlar? •. Bak!.. 
- Ne var? 
- Feneri şuraya, duvarın dibine tut -

sana biraz!. 
Feneri derhal kanalın tam karşımız -

daki duvarının dibine tuttum: 
İki madeni panltı, lenerın aydınlığın

da pırıl pınl parlıyordu. 
Magda çoktan parlıyan şeylerin üzeri

ne çömelmişti bile. Elile yokladı. Bunlar 
kanal duvarının alt kısmına yapıştırılmış 
ve üzerinden bir şey kopanlmış iki kur
şun levhadan ibaretti. 

Magda o vakit zehirli bir gülüşle gül
dü: 

- Buradan kurşunla tutturulmuş iki 
levha sökmüşler! Görüyorsun ya, dedi 
Levha veya heykel veya birer taş ve ya
hud da birer işaret. Fakat ne olursa ol
sun, her halde, bir şey keşfedilmiş ve 
koparılarak alınmış. Buna hi~ şüphe yok. 

Ben l-ütün meyusiyeti..mle: 
- O kurd heriflerin bize bir şey hıra -

kacaklarını :zaten aklım kesmiyordu de
dim. Her halde çok geç kaldığımızı gö -
rüyorsun. Atı alan çoktan Üsküdarı geç
mi§. .. Baksana, herifler burayı çoktan keş
f etmişler, alaukla!nnı da alıp götür -
müşJer. 

Magda söylediklerimi asla işitmiyor 

gibiydi. hHeşmiş, korkunç bir şeytanet 
kaplamış gözlerini, kanalın haydudlar ta-
rafından çalınmış esrarına nüfuz etmek 
ister gibi duvarlarına dikmiş, zihnen pek 
derin bir şeyler düşünmekte idi. 

Birdenbire dudaklarını acı bir kinle 
ısırdığını gördüm: 

- Tamam! dedi. Tahminimde asla ya
nılmıyorum. Bu kanal, kanalı yapanlar 
tarafından sırf şa ·ırtmak için yapılmış 

sahte bir .kanaldır. Ve buraya evvelce 
konulmuş işaretler de gene sırf yanılt -
mak :için konulmuş sahte işaretlerdir .. 
Magdanın şimdi bir zafer sevinci için

de parlamakta olan ter içindeki yüzüne 
hayretle bakıyordum: 

- Sahte kanal mı? 
O, vahşi diyebileceğim kinli sevincini 

güçlükle zaptetrlıiye çalı~arak: 
- Kat'!yyen! dt>di. Buna kat'iyyen ima

nım var .. 
- Nereden keşfediyorsun? 
- Şimdi anlıyacaksın!. Bir defa dü -

şün ki eğer t-uradan koparıp aldıkları şey, 
onların işine yaramış olsaydı, definele -
rin yerini çokta'n bulmuş olmaları la
zım gelirdi. Bilhassa, hazinei evraktaki 
ŞU manasız gibi görünen vesikaları arat
mak için sana müracaat ihtiyacında kal
mazlardı. Deme.k ki onlar da burada bul -
dukları işaretlerin hiç bir şey halletme -
diğini, onlan yanılttığını anlamışlar ve 
evin vaziyetini ~nlamak için sana hnzi -
nci evraktaki .fermanları çıkartmağa lü
zum görmüşler .. 

- Peki ama, Magda, bu ne isbat eder? 
Gördük ki hazinei enaktaki tevliyet 
fermanları denilen şeylerde de fevkalade 
hiç bir şey yok .•• 

Şimdi bir zafer ıevinci ile parıa makta olan ter içmdek! yüzüne 
hayretle bakıyordum 

" Son Posta " nın 
sergüzeşt romanı 

-33-

zaman derin bir nefes aldım. Ayaklan -
nuz çamurlar ıçindeydi. 

Magda bana heyecandan titriyen bir 
sesle: 

Magda, beni dinlemiyordu bile. Birden
bire yerınden fırlıyarak: 

- ~tir feneri şuraya diye bağırdı. 
Paltosunun cebinden matbu, almanca 

basılmış, bir İstanbul har!tası çıkanriış 
9lduğunu hayretle gördüm. O elindeki 
haritaya bakarak sağa sola çevrilip du -
ruyordu. Nihayet, yüzünü mahzenin sağ 
duvarına doğru çevirip durdu. Ben onu 
şa~kın bir halde seyrediyordum. Bu ha -
reketleri yaptığı sırada Mngdanın hari -
tayı tutmakta olan <::.lleri ti1remekteydi 

- Sür'atle buradarı çıkalım! dedi. Ve A
deta koşar i;dımlarla önümsıra yürüme
ğe başladı. 

O kadar sür'atle yürüyordu ki çamur
larda ayağı kayıp )uvarlanmaması için 
feneri tamamile onun önüne tutuyor -
dum. 

' 

Kanaldan tekrar mahzene çıktığımız (Arkası var) 

Nafıa V eka:etinden : 
Aşağıda cetvelde parti mikdarları yazılı olan cem'an 273393 adet normal ve 

l ·lll takımhk 5460 adet basit makaslık kayın traversi dokuz parti ve 24/Birincika
nu:ı/937 Cuma günü saat 15,30 dan itibaren ayn ayrı eksiltmesi yapılacak suret
te kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

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

be::lel mukabilinde Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 
İsteklilerin her parti için ayrı ayrı tanzim edecekleri teklif mektublarmı cet

velde hizaiarında gösterilen muvakkat tc.:ninat ve talimatnamesine göre Veka
letten alınmış malzeme müteahhitliği ves:kası ile birlikte 24/Birincikanun/937 
Cuma günü saat 14,30 a kadar Ankara1a Vekalet Malzeme Müdürlüğüne verme
fori lazımdır. 

Pıtrti

ler 

1 

lI 

III 

ıv 

v 

VI 

VII 

VIII 

L'C 

Miktarı Muhamaea Muvakkat Şartname 
Normal Basit bedeli Teminat bedeli 
Adet MakasJ.ık Liri\ Kr. Lira Kr. Lira Kr. 

ad~t 

30835 70920.50 4796.03 3.55 

24003 55206.90 4010.35 2.76 

41524 95505.20 6025.26 4.78 

61901 216653.50 12082.G8 10.83 

20622 69083.70 4704.19 3.45 

16954 49166.60 3687.50 2.46 

9289 27867.00 2090.03 1.39 

55265 175190.05 10009.50 8.76 

13000 5460 67730.00 4636.50 3.39 

Traverslerin kesileceği 

Devlet Ormanl.an. 

Kocaeli Vilayeti Hendek 
kazasındaki Çamdağı-At
başı ormanından. 

Kocaeli Vilayeti Karasu 
kazasındaki 'Molla Ha.san 
pınarı ormanından. 

K()('aeli Vilayeti Hendek 
kazasındaki Kerem Ali 
Haraklı Üstü ormanından. 

Bolu Vilayeti Düzce kaza
sındaki Girişkuzu orma
nından. 

Bolu Vilayeti Düzce kaza
sındaki Kelkahya orma
nından. 

Bolu Vilayeti Düzce kaza
sındaki Kabalak koyuna
ğılı ormanından. 

Bolu Vilayeti Düzce kaza
sındaki Kokurdan orma
nından. 

Bolu Vilayeti Akçakoca 
kazasındaki Orhandağı 
ormanından. 

Bolu Vilayeti Düzce kaza
sındaki Keçidere Dik
menaltı ormanından. 

Eksiltmelere hususi orman sahibleri de girebilirler. c8196. 

Grip, 
Nevralji, 

,-

Baş ve Diş 

Artritizm, 
Ağrıları, 

Romatizma 

Say ra ~ 

·Mülkiye müfettişleri dün gelernk 
otobüs işini tedkike başla dıla r 

(BQfttmıfl 1 inci ıo.y!ada) 1 dt ve yirmi beş bin lira manevi zaran-
2 - Bu nizamname tamamen tatbik e- run tazmin ettirilmesini ve bu dava do-

dilı:nit midir? layısile ödemeğe mecbur kaldığı bin bej 
3 - Otobt1s ifletmek istiyenlere ne şe- yüz lira avukat ücretile, bilcümle mah-

kilde müsaade verilmiştir? keme vesair masraflarının Avni Bayere 
4 - Verilen müsaadeyi otobüsleri ile tahımllnl ve verilecek hükmün masrafl • 

birlikte ü~üncü şahıslara devredenler ol- davacı tarafından tcsvtye edilmek üzere 
1 muı mudur? İstanbul ve Ankarada inHşar eden gaze-

e - Bu takdirde bu devir muamelesi telerle neşir '\'e ilanını, müddeiumumili-
ne şekilde yapılmıştır? ğin de bu babdaki fımme davasının tah· 

6 - Müsaade almak ve alınan müsaa- rik etnıesiı'ii istemektedir. 
deyi devretmek işlerinde hatır ve gönü- * 
lün rol oynamış olması ihtimalinin hatı- İstanbul rr.tıddeiumumisi Hikmet Onat 
ra gelmesi mümkün müdür? diln bir muh~rririmize, Ahmed Emin 

Belediyenin elinde kat'i mahiyette bir Yaln•an t:ua!Pıclan \ C'rılen istidanın ted
otobüs nizamnamesi bulunduğunu ve oto- kik cdilmektt- olduğunu söylemiştir. 
büs işlerinin de ~u nizamname dahilinde Avni Baycrc gelince ... 
tedvir olunduğunu biliyoruz, bir otobüs Diş tabibi A\'nı Bayer!n Ahmed Emin 
sahibinin otobüsünü satması da nihayet Yalman aleyhinde q;"'cağmı söylemiş ol
·kendisine taalluk eden hususi bir işdir, duğu davaya gelince, bunun istidası dün 
şu halde anlaşılıyor ki tahkikat son mad- geç \ nkte kadar adliyeye yollanmamıştL 
deler üzerinde temerküz edecek demek- Gece kır;-ndisini bularak sorduk: 
tir. Esasen mülkiye müfettişlerinin bele- Avukat Bay Yusuf Kenana icab e
diye ıle teması müteakip çalışmalarının den taf~ilah ve snlahiyeti verdiğini, eğer 
şeklir.e verdikleri cereyan da bunu gös- dava istidası henüz verilmemişse bunun 
termektedir. heni.iz tamam 1anmamış olmasından neş'et 

Otobüs sahibleri belediyede edebileceğini söyledi. 
Mülkiye müfettişleri öğleden sonra İs- Bunu ınüteak!p avukat Bay Yusuf Ke-

tanbulda otobüs işletmekte olan zevatı nanı bulduk. Gerçekten istidanın tanzimi 
birer birer çağırtarak dinlemiye başla- henüz bitmemişti. 
mışlardır. İJave <'delim ki dinlenenler ile - Yarın, belki öbürgün veririz, dedi. 
dinlenecek olanlar arasında bugün otobüs Davanın hangi şekilde açılacağını öğ-
işletenler olduğu gibi otobüs işletmek is- renmE>k istedik Bay Yusuf Kenan hukuk 
teyip te i~letmc müsaadesini alamamış avukatıdır, ceza işleri ile meşgul değil-
bulunanlar da olacaktır. dir, hirıaenaleyh sadece Bay Avninin a-
İddialar etrafındaki derinleştirme lacak ıddiası üzerinde dava açacaktır. 
Otobiis işine aid neşriyatta belediyece İkinci bir dava var mı? 

görülebilecek olan hususi noktalar ile diş Bay Avni Bayer ayrıca bir hakaret da-
tabibi Avni Bayer tarafından ortaya atıl- vası açıp açmamak üzerinde henüz karar 
mış olan iddianın rniilkiye miifettişlerin- vPrnıemiştir, bu mesefoyi de bugün ted
ce yapılan tahkil<atın ilk safhasında yer kik edecektir. 
alıp almıyacağı hPnüz belli değildir. Bir de sevinç verecek kısmı .. 

Adliye safhasına gelince Otobiıs işinin tahJdk, tedkik, rivayet 
Otnbi.is jşinin mülkiye safhasını anlat- kısımlarına bugünlük hatime çekmeden 

tıktan sonra şimdi adliye safhasına geçe- ev\·el eıkuyucularımıza, bir de hoşlanm.ı 
biliriz: gidecek bir 'haber verelim: 

Ahmed Emin Yalman evvelki gün söy- Aksaray ile Yıldız arasında işliyen, ya-
lediği gibi dün bizzat adliyeye gelerek a- ni şehrin hPmen bütün bir kısmını dola
vukatlnrınm hazırlamış oldukları istida- şan otobüslerin adedi (3) den (9) a çıka-~ 
yı müddeiumumiliğe tevdi etmiştir. rı.lmıştır. Bu yeni müsaade yılbaşından 

Ahmed Emin Yalman bu istidasında itibaren tatbik edilecektir. ı 

.-ayrıca verfü:c'!k liıyfüada tafsil edilece
ği gıbi• diş doktoru Avni Bayerin cgerek 
yazı ile gerek muhtelif muhitlerde beyan 
suretile• kendisine hakaret ve suç isnad 
ettiğini söylemekte, muhakeme ve mah
kfun edilmesini, ayrıca .-m bin lira rnad-

Bu yeni knrarla birlikte otobüs fiatı. 

da ucuzlamış olacaktır. Zira bu hat için 
tesbit edilen fiatlar şunlardır: 1 

Aksnraydan Eminönüne 5 kuruş. 
• Fındıklıya 7,5 kuruş. 
• Yıldıza 12,5 kuru.s. 

Günahkar papaz 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

silmesini istedi. 1'.,akat rahib, kadınla sırf 
vazife icabı alakadar olduğunu ve ma
nastıra gelen, günah çıkartmak istiyen 
bir kadını, kovamıyacağını söyledi. 

Dositr-os maiyetinde bulunanlara gayet 
iyı muamele ederdi. Gönüllerini hoş tu
tardı. Bu suretle iik senedenberi sürdü
ğü rezıUıne hayalın ortaya çıkmamasına 
çalı§ırdı. 

Eleninin kayınbiraderi de şunlan söy
lemektedir: 

- Bu hadiseden ben çoktanberi haber
dardım. Ağabeyimi ikaz ettim, son hadi
senin vukuuııd.ı ve hadisenin mahkeme 
huzuruna çıkarılmasında, daha uyade 
ben müessir oldum. Ağabeyim şimdi el
bet te boşanmn davası açacaktır ve gene, 
papazdım da, maddi ve manevi tazminat 
istemesi tabiidir. 

Eleninin 20 yaşlan.11daki kızı, çok me
yus bir halde demiştir ki: 

- Çok müteessirim .. bir şey söyliye-

cek \•aziyette değilim, esasen ne söyliye. 
bilirim ki? .. 

Annemin muhakkak ki, kabahatı var
dı. Fakat .•. 1''akat, tamamiyle değil! .. 

Patrikhaneden de bu hadise hakkında 
demişlerdir ki: 

- Bu manastır bize bağlı değildir. Ku~ 

düste cTuri Sina. kilisesine bağlıdır. Ha-

dise çok çirkir ve ese! edilecek bir hal
dir. Papazın aforoz edilip edilmemesi 
cTuri Sina. kilisesi tarafından tnyin olu
nacaktır. 

Dini nhkama göre Dositeosin Sen si· 
nodJa muhakeme edilmesi icab eder. Bu 

suçun muhtelif ceznları meyanında pa
pazın sakalının kesilmesi. silki ruhani
den tardı, hatta aforoz edilmesi vardır. 

Kadının kocası da: 

- Kafam perişan bir halde ... Daha ak
lımı başıma toplıyamadım. Henüz veril
miş bir kararım yok. Bunun için salim 
bir kafayl.ı düşünmek lazımdır, demiştir. 

Evhaf a aid mah!üller hissedarlara sat, /ıgor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) !takdirde yalnız hissedarlar arasında ve 
Hissedarlar kendilerine yapılacak ilana lüzum olmaksızın arttırma yapı • 

tebligat üzerine mahlül hisseyi tefev -ılır. 
vüze talih olduklarını üç ay içinde ya- Mahlül hissenin kıymeti mahlfılün 
zı ile bildirmekle beraber teffiz mua - mahiyetine göre bina \'Cya arazi vergi
melesini de müieakib üç ay içinde yap lcri kanunlarındaki hükümlere göre ta 
tırmaları lazımdır. yia olunur. Bu suretle bulunacak kıy -

Aksi halde mahlul hisse umumi hü - metleri, yapılacak tenulat nisbetleri 
kümler dahilinde arttırmaya konur, ve şunlardır: 
ya şuyuu izale edilir. Şu kadar ki tef - Mahlıile aid hisse dörtte üçten faz. 
fiz muamelesinin üç ay zarfında bitme- la olduğu takdirde yüzde 20, dörtte ıki
mesi resmi ve kanuni sebeblerden müte den dörtte üçe kadar olduğu takdirde 
vellid ise muameleye devam edilerek yüzde 30, dörtte birden dörtte ikiye kı 
teffiz intaç edilir. Mahlfıl hisse, bütün dar olduğu takdirde yüzde 40, dörttt 
hissedarlar talih oldukları takdirde, bir ve daha aşağı olduğu takdirde yüz. 
bunların hepsine müştereken ve aksi de 50. Bulunacak bedel ilk taksiti fe· 
halde yalnız istekli olanlara teffiz olu- rağ anında verilmek üzE>.ı·e birer sene 
nur. Ancak mahlül hissenin tamamına fasıla ile on müsavi taksitte ödenecek • 
hissedarlar ayn ayn talih oldukları tir. Taksitler faize tabi olmıyar.aktır. 
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iıl"1ı Bir 
: Haremağasının Hatıralar~ 

Yaza:ı: Ziy:ı Şa'<ir 

Meşhur bomba hadisesinin Üzerinden henüz iki ay g~çmi~ii. Abdülhamidde 
birdenbire bir telaş başlamıştı. Bir türlü bir yerde duram yor, mütemadiy n 
oturduğu odaları değişliıiyor, gözlerini saray önündeki vapurlardan ayırmıyordu 

SPOR 
Bükreş muhteliti iki maç 

yapmak Üzere geliyor 
Maçlardan biri lstanbulda Bükreş - İstanbul, diğeri 
Ankarada Bükreş-Ankara muhtelitleri olarak yapı1 ... c..ık 

Futbol Federasyonu tarafından yapılan btiylik bir dikkat ve ehemmiyet Yermekten 
bir anlaşmaya göre Bükreş muhtellti biri İs- kendilerini alamıyorlar. 
tanbulda, diğeri Anknrada olmak üzere iki Beykozun Beşiktaşla, Galatasarayla yap-

ı .. . . . . bh maç yapmak üzere memleketimize gelecek - tığı maçlar ve onların neticeleri o klüpler le 
_ Efendimiz!.. Kadri bey kulları, \'e yerlerde dol~şıyor .... g~.z]erını; D_ol~ j dar~~ sılah, ce ane ve bomba vardır.• Ur. İstanbul llg maçlarının en hızlı bir za _ hine olan haklı düşüncelerimizi. açık bir su· 

huzur istirham ediyor. mabahçe ve Beşıktaş onunde demrrlı denılıyor. manında eli ayağı tutnn futbolcularımızın r~ttc meydana koymuş olmuyor mu? _ 
_ Gelsın. vapurlardan ayıramıyordu. 1 Alina zabıtası derhal bu adamı ya- hemen hepsinin tam form üzerinde bulun - Üç be~ gün sonra aramızda göreceğimiz 
Kadri beyin büyük bir telaşla maru- Aynı zamanda sarayda mahdud zevat kalıyor. İkametgahmda taharriyat ya- dukları bir sırada yapılacak olan istan - Bükreş muhtelit! !le yapılacak maça çikııcak 

Zatı·. arasında bir fısıltı dolaşıyor .. (komisyo-ı pıl!yor. Silah, cebhane v bomba çık- bul - Bükreş maçı, üzeıinde dikkatle dura-ı takımı nasıl ve kimlerden teşkil edeceğiz?. 
. • • e . cağımız bir mevzudur. Avrupanın hemen her yerinde futbolil 

_ Efendimiz! .. Yarın, Topkapı sara- nu mahsus) denilen ve daha hala bom- mıyor. Faka~. bazı mektub1ar ele geçı- Bu güne kadar yapılmış olan temsuı maç 1 tek seçiciler idare ettikleri içindir ki bu ka-
yına teşr i f buyurulduğu zaman, tam şi- ha hadisesinin tahkikatına aid teferrü- riliyor. Tercume ettirilmek üzere bi- larda tesblt edilecek takımı tltl., nihayet üç' bil oyunlarda şahsen mes'ul olan tek seçici 
mendifer köprüsü geçilirken, tıbbiye at ile iştigal eden heyet tarafından, Ab- zim or:ıdaki sefarethaneye gönderili- klüp kadrosundan seçip ortaya çıkarmak, dilediği takımını futbol çayırına dizmekte 
talebesi tarafından bir suikasd icra e- dülhamide sık sık mühürlü zarflar gön- yor. Mcktublardan biri, derhal tercü- bu vazifeyi üzerine alanları çot müşkül bir lklmseye hesab vermek lüzumunu ~tml -

· ·ı· d B · h" · d'" d 1 .· d"k · · . nıevkle sokmazdı. Son senelere tadar mem- yor. Blzim idare slstemlmiz buna musaade dileceğine dair kat'i ihbarda bulunulu- aerı ı~or u. u esrarengı~ adıse, ort me e e~ eı ın nazan ı katını celbedı- lPkette futbole iki veya üç klüp tamamile hA etmedikten başka, ajanın idaresindeki lig 
yor. beş gun kadar devam ettı. Ondan son- yor. Sefır Rıfat paşa tarafından Abdül- kimdi. Onlar rakiblerinl büyük farklarla hey'etlerlnln bu lşde lstlıjarl mahiyette blle 

- Yaaa?.. ra; bütün mahiyeti, öğrenildi. hamide derhal şu şifreli telgrafname mağlup eder, temsili ve mllll maçlara en olsa reylerine müracaatı mecburi lı:ılıyor. 
- Evet efendimiz. Meselenin esasını, size başından an- gönderiliyor: kuvvetll oyuncuları vermek şerefini taşırlar- İstanbul lig hey'etlnde on klübün birer 

_ Peka"la" .. sız' , ı'şinize bakın. lcab e- la tayım: cAtina zabıtası tarafından şübhe Ü- dı. murahhası var. Seçilecek on blr oyuncu 1 • 
· . · . Atletizmde olduğu glbi blr lı:at'iyetl rtya- çln , ajanla beraber hey'et te on blr mey -

den \ere; lazun gelen emirleri veririm. Sarayda, bu. esrarlı h.~reketın başla- ze.rıne ~erdest e?ı~en . Leon Aparyan ~s- ziye ile futbolü ölçmek imtlinı olmadığı 
1 

_ cucUıı olduğuna göre işi klüpcillüt gayreti _ 
Kadri bey çıkıyor ... Arkasından şifre masından, taknben on gun kadar evvel, mındekı Ermenının ıkametgahında Is- çin bizde ya futbol sukut etUğlnden veya _ ne dö:<ecek olursa, her murahhasın blr o • 

ka• .bi Asım bey, haber gönderiyor. O Atina zabıtasına bir ihbar vuku bulu- tanbuldan gönderilmiş olan bir mektub hud da her tarafda birden yükselmiş oldu- yuncu üzerinde ısrar ettiğini düşünmek bile 
da huzura giriyor .. o da, hünkara aynı yor. çıkarılmıştır. Bu mektubda, Kuyumcu- ğundan bugün içinde bulundutumuz vazı - işin içinden çıkılmıyacağmı anlatmata lı:Aft 

Şeyleri söylüyor. cFilan yerde (Leon Aparyan) ismin- ba~ı Jak Harunaçi efendinin zati şaha- yet büyük klüplerin aleyhine, tüçilk klüp - seb~btlr. 
" .. .. . . ' . ll•rin lehine bir şekil almıştır. Istlşarl mahiyette yapllacak mecbur\ bir 

Ben bütün bunlan işitiyorum, ve ya- de bir Ermeni vardır. Bu Ermeni !stan- neye karşı buy~k hır suıkasd tertıbatı Bugün Vefa ııe maçını atlatan bir takını, t.oplantıdan sonra futbol ajanının re'sen ha 
rın orada alınacak tertibat yüzünden bul ile mühim muhaberelerde bu!un- ile meşgul oldugu yazılmaktadır. bir mevsim için rahat nefes alacağından reket etmesi akla en uygun gelen blr hal ça-
çekilecek sıkıntıları düşünüyorum. maktadır. İkametgahında mühim mik- (Arka.~ı var) bahsediyor, henüz karşılaşmamış olanlar işe residir. 

G . k ............................................................................................... . ece, geçıyor. Çok iyi biliyorum i; 

o gece bu meseleye dair hünkar kim- I t Defterdarlıg.._ ından .. 
seye h içbir emir vermiyor. S • 

Ertesi gün, mCıtad olan merasimle 
Dolmabahçe sarayına iniyor. Rıhtım- Sıra 

dan, (Söğüdlü) vapuruna biniyor. Ge-
ne mutad olan merasimle Sarayburnu
na geçiyor. Orada, karadan geçen ya
verler, tüfekcilerle bineceği açık araba 
hazır. 

Arabaya biniy<JI'. Etrafında, piyade 
yaverler, tUfekciler, saray erkanı vesa
ire bulunduğu halde, şimendifer köp
rüsüne doğru ilerliyor. Tam köprünün 
olduğu yere gelince; başını arabadan u
zatıyor. Arabanın yanında yürüyenler
den birine bir şey söylüyor. 
Arabacı hünkarın birisi ile konuştu

ğunu duyar duymaz, dizginleri çeke
rek, arabayı büsbütün hafifletiyor. Ab
dülhamid böylece, beş on saniye orada 
adeta tevakkuf ediyor. Ve bu esnada 
da, tıbbiye mektebinin pencerelerine 
göz gezdiriyor. Tabiidir ki; suikasde da
ir en küçük bir hareket bile görül~ü
yor. 

İşin içyüzüne vakıf olanlardan bazı
ları; Abdülhamidin bu hareketini, onun 
o r,ün büyük bir cesaret gösterdiğine at· 
fetınişlerdi. Fakat bazıları: 

- Hünkar, kendisini saray halkına 
cesur göstermek istedi. Hususi bende
ganından biri vasıtasile, CeJaleddin pa
şaya. Kadri beye, Asım beye, uydurma 
jurnaller verdirdi. Onun için pervasız
ca oradan geçti. Hatta, geçerken tevak
kuf etti. Boylece sahte bir cesaret gös
terdi. 
Demişlerdi. Bu sözlere hayret etti

niz: 
- Bu, nasıl mümkün olur? Abdülha

mid aleyhinde böyle şeyler söylenebi
lir mi? 

Diyeceksiniz, değil mi? Size, kısaca 
cevab vereyim. Böyle bir dedikodu ya
pıldığına dair, hünkara müteaddid jur
naller takdim edilmişti. 

Gelelim, Abdülhami<le havadan ta
arruza ...... 

Jurnalcilik, zannettiğiniz kadar kolay 
bir iş değildi. İyi bir jurnaki olmak i
çin meşhur Fransız romancısı (JuJes 
Verne) kadar k8.şifane bir zekaya; bu
gün bizim (tarihi tefrika muharrirleri) 
kadar da kuvvetli hayale malik bulun
mak lazım gelirdi. Çünkü, aynı mevzu 
dahilinde verilen jurnalJer, artık Ab
dülhamid üzerinde hiçbir tesir husule 
getirmediği için mutlaka hünkann ev
hamını tahrik edecek yeni şeyler bulup 
çıkarmak icab ederdi. 
Bunların envaını size sayıp döker

sem. bir hayli uzun olur. Lafı uzatma
dan maksada geçeyim. 
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AJeksandır Komisyoncu 

5ov!yetler Birliği Acenta 
Mehmet İbrahim Komisyoncu 
forj AcE'nta 
A.nesti Kasab 
Zekeriya ve Sü • Börekçi 
leyman 

M. Osman Bakkal 
Rasim Sucu 
Reşit ve Dursun Tamirci 
Hakkı Berber 
Leonida İma lfı.tha.se 
Ahmed Tamirci 
Aziz Kahveci 
Şükrü Berber 
Ayşe Sucukcu 
Panayot Kunduracı 

tsmail Kahveci 
Rifat > 

Vergisi 
L. K. 
11 
28 
58 

185 
42 

126 
15~ 

219 
16 

541 
28 
50 

126 
21 

8 
4 

38 
21 
93 
88 . ,-, 

54 
J45 
27 
29 
43 
5 

16 
335 
105 
73 

345 

65 
20 
19 
8 

25 
21 

133 
78 

8 
30 

100 

689 
600 
76 
27 
12 

40 
5 

14 
23 

117 
23 
24 
42 

144 
3:3 
38 
23 

02 
55 
80 
21 
00 
00 
40 

98 
74 
98 
40 
00 
60 
40 
32 
84 
84 
24 
'i5 
78 
00 
60 
00 
70 
20 
04 
77 
84 
56 
26 
c:o 

12 
01 
66 
37 
87 
60 
80 
75 
67 
71 
80 

54 
00 
12 
00 
96 

13 
48 
04 
94 
61 
80 
23 
00 
00 
19 
84 
56 

İhbarname 

1/42 
li61 
1/13 
3/92 ve 93 
1/35 
7/104 
1/55 

1/34 
1/45 
1/95 

15/71 
6/68 
6/74 
1/55 
3/33 

15/29 
16/88 
4/7.3 
4/69 
3/60 

14/47 
4/3~ 

1/21 
7/89 ve 90 

15/15 
S/77 

15/23 
9/67 

14/81 
3/26 

16/89 
2/67 

15/21 
15/31 
15/74 

4/3 
2/69 

10/42 
9/80 

16/42 
16/49 
11/52 
4/68 

6/64 
6/76 
6/54 
8/49 

21/21 

9/8 
2/2 
4/71 
8/43 

12/10 
16/50 
10/43 
9/9 
2/45 

13/46 
16/38 
13/14 

Sene 

935 2 inci 
935 • 
936 • 
935 
934 
934 

• 
• 

935 2 inci 
936 .. 
935 

934 

936 

935 
934 
935 

• 
935 

936 
934 
935 

• 
• 

934 
935 

934 
936 

935 

• 

934 

• 
936 
935 
934 
936 

934 
935 
934 
936 

834 
936 
934 
935 
936 
936 

934 
935 

Ömer Besim 

Futbol h~kem kursu açı'ıyor 
İstanbul lig ve milli küme maçlarında vu 

veya bu sebeblerle bir takım babızlıklara 

maruz kalan klüplerln hakemler iizerlnde 
fazla hassasiyet göstermeleri neticesi, bu • 

1 gtin her maça kolay kolay hakem buluna -
mamak derdini ortaya atm14 oldu. 

Futbol hareketimizin çok genlşleınlf ol -
masına rağmen maatteessüf bugün memle
kette bir hakem buhranı vardır. Bir mıın 
hukemler halkın taşkınhklannı llerf süre • 
rek artık ellerine düdük almıyorlar, dlter 
bir kısım hakemler üzerinde de lclüpler ara
sır.da anlaşma yapılamamaktadır. 

Hakem buhranını büyük bir sılı:ıntı 1çln
dr hisseden futbol ajanı lı:~nunusan1 lçlnde 
yeni bir •hakem kursu11 açma~a karar ver
miştir. 

Hakem kursu riyasetine bu kurslara çok 
defa riyaset etmiş olan Nüzhet Abbas ge -
tlrllecektir. Gelecek mevsimde bir çot rica
lara ra~men istedikleri zaman hakemUk yap 
nınkta olanlara da badema hakemlik yap
tırılmıyacaktır . 

Eminönü Halkevindeo: 

Evimize bağlı klüpler arasındaki He maç· 
larına 19/12t937 pazar günü başlanacaktır, 

Aşağıdaki flklstüre göre maçlara den.m e • 
dilecektlr: . 

Bakırköy sahası: İstlklAl - Demlrspor 
(13 - Bl 04,30 - Al Hakem: Can, Darudpa.
şa sahası: Fatih - Rami (13 - B) (14,30 - A) 

Ho.kem: Ahmed Urnl, Karagümrilt aahası: 
Altıok - Ço.ğlayan 02,30 - Al (11,20 - B> Ha
kem: Kamil, Bozkurt - LAnga (14,30 - A) 
oo _ B> Hakem: Süreyya, Halıcotlo aba -
sı: Hahcoğlu - Alemdar (12,30 - A) uo - B> 
Hakem: Numan, Akınspor - Yılda U~A) 
cıı,20 - B> Hakem: Hakkı . 

Anadolu yakası AtlL<ıPor klibi 
Başkanlığından: 

Birlnclklnunun 26 ıncı pazar ıtlntl saat 
11 de klüb senelik kongresini aktedecektlr. 
Azaların yevmi mezkflrdn klübe tefrifierl r1· 
ca olunur. 
_._._, __ .__ ........ ..--.... ·-··------

Son Posta 
Yevmi, Siyasi, HavadlJJ Ye Halk suelelt -

Yerebatan. Çatalçeşme sokak, 25. 
tSTANBUL 

Gazetemizde çıbıl 7uı ve 
resimlerin bütün lıatlan 

mahfuz ve guetemiza aittir. 

ABONE 

rtraıdn 
YUNANİSTAN 

ECNEBİ 

FIATLARI 
1 e a 1 

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

1400 7ô0 '°° 160 
2340 1220 710 270 
2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adn:a 
değ~tirmek 25 kuru,tur. 

~ - --
Gelen evrak ~eri 11ailme2. 

ilanlardan meı'uliyet alınmtU. 
Cevap ıçın mektuplara 10 kurqluk 

Pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 

Telefon : 20203 

Meşhur bomba hadisesinin üzerinden 
henüz iki ay kadar geçmişti. Bu kor
kunç vak'ada bozulan sinirler, henüz 
sükunet kesbeylememişti. İşte o esna
da, Abdülhamidde birdenbire bir teıaş 
başlamıştı. Bir ti:irlü bir yerlerde dura
mıyor .. mütemadiyen oturduğu odala
rı değiştiriyor.. denizi gören odalarda (Devamı 11 .inci . sayfada) l~~~~---~~~-~~~~~ı 



17 Birineik.imm SON POSTA 

o 

Ist. Defterdarlığından: 
( B•tt•rafl 10 uncu sayf~da ) 

Sıra Mahalle 

12 K. Ali 
63 
64 
65 
66 

Beyazıt 

K. Ali 
ıt 

ıt 

67 B. 
68 K. B. 
89 B. 
70 :t 

71 :t 

'12 K . Ali 
'13 Beyazıt 

'14 • 

Sua mahalle 

'15 H. Hatun 
'16 B. 
77 • 
78 K. Ali 
79 B. 
80 :t 

81 :t 

82 • 
83 • 
84 :t 

85 :t 

86 • 

87 :t 

88 :t 

89 • 
90 :t 

91 > 

92 :t 

93 :t 

94 > 

9.'l K. Ali 

96 B. 
97 K. Bq 
98 K. Ali 
99 B. 

00 • 
101 K. Ali 
102 s. Kahya 

103 B. 

104 :t 

105 > 

106 > 

107 
108 
109 

no 

K Ali 
B. 
K. Ali. 

B. 

Sokak 

Karamustafa 
ıt 

Mescid 
K•ramustafa 

ıt 

K. Ali 
K. B. 
İbrahim R. H. 
Arapyan H. 
Arapyan H. 
Mescit sokağı 
Topçı:laı 

K.Ali 

eo ak 

D. Bahçe 
Topçular 

V. Iskc•le 
İktjsaı H. 
Aı nlık 

Tcıpçuiar 

K. Ali 
Mumhane 
TnpC'ular 
K. A'i 

Kutu H. 
Çimli R. lL 
K. Ali 
1ktisat Han 
K . Ali 
Drğirmcn 

Topcu1ar 
S 1"iranser 
Mescit 

Sakızıar 

Yahane 
Medrese 
Değir-nen 

K.AJi 
V. İskele 
B. Kes<'n 

Çinili Ban 

'l"opçuJar 
K. Ali 
Mumhane 
V. Jskele 
Tnpc;ular 
K. l\fııstat• 

Aralık 

No. İsmi ip Vergisi ihbarname Sene 

229 
179 

1/1 
205 
205/1 

97 
6 

13 
1 
1 

Veli 
Raşit Nazım 

hmaiJ 
Şemi 

Haşım ve Abdul
lah 

Pc.ndell 
l>urrun 
C'ı::vdet 

Ömer 
Ömer 

• 
:t 

Kahveci 
Aştı 

Mumcu 
Kahve 
Avukat 
Kömürctı 

18 
204/1 
113/117 

Ahmet Aşçı 

An ast as Hurdacı 

Çelebi Bahar 
Müskirat 

No. • ıi iti 

56 Faik 
262/2 Hi"ısPyin 

168/3 J..._<:mal 
14 Samim 
9/10 I. Rasim 
5 İsraii 

163/183 Nuri ve Huseyin 
191/ 
77/ 
1/ 

420/ 
168/ 

5/ 
4/12 

55/ 
9/10 

117 / 
24/26 

149/ 
6/ 

19/ 

9/ 
10/ 
6/ 
1/ 

118/ 
14/ 

151 
159 

M. Ahmed 
Yorgi 
'l'anaş 

Salih 
fŞakir 

~rorj 
Va1te.. Siler 
Mustafa 
Fredirik 
~alamon 

Sükrü 
Fa"k 

Hüseyin 
M. Ali 

Menahem 
Abdullah 
Cani 
Hiristo 

Ar:astasya 
Saim 
Emin 

4/12 V. Siger 

168/7 ZPki 
58/ Salamon 
12/14 A. Nr.mi 
14/ Saim 

135/ M. Arif 
219/ A. Osman 

5/ İsraii 

Bakkal 
Tamirci 
Kolacı 

Kutucu 
Nö.kl:yat 
Kömürcü 
Şarapçı 

Kahveci 
Pm:gül 
Sütçü 
Kahveci 
Köfteci 

AcPnta 
Komisyon 
Aşcı 

Acenta 
Nü'eahhit 
Saatçi 
Otel 
Kah,·eci 

DPmirci 
Kim iircü 
Kahve 
'f t-rzi 

Kahve 
Kutucu 
Kir ecel 

Kıı,.,dtıracı 

Bakkal 
rr·kotaj 
Kutucu 
Sütçü 
Aşçı 

Kömürcü 

• 

L. K. 

184 50 
45 00 
6 02 

151 20 
43 20 

27 00 
8.1 52 

102 00 
146 72 
120 61 
20 70 
54 :l6 

264 00 

18 
6 

15 
213 
11 
88 

335 
57 
42 
27 
2~ 

3 

288 
454 
39 
57 

950 
] ti 

9:~ 

~' 

J" 
35 

51 

16 
21·: 

17 

00 
25 
90 
12 
37 
75 
84 
60 
90 
99 
76 
06 

00 
82 
56 
60 
40 
73 
24 
84 
~18 

45 
00 
60 
81 
32 
12/4-19 
28 

8/83 
4m 
4/87 
6/74 
6/75 

13/24 
15/18 
2/92 2 inci 
2/64 
2/92 2 inci 
6/46 

14/91 
9/41 

934 
935 

• 
934 

934 
935 
932 2 inci 
936 
936 2 inci 
934 
935 
934 

He.p ihbar- Se-. 
name 

296 13:66 934 
166 9:56 936 

1230 12/18 934 
69 8/74 935 

876 4/70 934 
444 3/60 935 
15 14/81 935 

226 1/81 934 
513 13/4:; 934 

1337 13/73 934 
1333 13/69 935 
598/1 4/58 936 

80~/1 3/60 934 
fi'J/ 1/38 935 

1356/ 9/63 934 
142/ 3/59 934 
228/ 6/34 934 
13~9 9/67 ~14 

84/ 1/36 935 
lOFO/ 4/73 915 
218/ 12/14 934 

293/ 16/48 935 
l 56/ 5/73 934 
47 / l/74 916 2 inci 

4'1i/ 3/40 935 

5R6/ 15/96 935 
8/74 935 
11/ 1/46 936 2 i.Jı.ci 

45~ 82 ~9/ 1/38 ~35 

18 63 109/ 16/39 935 
f\-! 16 5'i6/ 25/84 936 
93 60 127 1 /31 9~2 2 inci 
2J' 12 69 8/74 935 
19 88 5/ 1/12 935 2 inci 
19 32 243/ 11/40 934 

20 Jl 444/ 15/3 1 935 
88 75 469/ 3/60 > 

11! • Nomiko Han 23/25 YClrgi Boyacı 20 70 750/ 15/40 935 
ll2 :t C. Mustafa 9/ Palil Gazo7cu 77 28 431/ 15/33 935 
113 • K. Ali 99/ füristo Kunduracı H 37 54:>/ 4/3 935 
ll4 , Top_c:ular 204/1 Anastaı Hurdacı 57 60 13!{ 1/3 934 2 inci 
115 K. Ali MPscit 3/ lfamdi Kahve 3fı 03 75/ 3i24 936 , 
ll6 , Sirke İs. 3/5 O'\hmet Bakkal 21 tiO 58/ 1/63 936 :t 

ll 7 B. G. Halkah 14/ Hasan Gazozcu 105 56 403/ 3/26 935 

118 K. Ali. Medrese 30/ Hakk1 Berber ~3 94 107/ 8/43 936 
119 B. Jfücl:ıvendigir H. 71/ Oktav Jiro Komisyon 134 24 ı021/ 1/38 933 2 inci 
120 :t Topçular 142/ Albert Kırtasiye 89 92 .294/ 11/55 934 
121 • > 204/l A n~stas Hurdacı 54 56 131/ 14/91 935 
122 K. Baş Tulumba Korma Manav 5 16 198/ 8/73 936 
12~ B. Topçular 240/ lsak Mfü;kirat P~ 26 1271/ 1/40 934 2 inci 
124 > Hüdavt-ndigar H. 73/74 f.eon Hiri!koviç Komisyon 1fi 39 I025/ 5j74 936 
125 M. Çelel:U D. Bahçe 91/ /\dem Berber 16 80 15/ 14/52 935 

126 , • 103/105 izzet Kahve 22 04 18 l~/98 935 
12'1 B. Mumhane 7 / Teodor Yani Çikolat Fabrik. 439 57 13/ 2/75 936 
128 , K. Ali 55/ Mustafa Aşçı 39 5e t356/ 9/63 934 
129 a :Mumhane 4/ 6apatay Konyakçı 110 70 625/ 4/3 936 
130 • Topçular 149/ Faik Otelci 57 80 12/ 4/7'1 935 
131 • Kemeralıı 77/ N"kola Roso Marangor 5 04 242/ 15/23 935 
132 :t Gümüş Halkalı 4/ Yuvanls Durmut Kahve 78 75 379/ 16/42 935 
133 K. Ali V. iskele 15/17 fstavri 'I'ahancı 14 74 49/ 6/85 935 
134 B. Topçular 162/2 Ohan Simsar 16 18 104/l 9/51 934 
135 , K. Mustafa 179/ R Nazmi Lokanta 45/ 643/ 4/7'1 935 
136 • > 185/1 Mehmet Kahve 2.~ !!O tn8/ 5/13 935 
13'1 K. Al Tulumba 24/26 fü•vfullall K~sab 45/ 139/ 6/70 934 
138 , v. İskele 3,0/ Celal Kahve 85 20 81/1 15i72 935 
138 • Kabuk çıkmam 16 Sokrat Kahve 93 24 1/5 353 934 2 inci 
140 Beyazıt Muradiye Han 3/21 H. AU Kömür 237 94 3/rl 272 932 2 inci 
141 :t Cimli R. H. 4/24 Aleksandı Komisyon 100 80 4/91 1253 935 
142 :t Topçular 268 FeyzuJlah Kunduracı 46 44 3/25 104 936 
14.~ K. Ali Tulumba 2 Aziz Kahve 60 48 6/68 134 934 
144 B. Topçular 226/3 Faniça Terzi 3 49 2/83 143/1 936 

145 • Mumhane 129 M. Celil Kahve ~ 26 26 12/56 534 934 
146 • I..oit H. 3/4 Diran Tütüne\ 18'1 32 4/16 fr15/fr16 936 
147 K. Ali Kara M. P. 203 Fehmi Kahveci 17 01 11/50 253 934 
148 B. Gümüş. H. 11 Angeli Çamaşırcı 28 91 1/20 378 936 2 inci 
149 :t K. Ali 187 Mehmed Kahveci 21 00 15/87 556 935 
15() a Topçular 200/1 Ali Tamirci 34 15 15/16 128/1 935 
ısı K. Ali v. İskPlesi 12 İbrahim Komisyon 85 68 1/36 377 934 2 inci 
152 B. Nomiko H. 10 Edvard > 295 87 1/30 B. 64 935 
153 K. Ali K. Mustafa 233/1 M. Nahid Bakkal 32 OCf 10/53 187/1 936 
ls.t , K. Mustafa 233/1 M. Nahid • 20 29 3/23 • 936 2 inci 

Galata şubesi mükelleflerinden olup yukarıda ismi; adrem ve vergi seneleri ~ vergi milı:darlan yazılı eşhasın göster
dikleri adreslerde bulunmadıkları zabıta tahkikatile anlapldığmdan namlarına tarholunan kazanç vergisine aid ihbarna
ltlelerin teblifine imkan görülememiş oldulundan hukak UIUl mahkemeleri kaa;wıuna ıevfilwı teblii makamına kaim 
olll\at üzere llAn olunur. (8408) 

P A T 1 
Ku çıban.lan, el Ye ayak parmaldannın aruındald kqınblar, 
dolama, meme iltihabı Ye çatJaldan, fleponlar, yanıklar, trq 

yaralan, erpalikler, koltuk alb çıbanlan 
tedaviaini en erken Ye en emin aurette temin eder. 
Şark ispençiyari Laboratuan T. A Ş. 

1 lnhisarlar U. Müdürlü~ünden: 
1 - Şartname ve nümunesi mucibint'e 20x25 eb'admda 10.000.000 adet mantar 

pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Pazarlı~ 24/1/938 tar~ine ~aslıyan Pazartesi ~ü saat 15 de Kabataşta 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

ili - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
.. ı~ - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin mantar nümunelerini münakasa 
~n~.n~.en 5 gün evveline kadar İnhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesi Mü· 
durluğüne vermeleri llzımdır. 

~ - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para· 
larıle yukarıda adı geçen alım komisyonuna gelmeleri ilin olunur. c817h 

SAÇ BAKII\111 
OüzelUlin en birinci şartıdır. 

Kepekleri ve saç dökülmeslnl teda vl e • 
den tealri mücerreb bJr lllçdır. 

ALGOPAM 

Yelek cebi için uf acık 

FENER 
Depoauı 

Sultan Ha· 
mam Cam· 
cıbaşı han 

No. 10 
Vahe 
Otucr•n 

Her banyodan aonra saçanu 

BU ŞEKLE GIRERsE 

BRiYANTiN PERTEV 
onlan dOzeltmeyi temin eder. 

ilan Tarifemiz 
Birinci ..mle 400 hnıı 
llıinci ealaile 2IO • 
Vrinci -1ril• 200 • 
Dörcliinci •itile 100 • 
,, ealailel• tJO • 
Son .alaile 40 • 

Muayyec bir müddet zarWıda tazı.. 
ca mikdaıda tlln yaptıracaklar a:rna 
ıeıWlitlı tarifemizden i&tifade ede
ceklerdir. Tam. yanm ve çeyrek sayfa 
Uinlar !çhı ayn b1r Larlfe derplf 

edilmiJtır. 

Son POlta'nm ticari ilinlanna al4 
~er içi..:ı f\J •dreıe mOracuı ediJ. 
D\elidir~ 

tlbedlk Kellektll llrllMI. 
Kahramana .. Baa 

Aabra ..... 
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Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağlı gece ve gündüz 
• 
1 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 
ihtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

Hasan ismine ve markasna dikkat •• 
--·--· EV i N i Z D E 
BİR PUDRA MÜSABAKASI 

TERTiB EDiNiZ. 
Krema köpüklü Tokalon pudrasından 

HUSUSİ KUTU 

Aşağıdaki tafsilat dairesinde yapllacak pudra 
m·üsabakası için meccanen daöı llacaktır. 

SAADETiNiZi MUCiP -----
Holivud sinema yıldızlan, • Jilzünllze Adi bir makiyaj şeklini ve • 

ren • bütün pudraların bir fihristini yapmışlardır. Kullandığınız pud· 

ranın rengi ne olursa olsun, belki de size uygun gelmiyor. Bazı san • 

şınlar, esmerlere mahsus bir pudra kullandıklarında kendilerine daha 
uygun geldiği gibi bazı esmerler de, sarışınlara mahsus bir pudra kul
landıklarında keza kendilerine daha uyıun gelebilir. Bunu bilmenin 

yegane çaresi, yüzünüzün bir tarafında bir renk diğer tarafında bat· 
ka renk pudra tecrübe etmek w aradaki farkı anlamaktır. Krema kö • 

püklü Tokalon pudrasının, her tene uygun orijinal ve şayanı hayret 

renkleri mevcuddur. Bu pudra havalandırılmış, gayri mer'i ve kat'iy-

yen sudan müteessir olmaz. Bir çok Amerikalı sporcu ve yüzücü ka • 

dınlar, sudan müteessir olrruyan bu pudrayı kullanarak mutad olim • 
pik oyunlanndan ve yüzmelerinden sonra bile tenlerinin bozulmadı • 
ğını beyan etmişlerdir. 

Tokalon pudrası, imtiyazlı bir usul dairesinde istihzar ve bu imti • 
yaz Tokalon müessesesi tarafından mühim mali fedakarlıklarla temin 

edilmiştir. 

Posta, ambalaj vesair masarife karşılık olarak İstanbul 622 posta ku
tusu adresine (T. S. 3) nımuzile 12 kuruş gönderdiğinizde hususi mo-

delde bir kutu krema köpüklü Tokalon pudrasile muhtelif renklerde nü
munelik 4 ufak paket pudra adresinize irsal edilecektir. Bu suretle yal-

mz kendi başınıza veyahud arkadaşlarınızla beraber tecrübe ederek 
hakiki bir pudra müsabakası yapmış olursunur. Ayni :zamanda (biri 
gündüz ve diğeri gece için) hakiki cild unsuru olan iki tüp Tokalon 

kremi de göndereceğiz. Bu kremler krema köpüklü Tokalon pudrasile 

beraber kullanılacak yegane kremdir. Mektubunuzda her vakit kul • 
)andığınız pudranın rengini de bildirmeyi unutmayınız. 

BU MECCANi 
TECROBEYI YAPINIZ 
rOıOnlh:On taze ve 
datı. gençte,ml' 
olduOunu g O r a -
cehipiı. 

m•IOm•h okuyunuz. 

'-------------------~~~-----------------------, ~-
BİR KAŞE 

E • 

GRİP e BAŞ ve DIŞ AGRILARI • NEVRALJi e 
ARTRİTIZM e ROıvIATiZMA • KIRIKLIK ve 

BÜTÜN AGRILARI DiNDİRİR 

1 Devlet Dem· ryolları ve Liman tarı iş.etme Umum idaresi it Anları I ,_.. ________ ,...._. 
Muhammen bedeli 5322 lira olan muhtelif ~ekil ve eb'atta 4200 adet cam gıop 1 

22.12.1937 çarşamba günü saat 15 Öe H&ydarpaşada gar binası dahilindeki komis

yon tarafından kapalı zarf usulilc satın a!.nacaktır. 
Bu ışe gırmek istiyenlerin 399 lira 15 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun 

tayin ettiği vesikaları ve Resmi gazetenin 7.5.1936 ? 3297 veya l.7."1937 G .. 3615 
No. lu nüshasında intişar eden talımatnan:e daır<.>sır.de alınmış ehlıyet vesıkası. 

nı muhtevi teklif zarflarını eksiltme günü saat 14 de kadar komisyon reisliğıne 

vermeleri lazımdır. 
(8159) 

ZENITH 
1938 Modell 

En eski ve bütün Amerika
da en fazla rağbet bulan rad -
yodur. Satış yeri: Yalnız, Bey. 
oğlunda BAKER mağazaları. 

Evvelki gün soğuk almışh, 
dün yahyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalkb 

GRiPİN 
Bütün ağrı, sızı 

ve sancıları 
dindirir. 

GRİ PİN 
Soğuk algınlığına, 

nezleye, gripe, diş, 
bel, sinir, adale 

ağrılarile romatiz
ma ya karşı bilhassa 

müessirdir. 

~

GRİ PİN 
t 

Tecrübe ediniz. 

lca bı nda günde 3 kaşe ahnablllr. 
Taklitlerinden aakınınıı. ve her yerde ısraıla "GRiPiN,. isteyiniz. 

4W ' 

SAÇ BOYALARI 

VANTİN 

~UMRAL • SiYAH 

Ter ve yıkanmakla kat'i11eıı 

çıkmaz; tabii renk Yeren ta• 

nınmıı yegane aıhbJ uç 

boyalandır • 

lNGlLIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - lsT ANBUL 

BUGÜN ÇIKTI 

• Operattsr • Urolog • 

Dr. Mehmet All 
idrar yolları 

hastalıkları mOtelıassısL Köprllb ısı 
,. Eminönn luuı, 'J'el: 21~1.1 ..... -
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