
~ALKIN GÖZD 

!! AL K 1 N KULAGI 

HAL KIN D 1 L 1 

Sene 8 - No. 2643 .. y a.ıı işleri telefonu : 20203 PERŞEMBE 9 - BİRİNCiKANUN 1937 

1 n a/ 

İdare işleri telefonı.ı : 202<>.1 Fiatı ö kunı.f 

• r ' 
Türk - lngiliz iktısadi ADANANLN DERDi 
münasebatında inkic.af. ~am1!k fiatın~n düşmesi 
• ~ · uzerıne tedbır alınıyor 

/nailizler mQ -'enlerz•mizin işletilmesi Fiatların düşmesi yüzünden Çukurova çiftçisinin 
;o U ~ zararı bir milyon lirayı geçti 

ve • J_ • • b • d h Adana 8 (Hususi) - Pamuk fiatla Valinin başkanlığında yapılan top _ 
ınracı ıçın ıze gar ıma azır rının günden güne düşmesi yüzün - lantıda durum uzun uzadıya tedkik e-

den satışlar durmuş, bazı çırçır fabri - dilmiş, acil tedbirler alınması karar -

l' J k l b •ır J • d •ı kaları faaliyetlerini tatil etmişlerdir. laştırılınıştır. o UU arını l uır l er Yerli pamuğun kilosu on beşle yirmi Ankarada bulunan meb'usumuz Da-
üç kuruşa kadar düşmüştür. Oda ile mar Arıkoğlu şimdi telefonla verd iği 

Ankaraya gelen I
•ngiliz ,--H·-·--A .......... 

1 
.. -... A ........ y .......... - b:>rsanm yaptığı hesaba göre bu yılki bir tebşirde bugün iktısad encümenin-

fiat düşkünlüğünden Çukurova çiftçi- de vekil ile bu mesele hakkında görii-
sinin zararı bir milyon lirayı geçmiştir. şerek çiftçinin düştüğü elim vaziyeti 
Bu fiat düşüklüğü devam ederse zarar anlattığını, vekilin de Çukurova çiftçi-

h ey' etinin tedkikleri Müstemlekecilerin La tabi! ortacaktır. (Devamı 3 üncüsayfada) ) 

Hükôme~ ~ey:et azala~na ist~dikleri ~ütün ~alumatı propagandaları Japonlar Nankinin şartsız 
bıldırdı ve tedkıkat musbet netıce verdı H t d Su · b .,, } 

a ay a nye ayragının t } • • • • l • 
. . ' indirilmesi etrafında es ımını ıs ıyor ar 

gürültü devam ediyor 

lngiliz heyeti azaları Ankanıda iken Maliye Vekili, banka müdürleri ve lngiıtere 
büyük elçisi ile birlikte çektirdiklerı bir resim 

Ankara 8 (Hususi) - Resmi ve husu- rılıp arttıcılamıyacağını. rnlamak üzere 
ri İngıliz ticaret alemi memleketimizle bazı malumat elde etmiye teşebbüs et .. 
Yapılmakta olan ticaret hacminin arttı - (Devamı 11 inci sayfada) 
..... 

Japonlar muhasara topları yerleştiriyorlar. Çan - Kay
Şek Çinin garbında uzun bir mukavemete hazırlanıyor 

F Al ny k PariBte beyanatta bulııf&an Suriye ransa, ma aya arşı b<J§VekiliC~.Mürdüm 

yeni b_ir çe~her mi vüc~de Me;İİ~;J~>him Nankinden bir manzara: Çin.in ııl: cum hurreisi ~u-Yat-Sen'itt. hava tıuetımlarına 
kM§'ı teı örgülerle muha faza !!dilmiş kabri 

getırmege çalışıyor • kanun verildi 
Delbos Bükreşde temaslarına başladı. Havas ajansı 

t: ükreş ziyaretinden sarih bir netice bekliyor 

Londra 8 (Hususi) - Nankinin 18 ,------------"'\ 
kapılı surlarının önünde tahaşşüd eden 1 u k k ı 
Japon kıt'a.ı.arı, şehre götüren bütün mü- za şar 
him sevkülceyş noktalannı işgal etmiş - U Ad • l • 
!erdir. na ıse erı 

Hey' eti Mahausa kararları 
ve Tuncelinde larda muhasara topları yerleştirmekte ve 

Japon kuvvetleri vakit kazanmak u - Neye v cak? 
zere surların haricinde muhtelif nokta - ara . 

Bükreş 8 (Hususi) 
- Fransız hariciye 
llazırı Delbos bu sa • 
hah Bükreşe varrruş 
"~ istasyonda Ro -
ltıen hariciye nazırı 
A.ntonesko ile diğer 

askerlik ve nÜf US İşleri Nan kinin kayıdsız, şartsız teslim olaca -
• Ank 8 (Hususi) _ Hük' ,. ğını ümid etmektedirler. 

· ara, um.et •V ·h tt J k b' · · M lise ·· ka n layihası . . Dıger cı e en apon a ınesının aşa-

Çin safhası kapanırken 
Rus safhası başlıyacak mı. 

hükumet erkanı ve 
Sf'firler tarafından 
hararetle karşılan • 
ınıştır. • 

F RAN5A 

İstasyondan doğ • 1 
• • •• 

tuca Fransız sefare • l 

• , 

tine giden Delbos, kı- -,.---:-. - . ___ .......,_..__ __ _...~--....ıııı....---.. 

sa bir istirahatten Delbosun ziyaret ettiği ve edeceği merkezleri gösteren harita 

licnra hariciye nazırı Antoneskoyu ma- r 
}(aınında ziyaret etmiştir. Seyahat ne 

Delbos, saat 12,30 da kral Carol tara • 

'•ndan kabul. e~miş ve öğle yemeğini Netice verecek? 
larayda yemıştır. 

(Devamı 11 inci sa.yfa44) Yazan : Muhittin Birgen 

Delb Antanesko 

Bay Delbos seyahatinde devam ede
rek ikinci merhaleye geldi. Birinci 
merhalede muvaffakiyet tamdır: Bir 
siyasi nümayişe, her iki tarafın da 
koymakta menfaat bulduğu tantana 
namına her ne varsa yapılmış, Bay Del
bos, arkasında şatafatlı tebliğlerin 

memleket memleket, dünyayı dolaşan 
akislerini bırakmıştır. Fakat, ayni za -
m:ında Lehistan, Almanya ile birlikte 
ayni sesi çıkararak cMüstemleke iste - ı 
riml> derneği de unutmadı. Bu, umu-

(Devamı 2 inci sayfada) 

.J 

bunl
ec d uçb' .n~ yeti mahs velrmıştır, ğıdaki ahval zuhurunda ne suretle ha - Japonya hariciye nezaretinin salilıi

. ar an ırı e usa arca a- k ed'lm . 1A 1 ğ" . tedkik t- yettar bir mümessili dün Tokyoda ga-. hl · ·ı· kendile · t bl" v re et ı esı azım ge ece mı e 
~ey erme ven ıp nne e ıg e- ld v •• 1 kt di zetecilere şunu söy1edi: 
\dilınl·yen kararlara karşı ala"kal·.ların mekte o ugu s. oy enme e r: 

1 U b ka t h 1 ak (Devamı 2 inci sayfada) 
· ı· ed b'l.m ı · hakkınd k - zun ır mu veme azır am ı ıraz e ı e en a anun la- . . \.. 1 

'yih dı (D~~3u"n" fda ==~(~D:e:oo:~~l=l~~=;M:Y~~=d=a~)~-~~===========~~~ ası r. c" cıı $ay a } c:: 

Stalin 
Cumhurreisi 
Oluyor 

Stalin, V oroşilof ile konUfUt/OI': 
(Yazu.ı 11 inci sayfada) 

Medeni kanun bugünkü 
ihtiyacımıza uyuyor mu? 
Bazı avukatlarımız, eski Adliye Vekilinin fikrine 

iştirak etmiyerek kanunda bazı 
değişiklikler yapılması lüzumunu ileri sürüyorlar 

Anketimize cet>a.b veren avwcatlar: Yu.s uf Kenan, HiLSC.v.Fddm ı0ı'fll4d, İclnl 
Asım, Sadi Rıza ve lli.i.seyin Hilmi 

Kanunu medeninin ulusal ve sosyal !Vekil i Mahmud E:;ad Bozkurd cevab 
ihtiyaçlarımıza uyup uymadığı hak- vererek, kendi vekillik zamanında çt-
kında yapılan tendildere eski Adliye (Devamı 11 ind sayfada) 



2 Sayfa 

Her gün 
Sey ahat ne 
Netice verecek 7 

Yazan: Muhittin Birıen 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

mi Leh ... Fransız ~engi içinde hayli 
kuvvetle yükselen falso bir ses olmakla 
beraber, siyasi tebliğ formülleri arasında 
gürültüye karıştırıldı. Anlaşılıyor ki Le
histan, Fransaya kavuk sallamakla bera
ber, Almanyayı da ihmal etmiyor ve o -
nunla hoş geçinecek bir siyaset kozları
nı elinde muhafaza etmeğe ehemmiyet 
veriyor. 
Bakalım, ikinci merhalede neler cere

yan edecek? 

* Rivayet edildiğine göre, Fransa harici
ye nazırının yapmakta olduğu bu scya- ı 
hatin asıl gayesi şu imiş: Fransanm Av~ 
rupada sulhu ve cihan harbi sonund:ıkı 
vaziyeti tutmak için son senelerde da -
yanmak istediği Fransa - Rusya birliği 
yerine, Almanya etrafındaki müdafaa sis
temini cdahili bir çember> le yeniden tes
bit etmek. Malum olduğu üzere, Bay Del
bosdan evvel, ayni yolun yolculuğunu 
yapmış olanlar, bir taraftan Fransa ile 
Rusya arasında bir bağ' vücuda getir -
mek ve diğer taraftan da Lehistan ve 
Küçük Antantı, hatta Balkanları birer 
usul ile ayni müdafaa sisteminin içine al
mak için çalışmışlardı. Önce bu seyaha -
tin de güzel neticeler verdiğinden bahse
dildi. Fakat, bir müddet sonra görüldü 
ki Almanya kuvvetlendikçe cdahili çem
ber> gevşiyor ve Fransa Rusyaya kuv -
vetle dayandıkça da, bolşevik kuvvetin 
yardımından ürken milletler, başta Le -
histan ve Romanya bulunduğu halde bu 
siya.setten kaçma çarelerini anyorlar. Al
manyanın, İtaly~ ve J~ponya ile birlikte ı 
komünizm aleyhınde bır cephe yaptıkları 
zamandanberi cdahili çember> ~üsbütün 1 
ge,·şedi. Şimdi Bay Delbos bu bagları tak
viye etmek ve bu suretle Lehistan, Ro -
manya ve Çekoslovakyayı bir araya top
lamak istiyor. 

* Seyahat hakkında dillerde dolaşan ri -
vayetlerin en esaslı görünenleri bunlar-

dır. Llkin, Almanyanın garbda kısa bir 
zamanda vücuda getirmiş olduğu Sieg -
fried hattı, meşhur Maginot istihkamla -
rlllın karşısına ondan daha kuvvetli bir 
müdafaa cephesi koyduğu zamandanberi 
şarki Avrupa milletlerini Fransanm ara
basına koşmak büsbütün güç bir iş ol -
muştur. İsimleri geçen milletler, Alman
ya ile düşmanlık yapmayı istemiyorlar; 

çünkü, bir harb halinde, Fransanın im -
dada gelebilmesi için evvela aşılması icab 
~den ve Alman halk efsaneleri içinde bir 
kahramanın ismini taşıyan Siegfried ma
nian bir şaka değildir. Şu halde başlıca 
imdad gene Rusyadan gelecek demektir 
ki bu da alakadar milletlerin hiç hoşla
rına gitmiyor. Rusyadan gelecek olan im
dac. hiç olmazsa Alman istilası kadar kor
kulan bir komünizm tehlikesidir. Bu su
retle, kendılerini iki tehlikenin ortasın -
da hisseden şarki Avrupa memleketleri, 
Fransanm arkasından ancak, lafla, dip -
lomatik tebliğlerle yürüyebilir. Ciddi bir 

yürüyüş mevzuu olunca alakadarların ne 
yapacaklarını hiç kimse tayin edemez. 
Herkes, bizzat Bay Delbos dahi, böyle 
bir dakikada, işin neye varacağını pek 
iyi bilir. Yahud, işin bütün düğüm nok
tası buradadır. 

* 

SON POSTA 

R esimli lf(aka!e : X Türk yurdu dünyanın en iyi toprağı. . X 

Amtrikalıların yıllardanberi teessüs etmiş çok iyi bir adet
leri vardır. :=:ene'!'lin bır gününü cŞükran günü> olarak kabul 

etmişJerdiı. O gün Eofra başına oturan her ferd kendisinin, 
ailesinin, vatanının bir senelik hayatını düşünür, gördüğü 
nimetlerden .jolayı haiikına şükreder, kederi varsa müteakip 
senelerin hakkında daha uğurlu olmasını diler. Sonra kendi 
kendine düşünerek gerek kendis", gerek ailesi, gerek vatanı 
için aaha müfid olmak üzere ne yapması icab edeceğini araş

tırır, yeni bir hayat ve yeni bi;.· faaliyet programını tanzim 

eder, o progı am üzerinde şaşmc.dan yürür. 

!\lft>mleketimizdc> teessüs etnıi~ bir cŞükran günü> yoktur, 
fakat tunun olmayışı bizi her bayram veya yeni yıl arife
sinde kendimizin. a:Jemizin veya vatanımızın bir yıllık ha
yatını düşünmekten menetmez, bakınız. 1937 yılı bitmek üze
re. Bu yıl : çinde her ferdin veya ailenin kederi veya sevinci 
kendic;ıne aiddır. Fakat müşterek bir tahassüs membaı olan 
ynr-d için gôriilen manzara şudur: Bütün dünya harb ve en
dişe ıçinde. Mt>deniyet müşterek bir ailedir, yeryüzünü bo
ğan kanlı hadıselcr bizi de müteessir eder. Yalnız hiç değilse 
kencıi yurdurrıuz rahat ve emnıyet içindedir. Buna bakarak 
şükredebiliriz. 

(sez A RA SD N IDA ~ 
~---------------------------------------------------------J Amerik a Cumhur 
Reisinin muavin i 
Pür o tiryakisidir 

·- -· Ff t.GLN BiR FIKRA 
1 Aynayı gö-.r-ür- g- örmez 

ıj Bir doktor anlatıyordu: 
l - Bir kadın hastanın yanında idim, 

birdenbire nabızları durur gibi oldu. 
Hasta acaba ölmüş müydü? Nefes alıp 
almadığıt,ı anlamak için ağzına doğrıı 
bir ayna tuttum ve ölmmiş olduğunu 
an1adım. 

Doktoru dinliyenlrden biri sordu: 

1 
- Aynayı görür görmez cptıdra ku

tum, nı.j tüpiim nerede .. mi dedi? 

Acı unutma ll ve ac 
/{almamak için 

] Şarhı sögligen kız 

I · 

·-- ., 
Amerika Cumhurreısi muavini Johtı 

Carner orkestra şefliği edecek kadar 
mükemmel bir musikişinastır. Onun ikin-

ci bir şöhreti de müdhiş surette püro si

Kral Edward'ın 
Tahtından 
Feraga tinin tarihi 

garası tiryakisi olmasıdır. Dünyada onun İngiliz müverrih ve muharrirlerinden 
gi1li zevkle, keyifle ve anlıya anlıya püro C0mpton Mackenzie İngiltere tarihinin 
içen olmadığını İngiliz gazeteleri yaz- en mühim fasıllarından birini teşkil eden 

maktadırlar. 69 uncu yaşına basması do- 1 kr:ıl Edwar<l'ın, tahttan çekilişini ve bu
layısile resimde gördüğünüz gi- na takaddüm eden vak'alan tasvir eden 
bi kendisine dünyanın en uzun pürosunu bir kitab yazmıya başlamıştır. Bu kita
(20 santim boyunda ve 6 santim kutru:-ı- hında hakikatten ayrılmıyacağını, boş ve 
da) hediye etmişlerdir. manasız dedikodulara yer vermiyeceği-

Resmini gördüğünüz genç kadın 

bir Amerikalıdır. Milyoner kızıdır. 

Şimdi de bir kabarede şarla söylemek
tedir. Sebebini soranlara: 

- Kocam -45 inci katta bulunan a -

Birincikanun 9 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Oldağu için 

Bagii.n Konamaılı 

- .. ........ .. .. . .... ... . ...... ---·---
Uzakş ırk 

hadiseleri neye 
varacak? 

. (Baştarajı 1 inci sayfada) 
c- Japon hükumeti İngiltere veya Al

manya gibi bir devletin Uzakşark ihtila
fmın halli için tavassutta bulunmasını 

reddetmiyt>cektir.-
Gene dün Londradan da şöyle bir tel-

graf geldi: 
c- İngilterenin siyasi mehafili Japon

ya il" Çin arasında tavassutta bulunmak 
işinin rizikolarını Almanyaya bırakmayı 
tercih eder görünmektedirler., 

* Bilmem hatırlıyacak mısınız? Brcst Li· 
tovskta Rusyanın murahhasları ile Al· 
manya ve müttefikleri arasında sulh mü
zakereleri cereyan ederken Alınan ordu
sunu Hoifnıan isminde bir general tem
sıl edivordu. Rus murahhaslarının tered~ 
dü:fü, belki de bu konuşma devresi esna· 
sında Alman askerleri arasında bolşevih 
propagandası yapmıya imkan bulacakla· 
rım düsünmeleri yüzünden müzakere '-l· 
zJctıkça· uzuyordu, bir gün general Hoff. 
man kızdı ve diplomatlar yeşil masanın 
etrafında konuşurlarken birdenbire aya· 
ğa kalktı, masaya kuvvetli bir yumruk 
incirerek: 

- Yeter artık, diye bağırdı. 
Ve hakikaten de bu tehdidin altında 

bundan sonra müzakere çabuk bitti. 

* General Hoffman'ın on yıl kadar ev· 
vcl galiba cKaçırılan fırsatlar> adı altın 
da bir kitabı çıkmıştı. Bu kitabda nakle
dilen bir fıkrayı hatırlıyorum. Genera1 

hülasaten der ki: 
cl6 yıl evvel Uzakşark hadiseleri esna 

sında Avrupa devletleri Japonyaya müş· 
terek bir nota vermeyi kararlaştırmışlar· 

1 dı. Bu notayı birlikte yazdılar, fakat gö
türüp Japon hariciyesine vermeyi Alman 
c:efirine bıraktılar. Alman sefiri yüklen· 

· diği vazüeden mağrur götürüp verdi. O 
sırada Japonların bütün kinini kendi 
devleti üzerine çöktüğünü düşünmekten 
çok uzaktı. Aradan seneler geçti. Bu bü-
yük muharebe başlangıcında Japonlar 
İngiltereye iltihak ederek Almanya aley
hinde savaşa iştirak etmiye karar ver
dikleri zaman o eski Alman notasını bu-
lup çıkardılar, sadece serlevhasını değiş
tirdikten sonra aynen, kelimesi kelime
sir.e kopya ederek Alman sefirinin eline 
tutuşturdular. Muhakkak ki Alman siya. 
seti düşüncesizdL.. 

* ni söyliyen muharrir: partımanımızın penceresinden sokağa Bugün Japonya ile Çin arasında tavas· 
- Şahsiyetle uğraşmıyacağım gibi, düştü, öldü. Ve ben onun acısını unut- sutt:ı bulunulması düşünülürken Londra. 

hcrk~sin hakkını, kendisine vereceğim, mak için, kabare artistliği yapıyorum.. nın bu vazifeyi Almanyaya bırakmayı 
bununla beraber hadiseyi didiklemekten münasib bulması, zararını ve kannı ;<ar

Fare meraklısı olup malikanesinde 15 de geri kalmıyacağım, demiş ve ilave et- Aç kalamam ya ... Yüzümdeki sırıtma- şılaştırması tabü görülebilir, fakat unut-

Malikanesinde 15 bin fare 
besligen kadın 

binden ziyade siyah, beyaz, kırmızı, kül lara bakmayınız, içim yanıyor, de - mamalı ki bugu·· nkü vaziyet 35 yıl evvelki 
f b 1 kt b 1 miştir: 

renklerinde are es eme e ulunan n- miştir. vaziyet olmadığı gibi, bugünkü Almanya 
giliz madam Katrin Torney geçenlerde - Benim, bir takım resmi ve hususi ................... - ...... - .-......... .. _ ____ dünkü Almanya da değildir. 
Amerikaya gitmek mecburiyetinde kal- veısikalar temin etmeme müsaid davra- mevkide bulwıduğu anlaşılacaktır. Bu Sonra Almanya tavassut vazifesini ü
mıştı. Fare muhibbi kadın bu muvakkat nıJdığı söyleniyor. Bu varid değildir. Bu- kitabla, kral Edward methedilirse, kral ze!"ine alacak mı, almıyacak mı? Orası 
yolculuğu esnasında sevgili farelerind~n nunla beraber, şimdiye kadar bilinmiyen Jorj müteessir olur kanaati de kö1cii.nden da bellisiz, bu dakikada üzerinde duru· 
t:ımamile ayrılmak istemediğinden fare- bir takım vak'alardan mah'.imattarım. sarsılacaktır. Ayni zamanda düşesin de lacak sadece iki nokta vardır: 
!erinin en ıyilerinden üç yüz tanesini se- B 1 d . t•f d d ğı'm 0 1 _ Japonya dün Çinle karşı karşıya • . . . un ar an ıs ı a e e ece . zaman rolünü de ortaya koyacağım. Şurası mu-
çcrek hususı kafesler ıçınde beraberıne kal!nak, haşhaşa konuşmak istiyordu, bu-· 
alın AmeriJcaya götürmüşt-ur. Yo1 arka- sabık kralın, herkese nümune olacak ka- hakkaktır ki, döşes Vindsor tahtından !e-

l 
gün tavassut kabul edeceğini söylüyor. 

da~larınıfı İngiliz madama büyük bir dar cesur bir ad?.m olduğu, istemiş ol- r:ı,gat işinde gayet şahane bir surette ha- 2 _ İngiitere dün Brüksel konferansı-
Her zaman söylüyoruz; dünyada su1h, masrafa malolduğu hesab edilmektedir. sa:vdı yapmc.dığı şeyleri yapabilecek bir reket etmiştir. nm toplanmasına önayak olarak Japon-

emniyet, istikrar ve milletler arasında = ---------------------·-------·- ----------------------, ya karşısında yüksek sesle konuşuyordu, 
anlaşma gayesi bu nevi siyasi kuvvet /" • • • l bugün muzaffer Japon ordusunun Şan· 
kombinezonlarile temin edilemez. Siya - J S T E R } N A N' I S T E R J N A N M A ! ı gh3 yda mahud bey~elmil~l mmt.akaya 
set bir hadde kadar müessir bir kuvvet- girerek muhteşem hır geçıd resmı yap-
tir. Milletler arasında hak ve adalet ve Bir arkadaşımız anlatıyor: ramıyacak hale geliyordu. Şoförsüz arabada daha fazla dur- rnasına bile göz yumacak derecede yumu-
mütekabil hürmet esasları üzerine bir an- c- Dün aksam, biraz da bayramın son gecesi özrile daha makta fayda olmadığını gören polisler, oradan da çıkarıp bir 

1 
şamıs bulunuyor. 

laşma; hayat tesisinin çarelerini bul _ civcivli olan sokağımızdaki komşu meyhanelerden birinde, üçüncü arabaya koydular. Onun da şoförü meydanda yok. 1 Dc>ğişen vaziyetlerin her ikisini de Ja• 
mak lazımdır. Bu çareler bulunmadıkça birisi kadeh mi, bardak mı, cam mı, hülasa bir şey kırmış ve Ben bu manzara karşısında bütün terbiye kayıdlarını unu- pon zaferine atfetmekte hata görülemez, 

r şeyin günden güne fenalasacağı, İtal- bu yüzden eli parçalanmış. Meyhanecinin ilk işi tabii polise tarak ağzıma geleni ~öylcdim. Oradaki halk ve polisler de fakat simd! meselenin esası Japonya He 
ya - Habeşistan, Japonya - Çin vukuatı- haber vermek olmuş. Polis gelmiş, yaralı sarhoşu almış. Ben benim bu taşkınlıiiımı tasvib ettiler ve daha ziyade taham- 1 Çinin ~arasında tavassutu kimin yapaca-
nın tekrarlanıp gideceği ve nihayet gü _ vak'aya ondan sonra şahid oldum Sağ eli bir yağsız keci bu- mül edemiyerek vak'<ı~ ! Beyoğlu merkezine telefonla bildir- ğında değil, Uzakşark işlerinde Çin saf~ 
nün birinde kocaman fırtınanın kopa _ du gibi kıpkırmızı havada tutulan sarhoşun koluna girmiş dim; dönüp geldim ve ancak o sırada bir hususi arabaya ya- haı;ı kapanrnıya yaklaşırken daha mühim 
cağı muhakkaktır. Bay Delbos Bükrcş _ olan iki polıs, barbar bağırarak halinden şikayet eden ve sar- ralının bindirUei:ıildiğini gördüm. Yani aşağı yukarı, benim bir Rus safhasının açılıp açılmıyacağın... 
ten de güzel ve parlak nutuklarla ayrıla- hoşluğuna rağmen tıbbi bir yardım istiyen bu adamı he- vak'ayı gördüğümle yaralının meyhane önünden hareketi dadır. 
caktır; fakılt, istediği şey, Fransanın men meyhanenin önünde duran taksilerden birine güçlükle arasında hiç olma7.rn yirmi dakika geçti. Sonradan öğrendim Bunu da yakında göreceğiz. 
muhtaç olduğu emniyet ve istikrarı te _ koydular ve şoförü aradılar, şoför geldi, fakat arabayı yürü- ki; meyhanenin önünde duran üç taksiden birinin benzini 
nı~n etmiş olmıyacaktır. Bunu temin için, temedi. Gılya arabayı hareketf' getiren alet işlememiş. Beş yokmuş; (sonra oradan nasıl gitmiş, onu da anlıyamadım.) 
Fr~nsar:.1 evvela milletler arasında ha _ dakika kadar süren b·ı tecrübrden sonra bağıra bağıra ya- İkincisinin şoförü bir yere gitmiş imiş; üçüncüsü de yaralıyı 
kiki bir hak ve adalet davasını ciddivet ralıyı çıkardılar, yir.e orada duran ikinci bir taksiye attılar. almamak için sıvışmış. Şoförlerin böyle kanı akan bir yara-

" Bunun da şoförü yok. Düdük, feryad, imdad! Şoför yok. Beş lıyı götürmek istememelerinin sebebi de araba döşemeleri-ve sarrumiyetle müdafaa etmesi Jaz1mdır. 
dakika da öyle geçt;. Yaralı kı:m zayi ediyor ve ayakta du- nin kan lekesi olması"ldan korkmaları imiş.> Dünya sulhunun ilk ve son şartı budur. 

tist tarafı laftır ve beyhude zahmettirl ı s T E R ı N A N, ı s T E R t N A N Nl A ı 
Mıdıittin Birgn -----------------------------------------------------------_) 

Irak sefaretinde ziyafet 
Ankara 8 (Hususi) - Bugün saat on Yl?1 

dide Irak sefareti yeni binasında bir çay 
ziyafeti ve:rilmiştlı'. Ziyafette Hariciye, 
İktısad. Gümrük ve İnhisarlar Vekillerile 
ko~·diplomatik, hariciye erkanı ve gaze
t eciler bulunmuşlardır 



, 

9 Birincikinun SON POSTA 

Japonların Nankine varmaları 
büyük devletleri telaşa düşürdü 
Bir Fransız gazetesi, Japonyanın Çindeki fütuhatı Ametika 

efkarı umumiyesinde hır teyakkuz uyandırdı, diyor 

[ 
Bu Sabahki 1-, 1 (' ı 

,- _Gazetelerde ;'_il\)~ 
7.:h:~~ug~~~zN~:k~~~! ...... AL: E 

Sayfa 3 

nıakaleslnl İstanbulun imarı meselesine tah- ••••••••••••ı••• 
sis etmiştir. Başvekllln son İstanbul seya - e Q C 
hatlnde bu işle yakından meşguJ olduğunu rta ve enubi 
kaydeden Yunus Nadi, bu suretle Atatüıkün A vrupada 
yüksek nutuklanndn işaret etmiş olduğu bu 
meselenin tahakkukuna geçllmlş olduğunu siyasi turneler 
söyluyor ve diyor .kl: 

« Bu şehrin mamuriyetl bütün Türklyemiz 
için şeref, haysiyet ve servet olacaktır. Bu 
itibarla Atatürkümüzön istanbulu imar et
meğe matuf emel ve 'iradesi, Büyük Şefin 

Yazan: SE"lim R&Cl"f1' Ern~ 

~ rta ve Cenubi Avrupa, yeni· 

~ den, hararetli bir siyaset faa· 
her düşunccsl gibi isabetin tA kendisidir.» Jiyetine sahne oluyor. Bir taraftan Fran• * sız hariciye nazın M. İvon Delbos Varşo-

Tan _ Ahmed Emin Yalman d'dllli gaze- vadan başlıyarak Prag, Belgrad ve Bük-
E!"e Neuvelle yazıyor: ı Paris 8 {A.A.) - Fransız gazeteleri kin hüklımetine sadık bulunduğunu teciı> başlıklı makalesinde Ba§vekil Celil Ba- reşi ziyaret ederken, Yugoslavya başve-
Japonların pek büyük olan faikiyetleri- Çin - Japon ihtilafının ne suretle hitama ilan etmiştir. yarın gazetecllerle konuşurken söylem~ ol- lı:ili de Romadan başlamak ve Berlinde 

ne rağmen harbin devamı kendileri i~in ereceği sualini irad etmektedirler. E ki J da duğu şu iki cümleyi almqtır: nihayet bulmak üzere bir digv er seyahat s apon elçisi Londra Mıır -
muhatarafo.rdan hali kalmıyacaktır. Ja - o~uvre diyor ki: « ı tuccan ti.rl! ettl.llmlz gibi mllll ga- icra etmektedir. Bu vaziyette nazarı dik-
ponların, mücadelenin bilhassa büyük . . Londra 8 (A.A.) - Eski Japon biiyük zeteclyl de tArif etmek lbundır. Bu tArlfe k:tte çarpan şudur: 
d l tl . ç· tt'ğ' ·1·h ··ı Japonyanın Çınde elde etmış olduğu elrsisi Kont İchi bugu-n hariciye nazırı uygun olrnıyan hareketleri l§llyenler gazete- İngı'lız· bca~s meclisı· lordu Halı'faks'ın ev e erın ıne arzu e ı ı sı a ve maıı . f" h A 'k fk" . el sıfatını kaybetmelldlrler .• 
krN!i ita etmelen' halinde yıpranma har- se. rı ut.u at, merı an e arı umumıye- Edenle uzun bir mülakatta bulunmuş - B lin 

d b t kk d L Bu cümleler ür.erlr\.~e müta:ıea.ta .nPl ... n er e vukubulan seyahatini, Fransız 
bl'ne istihale etmesı'nden korkmaları :cab ~ın e. ır eya .uz uyan ırmıştır. on - tur. Bu mülakatın mevzuu hakkında hiç .... 'r" ha · · • Ahmed Emin, bugün Avrupanın blr çok yer- ncıye nazınnın siyasi bir turne ile 
eder. dra ı!e Parla. şımdi.r- kaciar Çan-Kay bir tebliğ neşredilmemiştir. lcrhlde gazetelerin türlil türlil sansürlerle karşılamıya lüzum görmesi. 

La Republique yazıyor: 1' Şek'e yardım etmemişlerdir. Ve Berlin- Londra 8 (A.A.) - Avam kamarasın • ancak bir havadia bülteni ...e hiitflmete mu- Malum olduğu üzere Lord Halifaks, 
Japonya ilk partiyi kazandı. Fakat iş Roma - Tokyo müsellesi Uzakşarktaki va- 1 da rneb'uslar bugün gene Uzakşark me- ayyen görüş ve fikirlerin nqlr vasıtası halin- İngiliz hükümetinin gayri resmi ve hiç 

dah:ı bitmemiştir. Çin mukavemeti ~ok kayiin inkişaflarından fevkalade müste- ı selesini mevzuu bahsetmiştir. de olduğunu ve bizde guetenin bu Yola düş- bir sıfatı haiz olmıyan bir mümessili sı
mediğinl söylüyor. Mllll guetecinln nasıl ha-

sürebilir. fid olmuştur. Eden eski Japon nazırlanndan lshinin k t fatile Berline gitmiş, bilhassa şahsan 
O ı re e etmesi ve nelerden çetlnmesl llzun H' 1 1 · .. - ' 

!"dre ynzıyor: Lo!"drayı ziyareti hakkında Kont ehi • ge1..ıııw hakkında da u d -ı 1 ıt.er e goruşmuş ve Almanyanın umu-Çinde mukavemet kuvvetleniyor u.&6• zun uza ıya mu a ea- i riki' . . . 
Japonya Kuomingtang ile sulh müza- nin Avrupayı ziyaretinin kat'iyyen hu - lar serdettikten sonra, gueteıerln elbirllğlle m teş mesaıye ıştırak etmesi şartla-

kerrlerine girişecek olursa Çin yakında Pekin 8 ( A.A.) - Şantung vilaye- suc;i mahiyette olduğunu söylemiştir. bunlara riayet ederlerse, guetecllilln büyük ı rmın neler olabileceği ha~kında şahst 
Japonyanın vesayeti altına girer. Ve tinde harbe muarız olanlar da yavaş ş:ınghay 8 (A.A.) _ Hankeodaki Çin ııoksan ve lrusurlannın izalesi lmkAnı bulu- ba- anket yapmış ve bu anketinin netice-
800 milyon kişinin her zaman Japonyaya yavaş milli mukavemete taraftar olan- mPna-::ıiinden gelen haberlere göre Çin - nacağını llbe ediyor. sini de İngiliz kabinesine bildirmiştir. Bu 

mü:rnherct etmeğe hazır bulunduğuna Lara fHhlka başlanu.şlardır. Şantung IiJcr Nankini kat'i olarak müdafaaya ka- * vakıayı, Frans1Z başvekilile hariciye na-
şahirl oluruz. Bu manzara garb devletle-, valisi general Hanfuşunun kumandası rar vermislerdir. Şehir dahilinde bir kaç Kurun - Asım Us bugünkü başmakalesin- zmnın Londraya davet edilmeleri takib 
· · .. kü't k h' d' 1 f k t h ·a l de çok şayanı dikkat bir noktaya temas et- ebniştir. İngı"liz hu.'ku"metı·, bu hareketı"le, 

rın· ur ece ma ıyette ır. altındaki üçüncü -0rdu tamamile Nan- ır r a şı · o unmuştur. mektedlr. Suriye ile aramızdaki son lhtl _ 
._ ........ ••••••••••••••••••••-••-·-·-•••••••••··•~~ ~-•••••••••••••••••••••••••••• • Fransaya Avrupa muvazenes· · t · .... .... .............................. ~ .... laflı meseleyi mevzuu bahseden başmuhar- ' ını emın y u g o s 1 av ya Foto"g'"' raftan para 1 Filistinde polis rir, Suriye topraklannı sulayan, oralarını bahsinde kendisile hemfikir olarak yti-

- zenginleştiren sulann bizim topraklardan rümek arzusunda bulunduğunu açıkça 

B aşvekl·ı.· B" k .. h b. karakollarına geçtiğini ve bu sulann istikamet - hissettirmiş oluyordu. Fransa hükiım"'ti, .r açı goz sa te ır Jerlnl kendi arazbnize çevirmenin elimizde bu daveti :memnuniyetle kabul etmiş ve 

R d ld b ı• 1 k ·· k • •• olduğunu söylüyor. M t Oma an aytJ 1 eş ıra 1 surme ıstec.ı t b 1 d . Şotanla von Delbos Londrada, tngi-

l Ta!ıtakalede oturan Tahsin oğlu Hay- aarruz aş a 1 M.~ k •• A liz rneslekdaşlarile temas edip fikir tea-
Roma 8 (Hususi) - Üç gündenberi,reddin Tahtakalede tütüncü Mahmuddan Havfa 8 (AA) FT ı· d t dh. il'k < nÇU 0 hukumefl tisi imkanın: elde etmişlerdir. Bu temas, 

burada misafir bulunan Yugoslav baş- konyak almış, bedelini ödemek üzere de 1 deva~ etmek.tedi; Bi~~:;~i'~e ede ı:ü 1 
_ Amerika ve lngllt~rege müsbet bir karara varmak demek olma-

\,'ek~li _stoyadinoviç, Belgrada hareket bir :,eni beş liralık vermiştir. . .. 1 teaddid bombalar atılmış ve polis kara - Meydan okuyor d!~ için, hadise, sadece, müzakere ve 
etmıştır. Fun:at bu para Mahmudun elıne bıraz kolu siddctli bir ateşe maruz kalmıştır munakaşa safhasını aşmamıştır. Fakat 

.. stoyadinoviç İtalyan hükfım=t er- kalınca gelmiş, tedkik edince bunun ha-ı Petrol boruları tahrib edildi · Tokyo 7 (Hususi) - Mukdendeki İngi - M. İvon Delbos'un, Londra seyahatini 
kanı taraf:ından Jhararetle ugurlan- kiki bir boş liralık olrnayıb uydurma bir Londra 8 (Hususi) _ Filistinden gc _ liz ve Amerika konsolosları Mançuko hü- müteakip, <ierhal Lehistanı ve Küçük İti-
mıştır. . . beş lir;ılık olduğunu farketmiştir. Bunwı çen Musul petrol boruları bugün tekrar ktimctine müşterek bir nota vererek son Hif merkc;o:lerini ziyaret etml'k kararını 

Mussolınıle Stoyadinoviç aras~nda üzc"ine de Hayreddini yakalatmıştır. tahrib edilmh:lir. zamanlarda İngiliz ve Amerikan serma - ,.c!'mesi. Lord Halifaks'ın Berlin ziyare-
yapılan konuşmalar neticesinde, Ital- Hayreddin bu paranın bir mecmuada çı- Bu münasebetle Irak hükumeti Filis _ ye:ine karşı ittihaz edilen menfi hattı tini takib eden Londra görüşmelerinin 
yan - Yu~osl~v ti~ari münasebatının kan renkli fotografların arka arkaya ya-

1 
tin Arablarına yeni bir ihtarda bulun • haı cketten dolayı teessüf beyan etmiş - blr aksülameli gibi telakki edilebilir. 

daha genışletılmesı kararlaştırılmıştır. pıştı,.ılmak suretile kendisi tarafından ya- muştur. lerdir. Çür.kü bir kısım İngiliz efkan, Almnn-
pıldığını itiraf etmiştir. Mançuko hükUmeti verdiği cevabda, icab yanın, bilh::ıssa müstemlekeler bahsinde 

Damaa pul/arımızı 
1'aklid etmişler 
Komşu devletlerden birinde bir sahte

kar şebekesinin damga pullarımızı taklit 
ederek memleketimize sokmıya teşebbüs 
ettiği haber verilmektedir. Maliye Veka
leti hadiseyi haber alır almaz bu takJid 
pul.arın memlekete sokulmaması için 
ical eden tedbirleri almıştır. 

~········ ... ··-··········-··············-------r- Yeni edebi tefrikamız \ 

Bir genç kızrn 
romanı 

Yazan : M. Tah•ln Berkend 
Duygulu olduğu kadar enerj:k 
bir kadının romanı .. Baıtan ba
~a vak' n, aık, hif, hayal ... Oaliib 
ve görüı itibarile muharririn en 

güzel eıeri 1 
Cumartesi günü başlıyoruz __________________ ___) 

.Amrr;k11dR 9 ay 
içinde 2757 
Tayyare yapıldı 
Vaşington 8 (A.A.) - Ticaret nezare -

tinin bildirdiğine göre, Amerikan tay -
yare fabrikaları, içinde bulunduğumuz 

senenin ilk dokuz ayı zarfında 484 dü as
ker olmak ijzere 2757 tayyare imal et • 
mişlerdir. Bu tayyarelerden 452 si ihraç 
olunmuştur. ------
Meclisde muhtelif kanunlar 

kabul edildi 
Ankara 8 (Hususi) - Meclisin bugi.in

kü toplantmndn muhtelif kanunların bi
rinci müzakereleri yapılmıştır. Bu arada 
devlet demiryolları ve limanları umumi 
idıtresinin teşkilat ve vazifelerine dair 
21\ inci maddesinin tadiline aid lfıyihanın 
• ıir'nci mu~akeresi yapılmıştır. 

lskoçya • Çekoslovakya maçı 
Glaskov 8 (A.A.) - İskoçya ile Çe

koslovakya takımı arasında yapılan 
futbol maçını İskoçya 5-0 kazanmıştır. 

ıı Makineye verilirken il 
Almanlar kömürden sabun yaptılar 

Bunun Üzeriııe senede 40000 ton su./i sabun istihsal 
edecek büyük fabr;kaların kurulmasına başlandı 

Berlln 9 (A.A.) - Alman kimyagerleri bir 
knç sene süren uzun tecrübelerden sonra ip
tidai maddesini kömürden alan sun'i bir sa
bun icad etmişlerdir. Bu sabun tablt sabun
lardan kat kat daha ~ksek evsafı haizdir. 
Gerek köpük ve mukavemet ve gerek temiz-
leme kudreti itibarile diğerlerinin üstünde
dir. Ziya ve havadan daha az müteessir ol
maktadır. Kömürden sabun lstlhsnl etmek 
usulüne mucidin ismlle İ"1jhansen Trlosch
ke u um adı verllmlştlr. Bu sabunu görünüş
te dl rer sabunlardan farketmlye imkan yok
tur. 

B yijk kömür müesseseleri bu sabunu 1s
tlhs le bnşlo.mışlnrdır. Senede kırk bin ton 
kom abunu istihsal edecek !ubrlkııların 
kttr imasına b~lanmıştır. 
Dlğcr taraftan Alınan kimya sanayii esası 

zeyMn veya zeytin yağı olan diğer bll'ümum 
maddelerin yerini tutacak kimyevi maddeler 
araştırmakla meşguldur. Çunku güııun bi
rinde zeytin ldhalatı müşkiil bir safhaya gl
reblllr. Bunun da esası gene kömur olacak
tır. Bu hususta da yakında müsbet blr neti
ce alınacağı ümld edilmektedir. 

Kahirede tevkifler 
Kahire 9 (A.A.) - Başvekil Nnhas paşaya 

geçenJerde yapılan sulkasd lle alllkadar ol
mak uzere yeniden bir çok tevklfat yapıl -
mıştır. 

Şanghayda bir hadise 
Şnnghny 9 CA.A.) - Meçhul bir şahıs Vo

vostlnia adındaki Rus gazetesi idarehanesi
ne bir bomba atmı,tır. İnfilakın tesirilc 
binanın camları kırılmıştır. Bombayı ntnn 
kaç.ııya muvaffak obnustur. 

/ngilizler Kıbrısda ederse kapılarını İngiliz ve Amerika s~r- ve binnetil'e iptidai maddeler davasında 
tatrr.in edilmesi lüzumunu müdafaa ct-

Ruvvetli bl•" u••.Q mayelerinP karşı büsbütün kapıyabile - k • , ,.,. mf: tedirler ki Fransanın bu noktai na-
ceğini, maamafih yeni bir anlaşma için 

Vücude getiriyorlar rniizakereye hazır olduğunu, bundan ev- zara yanaşması bir parça uzak bir ihti
vel de İngilter~ ve Amerikanın Mançuko rn.ıildir. Bun11n tabii bir reaksiyonu ola-

Londra 8 (Hususi) - Amiral Sir Her- - rak. mezkur hükumet, müttefiki bulun-
i hüktımetinı resmen tanımaları icab et-

bert Richman, ngilterenin Akdenizde tiğini bildlrrniştir. dıığu Lehistanla Çekoslovakya. Yugos-
kuvvetli üslere ihtiyacı olduğundan hah- -------- lavya ve Romanya ile temas lüzumunu 
s~derek, Kıbrıs adasında asri bir üssün Paris borsası hi~c;etmiş ve Halifaks'ın ziyaretinin ce-
vücııda getirileceğini ve bu suretle şar~d vabını böyie bir jestle vermiş olmuştur. 
Akdenizde İngiliz gemilerini barındıra - Paris, 9 (Hususi) - Paris borsasmm Ş•ı hale görE', Almanya ile olan münase-
cak bir yer temin edileceğini söylemiş • hu sabahki açılış fiatlan şudur: betlerinde Londra ile Paris anlaşmış lıu
ti:. Londra: 147,09, Nevyork: 29,44, Ber- lunmaktan uzaktırlar. Yugoslavya bar

Selanikde şiddetli bir 
zelzele oldu, halk 

sokaklara döküldü 
Atina 8 (Hususi) - Dün gece saat 

11,40 da Selfınikte şiddetli bir zelzele ol
mustur. Üç saniye süren zelzele esna -
smrla sinemıılar ile eğlence mahallerin
de bulunanlar paniğe tutulmuşlar ve bir
birlPrini çiğniyerek sokaklara dbKülmüş
lerdir. 

Meclise !J mühim 
Kanun verildi 

(Bcıştarafı 1 inci sayfada) 

Diğeri Tunceli vilayeti halkından o
!up ta nüfus ve askerlik . kanunlarına 
göre kendilerine verilmesi liizım gelen 
bazı cezaların affine ve nüfus yazımı 
ile askerlik işlerine dair olan kanuna 
bir madde ilavesi maddelerinin tadili 
hakkında layihadır. 

Üçüncüsü ise askeri tayinat ve yem 
kanununa ek kanun liiyihasıdır. 

Adananın 

Derdi 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

sınin vazıyetini inceden inceye tedkik 
ederek pek yakında kendilerini sevın
direcek, memnun edecek tedbirler alı -
nacağı cevabını verdiğini bildirmiştir. 

Vekilin sözleri şehrimizde büyük sc
v'nç uyandırmıştır. 

J{ömür buhranı 
Kömür buhranı şiddetle devam edi

'yor. Kilosu 12 kuruşa fırladL 

lin: 1197,50, Roma: 154,85, Cenevre: vekili M. Stoyadinoviç'in Roma ve Ber-
680,65, Kurşun: 16,3,1,%, Bakır: 43-45, lini ziyaretıne gelince; bu hareket, Yu
Altm: 139,11, Giimiiş: 18,50, Çinko goslavyanın Fransadan uzak kalmak ar-
15.11,3. (Dct>amı 13 üncü sayfada) 

IF Sabahtan Sabaha : 

Dedenin cevabı 
Bayramertesi çıkan gazetelerde şöyle bir zabıta haberi vardı: Bayram mü

nnsebctile pek kalabalık olan hamamlardan birinde bir vak'a olmuş, kurna 
başınd~ nöbet bekliyenlerden biri kur:nayı işgal eden adamın uzun uzadıva 
sular dökünüp sabunlar erittiğine dayanamamış, daha geride nöbet bekliy~
lere dönüp: 

- Herifin vücudu galiba su yüzü görmemiş, bir türlü temizlenmek bil
mivor, demiş. 

Tabii neticesini tahmin edersiniz. Kavga çıkmış, takunyalarla birbirlerinin 
kafalnrmı yarmışlar. 

Sade bir zabıta vak'ası diye geçmek doğru değil. Bu hadise iki zayıf ve çir
kin tarafımızı teşhir ediyor, biri şudu:-: Bayram arifelerinde temizlenmek 
için hamamlara hücum edip kurna başlarında nöbet bekliyenlerin çokluğu 
gösteriyor ki bazı halk tabakalarında temizlik tabii bir ihtiyaç değil, mera· 
sime, teşrifata, düğüne, bayrama mahsı:.s bir fevkaladeliktir. 

Biri de şu: Halkın ucuzca ve rahatça temizlenmesi için sıhhi şehir hama~ 
J ırı olmaması yüzünden bizde yıkanmak adeta seyahat etmek gibi lüks bir 
hovardalık halinde kalmıştır. 

Mddeni bir cemiyet için her ikisinin de ne kadar yüz kızartıcı olduğunu 
itiraf etmek lazımdır. 

Bekfosiye sormuşlar: 
- Dede oruç tutar mısın? 
Kelımeleri birbirine katarak yı\dı tll''" gilX ~\·ab vermiş: 
- Yıldan yıla, yıldan yıla! 

- Peki, şarab içer misin? 
Agır ağır, kelimeleri uzata uzata ce\'&b vermiş: 
- Akşamdaaaan, akşama! 

Bı nuıı gibi bir çoklanna: 
- Yahu hnmama gider misin? 
Diye soracak olsak mutlak.li dcdcnnın orucu gıbi bir çırpıda cevnb ver&o 

c kl r: 
- BLyramdan bayrama! \lilrhan Cahid 
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Başvekil dün akşam 
Ankaraya hareket etti 

CelM Bagar lıarelıfltlıtden e1111el Oniversltede 
"1tlldlıNr pll'P ,,. •inıfları g~zdl 

Başvekil Celll Ba
Jar, dlin saat 12 de 
Universiteye gitmiş
tir. Başvekil, rektör 
tarafından karşılan~ 

mış, bir saat kadar 
üniversıtede kalmış, 

sınıflan gezmiş n 
tedkikler yapmıştır 

Celal Bayar, dün ak 
ıamkı trenle de An· 
karaya hareket et • 
mı tır. 

Başvekil istas -
1 nda şehrimizdeki 

lneb'uslar, vali ve be
lediye reisi, vilayet 
ve b lediye muavin- Başvekil Oniuersitede 

ler, emniyet dırektörü, mali ve iktısadi kili Kazım Özalp, Maliye Vekili P'uad Aı-
mutsseseler, bankalar ve merkez ida - ralı da dün Ankaraya gitmişlerdir. ' 
re r· direktörleri ve pek çok dostlan ta- Başvekilin Balkanlar seyahati 
ratmdan uğurlanmışlardır. 3 kanunuevvel tarihli Belgradda çı 

Dahiliye Vekili de fitti 
Dahi1iye Vekili Şükrü Kaya sa dün 

Ankaraya gitmiştir. 
Şehrimizde bulunan Milli Müdafaa Ve-

kan Polıüka gazetesi, Başvekil Celal Ba
yarın temmuz ayı zarfında Balkanlarda , 
bir seyahat yapacağını, Bükreş, Belgrad; 
ve Atinayi ziyaret edeceğini yazmakta -1 

dır. 

lstanbul Belediyesi için-yeni 
varidat membaları bulundu 

Tramvay, Elektrik ve Haliç Şirketleri ile 
devre~il~..i~i takdirde belediye 

her yıl beı milyon lira varidat temin edecek 

6UN rosTA 

Ankarada yakında büyük 
bir saray inşa edilecek 
Sultanahmed medreselerinde yapı

lacak hazlııei evrak dairesi inşaatı de
vam etmektedir. İnşaat üç ay içinde ik 
mal edilecektir. Bundan başka Anlca -
rada yakında hazinei evrak sarayı in -
şa edilecektir. 

Topkapı sarayı müzesinde hazinei 
evrakın tasnifine başlanmıştır. 

Hazinei evrakda şımdiden pek kıy
metli tarih vesikalarına rastlanmıştır 
ki bunlar İstanbulun tarihinde noksan 
kalan noktalan aydınlatmak bakımın
dan da a18kalıdır. Seyyahların nazarı -
nı ilk nazarda çeken abidelerimizin in
şası hakkında bir çok noksan ve hatalı 
malfunat vardır. Hazinei evrak tasnif 
edildikten sonra bu hatalı bilgiler or -
tadan kalkacaktır. İstanbulun tarihi 
hakkında özlü ve mufassal malfunat e-

Edirnede bir çocuk 
ıslahhanesi açılıyor 

Mahkum çocuklara burada halıcılık öğretilecek, 
cezalarını bitirdikleri zaman san'at sahibi olacaklar 

dinmek isteyenler tasnif görmüş hazi- J:dirne cezaevi 

nei evrakı tedkik edeceklerdir. Edirnedeki modem Cezaevinde bir şetlerini temin ederek hem nefislerine, 
~rada ~~p~acak hazinei evrak (Çocuk ıslah evi) ile (Halıcılık daire- hem Türk sosyetesine hayırlı b rer un· 

sar~yı. b~ı bu!ük olacak, burasının si) açılmak üzeredir. aur olacaklard~. Adliye müfettişi Ce
en ıstıfadeli şekilde hazırlanmasına ça- Anadolunun birçok ceza evlerindeki mil Edirne ve Istanbulda bu işle meş
lışı1.acaktır. . . . . suçlu çocuklar Edirne cezaevine götü- gul olmaktadır. Bir aya kadar tedkika. 

I~tan?ul~aki haz~eı evrak. bınasına rülerek burada hususi bir pavyonda tını bitirecektir. 
on bır bın lıra sarfedılmektedır. yetış' tirileceklerdir. Bunların bütün ih- .. .. • . 

tır. 

28 yaşında bir 
kız kayboldu 

Kaybolan m.ııallim Vasfiye 

---·--··-· ......... • • • • =--

Dünya muharrirlennden tercümeler 
serisi: No. 12-13 

Turgenief 

Babalar 
ve 

A • • Uskudar adlıyesı 
tiyaçları Edirne san'atkarlarına sıpanş 
edilmiştir. Islahhane en çok bir aya Yanan Üsküdar adli) esinin, c ki ) e· 
kadar 200 mevcud ile açılacaktır. rinde )eni bir bina yapılması ·ç n is'e· 
Halı atölyesi de iki sınıf üzerine açı- nilen tahsisat, vekalet tarafından gön

lacaktır. Biri Ceza evindeki yaşlılar derilmiştir. Bunun üzerine proje ) apıl
için, ikincisi de ıslah evindeki çocuklar ması için derhal hazır1ık ara geç lm S· 

için. Her iki zümre de halıcılığı öğre- tir. Yeni binanın inş atına ) ak nda 
necek ve ceza müddetlerini doldurduk- başlanacak ve önümüzdeki ma i ene 
tan sonra serbest hayatta bu işle mai- zarfında 'Qina bitirilecektir. 

Bir adam kendisile evlenmiyen 
kadını vurdu 

1111nm111111 

!!!!:!!! 

Şehir Tiyatrosu 
Dra ıı kısmı Tepebaşı 

tiyatrosunda 
Bu akşam saat 20,30 da 

BÜYÜK HALA 
KomeJi 4 Perde 

Oper~t kısmı Pransız Tiyatrosunda 
Bu akşam saat 20.00 da 

iNTiKAM MAÇI 
3 perde iki tablo 

ERTUGRUL SADi TEK 
TİYATROSU 

Kadıköy (Snreyya) 
sinemHsınd1t 

Pazartesi gnnn akşam\ 
Do11anma Geceal 

Vodvil 3 Perde : 
Yazan: Reşat Nuri 

,... .................. ----------------~ 
Bu akşam SARA V Sinemasmda 

Sabıı sızlıkla beklenen ve ilAbt yıldız 

PA ULA WBI SiL T'nlD 
1 bu aenekl yegane f ilmt 

B~·da~~i~:.~ıar 1 Büyük Çllgınlıklar 
Hasan ALi Ediz- Vasıf Onat Şaheserini takdim ediyor. 

İki cildi ı 00 Kr. Hare~et, şefkat ve heyecan itibarile bu film, yıldızın evvelki filmle~ine 

'-'• ---R•EM-Z•İ•Kİ•T•A•B•E•Vİ--,.' l tefevvuk etmektedir. IUlveten: FOX JURNAL dQnya havadlslerı. 

Avrııpanın en 

meşhur iki 
komedi yıldızı 

Yarın akpmdan 
itibaren 

R A :. Mu ~~:=:~::~:::~~· AS R--ı ı· s A o A M 1 
LUCiEN BARROUX neş'eli zarif film -TORK ıinemannda. 

rica olunur. 
Yerlerinizin ıimdiden temin edilmesi 
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Seydişehirde 30 bin liraya! Yalvaçdaki 
. b• k l J debağat fabrikası 

Istanbul - Londra asfalt 
yolu 939 da tamamlanacak yenı ır ana açı ıyor . Sermayesizlik yüzünden 

muattal bir halde bırakıldı Trakyaca da yeni bir inkicaf devri açıcak olan bu 
Yalvaç (Hususi) - Yalvaç Isparta vi- Y 

!Ayeti ile Akşehir arasında her iki tarafla yolun i ışaasına sarf edilen para sekiz milyon liradır 
da irtibatı olan bir kaza merkezidir. Ka- Edirne ( Husu -
sab3nın nüfusu dokuz bine yakındır. U- si ) - 939 yılında 
mumt nüfusu 35 bin küsurdur. Hoyran beten-asfalt yol E -
adında bir nahiyesi, 35 köyü vardır. Ka- dimeden geçecek ve 
saba zira! ve iktısadi bakımdan inkişafa l3alkan hududuna 
çok. müsaiddir. Birkaç sene evvel iyi bir dayanmış olacak • 
düşünce ile burada asri ve mükemmel bir tır. Formalitesi kı -
debağ fabrikası yapılmıştı. İki yüz bin sa zamanda devlet 
lira sarfile vücude getirilen bu fabrika merkezinde tamam
kısa bir zaman işletilmiş, sermayesizlik ]anacak olan İstan
yüzünden bugün muattal bir hale gel- bul-Londra yolu -
miştir. Büyük bir para sarfile vücude ge- nun bu ikinci ltıs • 
tirilen bu fabrika harab olup gitmektedir. mının da temelat .. 
Çok mümbit araziye sahib olan kazanın ma töreni ile ilk 
birçok ihracatı ticariyesi vardır. Afyon, kazması: atılacak ve ~ 
yün, yapağı, deri, ha~anat vesaire. Son iki yıl sonra bitmiş . ! 

Vaıcme iki buçuk milyon. altın ıarfedilerek yapılan Beyşehir kanalı s:nelerde ~~b~da mukemmel bir park bulunacaktır. Yolun ikmali için nafıa -rrelik bir kanalla Hayrebolu deresine 
ı.t~~dişehir (Hususi) - Vaktile Tür- les;nde sarp kayalıklar arasından yapıl- wc~d~ getı~ıı:ş, .Y:~i yollar açılmış, dan her yıl bir milyon lira tahsisat ve- ve Sazlıdere bataklığı da 1 O kilometre
~ıtndan gelen Seyid Harun isminde bir makta olan Akseki - Seydişehir şosesi ö- :ezt a ~:.~ ~ .t~· m~ı !apılmış, hal- rilecektir. lik bir kanalla Meriç nehrine ak.ıtıl -
~k alimi. buraya yerleşmiş ve kendi nümüzdeki yıl ikmal edilecektir. Bu yo- 1 ın_ ~şe. ~sa 1 e ırço bınalar vücude 250 kilometre gibi büyük ve 8 mil - mıştır. 
~balarının da burada toplanarak bu lun ikmalinde gerek Akseki ve gerek' getır mıştır. yon liraya malol~c.ak beton-asfalt yol Ziraat bahçesi 
)ti banın kurulmasına sebeb olmuş, bu Seydişehir kazaları ticari bakımdan çok Afyonda kiJglült'r B b.ir şah~a:ı gıb~ Avru.pa. Türkiye : Geçen yı~ 10\I dekarla genişlı:?yen zi-
'82 lden kas&baya Seydişehri denilmiştir. istifade görecektir. Halk bu yolun bit- sınde yem .bır. devı~, ~enı hır ~kono~ r~.t bahçesı bu sene de Ziraat Vekile-
~ senelik bir tarihi olan bu kasaba ti mcsini gözlemektedir. Yaka •l/Jıdiren ve yepyenı hır turıstik harekat devn tının para yardımlarile dört büyük 
~1Ç\tkiler zamanındanberi kaza merkezi Maarife son derece heveskir olan bu Bir lıurd vuruı.:u açacaktır. bahçeyi daha istimlak suretile Meriçe 
tlı.:~ ~arihi devirler geçirmiş, üçüncü ka:-anın.köyleri de dahil olmak üzere an- . Çorlu, Lülebu:_gaz. ve .~~.baesk~ doğ~ genişlemiştir. . .. v 

.~lib be.kayası kasabanın civarında caıe sekız ilk mektebi vardır. Bunların sıması nasıl degışmışse buyük tanhin Zıraat kursunun 40 gürbuz çocugu 
tehir kurmuşlarsa da bugün harab üçü de muallim.sizlik yüzünden kapalıdır. ı meşhur beldesi Edirne de bu hızlı ha- bu bahçenin bütün servisini eline al -

r haldedir. Kasabanın nüfusu 4900 u- Kasaba oldukça mamurdur. Mükemmel 1 rekete herhalde takılacak ve Sinan a - mış bulunuyor. 
i nüfusu ise 32000 dir. Çepni ve 'ea- ~ir Parti binası yapılmış, köy kalkınma bi~esi ~ahes~r .milli bir taç gibi yolun Tohumluk, ambalaj, tohum dölü a· 
adında iki nahiyesi, 37 parça köyleri ışlerine ehemmiyet verilmiştir. İlkbahar- 1 mihverıne ~ıkılecek aydın ufukların yırmak, arı istasyonlarını kı2iık duru . 

dır. İhn•catı Akseki yolile veya Kon- da da birçok işlere başlanacaktır. Bu me- duyulmaz hır manzarasını yaratacak - ma sokmak, tavuk, tavşan ı':asyonla -
limendifer hattile yapılır. Toros silsi- yanda .~onya ovasını sulamak için bir ~~ır. . . • r!.nı bakmak, fidan göçer~mck, sütçü -

kanal lfl de vardır. Vaktile Almanların İki yem bina luk ve buna benzer servısln h~p bu 
Ata türkün yartıklan ve iki buçuk milyon altın lira Meriç köprüsünün iki başı iki eserle bahçenin içinde ve çevresinde idt.al 

ile vücude getirdikleri Beyşehri kanalın- süsleniyor. Bir başında Trakyanın zi - tarzda görülmektedir. 
ş~~eflendirdigı"' • dan daha. istifadeli ve çok ucuza mal etli- raat kursu okulu, öteki başında Meriç Umumi meclis meyvalı ve meyvası7. 

"""' lecek olan bu kanal civar köylüleri hem gazinosu gibi Edirnenin ihtiyaçlarına fidaaların fiatlannı indirdiği için ilk -

g •• • sıtmadan kurtaracak ve hem de otuz bin karşılık veren iki güzel eser. Biri doğ- bahara en az 200,000 fidanın kapan ka-OÇmen evı lira gibi cüz'i bir para ile vücuda getiri- ~uş, biri yapı devresine girmiştir. Ga- pana sürüleceği besbellidir. Kursun ça-
lecektir. Başta Konya valisi Cemal Bar- zınonun betondan çatısı, tresaları ~··' - lışkan, gürbüz çocukları 45 yataklı 
dakçı, su işleri direktörü Şevket ve kaza ca~ 3~0 kişilik bir salon ayni za: • .- '·!a d.airelerine girince Meriçin akos -
kaymakamı Celil özelçi olduğu halde 1 şehır ıstasyonunun da halk için lton- tık sadalarını savuran radyosunu 
amelei mükellefenin de gayretile ve hü- 1 forhl bir durağı olacaktır. bir iki saııt kadar karşısında dinlemek, 
kıimetin yardımile işe başlanılmıştır. To- 1 Afyon Halkevi avcılık kolu faydalı Kurutulan batakh k lar memleketin ve dünyanın ferahlı haber-
ros silsilesinden sızan yağmur selleri çalışmalar yapmaktadır. Bilhassa za- 80,000 dekar toprak hazırlıyan Kırk- lerile musikisinden gönüllerine bir sö-
[Soglası - Karavtran gölünü] husule ge- rarlı hayvanların imhası iç~ çalışan bu göz ~at~ğ~ın göl v~ kanal ~U!rinin len ~rir g.~bi. z:vk .ve neş'e toplamak 
tiriyor, çok geniş bir araziyi örten bu su- ı kolun başkanı geçenlerde hır kurd vur- takvıyesı ıçın 3000 lıralık hır yardım Ataturk re1ımının zıraat hayatında aç
lara İçerikışla, ve Beldibi membaların- muştur. Filvaki kurd avlanması pek tahsisatı Sıhhat Vekaletinden mahalli- tığı yepyeni çığırın ilk eseridir. 
dan çıkan sular da karışıyor, Eni 20, bo- mühim bir hadise değildir. Fakat vu- ne gönderilmiştir. • • • 
yu 25 kilometre _genişliğinde tahminen rulan kurdun hususiyeti bu vahşi hay- Böylece Trakyanın Kırkgöz, Karabi- Maraşta yanı bır fıdanhk yapıldı 
bef ~ bin dönüm araziyi su iatill edi- vanın bir türlü ele geçiri~emem~~te ol- g~, Hayrebolon1:1n: Ç~igöz, Edirne - Maraş (Hususi) _ Şehrin park ve 
yor. g~l halini alıyor. Bu gölün etrafın- masındadır. Bu kurd cıvar koylerde nın Sazlıdere gıbı mühım bataldıkMan bahçelerini ağaçlandırmak için güzel 
daki binlerce köylü arazisi olmadığından ! ~k ~k za:.arlar ~a~~! sen~lerdenbe- akıtılmıştır. .. bir orman fidanlığı yapılmaktadır. 
yazın suların çekilmesini ve açılan tarla-' n peşıne duşen koylulerın elinden kur- Bunlardan Kırkgoz 18 kilometrelik çam fıstığı fidanlarının tohumları Ber
larda zer'iyat yapılmasını bekliyor. Ka-1 tulmıya muvaffak olmuştur. Nihayet bir. ~a Beşi~e Jimanına, Ka - gamaya sipariş edilmiştir. Parklar kı
?ere bağlanan bu yirmi bin köylü batak-! avcılık kolu başkanı Beytullah bu kur- rabıga golu 6 kilometrelik bir ka - şm yapraklarını dökmiyeıı ağaç1arla 
tık yüz(in4en ekim yapamıyor sivrisinek du Hıdırlık eteklerinde vurmıya mu- nalla Marmaraya, Çimligöl üç kilomet- süslenecek.tir. 

~U.tadlı (Hususi) _ Atatürk, 1936 yüzünden sıtmadan muztarib,' peri1&n o-il vaf~ak olmuştur. R~~de kur~un pos
nının üçüncü çarşamba günü luYorlar, ba yüzden köylü çak fakir hir tu ile vuran avcı gorulmekt'edır. 

'4-adlıyı şereflendirdikleri zaman hale. düşmüftür. Şimdi bu suyun akıtıl- . • 
~ göçmen evine girmişler, or beş ~l'sile Konya ovasında elli bin çiftçi js- Beyşahı rde koyun etı yok 
"lk k d dı tıfade edecek g"T t f d k k"" l a a ar istirahat buyurmuşlar . b. .. ", 0 un e ra ın a i oy ere Beyşehir CHususl> - Kaaablar kec;i eti d _ 
~an dolayı tarihi bir mahiyet ve b~~J~rce donum araz~ açılacak, bu müm- ha ucuz olduğu için koyun kesmemekte, :u. 
"'~et alan evin önüne bir abide dikil- · op~a~arda zer'ıyat yapılacak, bin- yüzden halk koyun eti görememektedir 
tır. Bu abidenin üzerinde şu kıt'a le:ce ~oy~u sıtmadan kurtulacak ve ka- _ ........................... - ........... -.. .. . =-

&ııll<fır: naJm ımtıda.d ettiği arazi sulanacak, her l ma derecesi sekiz olan [Ağaoluk] memba 
İyi bahtlı göçmen bakımdan b.r kazanç temin edilmiş ola- 1 suyu kasabaya getirilmektedir. Tesisat 
l111utma .. ha • caktır. bu .kı al ed"l kt" v ·- . uç zıranı, .. A • sene ı n ı ece ır. n..caravıran kö-
ltonuk oldu evinize Hukumet ıdare memurlarının ve mü- yünde ve iki nahiye merkezinde üç tane 
Sevgi sundu hepinize, tenassısların~~ . kö~lünün elbirliğile baş- yatılı ilkmekteb yapılacaktır. Kasabanın 

.. lteslın , . . . ladığı bu muhım ış gelecek sene hitam eczanesi yoktur ve çok ibtiya~ vardır, 
1
_ de b~ kıt ayı ihtıva eden abıde bulmuş olacaktır. O zaman Seydişehir ve civarda Etilere ve Selçukilere aid ki _ 
uııektedır h lisi · b · es e Gerıer A • • • ava genış ır refaha kavuımUf ola. serJerin izleri mevcuddur. Yapılan kanal 
~ al Kaz~ ~.ırik bayramda ka- caktır. Bundan başka kasabanın imar ve işinden ve diğer ihtiyaçlarına yakınd 
eı:~ gelmış, g~me~ ~lerini ted- ihtjya~ i.şleri vardır. Bu meyanda halkın alaka gösteren Konya valisi Cemal B: 

kten sonra donmu.ştür. sıhhatını korumak ·maksadile mikyası- dakcıya köylü dua etmektedir. 

teİ; Eski dava yeniden ta
di Hasan Bey_ 

P•zar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

• •• Kahvelere on sekiz 
yaşından apğı olanlar a • 
luunıyacakmlf ... 

• .. Alan kahveler derhal 
bpatılac•Jnn11! .. 

Hasan Bey - Desene 
kahveler bombot blacak! 

lodosun memleketteki 

v Edirn~ (Hususi) -: Bir taraftan ya- Afyondan yazılıyor: Afyona ikinci 
~ y~gınurlar~ diğer taraftan esen defa olarak kar yağmış, fakat çabuk 
şıddetli :JOOos ruzgirınm Balkanlarda kalkmıştır. Sultan dağları, epeydir kar 
erittiği karların tesirile Tunca, Meriç altındadır. 
ve Arda nehirleri yükselmiş ovalan ve * 
bazı mahalleri su basmıştır Kara ğ _ . Bursa (lfususi) - Burada şiddetli 
Edirne arasındaki şose .. ·. d a a~ hır lodos fırtınası hüküm sürmüş, bir 

. .. uzerın e seyru- ~k evlerin camları kırılmış, bir kaç 
sefer hır muddet kesilmiş~. AlAkadar- camiin kubbesinin kurşunları sökül -
lar t~~afından de~hal ~edbırler aiınınıt mü.ş, uçmuştur. Çelebi Mehmed camii .. 
ve .m~ale ~~ edil~ir. Resimde nin kubbesinin yarıya yakın bir kısmı 
Edirnenın ~u ~~lasına u~yan istas - açılmıştır. Bir kısım telefon telleri kaı>-
JOD caddesi gorülmektedir. mU§tur. 



6 Sayfa 

,- hAdiseler K ar~ısında __ ı 

ÜSiiÖNTAK 
O rtada ölümle neticelenen bir ka

za var. Ben bu kazanın istintak 

herkes kolayca kaçabiliyor? 
- Orası beni alakadar etmez. 
Şimdi de üçüncü şahidi dinliyelim: 

hakimliğini yapacağım.. Kaza hakkında _ Hatta bir cesed bulunmuş, cesedin 
şah:ıdetlcrine müracaat ettiklerim kim- muayenesinde vak'anın bir kaç saat evel 
seler de dün çıkan bir kas gazetede ya- vuku bulduğu teıbit edilmiş. Jandarma-
zılan yazılardır. ya haber verilmiş. 

İstintak başladı; siz de dinliyebilirsi · - Ceseddeki elbise akıl hastanesinde te-
niz. Gazetelerden bir tanesini dinliyelim: davi edilenlerin giydikleri elbise cin • 

- Adamın adı Hüseyin Avni, eski bir sinden oldugu için jandarma bu adamın 
memurmu~ Akıl hastalıkları hastanesin- hastaneden kaçmış bir hasta olduğun -
de tedaviden sonra taburcu edilmiş. Fa- , dan şüphelenmiş. 
kat hastaneden çıkar çıkmaz tekrar ak - _ Şimdi bir cihet aydınlandı: Birinci 
lmı oynatmış. Tren hattına yatmış, çiğ - şahidin söyledikleri yanlışmış. Madem -
nenmiş. 1 ki arkasında hastane elbisesi vardır. Has .. 

Şnhide bir sual soruyorum: [ ta, hastaneden taburcq edilmiş değil, 
- Hast:meden taburcu edilir edilmez kaçmış derr.ektir. Yalnız bir nokta naza

yeni baştan deliren bir insanı tamamile rı dikkatimi celbetti. Siz iiadenizde: 
tedavi edilmiş, ve taburcu edilecek bir .Jandarma şüphelenmiş> dediniz. 
va1iyetc gelmiş addedebilir misin? _ Evet, sadece şüphelenmiıı. 

- İlmi meseledir efeftdım, bir şey süy- _ İkinci şahid, hastanın arandığını 
liycmem! söylemişti. Hasta arandığına göre her 

-- Peki bu hususu ehli hibreye havale halde polisin ve jandarmanın bir hasta-
ederiz. nın hastaneden kaçmış olduğunu bilmesi 

Birinci şahidin yerine bir ikinci şahid, icab ederdi. Böyle olunca da jandarma 
yani bir başka gazete geliyor. Onu da şi:phelenmiyecek, cesedin ~çan hast> 
dinJiyelim: ya aid olduğunu derhal keşfedecekti. 

- Hüseyin Avni tahtı tedavide imiş, - Ben bu kadar biliyorum. 
kaçmış. Gidip tren hattına yatmış .. Kaç - - Olabilir .. Yalnız sizin sözlerinizden 
bğı haber alınını~. her tarafta aramışlar.. hastanın ırUlrnadığı kanaatine van • 
Bulunamamış, neden sonra hatta cesedi yorum. 
parçalanmı~ bir halde ele geçmiş. - Başka bir soracağınız? 

- Siz kaçmış olduğunu iddia ediyor - - Bu kadan kifi! 
sunuz öyle mi? Aziz kariim, müstantiklik vazifemi bi -
~ - Evet. •. ~ ~- tirdim. İstintak evrakını artık aid olduğu 
~ ~-... -.. ~ 

- Bir sual daha sorayım, demek olu - makama gönderebilirim. 
yor ki, akıl hastalıkları hastanesinden lsmet Hu.lı1si 

ı_ Bunları biliyor mu idiniz? =ı 
insanın boyu sabc h'.arı 

daha uzundur 
İnsanların bo - ~··Jal 

yu, günlük mesa- V 
ilerine göre, bel
li he lirsiz uzanıp 
kısalmaktadır 

Mesela sabahle -
yin 1, 70 metre 
tutan bir boy sa
hibi, gece yata -
ğına . yatarken 
1,69 veya 1,66 

metre gelebilir. 

Boynuzlu en -
gerek yılanı dün
yanın en ze -
birli hayvanla .. 
rından biridir. 
Çok defa Mısır 
ve Hindistanda 
yılan oynatan 

kimseler, bu yılanı oynatıyormuş gibi 

görünmek için adi ve zehirsiz kara yı
la!lın başına sahte boynuzlar takarlar. 

DUnyamn en zengin maddesi: 
Mısır tanesi 

Dünyanın en ' 
zengin nesnele - '-'\ 
rinden biri de , 
mısır tanesidir. -.. 
Mısır tanelerin - -
den binbir çeşid 

madde çıkarıl ~ 

maktadır. Alkol-

den sun'i kauçu
ğa kadar. 

* Paris şehri ve kurdlar 
Bazı karlı ha -

wlarda İstanbul 
kenarlarına na -
diren inen kurd
lar, Faris ve em
~all giln şehi:r'le

re, bundan ancak 
beş )iliz sene ev -
vel yaklaşabili -
yorlardı. Beş yüz 

--

sendenberi Faris civarında kurd gö .• 

rülmemiştir. 

CÖNÜLİSLERİ 
iJ[) uncu yaşın an 
Evvel ev enmek 
istemeyen gene 
t. B. T. imzasile mektub gönderen 

okuyucum, vaktile bir genç kızla cv
knmek istemiş. Sonra nedense, bu ni
retinden vazgeçmiş, ve 30 yaşına ka
d<>r bekar yaşamaya karar vermiş. Fa
kat bu kararının şüyuu, bulunduğu 

ırıuhitte geniş bir dedikodu uyandır
mış. t. B. T nin komşulan, genç erke
ğin bu karan etrafında nedense ş!d

detli münakaşalara girişiyorlar, hatta 
bu vüzden birbirlerile darılıyorlarmış. 
Şimdi i. B. T. benden soruyor: 

- Benim yüıümden komşularımın 

birbirlcrile darılmaları, vicdanımı ta
zib ediyor. Evvela bana, bu azabdan 
kurtulmanın çaresini gösterin. Sonra 
da, kararım hakkındaki fikrinizi öğ
renmek istiyorum: Otuz yaşımdan ev
vel evlenmemeye karar vermekle doğ
ru mu, yanlış mı davranmış bulunuyo
rum? 

* 
Bu suallere müsbet bir cevab bula-

bilmek için, bazı karanlık noktaların 
aydınlatılması lazımdır. Eğer ortada 
başka hıçbir sebeb yoksa, bir insanın 
otuz yaşına basmadan evvel evlenmek 
istememesi, koca bir mahalleyi birbi
rine katacak kadar geniş bir müna!m
şa ve dedikodu mevzuu olabilir mi? 

Hem muhatabım, iddia ettiği kadar 
masumsa, mes'ulü bulunmadığı o de
dikodu lMdan ve gürültülerden vicdan 
azabı duymaması lizıın. 

Evlenmekte yaş bahsine gelince, bu, 
evlf>ncci•k olan insanın iktısadi, içti
mai. sıhhi vaziyetine, hatta, içinde ya .. 
sı.ıdığı muhitin şartlarına, hususiyetle
rine göre taayyün eder. Fakat bir erke
ğin, tabii şartlar içinde, otuzundan ev· 
vel evlenmemesi elbet te çok muvafık
tır. Çünkü bu yaşa henüz basmamış 

olan bir genç, bir aile sükunile iktifa 
edeıniyecek kadar heyecan iştahlı ve 
bir aile mes'uliyetini olanca şümulile 
idrak edemiyecek kadar tecrübesizdir. 
Üstelik te, bu yaştan evvel, bir genç, 
evlenmiye yetecek kadar paraya ve 
mevkie sahib olmak şanslarına nadiren 
sahih olur! 

f EYZE 

SON POSTA Biriucikanun 9 
~ 

Belçika Kralı 
Yeniden 
Evlenecek mi ? 

Beste hakkı telifi davası 
karara kaldı 

Bundan bir müddet evvel, bestekar Sa - ' Muhatablarımla aramızdaki fark şıı'. 
deddi.'1. Kaynak tarafından, bir gazino sa- Benim cebimde param yok, fakat hal< 

1 hiblerile, hanende Mualla aleyhine açılan kıın var. Onların ceblerinde paralan bO 

Kra.lın alacağı söylenen Mis Ma.rgaret 

Faris 8 (Hususi) - Belçika kralı üçün
cü Leopoldun 8ıilİ surette Londraya git -
mesi, burada türlü türlü ıekillerde tef -
sirlere yol açmıştır. Bu tefsirlerden en 
kuvvetli üçü şudur: 

l - Almanyanın eski müstemlekesi o
lan Belçika Congosunun tekrar Alman -
yaya iade edilmiyeceği hakkında temi -
nat istemek. 

2 - Kardeşi Prens Charlesı evlendir

mek. 
3 - Bir İngiliz asilzadesinin kızile ev-

krunek. 
Bu tefsirlerden en fazla üçüncüsü mev

zuu bahsolmaktadır. Tahakkuk ettiği tak 
dirde Belçika kralının, Portland dükünün 
kızı Margaret Bentinck ile evleneceği 
söylenmektedir. --------
insanın içinde 
Batmadığ,. deniz 

Ölü deniz diye anılan Şap denizi o ka
dar tuzludur ki, kesafetinden, içine dü
şen bir kirm;e aibine gitmez. Resimde gör
düğünüz gibi hem sathında yüzer, hem 
de keyifli keyifli piposunu içebilir. 

Ekalliyet mektebleri tedrisat 
müdürleri 

pymıı dikkat bir davadan bahsetmiştik. 
Geçen celsede, dava edilenlerden Ar -

taki hazır bulunmamıştı. Ve onun da cel
bedilmesi için, dava talik olunmuştu. 

Dünkü celseye, Artaki de celbedilmiş 
bulunuyordu. Dava edilenler mevkiinde 
Artaki, Faruk, Muaııa, ve bunların vekili 
olan bir avukat, davacı mevkiinde de bes
tek~r Sadeddin Kaynakla vekili Şefik yer 
almışlardı. 

Davanın, hayli alaka ve merak uyan
dıran orijinal mevzuu, Beyoğlu sulh mah
kemesinin dar salonunu büyük bir din
leyici kalabalığile doldurmuştu. Reis ev
ve13, bestekar Sadeddin Kaynaktan, da
vasının mahiyetini izah etmesini istedi. 

Bestekar Sadeddin Kaynak, reisin bu 
taiebini, fU cümlelerle yerine getirdi: 

- Tarabmdan bestelenmiş bulunan 
şarkılar, dava ettiğim bayan tarafından, 
dava ettiğim bu bayların işlettikleri ga -
zinoda okunmaktadır. Halbuki, ben, maa
rif müdüriyetinden aldığım hakkı telif 
ilınühaberlerile, eserlerimin olanca hu -
kukuna kanun yolile tesahüb etmiş bulu
nuyorum. Binaenaleyh, benim eserleri -
mi, ticaret vasıtası edinerek kazanç te -
min edenler, bu kanun! hakkımı ödemek 
mecburiyetindedirler. Buraya baş vur -
mak mecburiyetinde kalışım da, bu sa -
rih hakkımın inkara uğrayışındandır. 

Bu izahatın tamamlanışını, reisin şu 
ikinci suali takib etti: 

- Siz, gramofon kumpanyalarına, ve 
nota tabilerine sattığınız o şarkıların hak
kı teliflerini tamamen almış hulunmu -
yor musunuz? Yani plak halinde piya -
saya çıkan bu şarkıları her okuyan, size 
para mı verecek? 

- Hayır... O şarkıları, zevklenmek 
maksadile, herkes okuyup dinliyebilir. Fa
kat şarkılanmı para kazanmak maksa -
dile okuyanlar ve okutanlar, yani bir ti
ca!'et vasıtası edinenler, kanunen, benim 
hakkı mı da tanımıya borçludurlar. 

Reis bir sual daha sordu: 
- Bu hesabça müteveffa Bethovenin 

eserleri, ticaret maksadile çalınsa, ona da 
hakkı telif mi ayrılacak? 

Sadeddin Kaynak güldü: 

- Bethovenin varisleri kimlerdir? 
Hakkı telli ararlar mı? Alırlar mı? Ala
kadar olmadığım için arayıp sormadım. 
Fakat bizt Bethovenin eserlerini, kim -
seye metelik vermeden dilediğimiz ka -
dar çalabiliriz. Zira, Lozanda yapılan 

beynelmilel hakkı telif antantına dahil 
bulunmuyoruz. Fakat Bethovenin varis
leri varsa, ve haklarını aramıyorlarsa, ba
na ne? Bütün dünya san'atkarlan, ona 
i:ntisalen haklarından vaz geçmek mec -
buriyetinde midirler? 

Bu sırada, dava edilenlerin vekili sö
ze karıştı. Ve asabi bir eda ile: 

-- Efendim, dedi, bu davanın manası 
basittir: Bestekarın cebinde parası yok. 
Bfr vurgun vurmak ümidile mahkeme -
nizi taciz etti. Buna. v:.ıva değil, şantaj 

derler! 
Ekalliyet ve ecnebi orta dereceli Sadeddin Kaynak, lr"' ~tır ithamı, müs-

mekteblerinde ihdas ediTen müdür mu- tehzi bir sükUtla üı;dadı ve gülümıiye -
avinlikleri adı, tedrisat direktörlüğüne rek: 
çevrilmiştir. Tedrisat direktörleri dün - Belki, dedi, bestekarın cebinde para
Maarif Müdürlüğünde toplanmış, ted- sı yoktur. Fakat cebinde parası bulun • 

• ris işlerine aid talimatnameyi hazırlı- ·mıyan insanın hakkını aramasına ve -
yarak Maarif Vekaletine yollamışlar- rilen isim şantaj mıdır? Parası olmıyan 
dır. vatandaşın hakkı da mı yoktur? 

fakat haklan yok! 
Bu cevab üzerine, diğer taraf avukat~ 

kanuni yola girmek zaruretini duydu: 
- Bestekarın hakkı yoktur. Çünkü k3' 

nun, yalnız opera ve tiyatro eserleriniJI 
hakkı telifini kabul ediyor. Şarkılar ıne~·· 
zuubahs değildir. Binaenaleyh, bir beste
karın, şarkılarına mukabil hakkı telif :s· 
temesi; kanunun cevherine mugayirdir! 

Konuşma kanunileşince, sözü besteJ<clt 
Sadeddin Kaynağın avukatı aldı. 

- Kanuı.da, dedi, her nevi asarı musi· 
kiyenin, beste ve notaların hakkı telif ' 
leri himaye edilmi~tir. Muhatabım, mad· 
dele[i dikkatli okumamış olacaklar! HalC• 

kı telif kanunu, belagatle şerhedilirseı 
kolaylıkla anlaşılır ki, her hangi bir şalı' 
sın, ameli ve fikri mahsulünü, kazanç vat 
sıtası edinen her şahıs, bunun maddi ınıı· 
kabilini ödemek mecburiyetindedir! 

Diğer taraf avukatı: 
- Hem, dedi, evvela, Bayan MuallB.~1 

dava f'dilenler arasından çıkarmak Hl ' 
zımdır. Çünkü, o, Sadeddinin eserlerini 
okumuş da, okumamış da olsa, bunufl 
mes'uliyeti kendisine değil, müessese sa • 
hiblerine racidir. 

Reis bu iadenin tavzihini istedi: 
- Anlamıyorum. Bayan Mualla, bes ' 

tekar Sadeddin Kaynağın eserlerini oku• 
muş mudur, okumamış mıdır? Evvela bıJ 
cfüeti kat'iyetle tesbit ediniz? 

Avukat, uzunca bir tereddüdden sonra; 
inkarı tercih etti: 

- Okumamıştır, efendim! 
Sadeddin Kaynak; şarkılarının mev " 

zuubahs bayan tarafından okunduğunUı 
hem resmer. tesbit ettirmiş bulunduğunUı 
herr. de binlerce şahidle isbata hazır ol
duğunu söyledi, ve: 

- Çok rica ederim, dedi, hasımlarını> 
çok gülünç mevkie düşürecek olan bll 
inkar, aynen zapta geçirilsin! 

Bu talebi is'af eden reis, uzıyan mü • 
nakaşaları, şu cümleyle sona erdirdi: 

- İki taı af, müdafaalarını, ve nokW 
nazarlarını bize tahriren bildirsin. Biıı 

gerek zaptı, gerek alacağımız tahriri iZ3" 
hatı tedkik edelim, ve kararımızı bildire
lim ! 

VP bu suretle, muhakeme, bu kararın ta" 
hakkuku için, bu ayın yirmi dördüne ta· 
lık edildi. S. T. 

Tren altanda parçalanan deli 
hastaneden rıasıl çıkdı ? 

Bir akıl hastasının tren altında ka " 
Jarak parçalandığını haber vermişti]C. 
Bu hususta tahkikat derinleştirilmekte .. 

dir. Müddeiumumilik bir keşif yapılma • 
sıra karar vermiş ve belediye mühendis" 
ler!nden Ekrem ehli vukuf tayin edilmiş
tir. 

Ehli vukuf Ekrem hat üzerinde bulu• 
nan bir insanın, makinist tarafından an " 
cak 30-40 metre uzaktan görülebileceği • 
ni bildirmiştir. Diğer taraftan hadi • 

senin fenni tahkikatının ikmali için ra " 
sathanede::ı de, hadise gecesi, havanın n• 
vaziyette olduğu sorulmuştur. Bakırkô1 

hastanesinden, hastanın ne suretle çık " 
tığ1 da, tahkik edilmektedir. Hastane, ka
zaya uğrıyan Hüseyin Avninin evvelki 
gün 5,5 dan itibaren ortada görülmedi " 
ğini bildirm1ştir. 

J~_b_a __ t·a_h __ s_ız_ı_n_nı __ a_s_k_a_r_a_ı_ık __ la_r_ı_: _________________________ D_e_h_şe_t __ I 
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9 Birincikinun BOK POS!'.& 7 

" Ben bir hmarhane kaçkınıyım 1,. Tarihden sayfalar: 

Nihayet benim muayene 
sıram da geldi çattı ! 

~-,, .. 
Geniş yurekli ohaası beklenen 

bir tip 
Romülüs kimdir? 

* * 
Kapıdan girerken kalbim şiddetle çarpıyordu. Acaba 
Adli Tıb doktorları deli olmadığımı anlayacaklar mı idi? 

Gem ~fttebden 
~. H. G. rimuzil6 
ııonduyot": 

. - Zengt. ola
cak mıyem? 

Kral Amolyiia ilıi çocuğu bir beıiie lt.oydaTJt1. Nehrin lafltın .Iarına 
brTaktU"dı. Betik •iiTiildenerek giderken kıyıda biT incİT ağacına takıldı. 
Bir difi kuTJ onları emzirmey. baıladı, baflarının üatiinde lıaflar 

açuıuyor ve ıil}ekleri kooayordıı. 

RöpoTtajı yapan: F arult Kiiçiilı 
<Tercüme Ye lWbu lMlttı mabtadar1 

-46-

O vakit randevuculuk şimdiki gı"bi a
:Yaz değil. Harb senesi bu.. 5 O lik 1 00 -
il.üklerle oynanıyor. Kaç enayinin para
sını aşırdık, adeta sayısız... Fakat di -
Y~rum a küçüktüm, bana o vakit Kü -
ÇUk Muammer derlerdi. Polis de öyle 
bilirdi. 

Ben o sıralarda Sirkecideki Şeref o
telinin altındaki kahvede otururdmn. 

Gene öyle otururken bir garson gel
di. Seni Haleb birahanesinden istiyor
iar, dedL Gıttiın. İki enayi. İkisini de 
tanıdım. 

Bana rakı ikram ettiler. Bilmem söy
ledim mi, beş y~ındanberi rakı içerim 
ben. . 

Zengin olmak i
ç.in geni§ yürekli 
olmağa da lüzum 
vardır. Vakitli va
kitsiz, lüzumlu lü-
zumsuz sinirlen

mek gelecek menfaatleri ürküdebilir. 
~ 

ltimad veren bir tip 
Yozgad okuyu

cularımızdan Si-
leyman soruyor: 
~Muvaffak ola-

cak mıyım? 
Verilen işleri sa

dık bir duygu ile 
başarmak istemesi 
itibarile itim ad 
kazanmış ve bu 
vasfa ihtiyacı olan 
işlerde muvaffakiyetini temin etmiş olaı 
bilir. 

• Yasan: 

Uzun etmiyelim, dumanladık kafala
rı. Şimdiki gibi otomobil falan yok, at
iadık bir faytona .. çala kamçı, ver elini 
Samatya... _ Faruk. Doktora.. ~ Geçenlerde gazetemizde olrumupu-
Gideceğimiz yer, Etyemezde bostan- Mesele.n.in mühimmi şimdi, dananın Çok Söylemek hazan zarar verir nuzdur: Amerikadaki Mark Twain Ce-

ların içinde rahmetli Haticenin evi. Et- kuyruğu birazdan kopacak. Bakalım Manisa okuyıv miyeti Atatürke bir altın madalya gön-
!'afta kıyamet kadar incir ağacı... tıbbı adlinin bu kadar hasta üzerinde culanmızdan Ha· derdi. Bunun bir tarafında Twain'in ka-

Eve girdik, karılar hoşur mu hoşur. tecrübe yürüten doktorları bana ne eli- lid karakterinin bartma resmi, diğer tarafında cKemal 
Enay·ı · gı· l s yu aktı Yı"r yecekler? Kalb" · d k k Atatürk, Modern Romu··1u-s· so-zlerı' var-ı erın a z annm u · - · ım yerın en opaca - tahlilini istiyerek ~ 
lnişer papele pazarlığı uyuştuk. Aldık mış gibi çarpıyor_ soruyor: dır. Yazdıkları bir mektubun son cüml~ 
Papelleri. Herifler 1 O kağıd da rakı, me-ı Bana, bizim oda ile, doktorun odası _Muvaffak ola- si de şöyledir: cMark Twain hayatla ol-
te al diye bana toka ettiler. Cüzdanla-, arası gayet uzun. gibi geldi. Nihayet cak mıyım? savdı bugün Türk milletine gülmesini ve 
tında en aşağı 900-1 000 lira vardı Ka- kapıdan girdim. Ince uzun bir oda... Çok söylemek hayattan zevk almasını öğretmiş olan sız-
~ ile göz ettik. Anlaştık. Gece enayile-

1 
Tam karşıda tek bir pencere var. ö - bazı meslekler için den fazla hiç kimseye hayran olmazdı 

1'1 soyacağız. Sofra kuruldu. Rakı geti- nünde düz geniş sarı bir masa. lüzumludur. Fakat fıkrindeyiz.> 
linceye kadar cebdeki ihtiyat cebha-ı Sağ tarafta iki masa daha.. birinin bazan susmasını Mark Twain 1835 de Floridada doğan 
ll.eyi kullanacağı~.. .. üstünde bir d~ktilo. makin~si.. . . az söylemesini de bilmek lıizımdır. Şak~ ve 1910 da ölen meşhur bir Amerikan mi-

İlk kadehler agıza alınmad~n ... K~.t, Doktor Nurı daktılo ma~ınesının ba-
1 
hududunu aşan hareketler ekseriya za- zalı muharriridir. 

Pat, şangır ... Meded Allah .. hır taş hu- şında, doktor Rıfkı karşıkı masada o- rar da verebilir. Atatürkü herkes tanır. Fakat Romü-
cumu .. . sormayın .. meğer akşamdan be- turuyorlar. ~ lüs'ü bilmiyen çoktur. Biz onu tanıt aca-
rı 8 delikanlı evin karşısındaki incir - Yer gösterdiler .. arkam kapıya dö - F.k ... k. f b ki ğız ve bu yazının sonunda, Amerikadaki 
lerin aıkasına saklanmışlar, bizi dikiz nük oturdum. Gardiyan Nıyazi ıle, adı- 1 rt in ışa 1 8 enen bir genç cemiyetin yaptığı teşbihin ne dereceye 
ediyorlarmış. Girdiğimizi görünce baş- nı bilmediğim diğer bir gardiyan ar _ I İzmf. .. den Saba.- kadar yerinde ve değerli olduğunu tayin 
lamışlar taşlaınağa. kamda ayaktalar. l hr_;,; imzasile işini de okuyanlara bırakacağız. 

Kafec;ler uçuyor, camlar çoktan tuzla Doktor Rıfkı hem beni süzüyor, hem soruluyor: * 
~uz. Biz, kıyameti koparıyor, imdad, I de elinde bir kalem habire masanın üs-1 - Muvaffak o - Anadolulu büyük şair Homer'in İlya-
lllldad diye haykırıyoruz. Evdekilerden tüne tık tık vuruyor. Doktor Nuri :na- 1acak mıyım? dasına göre bir kadın kaçırma işi yüzün-
biri korkudan 4 metre yüksekten atla- kineye geçirdiği beyaz kağıdı ayar edi- Bedeni kuvve~ den Turova şehri Yunanlılar tarafından 
tnış, ayaklan patlamış. Kan ter içinde yor. Pencereden gelen güneş gözlerimi fikri inkişafla tak.. yakıldı. Buradan kaçıp kurtulan Ene i-
sürüne sürüne Etyemez karakolunu kamaştınyor.. viye edildiği tak- talyaya gitti. Torunları, Tiber nehrinin 
boylamış. Polisler onu hastaneye gön- Ohlar susuyorlar, ben de susuyo - dirde muvaUaki- döküldüğü noktanın cenubundaki Lat-
derdikten sonra doğru eve... rum. Odanın içinde nefeslerimiz bile yctten şüphe etme yür.ı kıt'asında bir krallık kurdular. Alba 

Tabii, taşlıyanlar pırrr.. duyu~yor. Yalnız doktor Rıfkının j ğe yer kalmaz. şehrinde oturan bu kralların on ikincisi 
Nasıl anlatayım kardeşim.. böylece kaleminın tıktıkları. Herhalde böyle ol m Amolyüs kardeşi Nomitor'u kovarak 

l'aşadık gitti. Hırsızlık yapmadım. Fa- bir çeyrek kadar geçti.. Bende korku yerine geçmişti. 
kat do!andıncılık, tavcılık, muhabbet bütün, bütün artıyor. Son Posta Nomitor'nn Rea Silviya adında bir kı-
dellfılhğından bir hayli sabıkalandım. Acaba doktor benim deli olmadığı - Fotoğraf tahiili kuponu zı vardı. Kral bu kızı Vesta mabedine ra-

Dost tuttum, karıların paralarını ye- mı, mahsus yaptığımı anladı mı? , . hibe yaptı. Bu sırada harb tanrısı Mars 
dim. Ev işlettim. Anadolu umumhane- Nihayet kalemle tık tık yapmağı bı- ısım • • • • • • • kıza aşık oldu. Onunla yattı ve çekilip 
lerine İstanbuldan karı kandırıp sat- raktı. Ayağa kalktı. Sorguya başladı: Adreı • • • • • gitti. 
tım. Fakat her enselenişte yakayı kur- - Adın ne senin? ~ Silviya iki çocuk doğurdu. Bunlara Ro-
tarmanın çaresini buldum. Çünkü e- - Faruk.. DİKKAT müs ve Romülüs adını verdi. 

Fotogrnf tahlili için bu kuponlardan K al b k d B d t k · t 
Umde koskoca bir deli raporum vardı. - Babanın adı? 5 adedinin gönderilmesi şarttır. - r una ız ı. aşın an a ma ıs e-
Fakat bu defa kolay kolay yakayı sıyı- - Hilmi.. di ve ikisini de bir beşiğe koyarak o gün-
:rab:1eceö:+m'ize ~enze:miyor. Şaka de- - Neye buraya geldı"n?. ~p:.-r.ı.~-r.ı.-r...;ı;:r-ı:r-.ı.-r.ı.-rx-ı-r..a; / !erde taşmış olan Tiber nehrinin sularına 

ııı tı-·~ ·,o ......................... •••······-························ ... 
ğil, emrazı zühteviye hastanesinin cam- _ !. . . bıraktırdı. Bunlar miladdan 753 sene ev-
larını aşağı indirdim. Doktor Nuriye döndü: çatır daktilo ile sözlerimi kaydediyor - , ve1 oldu. 

Soruyorum: - Verir misin şunun evrakını! du. J Beşik suyun üstünde wrüklenip gidi-
Doklor Rırkı sorularına devam etti: yeırdu. - Niçin? Doktor Nuri dosyayı uzattı. 1 

Taran Can 

Nehir birçok kıvrımlar w hatti bir de 
adacık yapıyordu. Beşik bu adacıktan 

blraz sonra Palatin dağınm eteklerinde. 
bir incir ağacına takılıp kaldı. 

Çocuklar acıkmışlardı ve ağlıyorlardı. 
Bir kurd onlara geldi ve emzirdi. Bu işi 
muntazaman yaptı. 

Anlaşılan kurdun yavruları öldüğü 

için memeleri şişmişti, çocuklara emzır
mP.k suretile rahatlıyordu. 
Kuşlar da başlarının üstünde uçuşuyor, 

sinekleri kovuyorlardı. 
Bir çoban onları gördü ve alıp evine 

götürdü. Çobanın karısı tarafından bü
yütüldüler. 

İki kardeş, çobanlar ve hayvanlar ara
sında büyüdüler. Hayatları zahmet için
de, hatta vahşi hayvanlarla boğuşarak 
geçiyordu. Böylelikle pek cesur ve kanlı 
canlı yetiştiler. 

O zamanlar orada bütün memlekete 
hakim bir kanun ve nizam yoktu. Otlak 
yerleri veya hayvanlar yüzünden gerek 
çobanlar, gerek efendileri arasında slk 
sık kavgalar olurdu. Bir gün Nomitor'un 
çobanları Avantin dağında sürülerini ot
latırken iki kardeşle boğuştular. Bunlar
dan Romüs'ü esir ederek efendilerinin 
önüne çıkardılar. 

Romüs orada kendisinin başından ge
çenleri anlattı. Nomitor'un kafası hemen 
aydınlandı. Ölmüş zannettiği torunları
nın sağ olduklarını anladı. Romülüs'ü de 
çağırdı, yanına aldı. 

İki kardeş dedelerinin ve annelerinin 
öcünü kral Amolyüs'ten almağa karar 
verdiler. Onu öldürdüler ve Alba şehrile 
etrafındaki yerleri Nomitor'a teslim et
tiler. 

Yeni kral bunlara: 
- Gidiniz, büyüdüğünüz yerde yeni 

bir şehir kurunuz! 
Dedı. 

1ki kardeş şehrin yerini ve hududunu 
kimin tayin edeceğinde anlaşamadılar. 

(Devamı 13 üncü ıayfadc.) 
- Niç~ ~acak, biz~ moilir hana- Aldı. Baştan ap~ okudu.. bir daha ~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - Sen ne ış yaparsın. l 

t 1 kd hil" b k k - Kdfi&il~~ F~========~=================: neye düştü. Bir türlü taburcu e mez er. o u u ·af olmasın ama u o um<l ·, _ Ötcdenberı köftecilık mi yaptın? -
Doktora yalvardım, yakardım. Tara- bir çeyrekten fazla devam etti. Canım _ lfavır matbaalarda çalı§ırdım .. 
tını bulup anafor yedirsem iyi.. fakat sıkılmağa başlamıştı. lçımden bir ses: ., · ., a 

- Hım .. evli misın. 
herifcioğlu oralı değil .. mangiz yemez - Cezayirliyana yaptığın gibi şu D -··· 
cinsten. doktorun da gırtlağına sarıl diyordu. - egı~m.. mı? 

Fak dk . d k C - Çocugun var · ---~· 
Ben de bir akşam çektim kafayı, . ı· at o tord R~fkı kıle od tocr e7:a- - Evli olmıyan adamın çocuğu olur 

çektim kafayı. .. Atladım bir sandala ~ır ıyan arasın akı far var. ı. . ezayır- mu? 
kayaların üzerinden fırlattım tac:ları lıyan ufak tefek, zayıf, nahıf bır adam- f la ·çer misın· , 

1' d Dokt Rıfkı . . k . - Rakı a n ı . • camlara. Tabii enselendik. Merkeze ı. or ıse, gerçı pe şışman 
geldik. Orada da bir rezalet. Mahkeme- değilse de uzun boylu güçlü kuvvetli - Hayır .. 

G v d - Sigara? 
Ye sevkedildik. Orada numara hazır: idi. ırtlagına sarılmak için ya san al-

k h d d d · k - Hayır .. - Bay hakim .. ben deliyim .. bazan yeye çı mam ya u a mer ıven oy- _ Eroin, kokain, morfin? 
Öyle buhranlar gelir bana ... Elimde ra- marn lazım geliyordu. . .. . 

B d d kt N t d - Hayır .. Porum var .. ver elini tıbbı adli, geldik u esna a 0 • or un mu ema ıyen _ Hele, hele .. doğru söyle eroin fa-
buraya.. şu işden bir yakamı sıyırsam beni süzüyordu. .. lan? 
tövbe edeceğim bir daha böyle işler Doktor Rıfkı tekrar soze başladı: - Hayır-
Yapmıyacağım. İki kan bulacağun on- - Bak senin için ne diyorlar.. _ Eskiden hiç hastalık falan çektin 
ların parasını yiyeceğim. - Ne diyorla~? .. . . . . mi? 
Akşam yemeği ve yan uyur, yarı u- v - Sen evvelkı gun bırısının gırtla- _ Küçükken sıtma çekmişim.. 

Yanık bir gece daha... gına sarılınış_5ın.. ? - Başka? 
11 ,. - k . f dl . - Ey sarıldım ne olacak. d d" w , ~agı yu an aynı erya ar, aynı . ..

1
d .. . _ Geçen sene e LŞ agrısı .. 

aerdleşmeler .. hepsini teker teker an - a·;- Nasıl ne olacak ya sem o ursey- İkisi de güldüler: 
latınağa imkan yok.. doktorlar gene ı. N 

1 
.. 
1
d .... ., _ Söyle bakayım, sana böyle cinnet 

geldı. Bakalım bizi çağıracaklar mı? - Basbı 0 
_ urur.K ka asarı geliyor mu? 

't?" !' • - as ayagı .. . or r, tabancayı ben deli d w · ı· ' 
.nanı· ? - Efendim egı un ... 

• v • •• •• çektiği gibi seni vurur. 
- Mutlak çagınlar diyor, çunku ya- _ Burası dağ başı mı? - Sana deli diyen yok.. yalnız söyle 

rın cuma, heyet günü Hayrullah bey _ Madem ki dağbaşı değil sen ne bakayım arada sırada canın sıkılıyor 
gelecek.. . l"l . rtl v 1 mu? 

'[?A • • h . . d v • • .._ demıye e a emın gı agına sarı ıyor - _ Sıkılıyor. 
rı..anının ta mını ogru ımış, Aapı a- ? 

ı!ıldı N · ·· "d · d. sun .. . ıyazı muJ eyı ver ı: Ben kon~ken doktor Nuri çata ( Arka.rı var) 

Aksarayın bu geniş 
Caddesi böyle çamur 
içinde mi kalacak ? 

Dün Ak.sarayda oturan olı:uyuculan -
mızdan beşi, matbaamıza gelerek derd 
yandılar. 

Diyorlar k1: 
«- Ak.saray İstanbulun en kalabalık 

semtlerinden biridir. Çünkü Yedlkule, 
Topkapı. Mevlanekapı Te Slllvrikapıya 

kadar uzanan semtlerin merkezi sfkletl 
~ayılır. Sabahlan büUhı tşçUer yaya ola-
rak buradan geçer, tramvaylar dolu ola
rak buraduı geçer, otomob1ller, otobüs -
ıer, buradan geçer. Fıorraya giden hallı:, 
Çatalcaya otobüale seyahat eden yolcu -
Jar buradan gecer • .İstanbiılun hiç bir ye
ri, Aksaray poll..s karakolu lle Valide ca -
nıllne kadar umnan yer kadar l§lek ve 

1 
ko.labalık değildir. Fakat bu yerin yalnız 
iki tramvay geçecek kadar olnn k-ısmı 

parke lle döşelidir. Diğer kısmı çıplak top-

• . 

raktan ibarettir. Caddenin bütün geniş • 
Jl.ğlne rağmen halk, en tehlikeli yer ola
rak burasını bilir. Buradan geçmek lıak.1-

taten müşkül bir şeydir. Çünkü kışın çıp-
lak bir topraktan ibaret olan kısım ça -
mur deryası ve su gölcükleri içindedir. Ya 
zın L'>e burası iki karış toz ile kaplıdır. 
Canından korkan halk, mecburen bıı ça
murlu, yahud tozlu yolu terclh eder. 

Biz, aokaklanmmn bakınısızlıtından 
vazgeçtik. Nasıl olsa, buralardan geçme. 
ğe alıştık. Fakat bu koca yolun seneler-
denberi parke ile döşenmemeslne hayret 
ediyoruz. Müracaatlarımıza da niçin blr 
&lika olsun gösterllmeditıne ljaşıyoruz. 

Belediyemiz 1ate8e bu büyük n genıı 
yol pelı: kolay bir tekilde parke ne dö -
şeneblllr. Çünkü tramvay flrketl, kendi 
;Jıatıannın geçtıfi yolları parke ile döşe
mek mecburiyetindedir. Ortada sadece 
beledlyenln bu hususun yerine geth1lme-
sı için harekete geçmesi, alakadar me -
murlannı bu işe memtır etmesi kalıyor. 

Şehrin bu çok işlek semti için İstanbul 

belediyesinden alaka beklemek hakkım11 
değil midir?• 
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MiZAH: 

Karımın ahbablarından 
nasıl kurtuldum? 

Kumarhanelerde kimlere rasgeldim ? Nakleden : ismet Hulusi 

• 
Şurada deniz mayosile gelmiş bir genç kız, biraz ötede başında kasketi, ayağında 
J>ol paçalı pantalon bulunan bir kadın ... işte genç bir çift ki uğur getireceği 

zannile oyuna başlamadan evvel mutlaka öpüşüyorlar 
- 11 -

Plaja gidiyorum, 
diye otelden çıkmış; 

bir sırasını bulunca 
yanındakileri bırak • 
mış. arkasında ban .. 
yo pijaması, içinde 
deniz mayosile kazi
noya gelmiş genç kız 
)ar: Çantasındaki bir 
kaç yüz frangı birkaç 
yüz defa çoğaltamasa 
bile birkaç bine çı -
karacak; karşıki ku· 

yumcuda pırlantalı 

bir bilek saati var ya, 
işte onu, yahud da 
hiç olmazsa gene bil
mem nerede gördü • 
ğü bir tuvaleti ala -
cak ... 

Başında bir kasket, 
ayağında laciverd 
şayaktan bol paçalı 
pantalon, yatında ca
nı sıkılmış, plajda eğlenememiş, belki de 
aı adığını görememiş, çok boyalı, yüzle
rinın çizgileri yava~ yavaş derinleşmeye 
başlamış kadınlar ... 

Mekteb kaçağı denecek kadar genç ço
cuklar; sanatoryoma gönderilecek kadar 
renksiz, çökük insanlar; elleri titriyen, 
dudakları sarkan, en kalın taşlı gözlük
lerin arkasından bile gözleri aeçıniyen 

ihtiyarlar ... 
Ecnebiler, bu kumarhaneleri besliyen 

en belli başlı zavallılar ... Kimisi nasılsa 
duvmuş: Rulette kazanmanın sistemleri 
varmış. Ben de kazanamaz mıyım, diye 
düşünmüş, neredense eline bir rulet ma
kinesi geçirmiş, günlerce, aylarca işini, 

gücünü bırakmış, kendi kendine tecrübe
ler yapmış, sonra da elindekini, avucun
dakini satmış, savmış, birkaç yüz lira 
bulmuş ... Artık milyonlar kazanacak .. o 
hulya ile yola çıkmış, gece gündüz gözü
ne uyku girmemiş, trenden iner inmez, 
VZopurdan çıkar çıkmaz, elini, yüzünü 
yal~n yanlış ya yıkamış, ya hiç yıkama
da"l, hemen o akşam kazinoya koşmuş, 
sa'ondan iceri girer girmez gözleri ka
maşmış, ilkönce biraz şaşırmış, sonra yü
reği çarpa çarpa masaların birine sokul
m:ış, dah1 sonra .... Hemen gene o gece, 
o gece olmasa bile birkaç gün içinde bü
tü"l paralarını bitirmiş.. artık ellerinde, 
avuclarında ne varsa hepsini kaybettik
lerine mi, yoksa milyonlar kazanmak 
hulyasındaı~ uzak düştüklerine mi, neye 
yanacağını şaş.ıran biçareler ... 

Kimisiniu de harcamakla bitm~en pa
rası var. Her eğlenceden usanmış, hiç bi
rinden tat alamaz olmuş, kendi memle
ketinde de kumar oynıyacak yer yok. 
Şöyle beş on gün için, bir değişiklik ol
sun, diye buraya gelmiş. Ne mutlu böy
lelerine ... 

İşte şurada da iki genç. Acaba nişanlı 
mı? Pek benzemiyor .. yoksa günahkar 
ikt sevdalı mı? Belki de... Kocasından 

kaç:nış bir kadın, çocuklarını bırakmış 
hır b:ıba ... Fransızca konuşuyorlar ama 
belli ki Fransız değiller. Kem gözlerdE>n 
kurtulmak, dedikodudan uzak yaşamak 
ist<'mişler, kendi memleketlerinde barı
namamışlar, oradaki bütün bağları ko
pa::-nıışlar, yalnız birbirleri için, birbir
le"inin yanında yaşamak için buralara 
sığ•nmış, iki talisiz... Dudaklarının bir
birile bulustuğu ilk günü pek uğurlu 

saynu~ olacaklar ki öpüşmeden oyuna 
ba~larr.ıyorlnr. Zaten kumarbazların ço
ğu, kendilerine uğur getiren bir şey ta
şır: Küçük bir fil heykeli, eski bir para, 
bir taş parçası. .. Kimisi bunu çantasında 
sa ltlar, kimisi oyun oynarken fişlerinin 

arasına koyar. Bunlar da, uğur getirsin, 
diye, öpüşüyorlar; oyuna öyle başlıyorlar. 
Ke:ıdilerinf bakan, gülümsiyen bütün bu 
kalabalığa hiç aldırmıyorlnr. Oyunun or
tasında da, bekledikleri numaranın r.ık

ması için, dudakları helecanla, titriye 

YCDGll: Kemal Rqıb Eneon 

Bildiklerinizin ara
sında bir türlü bula
mıyorsunuz. Yüzüne 
bakıyorsunuz, göz 

göze gelince belki Sİ· 
zi o tanır, diye bek -

liyorsunuz. Bu da ol
madı: Size bakmıyor 

bile. Başını çevirdik
çe gözleri, sizinki .. 
lerle buluşmadan 

başka bir köşeye ka
yıyor. 

Düşünüyorsunuz, 

düşünüyorsunuz, ya

vaş yavaş adeta sinir
lenmeğe başlıyorsu -

nuz. Sonra bir aralık 
bir başkasının elin -
deki tiyatro ilanı gö

zünüze ilişiyor: Bul
duk işte... Dün ge -
ce tiyatroda gördüğü

titriye gene öyle birbirine uzanıyor ... nüz artistlerden birisi değil mi? Şimdi de 
Kazanınca bara gidiyorlar, içiyorlar, gelmiş, burada oyun oynuyor, oynar a ... 
dansediyorlar, tiyatroda bir köşeye çeki- Fakat onu burada bir kere daha görmek 
lip hem sevişiyorlar, hem de oyun seyre- size. şimdi kazinoda, oyun salonunda ol
diyorlar. Gündüzleri de gene onlara, duğunuzu unutturuyor, hayalinizde aı:ı

plajda oynaşırken, ormanda dolaşırken, J ıan bir başka diyara götürüyor, dün gece
deniz kenarındaki kahvelerden birinde ki piyeste onun başından geçenleri şimdi 
oturup çalgı dinlerken rasgeldiğim çok burada onunla beraber, yanyana yaşıyor
oluyordu. muşsunuz gibi geliyor ... O, dün akşam 

Günün birinde ikisinin de yüzlerini talisiz bir adamdı: Genç bir kadınla se
pek soluk, gözlerini çok sönük gördüm. vişmiş, evlenmiş; sonra kadın onu bıra
Gene sevişiyorlar, hep öyle herkesin ö- kıp bir başkasına kaçmıştı. Şimdi de san
nünde öpüşüyorlardı. Fakat ikisinde de ki gene o piyesi seyrediyormuş gıbi, ken
bitkin, kırgın bir hal vardı. Anladım: Pa- dinizi unutuyorsunuz; sanki gene 0 za
raJarı bitmişti. Kim bilir, mutlaka onlar vallı. biraz avunmak için, çektiği üzün
da bir yandan sevginin, bir yandan ku- tüyü biraz olsun unutmak için buraya 
mann verdiği baş dönmesi içinde bütün koşmuş, kumardan teselli arıyor. 
paralarını e.?l kısa bir zaman içinde kay- Arada bır yanına öteki artistler de ge
betmiş olacaklardı. Eskisi gibi oyun ma- liyor, konuşuyorlar, gülüşüyorlar. Tiyat
sasmın bir köşesine yanyana oturup bin- ro büsbütün gözünüzün önünde canlanı
lik, beş yüzlük banknotlarla her el oyu- yor, yalnız dekor değişmiş, daha büyti
na giremiyorlardı. Ayakta dolaşıyorlar, müş, daha zenginleşmiş. Dün gecekı acı
ar:ıda bir erkek yeleğinin cebinden, ka- lardaıı sonra şimdi nasıl böyle gülüşüp 
dm da çantasından beş franklık nikel bir konuştuğuna şaşarken birdenbire büs
p~r:ı çıkarıyor, yeşil çuhanın bir kenarı- bütün sinirleniyorsunuz. Yanındaki a
na koyuyordu. O zavallı nikel parçası bir damların içinde birisi var ki dün gece o
ümid dilencisi gibi birkaç dakika orada nunla aralarında neler olmuştu. Onun 
bekliyor, sonra ters bir numara çıkınca ilkörıce işlerini bozan, parasını çalan, 
öteki allı yeşilli fişlerle beraber (krup- sonra da karısını ayartan, kaçıran işte bu 
ye) nin önündeki delikten aşağıya yuvar- değil miydi? Hani bir aralık bçığaz boğa
lanıyordu... za gelmişler, öteki herif, bu zavallının 

Bu iki zavallı sevdalının başına daha ka .. ısını elinden aldıktan başka üstelik 
neler geldi, bilmem, birkaç gün sonra or- onu dövmeğ~ de kalkmıştı. 
tahkta hiç görünmez oldular... _ Ne de çabuk banştılar yahu!.. Ama 

. . · · · · · . . . dı asri adamlarmış ha ... 
Biraz daha ötede yaşlıca bir adam... Diyecek g!bi iken kendinizi topluyor, 

Bıraz kazanmış: Beyaz fişleri üstüste gülümsemeğc başlıyorsunuz ... 
dizmiş. kırmızılardan da gene öyle bir Kemal Ragıp Enson 
kule yapmış, yanında da yeşil renkli, da-
ha büyük yuvarlaklardan sekiz on tane 
var ... Keyli de yerinde: Sindire sindire 
sigarasını içiyor. Tam o aralık yanına bir 
kad:n yaklaşıyor, ağızdan kulağa fısılda
şıyorlar. Erkek kendini tutamıyor: 

-- Hepsini bitirdin mi? 

Diyor; yalnız bu kadarını duyabiliyor
sur:uz. Fakat adamcağızın önündeki ku
lel<>rden beyazını bozup içinden on beş 
yirmi franklık fişi, istemiye istemiye ona 
verdiğine bakılırsa anlaşılır ki kadın, ya
bn:1cı değildir, karısıdır ... Mutlaka başka 
masada oyırnmış, kendi parasını bitirince 
gelip kocasır.dan istiyor ... 

Biraz sonra adamcağızın talil tersine 
düner, bütün kazandıklarını kaybedeceği 
tutar. Kazır.onun kapısından çıkarken 

r.nmurdana homurdana: 
- Ne iyi kazanıyord4m. Sen geldin, 

par~ istedin... Oyunun uğurunu kaçır

dı:ı ! . 
Diye kar•sına söylendiğini duyanımız! .. 

64 yaşında! i atlet 
Kendi relıorunu kırdı 

Benim ~şim dostum kıttı. Karımın eşi S'>syet~ adamlığı yalan! , 
dostu boldu. Benim eşim dostum kendi Misafirler, kendileri çanak tutuyorlar--
hallerinde iyi insan~~rdı. K~rımın. eşi j dı, bir tanı-si daha söze karıştı: . . 
dostu ise bir alay zuppeden ıbarettı ve - Karısını Mahmudpaşadan gıydıren 
ben onlardan nefret ederdim. adamdan ne beklenir? 

Bir akşRm karımın züppe eş dostları e- - Muhterem zevcenizin otuz liraya 
vimize gelmişlerdi. Ben de mecburen bir- yaptırdığını -söylediği ayakkabları ver~ 
likte oturuyordum. Nasıl oldu bilmem bir siye beş liraya yaptırmış olduğunu ve 
aralık içlerinden biri: Onur, dedi; namus, hatta iki lirasını altı aydanberi hala öd~ 
dedi; doğruluk, dedi; söz sözü açtı. Baş- mcdiğini bıliyorum. Yok ayıblamıyonım 
kaı:ıı atıldı: ama yalan söyliyenlerden nefret edenler 

- Monşer, dedi, ömrümde yalan söy- vardır da .. 
lemedim ve yalan söyliyenlerden nefret Kadınlardan biri yerinden kalktı: 
ederim. - Benim kocam böyle bir adam olsa 

Sordum: bir gün beraber yaşamam, ayrılırım. 
- Ciddi mi söylüyorsunuz? - Böyle adam olup olmadığını bil· 
- Rica ederim. Israr ederseniz haka- m<>m, fakat kocanızdan ayrılmakla çok 

ret telakki edeceğim .. ben ancak bir tek iy; etmiş olursunuz. Zevciniz bir dolan• 
- ·· ı · dırıcıdır. Bir dolandırıcının karısı olma1' soz soy enrr.. 
- Ya, demek siz yalan söyliyenlerden ta hiç şere.fli bir şey değildir. Gerçi bulll-

nefret edersiniz öyle mi? ları söylemek doğru değil, ama yalan 
_ İğrenirim. söylesem benden de nefret ederler de .. 
Karım o aralık, Mahmudpaşada bir Karım duramadı: 

şapkacıya yaptırmış o1duğu bir şapkayı - Artık fazla geliyorsun! 
mic-afirlerine gösteriyordu: -- Yok karıcığım darılma, bayanın 

- Beyoğlunda bir şapkacım var, dedi, saçlarının takma olduğunu ben bilmiyor· 
on:ı yirmi sekiz liraya yaptırdım. dum, senden duydum. Şu bayanın muh· 

Derhal atıldım: terem zevcinin de dolandırıcı olduğunu 
- Bay senden nefret etmesin karıcı- söyliyen gene sensin, şimdi neye bana çı• 

ğım dedim, doğruyu söylesene, Mah- kışıyorsun yalancı! 
mudpaşadR dört liraya yaptırmış değil Misafirler hep birden ayağa kalktılar .• 
mısin? gidiyorlardı. 

Yalan söyliyenden nefret edene göz - Defoh.:n, dedim, gerçi usulen güle 
ucile baktım; yüzü tadsız bir şekil al- gülf' gene buyurun demem icab eder ama-
mıştı. yalan söylemekten artık vazgeçtim. 

- Yüzünüzün bu şekli hiç hoşuma git- Karım dona üalmıştı: 
medi, dedim, çok çirkin; çok bayağı olu- - Sen bayağı bir adamsın? 
yorsun uz. 

- Monşer. 

- Vallahi bilmme. İhtimal dün akşam-
ki içkinin tesiridir. 

- Diin akşamki içki mi, Beyoğlunda 

bir barda ancak bir viski almıştım. 
- Siz krndi kendinizden nefret etmi-

yor musunuz? 
- NE> saçmalıyorsunuz monşer? 
- SacnıaJamıyorum. Yalan söylüyor-

SU"'IUZ da .. dün akşam ben sizi Balıkpa'!:a
nnda meyhanede gördüm. Doğruyu söy
lememin sebebi benden nefret etmeme
niz içindir. 

Miı::afir kadınlardan biri yüzünü bu
ruşturdu: 

- Ne bayağı bir konuşma, başıma ağrı 
geldi. 

Ona döndüm: 
- Konuşmamızın başınızı ağrıttığını 

zannetmiyorum bayan, bu ağrıya ihtimal 
takma saçlarınızın ağırlığı sebeb olmuş
tur. Çıkanp masanın üzerine koyabilir-
siniz. 

- Bayağı adam. 
Güldüm. 
- Memnun oldum, yalan söylemiyor

sunuz.. içinizden doğanı söylemeniz ne 
iyf. 

Bir başka erkek misafir söze karıştı: 
- Benim gibi bir sosyete adamı, yanın

da bu tarzda konuşulmasına tahammül 
edemez. 

Dedi: 
- Olabilir, aksini iddia etmem, 

sen bana ne yapabilirsin ki! 
- Hemen buradan giderim 
- Nereye? 

- Ben bilirim nereye gideceğin\. 

fakat 

- Annenin evine mi, hani şu zengin· 
]erden Ali beyefendinin zevceleri değil 
mi? 

- Beğenmedin mi? 
- Hayır beğenmedim değil, fakat sen 

gittiğin zaman meşhur zenginlerden Ali 
beyin zevcesine benim evden öteberi ta
şınmasına müsaade edilmiyeeektir de.. 
orada aç ve parasız kalman ir tımalini dü
şünüyorum. Bunu söylemezdim ••ra, .e
nin dostlarının hatırları i;in süylüyo
rum . onlar yalan söyliyenlerden nefret 
ederler. 

- Ben bir daha bu adamlann, "bu ka
dınların yüzlerine nasıl bakacağım?. 

- Merak etme, onlar da bir daha senin 
yüzüne bakmak istemiyecekler, hem böy
le dzha iyi. Saadetimiz için! 

- Ne saadet yarabbim. 
- Sen bilirsin, şimdi sokağa çıkıyo-

rum. Yarım saat sonra eve döneceğim. 

İstemiyorsan o zamana kadar gidebilir
sin, yok istiyorsan kalırsın. 
Şapkamı giydim, sokağa çıktım. Yar 

rıM saat sonra eve döndüğüm zaman ka
nın evde idi ve hiçbir şey olmamış gibi 
beni güler yüzle karşıladı. 

Karşınızdaki masada da bir 
v~ı·: 

~şkası 

Yalan söyliyenlerden nefret ederim di
yene döndüm: 

Oxford üniversitesi antrenörü Tlıomas - Baydan nefret etmiyor mmunuz? 
64 yaşındadır. Ve geçenle~de 5 mU mu - Bakın yalan söylüyor. Sosyete adamıyım 
kav_em~t koşusunda kendı re~orunu . 15 demeıi büyük bir yalan, hiçbir sosyete 
sanıye ıle kırarak b~ ~esafevı 34 dakika,, adamı, kansını döver mi, halbuki bayın 
28 saniyede katetmiştır. karısını dövdüiünü herkes bilir. Demek 

Çok şükür artık onun eşinden, dostun
dan da kurtulmuştum. 

'lüppelerden kurtulduktan, her şey 
yC\luna girdikten sonra ben de kör kadı 
doğruluğundan vazgeçtim. Yalan söyle
meden yaşamak imkanını bulamamıştım. 

- - Tanıyacağım ama, 
gordüm? .. 

Diye düşünürsünüz ... 

acaba nerede 

1ımet Hulı1ri 
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Tunuslu Arablar na
zarlık olarak ü~erine 
uç tane at nalı çakıl
mış deve kuşu yumur-

tası takarlar. 

Danlmarkada ltağıd

dan süt aablır. Bunlar 
• sıcak suya atıldı mı, 
. erir ye süt olur. 

Bir Alman General'nin nüktesi 
Almanlar, 5 ağustos 1914 de Belçika 

hududundaki küçük Vize kasabasını zap
•tettikleri zaman, Fon Der Golç Paşa c Vi
ze• kelimesile nükte yaparak: 

Lawrenee Tibbett 
sesinin güzeıliğini 
ve kudretini 

h.faza etmek için 
günde yuz defa 
" Blah ! ,, diye bay• 
kırar. 

- Almanlar, Belçikaya girmek için 
cvize:t aldılar, demiştir. 

lnaan yiyen tath su bahGı 
Cenubi Amerika suıarında bulunur. 
Gayet kuvveill ağzı Te ustura gibi 
dişleri vardır. insana hücum eder. 
Bir yerini dişleyip te kan çıkardı mı, 
kokusunu alan yiizlerce eşi kurban-

Sabık Bulgar kralL Ferdinand 1861 de Avusturyada doğmuştur. Ba
bası bir Almandı. Annesi bir P'ransızdı. Avusturya ordusunda asker
liğini yaptı ve 1887 de Bulgar kralı ilan edildL 1918 de de hal'olundu. 

larının üzerine üşüşürler . 

.. ::;~~~~~~:·~~i·;·y;p!·y;;1·~d;k·1···1~cl;'[T .. ô·i;~;b·ii.ii;·i·~1·~-~-b~id;~·A~~~p~~~ 

ı - Poı:: IBıfUt fllrke&mm mldirü aua
Tlniae: 
- Eler ııin&J1 nktmde ~ezsek, 
koablratta ,.,_ alır I* tMmiaat mad
deııl de ftl'. '61~ 1-1 fide.ete 
mvldedlr dellklk, WM1L Ben cit, ı.n

fUU Mr ı69den .... bet illeı" D8l1l 
PU.rec' .... 

t - Mua'rin 9ld&r1 JUkanfa. Udar taklb 
ettl. BiMna tıRüade H~e rMladı: 
- ljinıdl anlarsın. ANıda lter ikinizin 
de kollUftulllnuu ü.'rdaı. dedi. .. 

'I - Be&ıeJ Ml&Ull a.rtne ift07Ü 09lUE

ladı lıe ...ıı ........ 

" n ' m ıtettiyl Ukönce Heale> 'i sor
~ e ti. 

2 - .Mua'fkı ?nfaat yerine gittıfi 
zaman öğle vakti 1dl. Yemek za
manı olnıuştu. Amele kantinde yemelt 
ytrordu. MuaTiıı iş bürosunun dıtmdaı 
durdu. ve dillled' 

5 - Muavin dalla. faııla bir şey söyllye
:ıneınlttl. Çünkü ustabaşı arkadan :ıruv
vetll bir darbe 1Jıdirm1ftl. · 

" - Bir dakika sonra. za?allı mnvın 
:terde cansız "Yatıyordu. 

10 - Mfi!ettif buldulu bir şeye bakar
ken Healey §Öyle anlatıyordu: 

- Muavin, işlerin nasıl gittiğini anla
mak için geldi. Damın ti\ kenarına ka

dar ilerledi. Kendisine bir şey soylemeğe 

vakit kalmadı. MUdhlş bir rüzgar kop

tu. Bir gürültii işittik. Uçmuştu zavallı .. 

çok feci bir kaza. Gördüğüm manzara 

hlUf'ı gozlerlmin önünden gitmiyor Bi

çare ıenç dikkatsizliğine kurban 

&itti. 

3 - Healey ustab&,f1Ja dlyorcıu .Ki: 

- Bir haUa. :U.dar da1'a işleri at.aatır
sanım 50 İngiliz H.raaı daha var. İt\e yir
mi Ura. 

6 - Ustabafı: 

- Çok ~yler biliyordu. İşin sonunda 
hapis te var. Halbuki yukarıdan aşa

ğıya attık :mı, öldürdüğümüzü kim 

anlar. Kazadır deriz. Olur biter, de
di. 

• 
p olis müfettişi Dealey'in sözlerini ita· 

tını sallıyarak sonuna kadar dinledi. 

Soua üıeriae dikkatle röz ıeadirdl. Da· 

lla senra ılışarıya, da•a çıktı. Cesedin 

neretlen Te nasll difJllüş olabileceğini 
bir daha tedkik etti. Damdaki tedkikJe

rinl bitirdikten senra kararını nrmiştJ. 

Kaıa falan masaldan ibaretti. Ortada 

mükemmel bir kasıl nrdı. Muavin kaza
en düşmemiş, kasdea Öldürühnqtü ve 

Bealey'in 1"ı öldürme hadise ile çok ya

in• hir alikaın nrdı. Bir iki dakika 5011• 

ra da Healey ile ustabaşıyı yakaladı ve 
ellerine kelepçeleri Turdu. 

Yukarıdaki ~imleri iyice ıözden re

çiriniz. Bu takdirde ıöreceksiniz ki Hea

ley ile ustabatı mühim bir ıtoktayı unut

muşlardır. Müfettiş ha noktayı nasal 

keşfetti. Bunu siz de bulabilirsiniz. Bu

lamazsanız 13 üncü sayfaya bakınız. 

• 

İngiltereden ayrılırken 
Benzetmek gibi o~masın amma, ben de Kral Edward 
m;sillii, bir daha dönmemek üzere Manş denizinde çal
kana çalkana lngiltere adasını gözden kaybediyorudm 

Y cuan: Vaıli Rıza Zobtı 

Londradak.i misafirliğimiz tamam ol
muştu. Bir pazar sabahı erkende_n, yedi
yi on üç geçe kalkan trenle İngiltereyc 
veda edecektik. 

Pazar sabahları pek az taksi çalışır
mış. Bunu bilmediğimiz için akşamdan 
ısmarlamak aklımıza gelmedi. Sabah, sa
at altı. Her şeyimiz hazır. Ama bir oto
mobil bulmak, piyango vurmakla müsa
vi. İmkansızlık içinde bunalmış bir hal
d~ saat tam yediye kadar sağa, sola baş 
vurduk Garsonlar bir taraftan, biz öbür 

taraftan sokakları kestirdik. Geçenlere 
seslendik. Her taraf ta sımsıkı öyle ka
palı ki. Sanki bütün halk şehri terketmış, 
koskoca Londrada tek f erd kalmamış. 

Bugün pazar olduğu için Londrad:ın 
Duvr'a bir tren gidiyor. Kaçırdık mı, bu
gün de burada kaldık demektir ki: Bu da 
hesabımıza elvermiyordu. Nihayet tr~

nin kalkmasına on beş dakika kala b:r 
taksi bulundu. Bavullarımızı ve kendiml
zi içine dar attık. cAman şoför sür!..> So
ğukkanlı !ngiliz, cYes> diyor ama, kılını 
da kıpırdattığı yok. 

cLondra:t da, birçok medeni milletlerin 
ynşadıkları şehirlerde olduğu gibi, sokak 
b:ışlarında işaret lambaları vardır. Bu 
lambalar otomatiktir. Üç renk üzere ya-
1ııır: Sarı, kırmızı, yeşil. Sarı: cDikkat'• 
demektir. Kırmızı yanarsa: Yolun kapalı 

olduğu anlaşılır. Yeşil ışığını gösterince 
cgeçebilirsiniz!:t manası çıkar. Bunlar a
yarlıdır. Muayyen müddet yanarlar \'e 
sönerler. 

Trene yetişme dakikalarımız o kadar 
az ki: Ha kaçtı, ha kaçıyor. Onun için, 
yarış kayıklarındaki dümencinin, kürek
çilerle beraber bir ileri, bir geri gitmesi 

gibi, biz de otomobilin içinde öne, arkaya 
sallanıyor, dervişler gibi .aman Allah, 
ha gayret!> diye zikredip duruyo:-uz. 
Böyle «heycmolla, yısa!• ile ilerlerken 

yolumuz bir dörtyol ağzına geldi. Tam o 
csnac.fu işaret lambasının kırmızı işareti 

yanmaz mı? Şoför hemen .stop> etti. Pa-
l zar olduğu için sokaklarda tek ferdi afe-

ı ide yok. Lambaların ayarını pazar diye 
ilC'ğiştirecekler değil ya. Onlar gene za
n-.anında sönüp, zamanında yanmada. 
Kafamı otomobilin penceresinden çı

kardım. Sağa baktım, sola göz attım: Ne 
gelen var ne giden. Kuş uçmaz kervan 
ge~mez bir vadi gibi. Ama şoför de lam-

balar gibi otomatik. Kırmızıyı görünce 

l 
czmk!> ettı durdu. Bizim küçük tercüma
na ışmar ettik. cAman treni kaçıracağız. 
Şu herife söyle; etrafta kimseler yok, na
file beklemesin!• dedik. 

O da ona söylemiş: cRica ederim, nafi
le beklemiyelim. Trene yetişmek için va
kıt yok!.. Herif ağzında sigarası, arka
sına dönmeğe bile lüzum görmeden, dir
seği direksiyonda dayalı: cMiyav miyav. 
aıye bir şeyler söyledi. Ne dediiini anla-

m:ıdıın ama, söyleyiş tarzından sadrc şi
fa verir bir şey olmadığı belliydi. Tı cns 
vakit yok ama, şehirde seyrüseferııı bır 
n:zamı var!> demiş. Tabıi hepimiz ı:t'i

e'!>kem!> .. clsıramadığın eli öp!:t diyC' '-Jr 
SÖ7. vardır. Biz de onun gibi, şoföre mt'-

ram anlatıp hareket ettiremiyecegimizl 
a"llayınca, hep bir ağızdan takdirata baş
ladık: cBa!>: biz. olsaydık, dınlemC'z ge-

çerdik. Halbuki herif İngiliz; nizam ve 
intizam bakımından ... ilh:t gibi bir ta
kım laflar .. 

Nihayet lamba yeşile döndü. Biz de 
yolumuza revan olabildik. Az gittik, uz 
gittik. Daradar istasyona gelebildık. Bi
let nerede satılır? Duvr'a giden trt:n ne
re::Jen kalk3r. Fesübhanallah, bilen yok!!. 

Çıldıracağız. Sağa koşarız: cBurası d~

ği!!:t derler. Sola hamle ederiz: Y:a.nlır 
geldiniz!• diye terslerler .. Resmi elbiselı 
tren memurları, eli bavullu yol..:uiar 
çokçek arabası içinde yemiş gezdin''l is
tasyon satıcıları, başında cışgırlak gibi 
k,iUıhlarile nöbet bekliyen polisler. llı9 
kimse, bu saatte Duvr istikametine gı-

den trenin nereden kalktığını bilmıyor!! 
Ucu bucağı görünmez istasyon binasının 
ıç:nde, dolab beygiri gibi, oradan oıaıa 
koşmaktan başım döndü. Nihayet bir po

lis halimize acımış olacak ki: Önümüze 
düştü. Sora sora - Bağdadı değil amma -
bineceğimiz treni bulabildik. Vagondan 
içeri adımımızı atmıştık ki: Lokomotif te 
cuüüt.> dedi, o hırhya, biz homur daya 
yola çıktık. 

Nihayet Duvr.. Gümrükte çok sorgıa 

sual olmadı. Yalnız birer kağıd doldur
duk. Böylelikle gümrüğün kayıd katib
liğini de bizlere yaptırmış oldular. Alelıl
sul bavullarımızı tebeşirliyerek vapura 
girmemize müsaade ettiler. 

Şair Ahmed Paşanın: cBir vakit ulur 
k; derler, o da bir zaman imiş• mısramı, 
vapur hareket ederken, şöyle bir söyleyi
verdim. Öyle ya, yaş ilerledi. Bu yabancı 
yf'rlerde uzun uzun seyahatler gençlikte 
edilecek haltlardan. Saça ak düşünce, 

gözler her §eyi kara görüyor. Şekspirl 

doğuran bu memleketi, vapurun güver
tesinden uzun uı,ıın seyrettim. Benze~ 
mek gibi olmasın amma, ben de kral Ecl
ward misillu, bir daha dönmemek uzere 
Manş denizinde çalkalana çalkalana tn-

1 giliz adasını gözden kaybediyordum ... 
Vasfi R. Zobu 

Hapishane civarında bir 
kaçakçı tutuldu 

Hapishane civarında dolaşan Pikrar is
minde bir kaçakçı yakalanmıştır. Suçlu
nun, kaçakçılık suçundan içeride malı -
ktım yatan oğln Pito vasıtasile, hapisha
neye kaçak eşya soktağu iddia edılmek -
tedir. Alemdar polis merkezi tarafından 
hadise etrafında tahkikat yapılmaktadtr. 



JI. . .. • 

Bir san'at eseri, sadece üılubunda ki, tahlil ve taıvirindeki derinlik, 
incelik ve hakikaten benzerlikle ölçülebilir. Bundan çıkan netice de 
ondan tecessüs yolile değil, sadece hayranlık yolile kütleleri heye -
canlandırmasını emreder. Bu emir, bedii heyecanın emridir. Yalnız 

bu ıe.i iıitelim vo bu aeıi İ§İttirelim. 

Yazan: Halid Fahri Ozanaoy 

Terfian Ankara Nümune hutaılesi fff!r
tabibliğine tayin ~en Cerrahpap hu-
tanesi sertabibi 
Rüşdü Çapçıdan 

inhilal eden Cer • 
rahpaşa sertabib • 
liğine Haseki has -
tanesi entaniye 
mütehassısı ve la
bora tuar şefi E -

Halk masalları ne hoş masallardır! Ço- ve tasvirindeki derinlik, incelik ve haki- sad tayin olun • 
cu ken hepimiz ninelerimizden bunların kate benzerlikle ölçülebilir. San'at eseri- muştur. 
çe dlcrini dinledik. Biraz büyüyüp ipti- ni:ı bu yüce telakkisinden çıkan netice Cerrahpaşa has -
daıyede veya rüşdiyede eski harflerle az de, onun tecessüs yolile değil, sadece hay- tanesinin yeni ser
çok okumağı öğrenince de, acem basma:sı ranlık yolilc kütleleri heyecanlandırma- tabibi selefi Rüş- Entaniye mfltetıassısı 
muk vva knblı hikaye kitablarında bu fımı emreder. Bu emir, bedii heyecanın dü Çapçı gıbi tıb Esad 
m l rın, içine şiirler karışık olanları- emridir. Yalnız bu sesi işitelim ve bu s<!si aleminde olduğu kadar idarecilikte de 
nı dn. deta czberliyerek belledik. Zaten 1 işit tirelim. şöhret bulmuş bir zattır. Evvelce Fakül-
o z manlar çocukların, ekseri büyükler Halid Fahri Ozansoy te muayenehanesini idare etmiş ve uzun 
gibi, muhayyelesını gıdalandıracak başka seneler emrazı zühreviye müfettişliği.n-
hc can membalan pek yoktu. Yalmz Bir fıkra ve bir düşünce de bulunmuş ve nihayet Haseki hasta -
şimdiki sinemanın yerine karagöz ve bir nesine sertabib tayin edilmiştir. 9 se _ 
dE ceye kadar orta oyunu ile meddah Yücel ismindeki rençlik mecmua - nelik sertabibliği zamanında Haseki has-

smda da (l Edebi hatıralar, haberler, nükte- t · · Ad t 
ayrıca alaka ve tecessüsümüzü uyandıra- ıerı> başlığı altında benim şahsıma karşı bir anesı.ru a e a yeni baştan tesis etmiş, vi-
bili:~rordu. Hepsinde de aşağı yukarı, Ke- fıkra karalamışlar. Karalıyanın imzası yok! ran hır halde bulunan hastane binasının 
rem ıle Aslı, yahud Ferhad ile Şirin ef- I la~~ız ya:ı.dıtı soğuk ve uydu~m~ tı:'ber, es· tamir ve modem bir hale ifrağ edilmesi
s:ın~lerindeki cAldı sazı eline bakalım kllığı kadar aşağılık bir esprı! lıhtımal bu- ne amil olmuş, bazı ilaveler yaptırarak 
ne söyledi!> istifhamı hemen hemen bil- na cevab .vermeğe detmemı. Ancak rittikc;e hastane kadrosunu 300 yatağa çıkarma-
t .. 1 _k 1 d" ~; 1 d'ğ' satrın halini alan bu tariz cereyanını bir de- ğa muvaffak olınuc.tur. 
u:ı a.a amızın top anıp u6 .. m en ı 1 receye kadar önJemek n acı bir hakikati ~· 

nokta idi. Mesela Karagözde miyiz, Kanlı onaya TUmıak ~tn Yücel'in 0 fıkrasına <'f'- Rüsdü Çapçı ile Esad vaktile Haseki 
Nigar oyununda bütün çocuklar merıık- 1 vab vermek !~zumunu hissediyorum. hastanesinde birlikte bulunmuşlar ve 0 
tan çaUardık: Acaba Hacivad mı belalı e- B~ndan Y~ sene eneı Ankarada bir ,.. zaman hastane sertabibi bulunan Nured
ve erken girecek yoksa Karagöz mü? Kol debıyat muallimleri kongresi açılmıştı. l\lu· dinin tababette olduğu gibi idarede de 

. .. .. .. • • • ı alllm olarak ben de oraya (itmiştim. Bir ak- ·· t d'ğ' t k 'k 
dcı;ıırı. ~rulunce hangısı daha evvel da- ı ş:ım Ankarada bir salaş tiyatroda çıngırak.! g~s er ı ı . e nı usullerden istifade ct-
~·ag: yıyıp çırçıplak sokağa atılacak? Or- ı ıar çalarak Baykuş piyesini oynıyacaklarmı mışicr, aynı zamanda profesör Akil Mulı
ta oyununda da, meddahta da aşağı yu- ilan ediyorlardı. Arkadaşım romancı Es:ıd tarın asistanlığını yapmışlardır. 
karı buna yakın merak ve endişeler için- 1 l\tah~dla ~u _ ipt.idai temsili menetmek iste· E:;adın Haseki hastanesinde olduğu gi
de sabırsızlıkla oyunun veya hikayenin d~. Sozumuzu tıyat~o müste<:l~ine dinlete· bi Ccrrahpa sertabibliğinde de mu _ 

mıyerek kara kota muracaat ettık. Cevab O· f r k 1 y •• 

safhalarını beklerdik! ıarak ta: va _a o ac:ıgı şuphesizdir. Kıymetli dok-
Nc ise, o zamanlan düşündükçe gene - Madem ki matbu bir eseri alıp oynıya- torumuzu tebrik ederiz. 

t\hmed Mit~t efendiye rahmet okuyo- caklar. Sirkat sayılmaz. Oynıyabilirler! Rüşdü Ç~çıya gelince, o daha kısa 
m-rı Hiç olmazsa efendi hazretleri biraz Cevabını aldık. Bu vak'ayı, hakkı telifin bir miiddet İstanbulda kaldıktan sonra 
daha etraflıca biraz daha değişik masal- anlaşılmadığı mevzuu etrafmda evvelce bu Ankaraya yeni vazifesine gidecektir 
kırla ve az ç~k roman çerçevesi içinde ı ütunJarda hatıra olarak yazmıştım. j te . 

kl d b klı sakallıları da ala-l l'ücel muharriri de bu vak'ayı hatırlatmak ou·· n beş ) _aza oldu ~ocu arı a, . ıyı A ve . . 
1 

~ istemişti. Fakat tamamile uydurarak. Söz ele '{ 
kalandırmak ımkanını bulabılmış. Vakıa 1 ben tiyatroda prova yapan aktorleri sus
onunkiler de nz çok cAldı sazı eline> tar- tunnak için sahneye atılmışım, ağız kavgası 
zında ama hiç değilse halk masallannda yapmışm1, ınaıhalle çoculdarı da on kunı~a 
bl .. yenilik, bir asrilik, bir Avrupalılık tiyatroya girerek orun başladı sanmışlar! O 

• , ~ece Esad Mahmud da akşamki muallim 
~·apı tır. Yoksa 0 olmasaydı, bundan kırk, toplantısında bWlu anlatarak yeni bir tuluat 

Bir asansörcü as ~nsörle 
demir parmaklık 

arası-:da kal.:ı 

Bu mikdara 10 kişiden az işçi çalıştıran müesseselerdeki 
işçiler dahil değil, talimatname hakkındaki mühlet bitti 

İş yerlerinin dahili nizamname hazırlıya- ı vasaU olarak 4-5 1K1 mm.taka A-
rak if da1resl şeflikleri.ne vermeleri için veri- mirliği.ne müracaat etmekte ?e muh· 
len mühlet nihayet bulmuştur. Dahil! tall- tellt §ikAyetıerde bulunmaktadırlar. An· 
matnamelerlnl vermlyenler henüz tesbit e- cak iş daireslnce yapüan tedtıklerdt 
dllememl§tlr. Bugünden itibaren verilen da- ekseriyetle şl.k!\yetçllertn haksız olduğı 
hlli talimatnamelerin tasnlfine başlanmış meydana çıkarılmaktadır. İstanbulda 20-~ 
bulunmaktadır. bin kad'lr Jşçi mevcud olup İstanbul 1§ dal· 
İstanbuldakl l.ş yerlerinin sayısı 2 blnl aş- resine bağlı Bursa gibi civo.r vilayetlerdeki· 

Uğı halde talimatname verenlerin bu mlk- !erle beraber 30-35 bine ballğ olmaktadır. İş. 
dardan bir hayll az olduğu evrak tomarla- çinin en ziyade tekAsüf ettiği iş yerleri tfitüı 
rından anlaşılmaktıidır. Mıiddetın hitam depolan, nakllye ve inşaat yerleridir. İnhl· 
bulmuş olmasına rağmen bugünler zarfında sarlar idaresinde çalışanların mlkdan 10 tıı. 

dı:ıhlli tallmatnameslnl iş dairesine getiren- ne varmaktadır. Maamafih bu işçi yekftnla
ler olursa bunların gectkmeslndekl mazeret rı sırf 1ş kanunu mucibince 10 kişlden fazlı 
bölge şentğfnce makul görüldüğü takdirde işçisi. bulunan yerlere aid olup münferld ça· 
k bul edllecek, fakat bir ay kadar süreceği lıştırılanlarıa J'._ekiinu 10 dan aşağı olan atöl· 
tahmin edilen tasnif işinde müracaat etme- ye ve buna mumasll iş yerleri ve l.şçi aded· 
nılş olanlar hakkında adil takibat yapıla- lert tesbit edilen bu mlkdarlara dahll de-
caktır. ğlldlr. 

. En ziyade şlkAyette bulunan işçiler mey. 
Iş dal.relerinin teşekkfilündenbert hergün .slmllk işlerde ~anlardır. ........ .._, _.,. ..... ~ 
Bulgaristanın 

Üzüm ihracatı 
Bulgarlstfrun sofra ilziıınlerlle meyva ve 

sebze iliracatı günden güne inkişaf etmek
tedir. Bu ihracatın mühim bir kısmı. büyük 
Avrupa şehirlerlle Büyuk Britanyaya yapü
maktadır. 

İhracat, bu sene 7600 vagona ballğ ol
maktadır. Her vagonla 5.50 ton üzüm lhrac 
edildiğine gore, ihracat mikdarı 41.800 ton 
olarak tesblt edilmektedir. 
Avrupanın yühk üzum idhaHitı 150.000 ton 

olarak tesbıt edllmiştlr. Bulgarlstanm bunun 
tıçte birine yakın bl.r mlkdarını ihrac etti
ğine göre, Türkiye bağcılığının biraz inkl-. 
şafı. biraz da reklA.m yapmak suretile üziım
lerimize iyi mahrecler bulunabUeceği muhak
kak o.ddedllmektedlr. 

ltriyatcılann bir temennisi 

Almany:ıdan ldhalf1t yapan tacirler, Cum
huriyet Merkez Bankası tarafından, yaptık
ları kredi ldhalfıtının bedellnl 3 ny zarfında 1 

bctemcğe mecbur tutulmaktadırlar. Halbuki •, 
blınl:ır Almanyada muamele yaptıkları miı-

ita/ya yumurtadan 
GDmrilk alacak 
İtalyada devalüasyondan sonra kaldırılan 

yumurta gümrülı: resmini, federal he;yet, ye
niden, kental başına 15 frank olarak tesbU 
etmiştir. 

.slanbul i)orsası kapan1, 
fiatları 8 - 12-1937 
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15.76 
elli yı evvel Şah.meran, Billur Köşk ve mevzuu bulmuş! 
Binbir gece masallarından başka masal-

1 

Bir kere Esad Mahmud, hakkı telifin ı,;it
Jarn kolay kol~y alfıka bağlıya~azdık. nenm~~ne ve bö~Ie maddi bir menfaat be~
'Nasıl ki o devırdc Namık Kemalın Re- lemedığı halde bır muharrlrhı arzusu hila-

esseselerle, altı ayda ödemek üzere anlaşmış- ı 
brdır. Geçenlerde, bazı ziımrelerln, müraca-

Dün şehrın muhtelif ye 1 . d h ntlan üzerine, vaziyetleri tedklk edUerek Berlln 
kaza olmu t . r enn e eş allı ayda öd~melerlne mii5aade edilmiştir 1 Vİ.?10-.a 

1.9d~ 1.98'36 
4.:ı!l7S 4.2192 

.~ ur· 1 Almnnyadan lbtidai madde ldbal eden ıtri-
1 

Budapefte 
1 - Şofor Mehmed Altan idaresındnki yt> tcılar da, bu vAdenln altı aya çıkarüma- 1 Butreo 

3160 numaralı otomobil Kumkapı cadde- sını ısterneğe ve bu hususta Vekruete müra.

1 

BeJcrad 

4 0184 
106 6775 

4.02 
106.1.l 

' ı m· .... 7J6ll M.52 ca·1 ade Ek.remin Samipaşazade Sezai-ı fına eserinin kepaze edilerek temsil ed ıne 1 
• ' kızmış, o düşünce ile bu hidise7i anlatmıştı. 

n :ı ve Nabızade Nazımın maruf roman- rakat sahneye hücum eden kimse yokta. 
!arını okuyanlar ve hakikaten zevk du- Bu yatanı ba soğuk nÜkteyi yazan uyda
yanlar okur yazarlar arasında yüzde yir- ruyer. 
mi ise Mithat efendiyi okumak değil, a- ikinci teessüre layık cihet te_._Yücel'deki 
detu hatmedenler yüzde dok.sandı. Ne- ba heveskir ve müptedi kalemin yazısına şu 
den? Çünkü, Mithat efendinin romanla- türkçeden başka, her te1e benziyen cünıle 

sinden geçerken 15 yaşında Fahriye adlı cant etmeğe knrar vermişlerdir. 1 Yolı:ohama 
Moslı:on 

bir kıza çarparak yaralamıstır. Türk borcu tahvilleri yülcseliyor • 1 Btokholm 
2 - Berber Abdülvahid idaresindeki Tiırk borcu tahvlllerl, bir iki gündür yük-

hususi otomobil ile Saraçhanebaşından sclmektedir. Evvelki akşam 14.40 lirada ta-, 
geçerken Karagümrükte oturan Azize mmmış olan tahviller, dün 25 kuruş daha 
adlı bir kadına çarparak yaralamıştır. yükselerek munmele görmüş ve 14.65 llrada 

2.,47; 2.74&, 
~3 595 23.585 
~ ı J.t2 s.1os4 

ESHAM 

ile başlamaşıdır: a.Dalid Fahri bazan ne baht 
rı:ıda her şeyden evvel tecessüs alakası sızdır, hoş ekseriya da diyeblliriz.11 

3 - Vatman İbrahim Karatepe idare _ knpnnmıştır. 
Altın da dün bl.r kuruş daha yükselmiş, 

okuyucuları büyülüyordu. Edebiyatı Ce- A çocufum! Benim ekseriya bahtsız oldu
di:ie romanları ise ancak bir kısım genç- tumu nereden tahmin ediyorsun! Bir baht
leri yavaş yavaş kendi tahlil ve tasvir- sızlıtmı varsa, böyle .enin sfbi mekteb sı
deki incelik ve derinlıklerine çekebili- ralarmda bile terbiyeyi öiftnmemiş bir ta-

sindeki tramvay arabası Fenerbahçe borsa haricinde sarraflarda 1113 kuruşa alı-
stadyomu önünde Muharremin arabasına nıp 1115 kuruşa satümıştır. 

çarpmıştır. Fmdıklannuz isviçrede rağbet 
4 - Mustafa Atec:: isminde biri ida _ 

lebe mevcud oldufunu anlamamdır. Bir ede
yordu. 

7 buluyor 
resindeki 12 numaralı motosikletle Kadı-

d 1908 · k ı·b biyatçı sıfatile delil, her şeyden evvel bir 
Bunun arkasın an ın ı a ı, ikinci mualtim sıfatlle ııenln kendinden büyiiklerl· 

meşrutiyet yılları, milliyet cereyanı, Ci- ne karşı besledlttn ba hiirmetsmlğ'e acıyo.. 
han h::ırbi, İstiklal harbi ve nihayet bil- rum. tnandıtın ve belki hürmet ettifin öt
tün parlaklığı ile Cumhuriyet rejimi gel- retmenlerln T1U'S& onlara sor: herhalde sana 
.eli. Her sahada olduğu gibi edebiyat sa- zeünın vasıtası olan kalemlo idi bir odun 
h d d · h parqası olmadıtım söyli;receklerdir. Yazık 
asın a a mü im adımlar atıldı. Fakat ki Yücel ribl pr:lde bir gen\'litln fikir ve his 

ne Y3"lk ki ne dün, ne bugün tamamile orcanı olmak limn relen bir mecmuada se
cAldı azı eline bakalım ne söyledi!• mık- nin kırata düşük kalemine de sayfa &J'U'Dllt

natısının ibresi kırılmadı. Bugün bile bir ıar! Ne diyeyim, böyle imzasız bir yazıyı 
kısım edebiyatçılar ve bunların arasında neşrederken demek kJ l:Ji ile kötüyü, rüzel 
en gençlerı bile zaman zaman bu ibreyi De çirkini, zarif nükte, kaba tarizi daha on
.kımıldatmaktan geri durmuyorlar ve lar da tefrik edememişler ve bu yazıyı ta
san'at hareketlerini azami derecede bir mamlle kendllerine mal etmişler! Halbuki 

b.,_ fl kl razete çıkarmak, sadece bir imtiyaz almak 
ı~ra ı a tedkike kalkan herhangi sa- işi delildir. Edeb, erkin ve ltilhusa rençhfe 

mı mi münE::kkidin nazarları önüne ekse- 1 yatışan zevk ve nkar her te1den önce ıe· 
riyn san'attan ziyade ticaret fikrile ya- lir. İşte dotru, fakat aeı baklkat! 
pılan reklamların ve o reklamlara uygun B. F. o. 

köyden geçerken Rasimpaşada oturan 
Fuada çarparak muhtelif yerlerinden ya
ralamıştır. 

5 - Dün akşam üzeri Biııbirdirekte, İb
rahim Şinam apartımanında da bir kaza 
olmuş, apartımanın asansörcüsü, asan _ 
sörle demir parmaklık arasında sıkışa _ 
rak ağır surette yaralanmıştır. 
Apartıman asansörcüsü 45 yaşlarında 

Vahan dün akşam üzeri üçüncü kata ye
mek çıkarırken ikinci kat hizalarında bir
denbırE> asansörle kapı demirleri arasın _ 
da sıkışmış ve istimdada başlamıştır. Va
hanın feryadına koşan apartıman halkı 
derhal cereyanı kesmişler ve asansörcü
yü sıkıştığı yerden çıkarmışlardır. Kaza 
neticesinde belkemiği kırılan ve ağır su
rette yaralanan Vahan imdadı sıhhi ot~ 

Tamir edilecek Ye •afaltlanacak mobili ile Cerrah paşa hastanesine kaldı-
yollar rılmıştır. 

Asfalta tahvil edilecek yollar etra- MüessııeseJerde yangın söndürme 
f ındaki hazırlıklar devam etmektedir. tertibatı 

Üsküdar vapur iskelesi meydanı, Cer- İtfaiye müdürlüğü hususi müessese-
rahpaşa hastanesinin önü, Ihlamurla lerde, dükkan, mağaza ve sairede yan
Fenerbahçe arası da asfalta tahvil edi- gın tehlikesine karşı bulunacak vesaiti 
lecektir. tesbit etmektedir. Bu gibi müessesele-

Tarlabaşı caddesi bir müddettenberi rin mevcudundan başka neler bulun
harab olmuş vaziyettedir. Belediye bu durmaları iktiza ettiği aynca kendile
caddeyi tamir etmeğe karar vermiştir. rine bildirilecek, ona göre ilave yap-
Tamir işine yakında başlanacaktır. µıaları istenecektir. 

Kiğıdbane köyünü neye y erebatanda bq bina iıtimlAk 
ael bumlf ? edildi 

Son yağmurlarda Kağıdhaneyi sular Yerebatan sarayının etrafında bulu-

Fındıklarımız, İsviçre pl:vasasın<t,a bay11 
tutunmuş bulunmaktadır. İsvlçredeki çlko- ı 
lata fabrikaları, Giresun, Fatsa ve Ordu fın
dıklanna fazla mltyasta tallb olmaktadır- ı 
!ar. İsviçre fındık: 1dhallitının üçte lklslnl 
Türkiye fındık.lan teşkil etmektedir. Bu yıl 

bl.rlnclteşrlnlnde, İsviçreye, 428.522 kilo mem. 
lcketlmizden, 180.113 kilo İtalyadan, 69.510 
kilo Fransadan, 2738 kilo da Almanyadan 
fındık 1dhal edllmit bulunmaktadır. 

Eylftl ayında İsviçrenln ldhal ettiği 292.589 
kilo fındığın 216.441 kilosu da memleketi -
mlzden ihrac edilmiştir. 

Buğday koruma kanunu hakkında 
bir etüd hazırlanıyor 

Muamele vergisi ve buğday koruma kanu
nu hakkında bir etüd hazırlıyan İktısad Ve
kfıJetl sanayi müfettişlerinden Bekir Sıdkı, 
Ticaret Odasında bazı detirmencllerl toplı
yarak tendllerlle göril§mii4 ve bu buauılar
da bazı malftmat ve izahat almıftır. 

Macaristanın domates ihracatı 

Macarlstanın domates ihracatı yıldan JI}a 
artmaktadır. Bulgarlatanda lstlhsal ve ihraç 
edilen, taşınmıya müsald kalın kabuklu do
mateslerden Macarlstanda da zer'edllmesi ve 
ihracatın bu nevi dotameslere hun kararlaş
tırılmıştır. 

Bu yıl portakal ve mandalina bol 
Adana, Mersin ve Dörtyol mahsulü porta

kal, limon ve mandalinalar İstanbul ptya -
sasına gelmeğe başlamıştır. Bu sene, bu ha
vallde bu mahsullerin geçen seneye nlsbet -
le gerek keınlyet. gerek keyfiyet ltlbarlle fa-
ik olduğu anlaşılmaktadır. 

Portakal, mandalina ve llmon alan ecne
bi firmalardan bl.r çoğu bu havallye mü -
mes.sillerinl göndermişlerdir. 

kötii eserlerin alacalı kumaşlarını seri
yorlar. Bu kumaşlara dalan ve ruhları
nı, zevklerini ve belki de kafalarının ici
ni bu kumaşlarla sarıp sarmalıyan ba;it 
okuyuculara bundan alasını da çok görü
yorlar. Fakat ne açık bir hakikattir ki, 
diğ r bütün nefis san'atlar gibi yüksek 
edebiyat ta bu değildir. Bu, sadece inaan
Iardaki tecessüs alakasını istismar eden 
ve hiçbir zaman bir millet edebiyatına 

şercC vcrmiyecek olan bir yazı ve kitab 
borsası, bir kelimede bazirganlıktır. De
mek ki, her şeyden evvel ve her şeyden 
ziyad . son sene}erde yeni baştan diril
tilme e çalışıfan bu adi edebiyatı yere 
s~rın Jiviz. Ta ki, her cihetçe yüksek ve 
kıym tli eserler ellerde dolaşsın ve bu 
aradn, hazar. kaldırımlara kadar düştü
ğünü p,ördüğümüz değerli san'at eserleri 
de ayı.ıklar altından kurtar.ılsın! 

basmıştı. Buna sebeb olarak orada bu- ,nan beş bina belediye tarafından istim- ... ·-···-···---····-·--··· 
lunan bendin gözlerinin kapanmış ol- lak ed~tir. Sarayın üstüne isabet 1 Yeni neşriyat 1 

Çi.iııkü snn'at eserinin hakiki değeri 

cAldı sazı eline bakalım ne söyledi!• en
dışt'sılc değıl, sadece iısllıbundaki. tahlil 

ması gösterilmektedir. Beyoğlu beledi- eden kısım Milli Emlak Müdürlüğü- ---------------
.. d.. ı .. y .. b be d · k .. d Çocuk duygus11 - Çok faydalı yazılar ve 

ye mu ur ugu u n ın ya aldırıl- nun ur. Buranın da istimlaki için be- resimlerle lntl§ar etmekte olan haftalık ço-
masını veya kapanmış olan kapakları- lediye Maliye VekAleti nezdinde teşeb- cuk duygusu gıızetuinln on bl.rincl sayısı da 
nın açılmasuıa lüzum göstcrmiştır. büsat yapacaktır. çıkmııw. 

"'""'' ~ .... , Anadolu tm. "' eo 
peıln 25 20 2S.20 
A Şm. ~ eo ndell ıJJ,JJ W.00 

somonu - Nektar 0,IJO o.oo 
Aııılan çlmen\o Y,9.5 9,'58 

MerkH bankall 00 OJ \)(). ı:J 
it BankUI J..J,JJ UO,JI> 

Telefon 6 85 -
itUhaı ve Dellr· 1 10 -
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• • ı ndell 
• • n yadelı 
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J ı N k• • Karısını ve apon ar an ının şartsız Çocuklarını 
teslimini istiyorlar Kaybeden baba 

Medeni kanun bugün:<ü 
uyuyor mu? ihtiyacımıza 

tB.. tarafı 1 aei aayfada) 

üzere Şan-Kay-Şekin 
Çinin garbına çekil .. 
ınesi. 

2 - Çankaişek'in 

düşmesi ve her ne 
pahasına olursa olsun 
Japonya ile sulh ak .. 
detmek :istiyen bir 
rejimin ortaya çık • 
masL 
Şanghay 8 (A.A.) 

- Resmi bir memba· 
dan öğrenildiğine 

göre, Japon makam
lan Nankindeki ec • 
nebi konsoloslarına 

müracaat ederek 

• 
Nıngk"°fu 

Japonların Çinde işgal ettikleri yerleri g österlr harita 

27 sene sonra ~ir tesadüf ~~~~~~~--

(Btıftarrı.Jı 1 inci Mı~fada) hakkı vardır, diyenlere cevabım şuduıı 
neticesi heps=ni buldu ~arı.la~ kanunu .. m:den~n m~le~e- Geçimsiz, anlaşamıyan bir ailede 

İzmirde çıkan cAnadolu> gazetesinde o- tın ıhtıyaç ve hukumetın prensıplenne yetişecek çocukları cemıyet için fayda-
kuduk: tevafuk etmekte olduğunu yazmıştı. lı bir unsur telakki edemeyız. Tal.ali 

c- Evvelki gün Bucada bir baba, 27 ~ahmud Esad Bozkurdun bu hususta- hukukta bir tekamüldür. İptidai hu. 
sene sonra, ölü bildiği oğlunu bulmuş - kı rna~alesini dün neşretmiştik. kuk telakkisi talaka cevaz vermezdi. 
tur. Aynı mevzu etrafında tanınmış avu- İsviçre kanunu medenisi de talakı son. 

Bu baba, Trabzonlu Alidir. Şimdi Tor- k~tlarımızın fikirlerini. ö~enrne~ için radan kab~l etmekle bu tekamüdü g()9.. 
balının Doğanlar köyünde oturmaktadır. b~r arkad_aşunızı kendılerıne gonder- termiştir. Jsviçre kayıdsız, şartsız u.., 
27 sene evvel memleketinden askere git- ı dık. Aldıgımız cevabları aynen yazı- lak kabul edemezdi_. Çünkü İsvıçre ka~ 
mi~, cepheden cepheye sürüklenmiş, bu yoruz: . w nunun .mahalli olmasını idrak etmif-
tar~~ara diişm~ştür. Buradan da mem- j . Sadı Rı7:8. Dag tı: . ve Isvıçre halkının an'anevi tel&k,.. 
leketındeki refikasına bir mektub yaz - Baro ınzıbat meclısı azasından avu- kısıne talak biraz aykırı düşmektedir.• 
mıştır. kat Sadi Rıza Dağ diyor ki: Hüsameddin Erduran 

Fakat cevab alamamıştır. •- Kanunu medeni hakkında fikri- Avukat Husameddin Erduran diyo~ 
Askere hareketinde bir yaşlarında Hü- mi soruyorsunuz. Bu, o kadar şamil bir ki: 

kendi tebaalarından olanları Nank.inı he-ıtından sonra Japonya muharebeye de
men terketmeğe davet etmeleri ihtiyatlı vam edecek midir? Londra gazeteleri
bir hareket olacağını bildirmişlerdir. 1 nin büyük bir kısmı bugün bu suali 
Japonlar tavassuta itiraz etmiyorlar sormaktadırlar. 

seyin namında bir oğlu varmış, bundan suaJdir ki vehleten veya bir mesele c- Mahmud Esad Bozkurdun fıkri· 
başka refikası da hamile imiş.. tahaddüs etmiş olmaksızın kanunun ' ne taınarnıle iştirak ediyorum. Esaı;en 

Cevabsızlıktan üzülen Ali, bir dostu - hututu umumiyesi üzerinde veya ihti- kanunu medeninin esbabı mucıbe maz• 
na yazmış ve bu defa, refikası ile çocu - va ettiği ahkama müteallik verilecek batasında kanunun Türk milleti ihti· 
ğun ö1düğü haberini alınca yeise kapıla- cevabın hemen hemen yerinde bir ce- yaçlarına uygun olup olrnıyacağı nok
rak bu civarda kalmağı tercih etmiş ve vab. o~ıyac~ğı kan:atind~yirn. Hükiı- tasını halledecek mahiyette çok kıyw 'fokyo 8 (A.A.) - Hariciye nezare - Times gazetesi ezcümle şöyle yaz-
Doğancılar köyünde yerleşmiştir. me_t.ın s ıstemı taayyun ettıkten sonra metli ve esaslı mütalealar vardır. ti namına söz söylemeğe salahiyettar maktadır: 

bir zat Hirota ile Almanya sefiri ara- .Mareşal Çan-Kay-Şek'in izzetinefsi 
sında dün yapılan mülakattan haber- kırıcı sulh şartları kabul etmesine pek 
dar olmadığını söylemiş ve demiştir ki: az ihtimal vardır. Esasen Çin muka-

Diğer taraftan refikası da, ikinci ço - degı?mesinde zaruret görülen mecelle İnsan sıfatile ve bugünkü medeni 
cuğunu doğurduktan sonra kocasını ara- ahkamının zaman_a uymıya.n kısımla: yaşayış itibarile milletler için ayrı ay
mağa başlamış, o tarihlerin askerlik şu - :ın:n ve daha dogrusu yemden kendı rı ihtıyaçlar tasavvur edecek zamanda 
belerine baş vurmuş, onu (kayıb) veya ihtı~·aç~a~ımı~? göre bir kanun tanzimi 1 değiliz. Binaenaleyh bir İsviçreli ıçin 
(ölii) olarak bulmuştur. kefıyetı~ın duşünülmekte olduğu birlkabili tasavvur olan her türlü medeni 

- Almanya ve İngiltere gibi devlet- vemet edebilir. Mareşal, Japonyanın 
lerin tavassutuna Japonya itiraz et- bu yıpratıcı harbe nihayet vermekle 
miyecektir. Japonyanın şartları şun- bahtiyar olacağını bilir. Fckat ne Ali evlenmiştir, ne de karı - SJr?da, .. şı~di e~iı:r1i~de bulunan ve ~uh- ihtiyaç neden bir Türk için varid va 

sı... . telıf ~uk.umlen ıhtıva e~en mede~ı k~- , kabili tasavvur olmasın? İhtiyaçlana lardır: Daily Mail diyor ki: 
Japonya aleyhindeki tahrikata niha- Mareşal Çan-Kay-Şek'in Nankinden 

yet verilerek Çin ile Japonya arasında hareketi, Çinlilerin Nankinin sukutun
kayıtsız ve şartsız bir teşriki mesai hu- dan sonra herhangi bir müdafaa tcşki
sule getirilmesi. latı vücuda getirebilmek ümidinde ol-

Halbukı, k,:an kocadan sarfı nazar, co-1 nun, ıh~ıy~c:ını~a ~yd~gu kanaa~ı. ha- asli mahiyetlerinde değil, belki fer'l 
cuklar da sagdır ve Hü~evin, bir .mü.d~et s.ıl oldugu. ıçındır k~ M~llet Me.clısınce keyfiyetlerinde az çok fark diışünüle
evvcl asker olmuş, bahrıyeye venlmıştır, k~bu~ ve ıcra keyfıyetı de Adlıye Ve- bilse bile bu, her insanın asri hukuk"' 
diğeri de askerliğini piyadede görmüş - kaletıne havale edilmiştır. Bu kanunu taki nasibi üzerinde haizi tesir olma-
tür. kabulde zaruret vardı. Çünkü hüku- malıdır. Bu zat Nankinin zaptından sonra madıklarını sarih surette göstermek

Japon hükfunetinin merkezi Çin !ıükfı- tedir. Ümid edelim ki hükfunet merke
metini tanımıyacağı hakkındaki habe- zi~in zaptından sonra, galibler, artık 
ri tekzib etmiştir. fütuhatlarını daha ziyade genişletmek-

Çin mukavemet edecek ten ziyade muzafferiyetlerini istisma-
Londra 8 (AA.) - Nankinin zap- ra başlasınlar. 

Fransa, Almanyaya karşı yeni b~r 
çember mi vücude gP.lirmeğe çJlışıyor 

(Ba.,®rafı 1 inci sayfada) tür. Fakat Küçük İtilafta yekdiğerinin 
Delbos, Romen matbuatına beyanatta 1 şeriki olan Çekoslovakya ile Romanya 

oulunarak seyahatinin Fransa hükume-\arasında hiçbir gerginlik yoktur. O sa 
tinin Romen ve Fransız milletleri ara - olsa evvelce de Fransa ile Küçük İti
sındaki dostluğu bilhassa beynelmilel v'l- laf arasında akdi tasavvur edilmiş o
ziyet dolayısile inkişaf ettirmek husu - lan mütekabil yardım projesi me\'zuu 
rundaki ar.1:usunun bir ifadesi olarak te- bahsolabilir, fakat malfırn\ur ki böyle 
lakki edilmesi lazım geldiğini söylemi~ - bir misakın tahakkuk sahasına isali 
Ur. CV\'ela üç müttefik arasında umumi 
Bükreş 8 (A.A.) - B. Delbosun mu - bir yardım itilafı akdini istilzam et

vasalatı münasebetile Üniversal gazete - mektedir. Halbuki ne Yugoslavya, ne 
si, yazıyor: de Romanya buna mütemayil değHdir

cFransa, bizim için yalnız bir ziya bir ler. Fransanın Lehistan ile olmadığı 
kültür membaı değildir, belki istikbali - gibi Romanya ile de ihtilaflı meseleleri 
mirin zamanıdır.> yoktur. Şu halde beynelmilel pek müş-

Milli köylü fırkasının muhalefeti kül olan ve Fransa için güvenebileceği 
Bükreş 8 - En esaslı muhalefet par • sempatileri ve ittifakları müstacelen 

tisini teşkil eden milli köylü partisi, kem- takviye etmek mevzuubahs bulunan 
di azasının, bu sabah Bükreşe varan Del- hir anda Fransız - Romen dostluğunu 
bos şerefıne verilecek knbul resimlerıne tarsine çalışmak için Bükreşe gelmiş 
iştirak etmemelerini kararlaştırmıştır. ola, B. Delbos'un ziyaretinden sarih 
Gazeteler~ verilen kısa bir tebligde, diplomatik netayice intizar etmek yan

pa:ti, bu knrarının halen tavzih edilme- l:ş olur. 
sı zamanı olmıyan şayanı teessüf scbeb- Lehistan Almanyamn nüfusu altma 
lerden doğmuş olduğunu bildirmiş ve girmiş 
bu kararmın ne Fransız nazırının şahsını, Moskova 8 - Journal de Moscou Po -
ne de cpattinin samimi dostluk hissiyatı lonn hakkında neşrettiği bir makaiede 
ile bağlı bulunduğu. Fransayı kasdeyle- Beck'in Polonya hariciye nazırı olarak 
mediğini tasrih etmiştir. faaliyette bulunduğu son beş sene zar -

Umumi kanaat, partinin bu karannı, fında bu memleket sivasctinin tamamile 
dahili siyaset sebcblerinin tesiri altında Almanvanın nüfuzu altına girdiğini yaz -
aldığı merkezindedir. maktadır. 

DelOO. Berline gidecek mi? 
Paris 8 (AA.) - Ocuwe gazetesi 

yazıyor: Öğrenildiğine göre Delbos ile 
Beck arasında yapılan görüşmeler es-
nasında Polonya hariciye nazarı mes
jekdaşına Delbos'un Alman ~iderleri 
tarafından Berline kat'i surette davet 
edilmesi için şahsan tavassutta bulun
mayı teklif etmiştir. f"akat Delbos bu 
teklifi ihtiyatla karşılamıştır. 

Havas ajansmın izahatı 
Bükreş 8 (Havas ajansı ·muhabirin

den) - Saat 10.15 de buraya gelmiş o
lan B. Delbos, saat 11.30 da B. Ante
nesco ile görüşmüştür. 

Leh ve Fransız nazırlarının Lord 
Halifax'ın Bedin seyahatinin ve Lon
dra görüşmelerinin neticesi olmak ü
zere yeni bir Rhin misakı akdedilme
si ihtimali hakkındaki görüşmelerinde 
de ayni farazi vasıf görülmüştür. 
Lehistanın Çekoslovakya ile müna

ıebatı meselesı Varşovada görüşülmüş-

Stalln Cumhurrelsi 
Olur vr .. 
Londra 8 (Hususi) - Moskovadan 

bildırildiğine göre bütün Sovyet Rus
yada, pazar günü yapılacak olan teşrii 
intihabatm hazırlıklarına devam edil
mektedir. 

Pazar günü yeni kanunu esasi iliın 

edilecek ve ilk Sovyet mebusan mecli
si kurulacaktır. 

Daily Express gazetesinin istihbara
tına nazaran pazar günkü intihabattan 
sonra, şimdiye kadar sırt komünist 
partisinin umum katibi olan Stalin 

' Sovyetler Birliği reisi ilan edilecektir. 

Şimdiye kadar bu mevkii işgal et
mekte olan Kalenin istifa ederek, baş
ka yüksek bir memuriyete tayin edi
lecektir. 

Yeni kanunu esasi mucibince, Stali
nin işgal edeceği makam cumhurreisli
ği makamı olacaktır. 

H~sey~ •. b;,yraın günlerinde Bucada n:ı.et her cebhede seri hamlelerle yü- Kanunların tatbıkatında bulunan şi· 
bahrıyelı . Is~~l namındaki arkadaşını zi rurken,, kanunların muhtacı ıslah ol~_n- kayetlere yol açan neticeler herhalde, 
yJrete gıbnıştır, karakol karşısındaki l~rını \e zamana uymıyanlarını degış- umumi harbden sonra başgösteren ah· 
kahvehanede iki deniz askeri buluşmuş tırı:nek; anların yerine kendi prensip- Iaki, içtimai, iktısadi binbir sebeble 8 ... 

ve o~u~m~ş.lard1r. Bu sırada ihtiyar ba- lerı~e ~ygu~ ~anunlar vaz'.etmek mec- lakadar görülmek lazımdır. Mesela bu· 
ba bır ış ıçın karakola gelmiş ve çıkar - bunyetı~de ıdı. Bu mecburıyet kanunu gün aile gegirnıizliklerinde iktısadl 
ke:ı Hüseyini görmüştür. n:1ed~ninın kabu ünü icab ettirmiş ve buhranların büyük rolü olduğu inkar 

Ya kan sıcaklığı ve yahud da Türklerde ~;mdıye kadar mahkemelerırnizin tat- 1 edilebilir mi? Hülfısaten kanunu me
c;skerlere karşı gösterilen muı..abbet ik - bık ettiği medeni kanun hükümlerin- 1 deninin milli ihtiyaçlarımıza uygun 
tizası oıa_rek Hüseyine yaklaşıp onunla den zarar görülme~i~.tir. ı olduğunda şübhe yoktur. Tatbıkattaki 
konuşmaga başlamıstır. Hasan Hılmı Serez ufaktefek kusurların da bertaraf t..>dile-

- NercJisin evlad!. Avukat Hasan Hılmi Serez diyor kı : biJmesi miımkündür.• 
- Trabzonlu.. c- Kanunlar, milletlerin içtimai te- Yusuf Kenan Antel 
- Ben d" oralıyım .. Kimlerdensin, ba- k.am~l v~ ihtiyaçlarına göre heyeti iç- Avukat Yusuf Kenan Antel diyor ki: 

banın adı ne? h~aıyenın mevzuatı arasında. Y.er. al~. «- Kanunu medeninin bize uyan 
- Babam askere gidip dönmemi§.. Adı Bm~enaleyh kanunla.r heyetı ıçtımaı- hükümleri olduğu gıbi, hiç uymıyan 

Ali imiş. yeyı her bakımdan hımaye ve hukuku hükümleri de vardır. Noktai nazarıma 
- Anan? m.ütekabileyi tem!n noktasında~ doğar. j göre ahkamı şahsiye faslını uygun gör-
- Fatma. Bır k~~u~un . vaz .ı sırasınd~ mııı:t :_e müyorum. Ahvali şahsiye sicile isti· 
- Adın? heY_etı. ıçtım~.ıy.~n~.n dereceı tekamul ,nad etmiş olduğu halde bugün maale-
- Hüseyin... ve ıhtıyacı duşunu~me~ esastır. Şu ha- sef kanunun ilk basamağı olan ahvali 
Bu cevabdan sonra ihtiyarda heyecan le nazaran," medenı mılletler sırasında şahsiye sicili hakkında hiçbir hareket 

başlamıştır: yer alan Türk camiasının da inkar ka- yapılmamıştır. Nitekim bu tıususta 
- Başka kardeşin var mı? bul et:ı1iyecek. şekilde senelerdenberi mahkemeler eski ahkamı tatbik ede-
- Var!. Adı Mehmed .. Askerliğini bi _ umu.mı, hususı .. w; mevzii olarak bazı rek veraset davalarında şahidle amel 

tirdi. Ben bahriyeli olduğum için henüz ihtiyaç ve te~~latı olduğu ve bu i.?ti ... ı ediyorlar. Bu, kanunu medeninin ah
bitiremedin1. Babam, kardeşimi annemin yaç ve teamulatının bır takım mute- vali şahsiye faslının tatbik edilemedi· 
karnında bırakarak cepheye gitmiş. kabil hukuk tahass~l edeceği derkardır. ğinin bariz bir delilidir. 

İhtiyar Ali, bu defa büsbütün heye • Binaenaleyh, bu cıhetle;ı. de gö.zönün- Evlenmek ve boşanmak hususlarına 
ca:ılanarak ondan komşularını, akraba _ de bulundurmak .~rur.ıdır. Nıt:kim, gelince: 
sını, mahalle, sokağını sorunca dayana - kanun~ !11~deni şubhesı~ en y~ksek Bu da bize uygun bir şekilde te-
mamış· medenı ıhtıyaçları teının edebılecek celli etmemiştir. Serbestii mukavele 

- Oğlum! .. Yavrum! bir vaziyette olmasına rağmen, sene- akdine müs1eniden taraflar hakime 
Diyerek boynuna sarılmıştır. Bahri - lerdenberi .. d~.vam .e~egel~n .. tatbi.~atı~- müracaatla boşanmayı arzu ettikleri 

yeli delikanlı şaşırmış, fakat o da me - da bazı hukumlerının butun mueyyı- takdirde hemen boşanma kararı veril
sclcyi kavramış ve ayni heyecanla baba- cia~a rağrne~ kolaylı~la tatbik ve icra mesi; ittifak edilmediği takdirde haki· 
sı :un kucağına atılmıştır. edılememesı \'e hılafında hareketler mm boşanma sebebleri araması lazım 

Hüseyin, telgrafhaneden annesine bir vukuu yüzünden bütün heyeti içtimai- geleceği ve bu suretle aileler arasında 
telgraf çekmiş: ~enin bazı noktalan.nda ihtiy~çt~n aa: hergün zuhur eden geçimsizliğe kıs· 

- Babanı sağdır. Size para gönderiyo- g~n .. hukuku~u ternıne a?emı kıfayetı men nihayet verilmiş olacağı kanaatin
ruz, kardc>şimi de al ve derhal buraya gorulmekted~r. ABuna delıl olarak ta! de bulunduğumu söylemeliyim. Hal
hareket et! arasıra tenkıdkar ve oldukça kuvvetlı buki vazıı kanun tarafların rızasını na· 

Ttr~ - lnr ·ı z. iklıNadi 
M. nas11balında inkişaf 

( Ba~tarafı 1 inci sayfuda) 
miş ve istenen esaslar memnuniyetle :e. 
m·n olunmuştur. Nihai intıba müsbet ol
mak lazım gelir ki, ahiren İngiliz kredi 
departmanı şefi ile Lozan konferansın -
da Lord Gürzonun mali müşavirliğinde 
bu1unmuş olan İngiliz hazine müsteşa -
rından mürekkeb bir heyet ahiren mem
leketimize gelmiş ve burada tedkikat yap 
rrııilardır. Hükumetimizin esas prensibi 
h'ç bir teYi gizlememek olduğuna göre, 
bu zevatın öğrenmek istediği şeyler de 
kendilerine tam ve müsbet bir surette 
temin olunmuştur. Heyet, memleketimiz
den ayrılmadan evvel Sümerbanka bir 
mektub göndermiş ve Türk topraklarının 
altında mevcud bulunan mallım ve gay
ri mallım servetlerin kıymetlendirilmesi 
ve dış piyasalara arzında İngiliz ticaret 
aleminin ve piyasasının elinden gelebi -
len yardımları esirg~miyeceği ziyadesile 
nazik bir lisanla bildirilmiştir. Bund:ın 
da, heyetin yaptığı tP.dkikatın tamamile 
müsbet bir intıba husule ıetirdiii anla -
ıılmaktadır. 

itirazl~n~ ~kuu. ve muahharen bazı zarı itibara alrnıyarak mutlaka geçim· 
kanunı h~kumlenn s~duru bu maruza- sizliği hemen kabili isbat olmıyan ve 
tımızı teyıd ~tmektedır.• .. aile hususiyetine aid mahrematın teş· 

İclal Asım Hepgul hirini istemektedir. 
Avukat İclal Asım Hepgül diyor kı: Talakı da bu teşhirden sonra haki-
c- Benim de . nokta~ nazann_ıa göre min hakkı takdirine bırakmıştır. Bin

kan unu medeninın ahkamı şahsıye fas- netice, mahremiyetlerini aleme do'k· 
lı ~iz~ u.ymaz. Hukukun ana prensip- rnek istemiyenler, karı koca vaziyetin
len bırdır. Bu hususta B~y Ma?mud de ayrı yaşamayı tercih ve bazılar. da 
Esada iştira~ ederim. İlmı na~arıyeler mahkeme huzurunda aile mahremiye
beynel~ll~ldır. ~ncak ~a~alh kanun- tini teşhir etmek ve bu suretle boşan
lar, o ~l~ı ~azarıyelere ıstınad e~:r~k maya hüküm almak veyahud bundan 
ma~allı ı~tıyacata te~buk. e~~·~.dır. mahrum olarak manen yıkılan aile o
Aks.ı takdırde hazır hır elbıse gıbı uze- cağını destekle idameye çalışmaktadır 
rımızden kaçar. . A ki her iki halde de cemiyet için faydalı 
. Kanunu med~ni?ın_ a~nı hakJar bah- bir aile ocağı yok farzedilmek lazım 

sı de memleke~~mı~ ih~ıya !arın~. uy- gelir. Binaenaleyh evlenme ve boşanma 
mamaktadır. Çunku bızde teessus et- hakkında kanunu medeninin hüküm
miş bilfarz bir vakıf müessesesi vardır ıeri bize uvgun değildir.• 
ki •kanunu medeninin intişarından -~--------
sonra, kanunda bu hususta yeni ahkam Posta umum mUdUrUnUn bir 
vaz'edilecektiır» diye yazılı "olmasına mektubu 
rağmen, hatta yeni çıkan vakıflar ka-
nunile de bu noksan tamarnlanama- 23/11/ 937 tarihli sayın gazetenizin on bl· 

t rlncl saytamndakl •Gerede postanesini so -
mış ır. yanlardan biri yakaland11 b~hğı altında 

Bundan başka da talakın serbest ol- bir yazı goriılmüıtür. Geredede böyle bir hl
mayışı da evlenmeyi azaltıyor. Talakıdise vaki olmamıştır. Keyfiyetin aynı say _ 
için cemiyetin bu hususta mürakaba fada neırlni rica ederim. 

l1mami miiclür: Nadi 





9 Birindkinun SON roSTA 

lstanbu!da gömülü milyarlar etrafındaki gizli harb 

Defineleriı 
Eve döner dönmez Magda birdenbire kanapenin üstüne kapandı ve dehşetli 

hıçkırıklarla, gözlerinden yaşlar boşanarak boğula boğula ağlamağa başladı 
Magda o memnun olmadığı zamanlar

daki derin kederli tavrile gene ayni ce-
Yabı vermişti: 

- Henüz zamanı değildir yavrum .. ba-y 
na itimadın yok mu? Sırası gelince her 
§eyi sana da söyliyeceğim. Sen şimdilik, 
h~nüz bu kadar büyük sırlan taşıyamaz
sın. Senin şimdi yapacağın şey, Bau
!nnn'ın talimatına tamamile itaat etmek
tir. 

- Sen bana, bayağı, Bauman'ın me
!nuru gibi tavsiyelerde bulunuyorsun, 
gürü yorum! 
Magdanın garib bir kinle yırtılan du- \ 

daklarında bembeyaz dişleri parlıyordu: 
- Evet, şimdilik onun memurlarıyız. 

))aha doğrusu onun rüyalarını hakiki o
larak müsadereye memuruz. O vakte ka
ciar sen de, ben de kendimizi pek iyi ko
tumayı da bilmeliyiz. Sık sık, izimizi 
kavbetmek için buluştuğumuz evi değiş
tirnıeğe mecburuz. Hatta bazan benim 
lenden bile izimi kaybettiğim olacaktır. 

- Magda! Bauman'dan bu rolün i.çin, 
Allah aşkına doğru söyle, ne kadar maaş 
llıvorsun? 

Magda bn sözüme birdenbire çılgın 
kahkahalarla güldü. Sonra birdenbire 
Ciddileşerek: 

- Yavrum, ciddi surette beni dinle, 
dedi, şimdi sen Bauman'ın talimatından 
tek kelime dışarı çıkmıyacaksın, yapaca
iın budur. 
Dediğim gibi hiç şüphe etme ki şimdi 

0 senin bankadan parayı almanı bekli
Yordur. Aldığını görür görmez mukave
l~nin imzaianmış olduğuna hükmedecek 
\te hemen seni bir vasıta ile söylediği a
dama prezanta ettirecektir. Sen ondan 
Bonra nasıl hareket edeceğini pekala kes
tirırsin, zannederim. Zira, hedef, şu vesi
kayı arayıp mutlaka bulmaktan ibarettir. 
l3uJdun mu da, emin ol yavrum, İı;,tanhu
lun altındaki hazine senin olacak. 

1STANBULAL Ti İMPARATORLU
GUNUN ŞEHRE SAÇTIGI 

DEHŞET! 

Ebedi esrar içine gömülüp kalmış, in-
8anlığın ebedi utanacağı ve hatırladıkça 
hala titrediğim bir vak'ayı da, burada ay
dınlatmak, bugün, hem vazifemdir, hem 
de zaruridır. O vakit, şimdi ortaya dök
tüğüm vesikaların ne kadar büyük ve ne 
katlar korkunç fedakarlıklarla elde edil-
41iş olduğu anlaşılacaktır: 

O sıralarda İstanbulda esasen umumi 
\taziyet bir esrar havasile doluydu. Avus
turya - Macaristan Sırbistana ilanı harb
etrrıi~, Rusya da harbe karışmış olduğu 1 . 
Çin pek nazik ve heyecanlı zamanlara 
tirilmiş bulunuyordu. Magda bana, şim
dilik A vusturyaya gitmenin çok güç ol
duğunu biraz sevinç ve biraz da hüzünle 
bildirdi. Ben kendi namıma buna sevin
ltıiştiın. Zira, Magda günün birinde ansı
~n elimden uçup kolay kolay gidemiye
~kti. Fakat o büsbütün başka bir sebeb
~ seviniyordu: 

- Şu günlerde Bauman'ın da A vustur
~aya gitmesine imkan yoktur, bu bir, di
~?~du. Sonra Avusturya sefareti artık 
'131.~ımle meşgul olmıya vakit bulamaz. 
ınaenaleyh serbestçe hareket edebile

Ceğiz, bu iki. 

F'akat işin memnun olunmıyacak tarafı 
~ ~~rdı. Magda Avusturya tebaası oldu-

ıc;ın benimle beraber düşüp kalkması 
elb~ te nazarı dikkati celbedebilirdi. Bi
~enaıeyh hem Baurnan'a, hem de İstan
d 1!! Polisine ve casus teşkilatına karşı son 
erece basiret ve ihtiyatlı hareketimiz la

% gelmekte idi. 
"-l.tagda bunu . söylerken titremiştin!! 
vrıa: 

tıt - Niçin böyle söylüyorsuıı? Adeta be 
in de haydudmuşum gibi polisten kork-
~Ya sevkediyorsun! Senin bizim polisi

ltııtden bir korkun mu var? tiedim. 
b l.fagda buna çelik gibi sert bir sesle 
eınen cevah vermişti: 

it - Hayır! Sizin polisinizden benim bir 
0rlr.unı yok. Fakat sırf seni merak edip 

ikana düşerler, rahatsız ederler ise en
l§e ediyorum!.. 

:Su sebebden Magda ile birlikte dışarı 
i•ltanııyorduk. Yalnız Avusturya - Ma
ca · 
1 

r•stan sefareti Bosna Hersekte öldiic ü-

Magda boğula bor'jula ağlıyordu 

.----S----------. ı Mösyö Abraham, pek ziyade dikkat et-
''· on Posta ,, nın tiği adeti veçhne, sanki olan bitenlerden 

sergüzeşt romanı hiç haberi yokmuş, yaptıklarını tesadü
fen y.ı:ı.pıyormuş gibi o mel'unane kurnaz 

- 25 - hareketindrn gene şaşmamıştı. Bana, o-
tomobilde: 

ayin yaptığı gün kıliseye beraber gittik. - Şişlideki Mediha hanımefendinin o 
Magda o gün siyah matem elbiseleri giy- geceki ziyafetinde dostlarıma cmahzeni 
mişti. Ayinde tek kelime söylemeden, evrak> ta Osmanlı tarihine aid bazı te-
sapsarı bir yüzle baştan sonuna kadar tebbüatımz için bazı vesikalar aramak 
bulundu. O kadar dalgındı ki adeta ya- arzusunda olduğunuzu söylemişsiniz, öy-
nındaki beni. unutmuş gibiydi. le mi? 

Eve dönünceye kadar hiçbir şey ko- Diye sordu. Ben yüzüne istihza ile ba-
nuşmadı. 'F'akat Rumelihisarında Ame- karak derhal: 
rik:m kolejinin arkasındaki yeni evimi- _ Evet! dedim. 
ze girer girmez birdenbire kanapcnin - Prens Halim efendi hazretleri be-
ü~tün~ kapandı ve dehşetli hıçk1:ıklarla, nir.ı eski dostumdur. Hatırımdan çıkmaz
~ozlerı~den yaşlar boşanarak, _b~gu.la bo-

1 
ıar. Bir iradei seniye alınmasını, bu şe

gula aglanuya başladı. Onu ıkıncı defa kilde, bendeniz rica edeceğim, dedi. 
gördüğüm bu asabi buhranı arasında tes- _ Teşel<kür ederim .. 
kin etmiyt' imkan bulamadım. Hatta, - Estağfurullah .. irade çıktıktan son-
bir aralık, onu itham ettim: ra hemen işe başlarsınız, ümid ederim .. 

- Sen bu cinayette bir cürmün var- _ Şübhesiz .. 
mış gibi ağlıyorsun! diye bağırdım. 

Hiç ceva b vermedi. Fakat daha çok 
şiddetle, boğulurcasına. katıla katıla :ığ

la:h durdu. Ancak akşama doğru sükun 
bulduğu zaman, benim odanın ortasında, ! 
sessiz ve dalgın bir halde. fena düşün
celer için<ie şarab içmekte olduğumu 

farkedince. ilk defa şu itirafta bulundu: ı 

- Evet, dedi. Benden nefret duymakta 
hakkın var! Ben bu büyük cinayette bel
ki suçluyum. Fakat sana yemin ederim, 1 

benim hiçbir günahım yoktur. Bauman'a 
bilmemeksizin alet oldum, bir takım fe
nal: klar yaptım. Bunu, sonradan anla
dıın .. 

Fakat bu fenalıkların ne olduğun:.ı, 
Bauman'a neden ve ne gibi sebebler al
tında alet olduğunu, bütün ısrarlarıma 
rağmen, izah etmedi. Ben de onun o gün 
akşama kadar adeta harab olmuş bulun
duğuna acıyarak, esasen kendi istr:>me
aikçc bu esrarlı kadının ağzından bir c;ey r 
alınamıyacağını pek iyi bildiğim için ıs
rardan vazgeçtim. Fakat Magdanm bu 
itirafı, aramizda geçen bu muhavere 
bende günün birinde Magdanın da el
bet te takibata uğrıyacağı endişesini u
ya""ldırmış, herhangi ani bir emrivakie 
maruz kalmamak için bu cihetten de ih
tiyatlı hareket etmiye sevketmişti. 

İşte bu sebeblerle Magda hakkında kı
zıma hiçbir şey söylemiyordum. 

Bauman'ın hazinei evraktaki vesıka 
m-:?~elesine gelince, bu da şaşılacak bir 
şekilde, gene Magdanın tahmini veçhile 
ce.::eyan etmişti: 

Bankadan 2000 lirayı aldığımın ertesi 
günü ihtiyaten eve uğradığım zaman mi
ı;afir salonunda Neue Freie Presse muha
biri Mösyö 'Abraham'ın beni beklemekte 
olduğunu gördüm. Beni eski dostu şeh
zane Halim efendinin köşküne götürece
ğini söyler söylemez işi anladım. 

A 

(Arkası var) --------· --· ...... _, .... ._.....__ 

Resimli zabıta 
hikayemizin 

hal şekli 
Muavin, darbeyi yedikten sonra düşer

ken ceketinin mendil cebinde taşıdığı mü
rekkebli kalem parçalanmıştı.(} numarah 
resimde mürekkebli kalemi görüyoruz. 7 
numaralı resimde akan mürekkebi. 9 nu
maralı resimde de Bealey'in üzerindeki 
mürekkeb lekesini görüyoruz, 10 numa
ralı resimde ise kırılan stilonun parçaları 
vardır). Healey ce!ıedi. damın kenarma 
götürürken. akan mürekkeb elbisesinin 
omu7.una sürünmüştü.(9 numaralı resim) 
Müfettiş, bu lekeyi tesbit ettikten sonra, 
dama çıkmış, orada da ayni delili görün
ce katilleri yakalamıştı. 

-----~ 

NiJbetci 
Eczane.er 
Bu gece nöbetci olan eczaneler Ş'Unlar
dır: 

İstanbul cihetindekiier: 
Aksarayda: (Şeref). Alemdarda: <Esad). 
Beyazıdda : ı Asador) . Samatyada : <Teo
fllos). Eın!nönünde: O'.ft-hmed Kazım) . 
Eyübde : ımkmet .Atlamazı . Fenerde: 
(Hüsameddin ı. Şehremininde : ı Hamdi>. 
Şehzadebaşıııda: (Hamdi). Karagünırük
te: <Fuad> . Küçiıkpazarda : (Hikmet ce
mil\: Bakır köyünde: (Merkez). 
Beyoğlu cihetindekiler: 

İstiklal caddesinde: <Kanzuk). Gala
tada: <İsmet!. Taksimde: <Nizameddin). 
Kurtuluşta: <Necdet). Yenişehirde: CPa
runakyan). Bosta·nba~ında: citımad). 
Beşiktaşta: (Ali Rıza) . 
Boğaziçi, Kadıköy ve Adalarda.kiler: 
Üsküdarda: (Sellmiye). Sarıyerde: (A
san. Kadıköyünde: (Moda, Merkez). Bü. 
yükadada: (Halk). Heybelide : <Halk>. 

E 

Baş ve Diş Ağrıları, Nevralji, Artritizm, Romat zma 

Sayfa 13 

Halayda müstemlekeci
lerin propagandaları 

Suriye, 3 (Hususi muhabirimiz ya-ı Suriye Başvekilinin beyanatı 
zıyor) - Hatayda Suriye bayrağının Pariste çıkan 6 kanunuevvel tar,hlt 
indirilmiş olınası etrafındat müfrit Temps gazetesinin bir muharriri, Su
nasyonalistler a rasında ve Fransız nü- riye başvekili Cemil Mürdümle bir 
fuzu altında bulunan muhitlerde gü- mülakat yapmış, kendisine Parise yap
rültü devam ediyor. Bu işlerde daima tığı seyahatin sebebini sormuştur. Su
en ileri safta giden El Kabes gazetesi, riye ~vekili şu sözleri söylemiştir: 

bir taraftan acıklı, diğer taraftan şid- - Fransız - Suriye muahedesine ze
detli makaleler yazmaktadır. Bu gaze- yil olmak üzere 9 eylfıl 1936 senc~inde 
tenin sistematik surette yaptığı bir imzalanan protokolun Fransız pn a
propagandaya göre, Fransa, Suriyenin mentosunda müzakere ed,lcceği gl" e
parçalanması demek olan Cenevre ka- r1n arifesinde buraya gelerek F n n-,ız 
rarına muhalif imiş. Hatay için verilen hükumet adamlarile teşriki meı;a t-
istikiale mani olmak üzere elinden ge- meği ve Suriye - Fran:sa münase ı-
len her şeyi yapmış ve Suriyenin bir- nın bugünkü ve L<;tikbaldeki vazh c
liğıni korumaya son dereceye kadar r i hakkında bazı raporlar takdim etr 1 ,_ 

çalışmış ise de nihayet Milletler Cemi- ği faydalı buldum. 
yetinin kararı önünde baş eğmeğe Şamdan ayrılmadan evvel mecrs• e 
mecbur olmuş! bu seyahatimin sebebleri ve Suriye hL't-

Her vesile düştükçe bu gazetede gö- kumetinin Fransız - Suriye anlaşması
ze çarpan bu propaganda gösterir k i, nın bütün ahkamını hakikatleştirmek 
Fransız müstemlekecileri, burada ken- için takib ettiği zaruri prensipleri ·zah 
dilerini Suriyenin birliği namına elle- ettim. Meclis, ittifakla hüktimetin 
rinden geldiği kadar çalışmış, fakat, programını tasvib ettiğinden burada 
Suriyenin her türlü hakkını çiğnemek- bütün Suriye namına konuşuyorum. 1 7 
ten zevk alan Türklerin ısrarları ve senedenberi meclisin bir mesele etra
rnuharebe tehdidleri karşısında daha fında ittifakla karar vermesi birinci de
fazla mukavemet edememiş vaziyette fa vukubulmaktadır. 
göstermektedirler. Fransız - Suriye anlaşması yekdi ğe-

Müstemlekecilerin gah gafil kulak- rine zıd iki cebhe göstermektedir. İn
lara f ısıldıyarak, gah, tüccar gazeteci- ti kal müddeti esnasında biz, bütün ta
l erin ellerine bir iki metelik sıkıştıra- ıthhüderirnizi yerine getirdik. Şunu da 
rak yaptıkları propaganda budur. Bu memnuniyetle zikredebilirim k i Fran
propaganda cümlesinden olmak üzere sadan da bu hususta bir yardım v e mü
son defaki bayrak hadisesini de şu su- zaheret gördük. 
retle izah edyorlar: Fakat muahedenin diğer bir cihr fi-
Eğer iş Türklere kalmış olsaydı, bu- nin yapılan taahhüde rağmen yeıine 

gün İskenderun Sancağında Hatay getirilmemiş olduğunu zikretmek la
bayrağı dalgalanacaktı. Bereket versin zımdır. Bu itibarla Fransız mecl :s.n ·n 
ki Fransa buna mani olmus ve her ne vereceği kararı itimadla bekli) oruz. 
kadar Türklerin ısrarları 'ne Suriye İki devleti bağlıyan bağın iki taraf için 
sancağını indirmekte muztar kalmışsa de ayni menfaatleri temin ettiğini ka_Y
da yerine Hatay bayrağını getirmemek detmek isterim. Bize çok acı gelen Is
icin Fransız bayrağını çekmiştir! Eğer 'kenderun meselesi, Suriye halkını ac;la 
ayni propagandanın Suriyede müessir Rdilane görünmiyen bir netice i e ni
olmakta devam edeceğini farzedersek hayetlendi. Buna rağmen biz bevnel
"Üni.in birinde Türklerin Suriyevi is- milel teşriki mesai ve dünva su!hu için 
tilalarma manİ olmak üzere s·uriye Milletler Cemiyetinin bu kararı önün
parlamentosunun üstüne doğrudan de eğildik. 
doğruya Fransız bayrağını çekecek o- Ümid ediyoruz ki bu hareket i.arzı 
lan rni.İstemlekecileri El Kabes en e\'- ! Surive halkının siyasi olgunluğunu is-
Yel alkışlıyacaktır. bat eden bir delil olarak anılacaktır. 

~----~~-------.-. 
TARIHDEN SAYFALAR 
(Ba.~ tarafı 7 inci sayfada) ı Romülüs'ün zafer ümidleri kalmavın-

Romülüs Palatin tepesinf', Romüs te A- ca mabud Jüpiter'e ellerini uzatarak yal-

vantin tepesine çıktı. Hangisi daha çok 

ı 
akbab'l göıürse. o~un dedi~i olacaktı. 

Romülüs on ıkı, kardeşı altı akbaba 
g0rdü. 

Romülüs bunun üzerine Palatin tepe
sine sehriıı hududunu bir sapanla çizdi. 1 ,. 

Romüs buna engel olmak istedi ve çiz
i . . 1 d 

1 
gıyı ata ı. 

O zaman Romülüs sapanı bıraktı: 
- Bu hududu kim aşarsa böyle ölsün! 
Diyerek kardeşini öldürdü. Roma şehri 

böylece kuruldu. (Miladdan evvel 21 ni
sarı 743). 

Sehre halk lazımdı. Bunları toplamak 
için de bir çare buldu: Civardaki mukad
df's bir O\mana kim sığınırsa ona doku
nulmamasını emretti. Artık her taraftan 
oraya bir takım katiller, hırsızlar, kaçak 
esirler ve sürgünler gelmeğe başlamıştı. 

Romülüs şimdi Alba'dan gelmiş olan 
ar!·rndvslarile, ormana sığınan yabancıla
ra kı al olmu~tu. 

Bu öyle bir krallıktı ki bütün halkı er
k ·kleı den ibaretti. Romülüs kadın is•i
yordu. 
Komşu köyler ve kasabaların her biri 

bir başka kralın idaresinde idi. Onlardan 
kadın istedi. Fakat alaylı bir cevab aldı: 

- Kadmlar için de bir sığınak yapın! 
Doğu tarafında Sabin'ler oturuyorlar

clı. Romülfü, onları bir gün Konzos şen-
lilderine çağırdı. Sabinler ailelerile bir
likt;;o geldiler. Eğlenmeğe başladılar. 

Romülüs şenliğin en coşkun bir zama
nınrla ark2caşlarına bir işaret verince 
Rl)malılar oyunları seyreden kızlar üze
rine c:1ldırdılar. Onları kaçırdılar. Böy
le!iklı> birer kadın buldular. 

Sabinler öç almak istediler. Silahlana
rak Romaya saldırdılar. 

Romülüs Palaıtin'in karşı,sındaki Ka
pital tepesini de tahkim etti. 

vardı: 

-- Bizi kurtar. Eğer bunu yaparsan c;a
na bir mabed yapacağım. 
Romalılar kendilerini toparladılar. Bu 

sırada Romalıların karıları da çocukla
ra,, birlikte iki tarafın ortasına atıldılar. 
Kardtş ve babalarile kocalarının dövüş
rncmclerini valvardılar. Bu hal her iki 
tar·lfın da ;atışmalarına sebeb oldu. O 
kadar ki Scı.binlerle Romalılar ondan :;on
ra birleştiler ve Sabin kralı Tatyosla Ro
ma kralı Rornülüs Palatin tepesinde :. :-_ 
1ikte saltanat sürmeğe başladılar. Tatyos 
ölünce Romülüs tek başına kral oldu. Da
h:ı bircok kavimleri idaresi altına alarak 
yurdunu büyüttü. 

Romülüs miladdan 715 sene evvel Şevr 
bataklıkları yanında Romalıları topladt. 
Onlara büyük bir geçid resmi yaptıra

caktı Fakat bu sırada birdenbire kor
kunç bir fırtına koptu. Gökleri kara bu
lutlar kapl2dı. Şimşekler çaktı, gökler 
gürledi. Yıldırımlar düştü. Halk büytik 
bir korku içinde kaçışrnağa başladı. 

Fırtınadan sonra Romülüs'ü göreme
diler. Arayınca da bulamadılar. Birkaç 
gün sonra senato azasından birisi: 

- Romü1üs, yıldırımlar ve şimşekler 

orf:ısında bir araba ile göklere çıktı. Göz
ierimle gördüm. O, tanrılara karıştı. 

Dedi. 
Buna herkes inandı ve Kirinüs adile 

on'l da tapınağa bqladılar. 
Hikayenin şeklinden de anlqılacağı 

üzere bu bir hakikatten ziyade, efsanedir. 

Orta va Cenubi Avrupada 
(Ba§tarafı 3 üncü sayfa.da) 

zusunu ifade etmekten ziyade bir neza
ket hareketi olduğu ve evvelce yapılan 
zıyaretlerin iadesinden başka bir mak
sad takib etmediği muhakkaktır. Faka~ 
Belgradla Fransa arasında eski mut1ak 
ve hararetli samimiyetin baki kaldığı da 
iddia edilemez. Durum, bu şeklile benüz 
tam bir vuzuh arzediyor sayılamaz. Bir 
çok sürprize yer verecek bir takım hiıdi
~elerin vukuu her zaman b,.,kl l' .,.,; 

hen Avusturya vcliahdinin istirahati rn-u . . 
ırın Beyoğhında muazzam bir ruhani 7 

,., 

Romalılarla Sabinler bu iki tepenin 
ortnsındaki vadide dövüştüler. Harb 
müdhiş oluyordu. Sabinler kalabalıktılar 
ve intikam hırsile yaman dövüşüyorlar
dı. O kadar ki Romıalılar yenildiler, kaç
mağa başladılar, Selim Rag n Rmeç 



SPOR 
• 
lngiltere lig maçları çok 

hararetli bir devrede 
Yazan: Ziya Şakir 

Amavud tüfekcilerinin elebaşılarından biri, serasker Rıza ~nın üzerine 
yür~yerek bağırdı: "Çok dırlanma paşa 1 Bizi, bunun için mi bura7a çağuttm? 

Kar albnda yapılan müsabakalarda, Arıenal bu 
rakibini de yenerek ligde dördüncü vazi7ete çıkcb 

Biz laf dinlemeğe gelmed,k. Ya Arablar, ya biz..." 
İngiltere lig maçJarmm. on aelrizinci 1 

hlfftası oyunları her tarafta hemen he
men kar altında yapıbmfbr. 

Yalnız birinci ligdeki Mancster Ctty 
Sonra, artık bu adamlann burnuna' liyeti de sırtıma yükleneceğim. Fakat, na cebhane verilerek Jnnnandanhk da- ile, W. B. Albion maçı sahanın çok kar

barut kokusu girdL Gözleri hiçbir şey bu iş bitinceye kadar, bana hiçbir su- iresmin önüne getirildiği ve pusuya lı olmasmdan oynanmamıt. lkincl lig
görmez. Olabilir ki, bir münasebetsiz- retle müdahalede bulunmıyacağına da- yerlefWildiği haberi gelmifti. f deki Conventıy De Sauthampton IUÇlll 
likte bulunurlar. ir, efendimiz teminat versin. Rı7Jl paşa, yaverini Arnavud taburu- da ikinci hattaymin onunca d.tJdbsm-

ij.iye, Abdülhamidi bu fikirden vaz- Diye haber göndermişti. nun kış~ göndereıek: da pek ziyade yalan bıdan dolayı Ja-, 
geçirmışlerdi ~ uzadıkca, Abdülhamidin sinirleri -::- Yem gel~ kumandan, sizinle nda ~-~ Jajan br do-

Bu sırada Abdülhanricfin aklına, E- gerilmekte, heyecanı da artmakta idi. mii7.lıkereye girişecek. SiWı1lpmızla layısıle maçlar büyük ehemmiJetine 
dirnede üçüncü fırka .kumandanı olan Fazla olarak da o aralık kendisine bazı kumandanlık daireshıin önüne geliniz. nazaran çok Jralab8lık olma:mJfbr. 
Rıza paşa gelmişti. Bilih&re (serukeı:) jurnallar Verilmişti Bu jurnallarda: Diye, haber göndermişti. Awl: 2 -Bin•....,._. ı 
olan (Mehmed Rıza pqa)... . . . [İki asker arasında çıkan hidise, ve- . ~~; silihlı olarak davet e- İngiltere _ Çekoslovakya ansmda 

Abdülhamid bu zatın cesaretını. ~d Reşad efendi tarafdarlarının teş- ~dikleri ıçuı, hiçbir feyden fObbeleıı- yapılan mil1f maça verdi.il iki Ja1l mu
böyle mühim vaziyetleri idare etmek V~e zuhura gelmiıtir. Maksad; böyle mıy~rek,. Ç&vuşlanmn ltumaadasında aviııinin aakat]anması iizerine m&da
kabiliyetini işitmişti. Onun için derh:81 hır patırdı ~ IMı karışıklık es- v~ ~de borazanı.n oJduiu halde faası hayli zayıflamış olan AnenaI ma
Edirneye şifreli bit telgraf çekt~;lıı_asında ~~~aya hücum et- buyüt ~ ~ ~ ~~ .. ~- çın ilk devresini 2-0 galib bitirmiştir. 
heı: ne vasıta ile olursa olsun, ertesı sa- tırmek.. zati Pbanelenni hal'ettirerek, danlık daıresmm onune dizilmişlerdi. İkinci -devrede bir gol yemiş ve oyun 
baha kadir Rıza ~m İstanbula ge- R~şad efendiye Dolmababçe sarayında Rıza paşa, Gazi ~ pap~ da, im- 2- ı Arsenalin lehinde bitmiştir. Arae-
lip yetışmesini irade etmişti. bıat U~eıne~ ibarettir.] mandanlık ka~argihına ~ırtmıştı. nal dördüncü vaziyettedir. Bu maçta 

Rıza pap bu telgrafı alır almaz. he- Mea!in~e bır takını yalanlar söylene- Arnavudlar gelir gelmez; bu iki zat Ar- 18.000 kişi bulupıuştur. 
men bır lokomotife bir tek vagon tak-1 rek hünkarın evhamı büsbütün tahrik navudlaruı karşılanna çıkmışlar.. ge-

0 tırarak bununla İstanbula gelmiş .. doğ-ı edilmişti. . ne nasihatleı ı başl~ardı. . S~ ~ 3 - Bnatfo1: 1 Me11ıw Arıencaı tabtnltM 11dlld a, 111 
ruca Yıldua çıkmış .. 0 gece sabaha ka- Buna bınaen Abdülhamid, Rıza pa- Elebaşılardan oldugu anlaşılan bir Lig liden :Srentfor takımı lig~e ~ Jdübdeft yeni acıtın aldığa gnç fdhlcl 
dar go ııne uyku girmemiş o'an Abdül- şanın teklifmi bilikaydüşart kabul ede- çavuş: ku~cu vazı~ette olan. ~tok Cıty_ ~le j Berncınl la.fi 
ham d tarafından huzura kabul edil- rek: . .- P~!.. Çok dırlanma .. bizi, bunun yaptığı ~~ -~ d~ l-O magl~~, vaziyettedir. :u.Ç<Ia 1 SOOO kiti bulun • 
miş ti. 1 :-. Zaten kendisine vasi salihiyet ver- ı~ın. mı buraya çağırttın? .. Biz, lif din- olarak bıt.irmiştır. ~ devrede ~ muştur. 

Ab · hamid, Rıza paşayı görür gör-

1 

mı?tım. KW:'inı Kerim üzerine yemin l~ınıye gelmedik... Ya, Arablar.. y~ ~!ı .. daha Y8:~ S .. Cıty ~a3:~!bı Tatenhma: 2 _ Alton Villa: ı 
mez: edıyorum kı; bu iş bitinceye kadar o- bız .. _. _ buyük ve mühim bır far~ z __ ış- İkincı liğde çok iyi vaziyette bulu-

- Aman paşa, geliniz. Bizim (ecnisı nun yapacağı hiçbir işe müdahale et- Dıye _hagımuştL tır. Bu maçta da 18.000 kişi bulunnwş- nan Aston Villa ligde dokuzuncu va. 
muhte ife) birbirine .girdi. Hemen, gi- mem. Tek, meseleyi bir an evvel hallet- İri vucudlü, ve çok kuvvetli bir zat tur. ziyette bulwıan Tatenham ile yap~ 
diniz .. şunların icabına bakınız ... İkin- sin. olan Rıza paşa; derhal bu çavuşun ü- Leeds lJaiW: 4 • S...terland: 3 maçın ilk devresini 1 - O mağlub bi .. 
ci fırka kumandanlığını sizin uhdei di- Diye mukabele etmişti zerine at~Imış_._. y~ından yakalamış: Kral kupası galibi Sunderland oyu- tirmiştir. 
rayetinize verdim. Rıza paşa, AbdüJhamidden bu temi- - Senm, gozlennı patlabnm. Bura- nun ilk devresini 3-1 galib bitirdiif İkinci devrede iki taraf da birer sayı 

Dem ştL natı alır almaz, artık pek ciddi ve tam sı dağbaşı değil.. asker ocağı... halde ikinci devrede üç gol yemiş, 3-4 yapmış ve neticede Tatenhan 2 - t 
Abdlı hamid, Yıldız sarayındaki kar- 1 askerce, işe girişmiştL Derhal liva ku- Diye bağırmağa başlamıştı. mağlub olarak aahadan aynbnıştır. gibi ııarlak bir galibiyet elde etmiştir. 

makarışık insan halitasına, ( ecııisı 
1 
mandarunı çağırtarak: O anda, çavuşun arkasındaki nefer- Sunderland on birinci United yedinci Bu maçda 38000 kişi bulunmuştur. 

muhtel fe) derdi. Bu tibiri, bizzat ken- - Gel buraya, Mehmed paşa! ... Şipı- lerden biri, belindeki kasaturayı çek~ _____._..._ .................. _ 
disi icad etmişti. Ve bu da, hakikaten di, bir Türk taburunu silihbaşı et. La- rek Rıza paşanm üzerine saldmnıttı. A " 1 a l ı 
Yıldız sarayının ne garib bir insan zımgelen cebhaneyi ver. Taburu, fırka Eğer paşa, çevik bir hareketle geri a - n ara B B BllBrag 
mahşeri otduğUnu anıatmaıt içiıı. en, kumandanlığı önündeki büyük bahçe. tıımasayaı, hiç şüphesiz ki, kafası bu 6ençlerbirllğlnl Halılıında gapılan 
doğru bir tibirdı. 1nin etrafına diz. Fakat öyle diz ki; bun- koca kasatura altında parçalanacaktı. 'Nı l dl? .Jurnale Ct'l1Bb 

Fakat Rıza paşa, kendisine tevdi edi- lar üzeri parmaklıklı alç.ak duvarın di· Rıza paşa, kendisini geri atar atmaz. 881 gen 
len bu vazifenin ehemmiyet ve mes'uli-1 bine dizçöksünler· meydanda görün- duvarın dibinde duran ve emre mun - Ankara, (Husual> - Lig JDal)arnl b&Jn- OkuyuculanmızdaD bir mektub aldık. 14• 
yetinı düşünerek, kısa bir tereddüd im mesinlet... Ben, 

1

Arnawd taburlarını tazır bulunan liva kumandam Mehmed :u1nç ~ti~ -=:n~= z:.=; ;:~;::1 rica edllen mektubu aealı1a to

geçirmı.ştL Ve fikrini açıkca söylemek kumandanlık civarına davet edeceğim. paşaya: .. .. futbol aJaıılıtı. puar gtntı O)'Danmuı Jklm cGeçmlfln Sadun G&liblııe Ye buctlnb 
mecburıyetini hissetmişti: Kendilerine tekrar nasihat vereceğim. - Paşa! .. Silih doldur .• sungu tak.. ıeıen Ankara gicil, oençlerblrltll DIAflDI Ahmed Bahttyanna: 

F f d• • ' A ---1. ~1 n.,_, 1 4"14 Dinl--..3:1-1 • ile •t puartuiJe tehir etmlftl 0 san bU 1D&f .... - erman, e en ımızın... .nıu;AA -ır- .uıwer erse, ne iWI... ICUn:ı\,UA en rı.... güctınin Qeldllp ırtWllnlz eski kltıbthıfld artıak 

var ki efendimiz; alacağım" tedbirle~de takdirde, Üzerlerine ateş ettireceğim... Diye bağırmıştı. .. ~-·~:abea::\;:ı. ~ünler tama. 1111utacatuuzı " Wde birde vesile balup o-
vasi sa aruyet isterim. İşlerime biç kim- Emirlerimi derhal icra edeceksin. Hat- Pusuda duran Türk taburu, de~~al I men do~u. hakem Bay Cahid. TakuDlar sa- na atqmıyacatınm zannediyordum. Hal• 
se müdahale etmesin. ti ben, Amavudlann içinde bulunsam yerinden fırlamıştı. ~ ~ silah haya Ç'lktülan " tarafaarlarmca aıkıflan- bUl m. ona, Jurnalleri hatırlatan JUll&n-

Demışti. dahi; Üzerlerine ateş etmekte kat'iyen doldurub süngü takarak ilen atılmış- diktan 1011r& dizlldlk1er1 1&D1&D Antara ıi- mala ikide birde takılmalı 1hma1 etml1or-
Abdülhamid o kadar bunalmış bir tereddüd efJni eksin. tı. ctlnö f1l kadro lle gördük. IWl'llL Bele 0 methur isminizi artilk ,...ıan-

. · ~ · · yec • ""~-- ümid ~l • Osman, Rıza. Bnffl", Nusret, Semllı, Ab- nmn altına koJ&IUI olduktan aoma baa-vazıyette ıdi ki: . • .. . Diye, emır vermişti. Arnavudlar, ~ en diil. BIW, Fahri, Musa, Yqar, Rlza. lan açıt 8A9ık ortap atmakta hlObh' mü-
- Hay, hay paşa .• sıze, visi salihi- Mehmed paşa, bu garfb emre hayret bu hareket karşısmda o ~dar şaşır - Oençlerblrlltl ıse: Nureddfn, İbaan, Nuri, 1111' g«Jrml70l'IUn11L 

yet veriyorum. Tek, şunları yatıştırın. etmekle beraber, askerce bir selam ver- mış, ve afallamışlardı. O: SilMıtanna Yımıf, Buan, Ketfl, Münilr, Oallb, Al1. Se- Bazı OJUneularm CftlLlarmm affedllecell
Demek mecburıyetini hissetıniştL miş .. derhal, aldıiı emrin infazı için git- davranıb müdafaa vazıyeti almıya bile lahaddln, Sellm tekllnde idi. Dl duydunus, blemt eUn1ze aldınıs n der-
Artık ikinci fırka kumandanı unva- mişti. muvaffak olamamışlardı. EvvelA ortalarda başlıyan çeUn bir müca- bal bunun llerill itin OOk mahlurlu ol....,. 

n~_alan Rıza ~aşa! derhal işe giriş- Yanın saat geçmeden; Türk taburu- (hJcaa.,) ::,. ~C:.-:'e,::J~~rl~::Ohlne~;::; ::=m:-;.=::ı.~ 
nuştı... Hem vazıyeü anlamak, hem de Abdill AnbragOclnin ilk •JllUU tay4ettl. ıamın oyunculanna 1atJeık abiuıacak .... 
bazı nasıhatte bulunmak için yanına r "] 1 R A D v o 1 Gençler barek"'8 aeçerek Oif kalesine in- amelelerde bulunanlar hattmcla lılrtao --
Gaz Osman p~yı alarak Orhaniye Bir Doktorun diler. net.lce alamadılar, bu sırada Ali ve tır oısun yazmala tendlDizde nedenle~ 
kışla na gıtmişti. llilaür W .sayı fırsatı kaçırdılar, sıkıftırma ret bulallladmm. 

Arab ar Arn ..nard Idıkları GUnlDk • ...,_.. mrası GftçUllere ıeıc:1t ve Musa _bir tarıpt- Bu sefer de blllıarar ettlt onlar da anı 
' aww an yı BugUnkU pro9ra111 blı: esnaa~ takımın Hdncl goluntl attı, w . 

içın soy AAen sözleri di,ril~işler: NoUarından (*) 
1 

Blrlilclkinmı 1931 ....._.. datıta .,.. Y ... r tifPncl .,., aımu:ta :U":e ~~~;-:=:: :-:= 
""::" B ~~f;ntre itaat edenz. Fakat, ev- g_eclkmedl. _ dere mı, oynıyan takımlar tedere mi, Tü-

veJ.a..;Ai~ sUablfnıu. bır•m C:.e.lı 611Jmlflrbdıı 18 T 4 N 
8 u L Gençler uç sıfJr malliUı ,utıe~Jl\\lme- ıdm sahası federe bir saha *1?. c1119 __. 

lar. Barışmak i ın b" e adam yollasın- B r " ötıe lllfl'l1atı: lerine ratmen yılmadılar, oiç taıesint 10r- ten çok sevc:Ullntz ve bir amanlar idare be-
l ç !J.z aı .. ıca De guze ıuo: Plltla Tilrlı: muaıtısı. lUO: Ban- lamata ba§laıfılar, bu araaa Hasan bir gol yeUnde bulundutunm kl1lbthı menfaat.ıerbd 
arDem. · · Çarpan IBbeb/erl dls. 13,05: PIA.kla Türk mus11d81. lS.30: Muh- atarak ftZIJeti S-l glbl bir durama pUrdl de haleldar ettlllnid unuttunu. Kadem 111 

şlerdi. telif pllk nepiyatı. ve 11t dnre b6J)ecıe bitti. o tıübler feclen delilmJI te Diolıı ....-
Fakat Arnavudlar, kat'iyen bu tekli- Çocu:arf eneli. .J." sıdamtı~n "~ .&qam nefl'f1atı: İklnc1 devrede O~üler W roı daha atıp oldutunus tıtlbtb:l pazar sabahlan onlarla 

le yanaşmamışlar: !'! ~,;:~ .:OO~:~::_ :nıı:s: . 18.30: Pllkla danı m~ 19: Suat Oin 5-1 vazbllee!1~ ~28~~~- aoltııdan maçlar yapmuna • çıkarmıyommm? 
B dand ik. ku t • ka..1 ... 1..... tarafından Türk m~ penaltı v-ye" - ""'"- -e111&11e u. - u mey a, ı vve yaşıya- ıa tnanltion denilen ıefaleti fiZyolojlye- ve ar ...._...... ve datıtalarda Ruıa bir soi daha atarak Tab1m aabuında maçlann yaptmlmul-

maz. Ya, onlar .. ya, biz... ye duçar olurlar ve bunun neticesi ölüm halk p.rlalan. l9.30: Sp~:ı,~ :'1ztyett 6_2 11 lftlrdt. Oyun 'b&Jlece bitti. na mAnt o'lmat 1çtrı ne fekilde J'Ulll&k 1ft. 
Diye b&Aıımıılardı. tflhllkesine ınarm kalırlar- ftyahud bir ref Şefik. 19.56: Borsa tarafından Tİrt mu Gençleri çek •Jlf bul4ut. m JD89t& t pa- llllDI& o 19tllde yazan zatı vaWan Tabla 
Rıza paşa, hiçbır muvaffakiyet elde çocuk soPk •11ını~ luutalıtlarmdan ::ıı ve =~n. 20.30: HaYa raporu. nn ka;rbetmlf vallyettedlrler. m,llll kimeJ• l&])aınnm 1&ft w .. sıne aahll> olan k11l'bl-

ed .,ı__ d . . mesell zatürree. utülceml> ve lhtlka- ve fAl' arabca • glrmeal ıebllkede ıörtU~. otoıtllerl t.eb. nll8 çatmattr. ft UplD Jfaareddbı Boeana 
eınew::.u saraya av et e~ü. Yalnız, nilrree vesall'e lfbl baatalıtlardan ölür- 20.33: ömer Rıza tarafllldall . IÖJlev. rtk ederiz. ..._ Tw methur b!UJlll llb1 blndtiln" dala ı:.. 

iki Arnavud taburunu da ısyanda de- ler. 20.u: Faaıl saz heyeti. oır.111anıar. Kiçttt mette de bir mahzur ıörmflı.onama. 11111 
vam ettiı'en elebaşıların kimler oldu- Doktorlara mlracaat eden birçok but& Safiye, İbrahim, AD, teman Cevdet, kanun B IAL' O • lbdn ne lltflıl41tthıtld 1>Dlrlm amma dl-
ğunu öğroftft'li..+~ putıarm solak alma turbanı oldutla· Muammer, kl&rnet Hamdi, tan~~-BaJl.bad,. BarutgDclt . ıllAlmı •mırspor llf1n methur Sadun Gallbl, buebb AJune4 __....,'!'4oo ber - - ektlır1Z. din ut Cevdet Kozan <saat ...,.u). 21.11: da bllmlm ôlacldt cııa.a 

AbdulhaınicJ. Rıza paşanı.n .hiçbir şey :;.h~= aarl ve bulafık hu- orkestra. 22.15: Ajana haberleri. 22.30: P!Ak- B. laklmmı ~ :: :rıam&;ı11tem1:n .• 
y,apamıyarak saraya avdetını haber a- talıklardan mürler. Bunlar da kwl, ıı:ı- ıa sololar, opera ve operet parçalau 22.50: btanbal DemJrlpor B. tablm 

118 
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Iır almaz: zamık, kuşpalazı, e!çet llb1 hastalıklar Son haberler " ertesi güntln progra.mı, Barutctci B. taınmıın ananda ,._ 
- Ben onu bir iş yapacak diye bu- ve bunlann lhtn•tıandlr. ı Blrlnelkiua ttl'J ......... pılan maçta, Banııstel B. tatum. 

raya "etirttim. Burada, dört buçiı:k as- Dikkat edilecek olar• bitin bu sebeb- ANIL\BA 1 _ 1 pllb plmif, ve A. taıamıan 
kere .l>z geçiremiyen bir paşa, nasıl o- ler ya takrtl •faletin, ya cehaletin _ve- ötı. ....vatı· maçı havanın J•lılk. '' ook fJrtma1ı olma • 

b. b ka .d ed yahud ihmal n uııtaıllıklann netıce- • smdan dolayı ber ıtt taraf ldarecllerlnhi ma 
lur da koca ır r • yı ı are er ..• Ya, s1dir. ve bundan dolayı ana, baba, aile l 12,30· Muhtelif pllk netrt1atı. 12,50: Pllk- tehir edllmlftlr _.a HaJkeYl tarafmdan 
en kısa bir 7JlJXlanda bu meseleyi hal- " nihayet cemlJet bll h11ı111Sta btiyüt bir la Türk musllrJsl ve ballı: ıarblan, 11,15: 'afakaWe · tır k.ofulatı proeramı J'8Dl bir teldlde 

ıetsm.. yahud da geldiği gibi, çıkıp git- yük ve mea'Ull)'et aıımdadlrıar. Dahlll ve harlct haberler. Ras"ıh lstanbula geliyor •dlbntlt:lr· 

Kır lıoşalarının 
Programı hazırlandı 

sin. Bitim aebeblerl lidermek. çocutu ya- Ak.tam nefl'IJatı: Bu Pl'Oll'&ID& nuaraa dan m __. 
D de . . fl,'t.mat. yurdu §enlendlrmek herkesin, ıa.30: Muhtelif plik nefdyatı. u: nrt Llc maçJarmda ldo belı:JaaınedHı: bir ma- pılacaktır. 

iye ira etmişti. hepimizin borcudur. uı.ııutmamalıyız ti mu.s1klm ve halk prtııan: <Makbule Çatar da Penerb&ble11 malltb eden OGnet takı- Bu mfiaabablar muhtelif yerlerde 
Abdülhamidin bu garib iradesi, Rıza çoculı:lar diinyaya mmet lçln delil, ya- ve artadaflaı'ı>. ll.30: saat a,an " aıüoa mı, mlll1 tDmeJ9 aeoebtlın4* lllJı ant talan edllecet, blrincl UJ.tlsabata Şlollde. 

paşan p gücüne g·tmişti: j pmak lçln ıellrler. neşriyat. 19_45 : Tilrt muslldll " laik tar- maçlarln6 büJft bir e.,._..ı,- nrmek mllabata Ka~e. iiçtlnctl mtsu. 
- Ben, askerim. Ve askeri nasıl ida- <•> Biı ..uarı .-. sülaJ'lllD. 1ahad kılan· <Se"et Adıl&#" arkadaflll'I). aıı: llllecb~ cıldalundaD aeıeett !lafta· Be)'b&Ilde, dörcıtınctı mtaabata Vellefen 

re etmesini de b lirim. Elimde, asker talr alltiime J'•PıttınP koleksiyon Jaınnıs. PlA.kla dana muıdkLIL 21: AJana haberleri. larda ra*81l IOll mtaabatal&r ıçm Parla- Japllac&ktll'. 
kanunu var. ş· · onu tatbik. edece- Sıkıntı umanın..,. ita notlar bir doktor 2u5: stildJO 8*n orlı:eitrul. tı.15: Yaruıkl te bulunan IDll'k• muhaelml Rulbl latan- ... ~ müaabaka 19 "'1unuevvel P 

ln.I lmdadnma 1e&fttlılllr. program ye İltilfll ._. ~liiif"~. puu uı•~ 
ğim O ~..anun daıresınde, bütün mes'u-,L!!:~===..t:::::=~----.1 
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40 USTA NAMZEDi YETiŞTiRilECEK 
Malatya Bez ve İplik Fabrikası 

T Ürk Anonim Şirketi Müdürlüğünden: 
1 - Kurulmakta olan Malatya Bez ve İplik fabrikamız için Sümer Bank 

Kayseri Bez Fabrikasındaki kursta usta namzedleri .vetistirileceiinden a
şağıda yazılı şeraiti haiz olanların müracaatları: 

a/ San'at mektebleri mezunu olmak. 
b/ Askerlik vazifesini ifa etm~ olmak. 
c/ İlel ve marazdan salim olmak. 
d/ Sinni otuz beşi geçmemiş bulunmak. 
e/ Muteber kefil gösterebilmek. 

2 - Kurstaki tahsil ve staj devresi sekiz ay devam edecek ve bu devre zar
fıncia narnzedlere iaşe ve ibate masrafları kendilerine aid olmak üzertl 
yüz elli kuruş yevmiye verilecek tır. Kursu muvaffakiyetle ikmal edenler 

rnuvaffakiyetlerıne ve işde gös1 erecekleri iktidara göre yevmiye iki li
radan az olmamak şartile günde-lik veya aylıkla şirketim.iz fabrikaların· 
da ıstihdam olunacaklardır. 

3 - Müracaatlar, 15 Birincikanun 1937 tarihine kadar Ankara'da Şirket mer
kezine tahriren yapılması, müraca:lt mektublarına aşağıdaki vesaik lef-

fedilmeli ve gösterilecek kefilin isim, meslek ve muvazzah adresi işaret 
ed ]melidir. 

a/ Hüviyet cüzdanı veya sureti. 
b/ Askerlik terhis tezkeresi. 

# 

c/ Sıhhat raporu. 
d/ Hüsnühal varakası. 
e/ Mekteb şehadetnamesi. 
1/ Çalıştığı yerlerden aldığı vesika suretleri. 
g/ Dört vesika fotoğrafı. 

1938 YILBAŞI 

HAVA KURUMU BüYüK PiYANGOSU 
Bü3Tük İkramiyesi 

( 500.000) Liradır 
Aynca 200.000, 150.0CO, 100.000 70.000, 60.000, 50,000, 

30.000, 20.000, 15.003, liralık ikramiyelerle ( 100.000, 400.000) 
liralık iki adet mükafat vardır. 

Keıide Yılbap gecesi yapılacakbr ••• 
Biletler : (2,5), (5) ve (10) liradır. 

SOH POSTA 

Bir hastabakıcı; 

Bu - Biocel - li 
cild unsuıu 

Bir mucize eibi 
teni eüzelleştirdi 

dedi 

Tesiri adeta sihirli oldu. Birkaç 
gOn zarfında yOzOmdeki kOçOk 
çizgi ve buruşuklukl-lrın kaybol
duğunu gördUm ve iki Oç harta 
sonrJ kendimi adeta on yaş genç
leşmiş buldum. Bir doktor de
oıiş!i ki, cBioceb cevheri bir Vi
y~a üniversitesi proresörUnOn 
bt~Ok keşfidir. Bu cevher, şimdi 
pembe rengindeki Tokıılon kremi 
terkibinde mevcuttur. Bu kremi 
her akşam yatmazdan evvel kul
lanınız. Sabahları da beyaz ren
gindeki Tokal.on kremini sDrll· 
nUz lki kremın tesiri ile en es· 
mer ve çirkin bir tene bile yeni 
bir canlılık ve gençlik vnir. Cil
di beyazlatıp tazeıeştirir ve bn
tnn buruşukluklardan kurtarır. 

Can Rızkuliah Kürdi 
Halepte bütün Türkçe 
ve yabancı gazete ve 
mecmualar bayii 

Vakıt kaybetmeden hemen biletinizi alınız. l 
~----------------------------..,~!-------------' 

biri 

Tevkif edilen bir arabacı 
frengili olt!uğunu 

söylUyerek tah.iyesini istedi 
Beyazıdda ruhsatı olmadığı halde kul

landığı araba.sile 75 yq.lannda Ayşe is
minde bir kadına çarparak, ölümüne se
bebiyet veren Nihabet, dün adliyeye ve -
rilmiştir. 

Müddeiumumllik suçluyu Sultanahmed 
1 inci sulh ceza mahkemesine gönder -
miştir. 

Suçlu, yapılan sorgusu sırasında, ha -
diseyi şöyle anlatmıştır: 

- Kadını uzaktan gördüm. Kendisme 
bağırdığım halde, aldı~ etmedi. Gene 
yoluna devam etti. Bunun üzerine ya -
nından geçerken, araba kadına çarptı. 

Kadının bir bacağı arka tekerleğin al -
tında kald:, kırıldı. Bu kadar şey, bit: 
insanı öldürür mü bay hakim? .. Kadının 
öleceği varmış, ölmüş .. Bu ~te benim su
çum yok. .. 

Bunun üzerine hakim Reşid suçluya 
şu suali sormuştur: 

- Senin ruhsatiyen de yokmuş.. Niçin 
almadın? 

Suçlu: 
- Param yoktu, alamadım. 

Hakim Nıhabetin tevkifine karar ver
miştir. 

Suçlu kendisinde frengi hastalığı bu -
lunduğunu söyliyerek, tevkil edilmeme -
sini istem\ştir. Bu husus ta tahkik edile
cektir. 

--------~-------------------

SELANIK BANKASI 
T~sis tarihi : 1888 

• İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Şubeleri: 

İSTANBUL (Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Y unaniıtandaki Şabeleri : 

SELANtK - ATINA 

• Her nevi banka muamelelerj 
Kiralık kası>lar servisi 

DIŞ TABiBf 

RATIP TÜRKOCLU 
Ankara caddesindd: Meserret oteli 
karşısında (88) No. Jı muayeneha
nesinde herglln saat on dOrtten 
(19 ) a kadar kabul etmektedir. 

Dr. H A F 1 Z CEMAL 
(Lokman Hekim) 

DüHI,. m~: hardan mu.da 
lıeqdn <2 - f) DIYallJ'Qlu numara 1°'9 n &e· 
&eıonu 22393 - 210M • 

Boa Posta 
Yevmi. Siyaal. Bavadlıl..,. Balk paetell 

Yerebatan, Çatalçeşme ıokak, 25. 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yan ve 
ıeslmlerin hü:W. baklan 
mahfuz ve pz.ıetemiz.ıe aittil'. 

ABONE FIATLAR• 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
l<r. Kr. Kr. Kr. 

!'ORKİYB 1400 700 400 15u 
YUNANISTAN ~340 1220 710 27J 
ECNEBİ 2700 140\) 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
değiftirmek 25 kurU.jtur. • 

Gelen eurak 6uİ uerilma. 
lliinlaraan mu'u.ÜJld oluunaz. 
Cevap ıçın mektuplara 10 kwıa§luk 

Pul ilavesi llz:ımdır. 

Poıta kutusu : 74! İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telejon : 20203 

Sayfa 15 

i 
16MIC.SI 

Kayıb: Beyoğlu .nufus dairesinden al 
huviyetiml kaybettim yenisini çıkarta 

ğımdan eskisinin hükmu yoktur. 0!14) 

Beyuıd Emlnelencli lokantasında 



!ô Sayfa SON POSTA Birincıkinun 9 
===--c::-========zı-========a====-======-=-===================~===-======-============·===================.....:::============================================== 

Grip, 
. :~.·-e~. ·,.. . " ~. -. . . ... . . ~ - . 

.....__: • .,,.. 1 • .. • ... • ' 

bronşit, baş, nezle, 
kırıklık 

diş, romatizma, 
ağrılarına karşı 

nevralji, 
ve tekmil 

• • • 
1 

Çünkü bir tek kaşe almakla hastalığı defeder ve ilerleme
• • •• •• s nın onune 

muannid baş, 
tevellid 

Kat'i 
ı' 

ol ursunuz. Bir tek kaşe "Gripin,, en 
ve romatiz111a ağrılarını, üşütmeden mü

sinir ve adale ağrılarını izaleye kafidir. 

• 
geçınış 

diş 

Tesir Seri Şifa 
Bir kaşe '' Gripin,, çok kısa zamanda sizi 

• 

havalarda 
ilaçtır. 

" Gripin ,, bu yağmurlu ve soğuk 
vücudünüzü hastalıklardan koruyacak en kuvvetli rahat ve sıhhate kavuşturur. icabında günde 3 adet 

bilirsiniz. 
ala-

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla G R i P 1 N isteyiniz 
• - .. • 1 ,,, .. ... ' 

.. _ ., .... ~ ... ~ •' ·-:- ,,.,; :ı•; '. . : : . , ~: . .. 

1 

EN HOŞ VE TAZE MEYVALA

RIN USARELERINDEN iSTiHSAL 

EDİLMiŞ TABU .BJR MEYV A TU~ 

ZUDUR. Emıalıiz bir fen harikası 

olduiundan tamamen taklid edile. 

bilmeai mümkün deiildir. Hazım-

11zhiı, mide yanmalarını, ektilikle

rini " muannid inkıbazları ıiderir. 

Ağız kokuıunu izale eder. Umumi 
hayatın intizamıızhklannı en emin 

ıurette ıılah ve inıana hayat ve 

canlılık bahıeder. 

INGILJZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - IST ANBUL 

İstanbul Belediyesi İlanları 

Senelik muhammen kirası 204 lira olan Beyazıtta Camcıali mahallesinde Vez

necilerde Sabuncu hanı duvarı üzerine ilan asma yeri bir sene müddetle kiraya 

verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğün

de görülebilir. İstekli olanlar 15 lira 30 kuruşluk ilk teminat mektub veya mak

buzu ile 10/12/937 Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (8006) 

Madeni kutulıirda olduğundan terkıbı v~ tesiri değı~mez. Nazleye, 
soğuk algınlığına, Nevralji ve baş, diş ağrılanna senelerdenberi 

tecrübe edilmiş en tesirli ve emsalsiz illlçtır. 

A L G O P A N her eczanede bulunur, 
ism ·ne ve markasına dikkat 

Bu bir fennt hakikuttir ki : 

KREM PERTEV 
Cildi temizler, pOrUzsllz ve 

gergin tutar. 

Buruşuklukları giderir, tııbit 

gOzelliği muhafaza eder. 

Eski HAY DEN 
Yeni BAKER 

mağazalarını ziyaret edin!z. 
Mobily:ı. hususunda cEMSA-
Li ARASINDA• en iyi ve 
zengin çeşidler bulacaksınız. 

SALON, YEMEK ve YA -
TAK ODASI takımlarını 
HER YERDEN İYİ ve UCUZ 
ŞERAİT ve FİATLARLA te -
darik edebilirsiniz. 

• 

~------ı 
------------------·---. DOYÇE ORIENT BANK 

Dresdner Bank Şubeli 
Merkezi: Berlin 

~------------------------------~ 

P A T 1 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kapntılar, 
dolama, meme iltihabı ve çatlakları, flegmonlar, yanıklar, traı 

L 
yaralan, ergenlikler, koltuk altı çıbanları 

' tedavisini en erken ve en emin ıurette temin eder. 

~ark ispençiyari Laboratuarı T. A Ş. 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
ikinci k•tlde 11 ı BlrlnclkAnun ı 1937 dajJr. 

Sü)ük ikramiye: 40.000 Liradır .•• 

1 

Tiirltiyedeltı ıubelmı Bunaan bqka: 15.000, 12.000, 10.000 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükAfat 

Galata - İstanbul - İzmir Şı"mdı"ye Ladar b" l k" · · · K ın erce ıııyı zengın 
Deposu: 1st. Tütün Gümrüğü . . d" • 

1 
.. 

1 
.. b ,__ .. * ışhrak .e ınız ... 

Liralık ikramiyelerle 
yardır .• 

eden bu piyangoya 

* Her tür u an"" ııı 

--~=.......... . ..... _. ........ _..~ .. ....._ ,_~-::::::::::::::::::::.·,-------------"" 
•• • 

SEKSULIN 
r 1 OSMANLI BANKASI 

ilan Tarifemiz 
----

Birinci .ahil• 400 lruruı 
ikinci .ahile 250 » 
Oçüncü sahil• 200 » 
Dördüncü sahile 1 OD » 
iç 1ahileler 60 » 
Son aahil• 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında fazla· 
ca mikdaıda illn yaptıracaklar ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden i~tifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve ~eyrck sayfa 
uanlar !çin ayrı bir tarife dcrpi§ 
edilmiştır. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler için şu adrese müracaat edil· 
melidir: 

tıincılık Kollektlf Şirke&t. 

Kahramanzacle Ban 
Ankara cadde.& 

TüRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESiS TARİHİ : 1863 

Bemıaye.U: ll,M0,9H lncwa llrul 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nıs, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak. 
İran Filistin ve Yunanistan'da 

' Şubeleri, Yugoslavya, P.omanya, 
Sı;riye ve Yı&nanistcında FiJyallerJ 
vardır. 

Her türlü banka muameleleri 
}'apar 

Ademi 
. iktidar, 

Bel 
gevşekliğl,. 

Dermansızı ık, 

Vücut u DlmaQın 
yorgunlu§unda ·~ 

pek 1moessır v• emin 
> .r.·:}:blrnac:t:ir: ·•.·:~~ 
Kutlfliu;·'.200. kuf~-.,::-

~Ejiı~t~fe~~; ~~~frf ~ey~.:~~ 
:;.Ec;~an~;ş.~~e~ı .,. 

"' ...................... ,, --~~~~~~~~~~~ 
~- • ·~~ İ>"o~ta' ~İn°tb~~.~ ·-- -· • · · · • ı Kayıb: Galata Rum muhtelit okulundan 

---.-. -.. .. 1937 yılında aldığım şııhadetnnmeml kay -
Nt.şrıyat Muduru: Sehm Ragıp Emeç bcttlm venlsınl alo.ca!!,ımd:ın cskMrun huk • 

· l· S. Raq P E."r1EÇ' 1 mi! ~oktur. <985) 
SAHiPLER · A . Ekrern UŞAKLICilL 1 Prodromos Klim~pulos 


