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İspanyada gönüllüler geri çekiliyor 
............................................................................... 

LONDRADA MUSBET Celal Bayar G. Metak~~-~J; ... 
BİR KARAR VERİLDİ uzun müddet görüştü, Hariciye 

binasında müzakereler oldu 
ispanyaya bir komisyon gidiyor 

~~-------------
Ademi müdahale komitesinin dün uzun süren toplan
tıaından sonra evvelce teklif edilen lngiliz planı 

kabul edildi, derhal faaliyete geçilecek ... 
Londra 20 (Hususi) - Dünkü neticesiz ı 

ka · . ~an celseı;ınden sonra bugün tekrar In· 
Kılız haric\ye nazırı Edenin riyasetinde 
~opJanan ademi müdahale tali komitesi, 
.araretli ve uzun süren müzakereler ne-

tıc · . . esınde, rnhayet bir anlaşmıya varabıl-
ltl,;şt.ir. 

d/talyan başmurahhası büyük elçi Gra!1-
d ve Alman murahhası, geçen temmuz
b a ispanyadaki gönüllüleri geri çekmek 
d~susunda İngiltere tarafından teklif e-

1.en plar..ı kabul ettiklerini beyan cyle
lnışlerdir. 

Bu Plı1na göre beynelmilel bir koınis!0n derhal İspanyaya hareket ederek; 
"'erek h " k• h u umct, gerek Franko saflarında 

ltalyan murahhası Grandi arbeden ecnebi gönüllülerin adedini 
"-::::::::::: 'D(!vamı 11 inci sayfada) 

Ankarada muhteşem bir 
- parti binası yapılıyor 
Beyne!milel bir müsabaka açılacak 

ilkbaharda ba ılanacakbr 

ve inşaata 

Bay S .,"' merasimi• karıılandı, bu gün abideye 
amı ı .. A k .d. 

Çelenk koyacak, cumartesi günu n araya gı ıyor 

General Metaksas ismet lnönünü evinde ziyaret etti, görüşme bir saat sürdü 
Belgrad gazeteleri Ankarada Akdeniz meselesinin de görüşüleceğini yazıyorlar. 

Yeni İngiliz askeri tayyarelerinin planları çalındı, hadise 
fngilterede derin bir heyecan uyandırdı 

Lo~drada çıkan (Sunday Express) p· ması uzerine, Skotland Yard ile gizli po. 
zetcsı yazıyor: lis teşkilatı çalışadursunlar, hava neza· 

cParnalb tayyare planlarının kaybol- (Devamı 11 inci sayfada) 

I "Ben bir tımarhane kaçkınıyım!,, 
Senenin en büyük ve en şayanı dikkat röportaj 

serisine Cumartesi günü başlıyoruz ! 
Röportajı kim yaptı ve biz nasıl elde etlik ? 

Fcıruk K " "k H la " '14 a.y !lf pa.atcmerinde çıldı rdıktan sonra karakola bö;Jle götürülıiü. 
(Yazın ll inci ıaıda.da) 
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1 Sayfa 

Her gün 
-----

Stoyadinoviç'in bugün~ü 
Yugoslavgada oynadıgı 
Mühim rol 

Yazan: Muhittin Blqn 

V ugoslavya ba§vekili Bay Stoya
dinoviç, Fransadan başlıyarak 

garbi A vrupada mühim bir seyahat ya -
pıyor. Son günlerde Londrada büyük bir 
hürmetle kaI'§ılanan, Pariste eski dostluk 
muahedesini tekrar imzalayıp Londrada 
siyasi konuşmalara giden bu devlet ada
mı, hiç şüphe yok, Yugoslavyanın, doğuın 
tarihindcnbeıi tanımış olduğu bütün 
devlet adamları arasında en yüksek bir 
meı1ebeyı işgale Iayık bir başvekildir. 

Yugoslavya, Yugoslavya olalıdanberi 

Bay Stoyadinoviçin başvekillik devrinde 
tahakkukuna şahit olduğu derecede mü
him işleri bir arada görmüş değildi. Kıs
men de kendinden evvel gelmiş olan 
devlet adamlarının hazırlamış oldukları 
bir takım mühim işleri Bay Stoyadinoviç, 
birbiri arkasından kat'i surette halletmiş 
ve bu su\'etle, kendisinin kuvvetli bir i§ 

başancısı olduğunu göstermiştir. 

* Harici siyaset bakımından, Stoyadino-
viç, kendinden evvelki devlet adamları -
nın açtıklım yolu, kuvvetli bir mühend!s 
gözile genişleterek ve düzelterek, Yugos
lavyaya müstakil bir dış siyaseti verıneğe 
muvaffak oldu. Pek yakın zamanlara ka
dar Belgrad hükUmeti, Paris hükiiıneU -
nin o kadar kuvvetli bir tesiri altında bu
lunurdu ki bunun böyle devam etmesi, 
Yugoslavyanın müstakil ve kuvvetli bir 
devlet olarak varlığile mütenasip ola -
mazdL Bay Stoyadinoviç, Balkan misa
kına ve bu misakın en lifilis unsurların -
dan biri olan Türkiyenin hususi dostlu
ğuna güvenerek siyasetine kat'i bir ia -
tiklfil istikameti verdi. Tıpkı Türkiye 
gibi, bugün Yugoslavya da Avrupanın en 
kuvvetli ve en garazsiz bir sulh ve dost
luk unsurudur: Herkesle dost ve sulhu 
seven, herkesle beraber bir unsur. Mem
leketine bu §eref ve itibarı temin ettiğin
den dolayı, Belgrnd hükümeünin baş • 
vekili ne kadar iftihar etse yeridir. 

* Bay Stoyadinoviçin dahilde halline 
muvaffak olduğu meseleler de, ehemmi
yet itibarile, harici meseleden daha kü -
çük değildir. 

Birincı derecede Yugoslavyanın iktı

sadi kalkınması gelir; buhranın son saf
hasına ve dünyadaki umumi kalkınma 

hareketinin başlangıçlarına tesadüf e -
den başvekilliği esnasında, muhitin mü -
sait şartlarından azami derecede istifade 
etmesini bildi ve birbiri arkasından it -
tihaz etti~i tedbirlerle bu memlekete ge
niş bir rdali temin etti. Halka iktısadi 
refah veren bir bnşvekilin halletrniyece
ği dahili dava yoktur; bunun gibi, Sto -
yadinoviç te Yugoslavyanın, milli bir 
Yugoslnvya olması için halletmeğe mec
bur olduğu iki mühim meselesini bir 
hamlede halletti. Bunlardan biri Hırvat
larla anlaşma, diğeri de konkordato me
seleleridir. Belki henüz Hırvatlarla ta -
marn anlaşmış değildir; belki henüz kon
kordato davası, tamamile ortadan kalk
mış bulunmuyor. Fakat, her iki mesele
de de yolun en büyük kısmı alınmış, yü
rünecek pek az kısmı kalmıştır. 

* Biri di~erlııe bir dereceye kadar bağlı 
olan bu iki mühim dahili meseleden en 
çetin mücadelelere malolanı Konkordato
dur. Yugoslavyanın mühım bir kısmı or. 
todoks ise, diğer mühim bir kısmı da ye
ni Yugoslavlar, katolikür. Yugoslavyayı 
yalnız ortodoksluğun resm1 hakimiyeti 
altında tutmak, bu memleketin hıristiyan 
olar3k değil, Yugoslavya olarak milli bir
lik Eahibi olmamasını istemek demekti. 
Bu meselede milli ve radikal bir ruh ile 
ve büyük bir cesaretle hareket eden Sto
v:ıdinoviç, Kon korda toyu imzaladı ve es-

Sırp kıl 1sesinin Sen-Sinod meclisi tara
Jından gösterilen bütün muhalefetkre 
rağmen bu Konkordatoyu parlamento -
dan geçirdi. Eski Sırp kılisesi, bu siyase
te karşı gösterdiği muhalefette bazı na
zırhırı ve bir kısım meb'usları aforoz et -
ıneğe kndar gitti; o aralık uzun bir h:ıs
talıktan sonrıı. vefat eden ortodoks pat: 
riğirn Stoyadinoviç zehirleterek öldürt -
müş old •ğuna kadnr iftiralara ve muha
lefet propagandalarına karşı, azimle ve 
cesnrctle göifüs gerdi. Hülasa, Yugoslav
yayc.. Yugoslavlık için mukadder olan 
milli birlıği vermek için, bir başvekilm 
ne \kadnr ~alışması ve cesaret göstermesi 

SON POSTA 

Resimli Makale: X Elbirligi, işbirlili X 

Büyük Ro~d iki yüz sene evvel bir Felemenk tıcaretinae 
muazzam bir servetin esaslarını attıktan sonra oğullanna 
ve tonınlarına bırakbjl vasiyetnamede onlardan daima 
müttehit kalmalarını istem.işti Buıün Roçild ailesinin bir 
kolu İngilterede, bir kolu Fransada., bir kolu Avusturyada, 
bir kısmı da Amerikadadır. Fakat hepsi de büyük dedele
rinin vasiyetine aadık kalmışlardır. Senenin muayyen bir 
gününde dünyanın dört köşesinden kalkıp gelirler, bir ıof. 
ra etrafında toplanarak yekdiğerinin vaziyetini gözden ge
çirirler, lüzum görülen tedbirleri alırlar. 

ıSa.zı ailelez vardır ki Roçildlerin tarzı hareketlerini fhU
yar ederler, yekdiğerlne sıkı ııkıya bağlıdırlar, bu 1101 aile
ler bolluk. refah, servet içinde uırlarca davam ederler. bu
na mukabil daha fazla nisbette fiyle aileler ıörürils Jd men
auplan yek:di~erine düşman aözUe bakarlar, yabancının 
reva görmediği fenalığı yaparlar. Bu gibi ailelerin sonu 
yoktur, sönmiye mahk\imdurlar. Unutmıyalım ki tek elin 
pkırtm çıkmaz, ailede olduğu gibi her banal bir 1fte de 
yüz aklığı daima birlikle miimkündür. Hayat, uçurumun 
kenanndan geçen bir yola benzer, bu yolun yolculan 
yekdiğerini tutmazlarsa dü§erler. 

( soz 
80 yaşında bir atlet· 
idman yapıyor 

ARAS O 

ı • HERGüN BiR FIKRA İl 
Bir evvelki iskele 
Komik Na§id, vapurla P~abahçeye 

gidiyordu. Yanı b<ı§ında otura1. adam 
ilk defa Boğaza gitmekte idi. iskele-

leri tanımadığı ' gibi okuması da. yok
tu. Vapurun her iskeleye ı1ana§ı§ında. 
NCJ§ide dönüyOT: 

- Burası Çubuklu mu? 
Diye soruyOTdu. NQ.§idin canı sıkıl

mı§tı. Çengelköyüne yana,ırken a
dam gene: 

- Burası Çubuktu mu? 
• 

Sual\ni sordu. Naşid cevab verdi: 

1 

- Her iskeleye yanaşışta bana sor
ma, benim ineceğim iskeleden bir ev-

i 
velki iskelede inersin .. lşte orası Çu
bukludur. 

... « 
Jackie Coogan'ın 
Nişanlısı ile arası 
Açılıyor 
Şarlonun oyunlarında şöhret kaza -

nan Jackie Coogan, nişanlısına bir 
ültimatom vermiş bulunmaktadır. Ya, 
ben yahut da sinema demektedir. Çün
kü Coogan, müstakbel karısının da -
ha ziyade ev işlerine bakan, sabahle -

DA ) 
!JOOO vurulmuş gegllı 
Baştle •üslenen salon 

İngiliz sarayıncıa bulunan bu salo
nun tavanı, tam 3000 tane avlan~ 
geyik başı ile süslenmiştir. Koleksiyon 
18 linci asırdanberi toplan:mış'b:r. Ve 

Kral Yedinci Edward, Beşinci George, 
şimdiki kralın da vurduğu geyik baş
lan bu aradadır. 

yin işine giderken paıtosunun üstiinde- Dünyanın en ihtiyar 
ı 890 senelerinde sayılı bir koşucu 0 • ki tek bir tozu silecek bir ev kadını ol-

lan ve şimdi de 80 yaşında bulunan W. masını istemektedir. kedisi 23 yaşında 
George, ihtiyarlığına rağmen, gene zin- Fakat kaşlan kalemlZ~iş olan, Dünyanın en ihtiyar kedisi Kent'de 
dedir. İdmanlarını hiçbir gün ihmal et- san saçlı, dudakları, etlı Har - ktadır B k d. 1914 d d • 
,Ol

eden yapar. loW'un dudaklarına benziyen Betty yuşama • u e 1
• e og-

G bb · · meft 'a muştur. Yani tam 23 yaşındadır. Şim-
--------------- ra e ıse, smemaya . . un u:.ve diye kadar 120 yavru doğurmuştur. Ve 
}Azımsa hepsini yaptL perdeden vazgeçmek nıyetındc degıl - "t dd'd k 1 b-yük 

1 Bugün, Avrupada dolaprken her taraf- dir. mu ea ı ere er u anne o muş-

ta hususi hürmet ve iübar gören başve- Jackie Coogan'm, Şarlo ile .,y • tur. 
k.J, işte böyle bir başvekil oldu. Hiç şüp- narken kazandığı tam bir milyon Hti Bu kedi, ihtiyarlığına rağmen, fare 
he etmiyoruz ki Yugoslavyada ekseriyet, yüz bin liralık serveti vardır. Ve bu tutamamakla beraber havuzda oynıyan 
bugünkü neticelerden dolayı, onunla be- servetin de mes'ut bir yuva kurmak i- balıklan yakalamaktadır. 
raber mağrur ve müftehirdir. çin yetip artacağına inanmaktadır. gün, yani 18 ikincikanunda yapılacak

tır. Jackie Coogan ise 22 yaşındadır. Muhittin Birgen Düğün, kızın 2 1 inci yaşına bastığı 

İSTER İNA N. İSTER 
• 

i N ANMA! 
Adapazannda oturan bir okuyucumuz anlattı: 
cBenim park civarında bir büfem var, orada tütün ve 

müskirat satanın. Bazı müşterilerimizin arzuları üzerine 
burada Karamürselin cAbıhayab namile maruf olan su-
yunu da bulundurmak istedim, belediye reisine bir rnek -

alrnıya gittim, benden parayı yatırdığım zaman verdikleri 
makbuzu istediler, kaybetmiştim. 

- O halde, dediler, makbuzun bir sureti çıkarılmak üze
re evveleınirde bir istida vereeeksiniz. İstidaya 16, surete 
de 30 kuruşluk pul yapıştıracaksınız. Hesap ettim, yekunu 
46 kuruş eder.> 

tup yazdım. Elli kuruş ta para gönderdim, su gelmedi, fa- Biz bu hikiıyeyi dinledikten sonra 50 kuruşu istirdat ede-
kat beş altı ay sonra göndermiş olduğum 50 kuruşun iade bilmek içjn 46 kuruş harcetrr.enin garabetine inandık, fa
edildiği bildirildi,, pastahanenin ihbarnamesi de gelmişti, kat ey okuyucu sen: 

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 

lflrlnciteşrın 21 

Sözün Kısası 

Kıssadan 
H isse 

._ ______ E. Talu 

n...J1 ocanm biri camide vaaz edi· 
lr1I yormuş. Demiş ki: 
- İşret çok fena şeydir. Cenabıhal( 

tarafından tahriin edilen rakının bitı 
katresini içen, yarın ahirete göçtüğü 
zaman, burnuna bir kandil takıp öylece 
gezmeğe mahküm olacaktır! 
. Vaazı dinleyen bektaşi fukarasının 
biri dayanamamış; oturduğu yerden 
haykırmış: 

- Yaşa be hoca! Desene ki ahirette 
donanmamız var! •• 
Şimdi bu fıkra nereden mi aklıma 

geldi? Söyliyeyim: 
Amerikada New Jersey belediyesi 

sokak kedilerile ev kedilerini biribir Ie
rinden ayırd edebilmek için ev kedileri· 
nin boyunlarına birer çıngırak asılma
sına karar vermiş. 

Şimdi, bizim belediyem.izln de bu 
)taran kabul ettiğini ve yanılıp da çın
gırağı ev kedilerinin değil de, sokali 
kedilerinin boyunlarına taktığını bir 
an için düşününüz. Toplattınldıklan
~a rağmen hala Dayısı azalmıyor gibi 
görünen kedi kalabalığını hatırlıyara1i 
bektaşinin dediği gibi, sizde de: 

- Yaşa, be! Desen eki İstanbul so
kaklannda bundan sonra çıngırak kon
seri dinleyeceğiz! 

Diye haykırmak arzusu uyanmaz 
mı? 

--------------------------------Dünyanın en meşhur 
Yahudileri kimlerdir? 

Şikagoda İvrim ismindeki yahudi ta 
lehe cemiyeti, bir meşhurlar galerisi vil· 
cuda getirmiş ve sayısı 20 milyonu bu .. 
!in museviler arasından en me§hur 120 
ami seçmişlerdir. Bu seçime yüz binler • 
ce yahudi, iştirak ederek rey verınişlef '" 
dir. Bununla beraber, neşredilen liste bir 
çok, bilhassa İngiliz musevileri arasınd~ 
heyeean uyandırmış, ve 300 bin musevıyı 
barındıran İngiliz yahudi cemiyeUnin bu 
seçimden haberi olmayışı, fena akisler 
vücuda getirmiştir. Meşhur 120 yahudi 
listesinin başında Litvinof gelmektedir . 
Şikago yahudilerinin bu hareketine mu 

kabil, İngiltere musevileri de ayn bir lis
tlJ hazırlamışlardır. Onlara göre yaşıyan 
yahudilerin en meşhurları 25 i geçmez. 
Bunlardan bazılarını kaydedelim: 

Profesör Alexandre - İngiliz filozofu, 
Henry Bergson - Fransanın en büyük 

filozofu, 
Leon Blum - Fransanın ilk yahucU 

başvekili, 

Troçki, 
Louis Brandeis - Amerika yüksek şU

rası azası, 

Einstein - Nisbiyet nazariyesfnin mı"" 
cidi filozof, 

Jacob Epstein - Heykcltraş, 
Mischa Elman - Dahi viyolonist, 
Simon Flexner - 14 üniversite mezu· 

nu. Dünyanın her tarafından içtihat ka 
pısı olarak sayılan fenni laboratuvarların 
sahibi. Roldcller tıbbi araştırmalar mü '" 
essesesinin 30 senedenberi müdürü, 

Lion Fenchtwanger - Romancı, 

Dr. Freud - Muasır sosyolojinin esa
sını teşkil eden psiko analize mucidi, 

Emil Ludwig - Tarihi biyografiler m~ 
harriri, 

Andre Maurois - Fransız muharriri, 
Yehudi Menulin - Viyolonist, 
Dr. Heinrich Meumann - Viyanab 

meşhur doktor, 
Max Reinhardt - Muasır tiyatronun 

mübeşşiri, 

Henry Meırgenthav - Amerika harici
ye nazırı, 

Paul Muni- Aktör, 
Sir Landon Ronald - Muasır İngiliz 

musikisinin kurucusu ve şefi, 
Hayim W eizmann - Siyonistlerin şefi. 

lngiliz futbolcuları nasıl 
evlenirler? 

İngilterede meşhur bir futbolcu ev· 
lenince gelinin dam donörleri de dii
ğüne ellerine meşin top şeklinde ve bir 
örnek manşon geçirerek iştirak etıni.Ş-

L-------------------------------------------------------------------------.. J lerdk 



Fraıısada 

• " Esrarengiz 
Japonlar şımal cephesınde de Cinayetler arttı 

müşkül vaziyete düştüler 
Lond ra 

20 
(H ·) _ Nankinden bil- Şanghay, 20 (A.A.) - CEqltral News ı Japonlar, muhasematın başlangıcından 

diri!diğin~ göre "::.'ıı Çinde ve biUuıssa Çin ajans·, Honan eyaletinde Hanynng_- b?rl Şanghay cebhesinde Çinlilerden 10 
Şantung etrafın~• cereyan eden muha· da 200 den fazla c~~ yakalanarak 

1
• hın k~nın öldüğünü ve 100 bin l.!şinln 

... be, yalnndn yeni bir safhaya g;recek- dam edildiklerini bıldırıyor. de yara!aııdığmı. iddia etme~tedirler. 
tir. "d bombardıman edildi Bır Mogolistan devleti daha 

Nankin yenı en Pekin, 20 - Yan resmi bir Japon teb-

Takviye kuvvetleri almış olan Çin kıt-aları bu mıntakada muvaffakiyetle iler- şanghay 21 ( A.A .) - Dokuz Japon liğine göre şimali Çin ile harici Mogolıs-
lemektedirler. Çin hücumu netice>mde tayyaresi dün Nankini bombard~man et- tan arasU<da Tampon vatlfesi görmek Ü· 

tnüskül mevkide kalan J aponlann vazi- miş ise de bomb~lar~ ~oğu şchrın dışın- zere bir dahili Mogolistan devleti kurul-

Yeti gittikçe güçleşmektedir. da~. ~rlala:a duşmuştu~. . . ması derpiş edilmektedir. Şimali Çinde çete harbi yapmakta olan Buyuk mıkyasta takvıy_e ":1ılm.ş ola_n Mogol ıeisleri komünizmin dahili Mo· 
Çin unsurlarının bu tabiyelerinc flcvam Çin. kıt'al~rı Japonların ılerı çıkan bır golistanda cenuba doğru ilerlemedne 
edenk bu son günlerde bilhassa Chnnsi hatıarını uç taraftan m~h~sara etmeğ.c mani olmaktadırlar. 
eyaic•· · · 

1 
fi d ve Pek:n muvaffak olmuşlardır. Çınlılcr Jnpnıı ı- Chahar lı~valisindcki Mogollann reis-

- Hanı- T p k 
0 

demiryol- leri hare!cetınin durdurulduğunu ve Ja- leri Prens 1'ch-Wang'ın yeni devletin rc-~ınm şıma tara arın a · 
.... eo ve ıyençın- ou e . . . . lan iizerinde Japonları muvaffakiy"tsiz· ponlann nğır zayıat verdıklerını beyan isliğıni d"'r'uhde edeceği söylenmekte-

lıklerc uğratmışlardır. etmektedirler. dir. 

-=-
Filistinde kanlı h8diseler oluyor Mısır, Trablus 

hududuna 100 

Ôldürülen zavallı Odette 
Son günlerde Fransada yekdiğcrini 

takıben birçok cinayetler işlenmekte 
ve bunların büyük bir kısmı aydınla
tılamıyarak esrarengizliğini muhafaza 
etmektedir. 

Bunlardan en sonuncusu şudur: 

lngiliz ve Yahudi 
Bi~kaç gün evvel Parisin Neuilly 

tayyare gönderdi semtınde büyük bir spor otomobilinin 
İ yolun kenarında durduğu görülmüş. 

1 
skenderiye, l 9 (Hususi) - Hükt1- Fakat saatler geçtiği halde sahibinin 

met, Trablus hududuna mühim kuv- bir türlü meydana çıkmamasJ üzerine 
vetler ve ı 00 tayyare sevketmiştir. Bu otomobil şüphe uyandırmış ve adam
harekct, son zamanlarda İtalyanın lardan biri arabaya yaklaşarak kapısını 

_Londra, 20 (Hususi) -Filistinde sil· kam]anndan rica etmiştir. Trablusa gönderdiği büyük kuvvetlere açmıştır. 
kunctıc geçen dünkü günden sanra, İtalyan ajuılan bir mukabele sayılmaktadır. İlk nazarda otomobilin içinde ağzı 
b ugün tekrar bazı hadiseler olınuştur. Bütün Arabistanda b irçok İtalyan a- J i~_Ie bağlı bir çuvaldan başka bir şey 

r olislerine taarruz arttı 

. Saflctide, bir Yahudi polis müfre"'.':· janlannın İngiltere aleyhine propagan- İ'an hariciye nazırı gorememiş fakat çuvalın vaziyeti şüb-
sı karakola döndüğü sırada bomba hu- da yaptıkları sabit olmuştur. Bu sabah ge. dl hesini davet ettiğinden hadiseyi polise 
cum · Petrol borulan delindi habe · · una maruz kalmıştır. Müfrezenın (Bcı§tarafı 1 inci sayfa.da) r vennıştır. Polis gelip de çuvalı a-
)rakınında pat!ıyan bomba h içbir zayi- Hayfa, 20 (A.A.) - Nasra civarın- murlarınd&n Furuher, dünkü trenle ş<>h· çınca, içinden eli kolu bağlı ve cnsesin-
a t ve hasar yapmamıştır. da Irak petrol borusu dün akşam atı- rimize ge'miş olduklarından onlar da den yediği bir kurşunla ölü bir cesed 

Kudüste de iki İngiliz polisine ateş lan silahlar la delinmiştir. hariciye na~rını karşılayanlar arasında çıkmıştır. edilnıiş, fakat isabet vaki olmamıştır. İngilizlerin şiddetli tedbirleri bulunuyo,,ardı. Yapılan tahkikat, maktulün 25 yaşm-
u unun vazıyc ı ost nazır, Sirkeciden doğruca oto _ ~ r on ısını e ın o uğu 

M
··rt·· ·· · ,. Kudüs, 20 (A.A. ) - İngiliz m akam- D da Roae Lekl d · "nd b" · ld 

Loodra, 20 (Hususi) - Halen Lüb- lan, Şahariye köyüne iki bin logi!i?. li· mobille Pm palas oteline gitmişt!r. neticesini_ ve~iştir. Zavallı gencin 
nana iltica etmiş olan Filistin büyük rası ceza kesmiştir. Bunun sebebi, ge- Bay Sar.ıı'i bugün vali ve beled!ye rei- kayboldull? gun bir iş adamile rande
tnüfti.isünün müstakbel vaziyetini ta- çenlerde İngiliz polisine taarruz edil- sıni ziyaret edecek, İstanbul ve merkez .v~su oldugu ve yanında da külliyetli 
Yin elmek üzere, İngiliz ve Fransız ma- miş olmasıdır. İngiliz makamları, bu komutanlarına birer kart bırakacaktır. m~k~arda para bulunduğu tesbit edil
kaınları arasında müzakereler cereyan taarruz esnasında Arablann ele geçir- İsta11bul vtıii ve belediye reisi de saat ~ıştır .. Fakat tahkikat bundan daha ile
•~c <tedir. dikleri tüfekleri iade edilmediği takdir- 12 de Perapalasa giderek hariciye nazırı- rıyc gıdememiştir. Şimdiki halde katil 

ln•iltere, müftiınün Mısıra gitmesi- de köyden bir mikdar evin yıktırılaca- ıun ziyaret .ni iade edecektir. \•e cinayetin sebebi tamamile meçhul· 
ne m <aade edilmemesini Fransız ma· ğını da tebliğ etmiştir. İran harkoye nazın saat 12,30 da Tak· (Devamı 11 inci sayfada) 

-·vüNA.NGAiETECiLERiN"i"N-iTıRCM rut- ~:::.;u,~;ıı~:ıy.::er:~:~s~:.~::d~d~:~ Avusturya ile Sovyeller 
ve belediye reisi, vilayet ve belediye mu- arasında bir anlaşma 

E ı 
• 1 1 • • b • 1 • k t avinleri, Beyoğlu kaymakamı cmıııyet Viyana 21 ( A.A. ) - Avusturya ı"le 

<< v 1 er eş erını ır 1 e nıüdurü ve bır polis mu""frezesı'. h::zır bu- ·
Sovy.etler fürliği arasında bir aniaşma 

lunacJktır. B 

d 1 
ımzaıanm1~t1 r. u anlaşmıya göre Sov -

g e t ı
• r m e 1 )• ı• r e r "" Saat 13,30 da. ~isafir nazır şcrefiııP vali yetler Birlıği makine ve demir, çclık 

,,, ve bf'lcdıye reısı Muhittin Hs• ·· ..J w maddelerı m k b"l"nd '-" u ı.UDl•"'g ta- u a ı ı e o:n.vusturvaya üç 
rafından P .. :-apalasta bir ziyafet ., k bın vagon cavdar verecektir. .. w. d vcrııecc 

Zar"fis Türk meslekdaşlarmı ba- ~e nazı~. or..ıc e~ sonra Ayasofycı ve Top
harda Yu:ıanistana davet etmiş, fakat apı muzP.crını gezecektir. Misafir mı-

_..,..._.__..... . ..._..._ 

nazır şc:>rdıne bır ziyafet verecektir. 

~nt ara, 20 (Hususi) - Basın Rirliği 
l'eısı Palih Rıfkı Atay bugün Yunan ga
zetecileri şerefine Karpiçte bir öğle zi
Ya~eti vermıştir. Misafir gazeteciler. ziya
f~tı nıiıte;ü:;n şehirde otomobille bı:- ge-

zır, varın <.tomobille şehı" rde b' . • . 
·1 k E l"l b h • . ır a,czın.ı Şu şartı ı eri oşmuştur: c v ı er e e- k ğl " yapaca ve o .e yemeğini Tarabyndaki 

mehal hayat arkadaşlarını birlikte getir- Tokatlıyan otelınde yiyecekt 
ı 

ır. 

melidirler.> ran harıcıye nazırı cuma t . .. .. •. ,.
1 

rl 
1 

r esı gunu 

Atı.na, 20 - Gazeteler Başvekil Me- oı, t' en <'VVe asan atı'ka -" • _ .. muzesi ile as-
kerı muze\'l oğleden sonra evk f .. a muze-
sını, Kapalıçarşıyı gezecek ak şam saat 
19,10 .da Ankara ekspresıne bağlı:ınacak 
husu ı vagonla Ankarayn. har k d , e et e e -
ceKtır. Haj d&rpaşa istasyonund 1 Ll \ il l \•e 

zınt· r "d 1 yapmışl&r, akşam Çankayaya gı e-
l'ek <iefteri mahsusu imza ettikten sonra k .. k taksas'a Türk iyede yapılan hararetli 
oş u gezmışlcrdir. .. . l·'aJih Rıfkı Atayın sıcak aile kabulu uzun uzadıya mevzuu bahsedı-

sofr:ı~ında El basın birliğ: reisi yorlar. en ..., ................ _ .. . ........ .,.., 

Dost nazır 27 birinciteşrin çarşamba 

gününü hususi olarak Ankarada geçire
cek VP o günün akşamı saat 21 de Ankara
dun hareket edecek olan Toros ekspre
sine bağlanacak hususi vagonla Aflkara
dun harekc:>t edecek ve merasimle uğur
lanac:ıktır. 

' 
Sabaht•n Sabaha: 

E --------• lngiliz - halyan 
münasebatı bu gidişle 
kat'iyen düzelemez 

Yazan: Selim Ragıp Em~ 

a 

O 
ngiliz - İtalyan siyasetini Akde:ıizd~ 
karşılaştıran bir diğer mevzu da Fılis .. 

tinin vaziyetidir. Esas itibarile Fi!istin 
vaziyeti, bu siyasette müessir olan bir 
amil değildir. Fakat Filistin Arabla:-mın 
gi:,işmiş oldu~arı mücadf'le :ıe tta~yad:ın 
muzaheret gorebileceklerini ummaları

dır ki, ortaya, yeni bir zıddiyet unsuru 
çıkarmış oluyor. 

Malum olduğu üzere Filistin müftüsü 
hakkında ynpılan takibattan kurtulmak 
için Kudüsteki Camii Ömere iltica et· 
mişti. İngilizler, bir mabede sığınan ho

cayı, iltica ettiği sığınağında yakalamak 
istemediler. Yalnız camiin etrafını bir 

kordonl:ı çevirdiler. Bu kordonun çok 
gevşek bil' şey olduğu, Filistin müftüsü· 

nün buradan kaçıp kurtulmaya muvaf. 

f~k ~lmasmdan anlaşılıyor. İngilizlerin, 
bır dın ı:ldamı hakkında takibat yapmak
tan vart!ste kalmak için bu ışi böyle ter· 

tib etmiş olmaları çok muht<>meldir. F!
Ust.inden kaçan müftü Suriyeye iltica et· 

ti. Bazılerı , bu zatın İtalyaya gideceğini 

ve Musso:ıniden müzaheret istiyeccğin! 

ıddia ediyorlar, böyle bir şeyin gayrı va· 

rid olduğu meydandadır. Bir defa İtalya 
böyle çok açık ve tehlikeli bir davaya ka· 

tılamaz. Sonra Filistin müftUsü Fransız· 
!arın elindedir ve Fransızların ingıli7:-
lerle olan anlaşmasına göre, müftüyü el

lerinde tutmaya veya İngilizler io;te

dikleri takdirde onlara teslim etıniye 
borçludlırlar. Bundan maksadım İngiliz
ler böyle bir talepte bulunurlar demek 
değildir Bazı haklar vardır ki bunlar 
muhafaza edilir, fakat hiçbir zaman is
timal edilmezler. İngilizlerin vaziyeti de, 

bugün bü~ledir. Maamafih ne de olsa İn· 
giltercnin iç meselesi sayılabil(lcek 

bir dav:ırla İtalyanın isminin zikredilme
si, İngilizler için bir sıkıntı mevzu,ıduı 
ve bu haı, bu iki memleket arasındakı 

zıdd ıyeti körüklemekten başka bir ışe 

yarıyacnk değildir. Dün Yemen ima:nın· 

dan gelen bir mektub, bugün Fıhstin 

müftüsünün İtalyadan istimdad edeccgı 
şay;ası, ynrın, Trablus ve Bingazi müsliı· 

manlarına söylenilecek birkaç Ukırdı 

hergün bir parça daha artan gerginligı, 

n~h~y~t kop~ver~ck hir keman tclı ger· 
gınlığıne getırebılır. İngiliz devlet acfam . 

ları, şimdiye kadar, böyle bir intihava 

varmam:ık için ellerinden gelen gayreti 
sarfcttiler Fakat bazı ahvalde, hadisatın 
infilakı, bütün bir hüsnü niyete ve çok 
geniş bir gayrete rağmen önlenemiyor. 

Tıpkı İngiliz - İtalyan münasebatının 
çok tehlikeli durumunda olduğu g•bı. 

Selim Ragıp Emeç 

Bir •• •• 
belc>diye reısı Muhittin üstünd ğ 1. , 
b 1 

. a • :stan-
u ve meı ıw.~ komotanları pol "ıs .. d.. .. • mu uıu 

tnrafından ıaşyi edilecek ve b'r kıt'a 3 .,_ 

ispanyada jAnkarada otel 

H. 
Lokanta ve berberlerin 

arb vaziyeti Fiat listeleri 

hoca 
Üniversiteyi yeni baştan kurmak davası "':t~a:ze~l:".'c .. n":'dı'."". --·----:...::.:: 

Dbrt yıl evvel bu maksatla Avrupndan davet cttiği~iz ve b ' , 1 

suru 

ker tarafı:'ıdan selfımlanacaktır. 

Ankara, 20 (Hususi ) - Belediye ik- Bay Samı'i pazar gu·· nü Anka~rı ·•ya mu-
va~aiRt e~ccc>~, ~~tasyonda Haric;y<' Ve-

Londra 20 (Hususi) - i spanyada, Sa-
ra ·· ı gosa cebhesınde şiddetli çarpışma ar 
devam t k . H""ku t kuV\•ctleri tısad müdürlüğü şehirde ihtika rla mil-

e me tedı r. u me , Sarng·· .. h. b" t eyi işgal cadelcye karar vererek, otel, lokanta 
ettikl~:a~a ~a~ı~ mu ım ır ep ve berberler in fiat listelerini yemden 

ını bıldırıyorlar. t b"t t . ı· n·~ , A t es ı e mış ır. 
• ıg~r taraftan Franko kıta Jarı. s u --·-···-········ .. -··---·--.... 

lies c bheşinde ılerlemeğe devam etmek- Bu mıntakada, Frankocuların muhtelif 
tedirlcr. Şimdi Gıjon'a 29 kılometrelik bir kasabalar zaptettıkkri haber verilmekte-

~ede bulunmaktadırlar. dir. 

iki ahbab çavuşlar 

kıh Tevfı!.;:: Ruştu Aras ile Harkı V 
kfü r · · ·· ye c-•. e ı sıyası musteşarı Numan Menemen-
cıoğlu ve diger zevat tarafından mera _ 
sımlc karşı!anacak, bir ihtiram k l' 

1
• . , . ·r ı ası 

!>C anı vazı~esmı ı a edecek, bando ir.,n 
T 

.. k ·ıı· ... ve ur mı .ı marşları •• ı çaıacaktır. 
Baswkalt>t vekili Celc'.il Bay"r ....., r· .. • .. ısa ır 

F artı nezaket 

kavelelerle Üniversiteye bağladığımız profesörler ne öğretti! eşer :> 
1 lık mu-

? • er, ne kazandır-
dılar. Bunun bilançosunu yapacak salahiyet ancak Maarif v k"I t ' 
gi:ıre %ıiyeti gazeteci sıfatilr t.nkip edenlerin fikirleri ne k ~ n ~~d?lduğuna 
s:ı olsun, sadece bir mütalca kıymetinden ileri gidemez B a ar 

1 ğ ıalı olur-. una ra men b' 
meslckdaş soruyor: ır 

cBir sürü ecnebi hocaya rağmen Üniversite islerimı"z d b" .. " 
1 

· d" · · ı> ne en ır turlu yo-
una rııreme ı ve gıremıyor?> 

Bu hocalar hüklı.metle yaptıkları mukaveleye göre d .. t ld Mutehassıs sıfatile gelen bu hocalar kendilerine - t ~lr yı ır çalışıyorlar, 
ld "f .. .. •. gos erı en sahalarda dört 

yı ır vazı e goruyorlar. Profesorlerle talebe nrasınd ı 

d 

a an aşmayı temin iç"n 
c yanlarına doçent olarak bırer iki!:cr Tü'rk m··t h ı • ~ u e assısı ve il · r A 

pai teknikle işe başhyan hocalar dört yıl çalışt l E. r wmış ır. vru· 
alamadıksa acaba kusur onlarda mıdır yoks 

1 ba~.d ge~ ~mdugumuz verimi • a ız e mıdır? 
Memleketin umumi maarif bünyesi gösteri or ki : · . dcğıldir. Her sınıf tahsil sahalarında bar· b"y b zaf yalnız Ünıveısılede 

{ 
.. . ız ır ocalayış var B d b k 

pro esoılerm yanına verdiğimiz dorentl d b" • · un an aş a 
• • :1 er en ır çogu kendilerine IUyık ·· 

rulen knpıcı aylığı ile maişetlerini tc . d . go-
da dahr. murcffch bir hayat bulanlar ~ı~;. em~~erek çc~i~dilcr. Serbest saha-
c>bbüslerile işletmeğc muvaffak old t ~ c 

1 mıye.ı;ı ı.lımlerini kl'ndi tc _ 
b lerinde belkemiği vazı"fesı' g·· u ~r. u suretle Ünıversıte, muhtelif şu-oren muncvver b . .. . k 
yetıştırmek içın seferber olan o (hır sıirü hoca) ır· ·~~mkreyıf aybettı. Adam 
nuna donduler. ço e on erans veren mec· 

d ğProfo~örü, fıl~mi bır t~rafa bırakalım. San'atında mahir bir ahçıya bile iste-
ı ı ma zemeyı verınedıkçe ondan iyı yemek beki B" yetışmiş talebeler, ve ilmi karnını doyuran yardU:c~:z. ız !{.~esorlere iyi 

iyi kalite gençlik bekliyemeyiz verm -~ çe onlardan 
Burhan Cahit 



4 SaJfa 

Karadenizde fırtına dün 
biraz yatıştı 

SON POŞ'f A 

Cumhuriyet 
Bayramı 
Hazırlıkları 

Serf esde kendilerine imdat gönderilen gemiciler 
lstanbula gelmek istemediklerini bildirdiler 

Esnaf cemiyetleri alaya 20 
kamyonla iştirak edecekler 

Esnaf cemiyetleri reisleri toplanıp 

Cumhuriyet bayramında yapılacak me
rasime iştirak hazırlıkları etrafında 

lü kayıklardan ve boğulanlardan sonda ğa gittiklerinden Hora gemisinin ken- konuşmuşlar, esnafa ve esnaf cemi
Midye sahilinde Serf es koyuna sığınan dil erini yedeğe alarak götürmek tekli- yetlerine aid olmak üzere bir de prog-
120 şer tonluk 3 yelkenli ile 80 tonluk fine karşı teşekkür ederek mal almak ram hazırlamışlardır. 

On bir gündenberi devam eden fır- vasıtasile gemicilerden bir kısmı kara
tma biraz hafiflemiştir. Karadenizde ya çıkmıştır. Yelkenliler ve motör, Mid
ve Boğazda parçalanarak batan motör- ye sahillerinden odun ve kömür alma-

motörün ve içindekilerinin maruz kal- için havanın düzelmesini bekliyecekle- Esnaf cemiyetleri, Cumhuriyet bay
dığı tehlike bütün vatandaşlan üzüyor- rini, esasen denizden ziyade açlıktan ramında 20 kamyon kiralıyacaklar, me
du. Nihayet dün bu tehlikenin de önü korktuklarını ve erzak gelince bu teh- rasime bunlarla iştirak edeceklerdir. 
alınmış ve vatandaşlar kurtaı:ılmıştır. likenin zail olduğunu söylemişlerdir. Bu kamyonlardan her birinde, birer 

Dünkü nüshamızda tafsilatile yaz- Bununla beraber Hora gemisi dün san'ati temsil eden canlı birer tablo bu-
rnıştık. Tahlisiye idaresi, Serfes koyu- ihtiyaten orada kal.mı.ştır. lunacaktır. 
na Saray - Midye yolile bir kamyon ile Dün Hora'nın telsizi şu haberi ver- Gene esnaf cemiyetleri bir de müzi-
bir tahlisiye müfrezesi sevketmişti. miştir: ka kiralıyacak, bu müzika, esnaf cemi-
Kamyon yollarda çamura batmakla be- c- Tehlike kalmamıştır. Tayfalar, yetleri müşterek bürosununu belediye 
raber büyük müşkülat içinde dlin Ser- Başvekalet vekili ve İktısad Vekili Ce- civarındaki binası önünde gece milli 
fes koyuna vasıl olmuştur. Jal Bayarın büyük alakasından dolayı havalar ve marşlar çalacaktır. 

Dığer taraftan evelki gün Karadeniz Cumhuriyet hükfuneti.mize teşekkürler Cumhuriyet Beyramı programı hazır 
boğazından dönmeğe mecbur kalan ge- .etmektedir.• Cwnhuriyet bayramı programı ha
mi kurtarma şirketinin Hora gemisi Tehlikenin geçtiği dün Başvekalete zırlanmıştır. Bayram ayın 28 inci per-
gece saat 24 de KiJyostan hareket etmiş bildirilmiştir. şembe günü saat 13 den itibaren baş-
ve denizle pençeleşe pençeleşe dün sa- Gemiler çıkamıyorlar Jamakta, cumartesi akşamına kadar 
balı Serfes önüne gidebilmic::tir. sürmektedir. Resmi devair ve mekteb-

"' Fırtına . devam ettiğinden Kara denize 
Denizden tahlisiye gemisinin ve ka- k ler bu müddet zarfında kapalıdır. Hu-

bazı gemiler çı amamaktadır. Kaplan, 
radan tahlisiye müfrezesinin yetic::tig· i- t susi müesseseler yalnız cuma günü ka-

"" Sevim, nal, Akbel, Hatay, Şadan gemi-
ni gören yelkenli ve motördeki vatan- panacaktır. Bu günler zarfında şehir 

leri Kavaklarda beklemektedir. Büyük 
daşlar, sevinçlerinden: baştanbaşa donanacak, muhtelif yerle-

gemiler çıkmaktadır. 
- Yaşa! Yaşa! diye bağırmağa başla- re vecizeler yazılı afişler ve levhalar 

mışlardır. · Kefkende görülen torpil asılacaktır. 29 cuma günü saat 9.30 dan 
Hora gemisi, yelkenlileri ve motörü Karadenizde Kefken önünde görülen 1O.15 e kadar İstanbul valisi vilayette 

gemiye bağlamış ve her türlü tehlike Torpil, dalgalann sevk.ile karaya düş- tebrikleri kabul edecektir. Saat 10.30 
ortadan kalkmıştır. müştür. İmha edilecektir. dan 10.45 e kadar şehrimizdeki konso-

Tayyarelerden atılan erzak ve batt<l"' .. • loslar valiyi ziyaret ederek tebrikatta 
niyeleri kayıkcılar alarak karınlarını Eeş g un, ceş gece denızle 1 bulunacaklardır. Saat t 1 de vali bera

doyurmakla beraber Hora gemisi de ı boğuş 10 gemic:ler berinde İst~nbul komutanı olduğu ha~-
bunlara erzak ve giyinecek eşya götür- K d ._.... 1 (M --~f . t) de otomobılle Beyazıd meydanına gı-

ara enıM&en ge en u:uu enye d ek . B d 15· 'kl"l d' 1 müştür. Bunlar da kendilerine veril- ı t·· .. .. .. tt L-tı rala 1 ec tır. ura a tı a marşı ın e-mo onınmı mure e....- nıace - k . :.ı... 'd · k miştir. anlat 1ar 
1
nece bılcuıare geçı resmı yapılaca -

G ı k 
. nru ıyor . t M . l 'd . . ··t 

e me ıstemiyorlar <Sekizinci sayfada k > ır. erasım a ayı geçı resmını mu e-
Ka d 

0 uyunuz k'b n· 1 K" .. K k .. 
ra an giden tahlisiye müfrezesi -----------------= a ı ıvanyo u, opru ve ara oy yo-

--••• • •• •••• • • •••-•-•••••• •• • • ·----· • • ••• •• -•••••••• lunu takiben Taksime çıkacak, abide

20 hamamcı belediye 
aleyhine dava açtı 

Sıhhat Veka 'eti de Kırkçeşme suyunun ya temizlenmesi, 
yahud umumiyet itibarile kullanılmacı:u·ı men'i için 

belediye) e tebl"gat y .. lptı 
İçinde koli basil bulunduğu için Sıh

hiye Vekaleti tarafından İstanbul bele
diyesine verilen emir üzerine Kırkçeş
me sulan kesilmiş, bu arada hamamla
ra da Kırkçeşme suyu verilmemişti. 
Hamamcılann müteaddid müracaatla
n karşısında da belediye kendilerini 
terkos suyu almağa icbar etmişti. Ca
milerle kiliselerdeki Kırkçeşme suları
nın hala akmakta olduğunu göz önüne 
alan hamamcılar Ankaraya bir heyet 
göndermişlerdir. Heyet İstanbula dön
müştür. Bu heyetle Ankaraya giden ha
mamcılardan biri bir muharririmize 
şunları söylemiştir: 

c - Ankarada Dahiliye ve Sıhhiye 

mayıp bilakis umumi olması lazım ge
leceğinden Kırkçeşme suyunun büsbü
tün kesilmesi veya temizlenmesi hu
susunda alınacak tedbirin bir an evvel 
ve kat'i olarak tatbik edilmesi icab et
tiğini bildirmiştir. 

Çok 
bir 

isabetli 
karar 

Akay ve müş~ f rek esnaf 
bürosu mensuplarına 
be.:lava mektep kitabı 

Vekaletinde alakadarlarla görüştük. • 
Kırkçeşme suyu bizim tasarrufumuz- Akay idaresi ve esnaf cemiyetleri 

verecek er 

dadır. Beledıycnin bu suyu elimizden birliği çok güzel bir karar vermiş bu
çekip almasının usulsüz olduğunu an- lunmaktadırlar. Karar şudur: 

ye çelenk konacaktır. Saat 1 S de Edir-
nekapı dışındaki şehidlik ziyaret edile
cektir. Bu ziyaret esnasında bir bölük 
asker ve itfaiye bandosu hazır buluna
caktır. Aynı gece ikisi Beyoğlu cihe
tinde, biri İstanbul yakasında olmak ü
zere fene alayları tertib olunacaktır. 

Cumhuriyet bayramında Ankarada 
yapılacak uçuşlarda bulunmak üzere 
İstanbul Türk Kuşu teşkilatından bir 
grup seçilmiştir. Bu gruptan bir kısmı 
bugün, bir kısmı ayın 2 7 sinde Ankara
ya gidecektir. 

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

Asherlik işleri: 
Kısa hizmetliler çağnhyorlar 

Eminönü Askerlik Şubesinden: 
ı - Kısa hlzmeUi ve yüksek ehliyetname

lller 1/İkinclteşrinde yedek sübay okulunda 
bulunmak üzere sevkedlleceklerdir. 

2 - Taşrada olup da, aynı şeraiti halz bu
lunanların mezkftr tarihte yedek sübay oku
lunda bulunabilmeleri için şimdiden en ya
kın askerlik şubesine müracaat etmelert 11!\.n 
olunur. 

* e Üsküdar A.skerJik şubesinden: 

ı - 332 doğumlu ve bu doğumlularla mu
amele görmüş kısa hizmet şeraitini kazan
mış askeri yü'ksek ehllyetıiler l!İkinciteş
rln/937 günü yedek sübay okulunda bulun
mak üzere sevkedlleceklerdir. 

2 - Sevk pusulalarını almak üzere iki fo
tograr ve nüfus cüzdanlarını ve askeri yük
sek ehliyetnamelerlle birlikte 25/Birinciteş

rin/937 günü şubede bulunmaları llll.n olu
nur. 

Bu akşam 

Birinciteşrin 21 

Bir define hikayesi 
Sultanahmet hafriyatında 70 tane sandıklı Mahmudiye 

albnı bulan amele Hasan ortadan kayboldu 
Dün Sultanahmed birinci sulh ceza görülen lüzum ve istek üzerine, posta ida· 

mahkemesinde, suçlusu ortadan kayb~ılan resi müdür muavini Fevzi Atamnn ile 
oldukça ga:ib bir hadisenin, duruşması Galata postanesi başmemuru Fahri, ayni 
yapılmıştır. postane memurlarından Ferdi, Abdıı lan 

Bundan iki ay önce bir İngiliz şirketi ve Niyazı aleyhine emniyeti ve memuri• 
tarafından Sultanahmedde yapılan tarihi yetlerini suiistimal suçundan dava açıl
hafriyat esnasında toprakları taşıyan mıştır. Gene Galata postanesinden M~:nit 
Nuri Şükrü isminde biri Sultan Mahmud ve Bürhan da, vazifelerini ihmal iddia
devrine aid 70 adet cçift sandıklı, altın sile tahtı muhakemeye alınmışlardır. 
bulmuştur. Oldukça mühim bir servete Hadisenin duruşması, asliye 3 ünci'ı ce
konduğunu anlıyan Nuri hadiseyi kim- za mahkemesinde yapılmış, dünkü cel
seye haber vermeden doğru sarrafların sede müddeiumumi Fehmi iddirınar•ec;i -
yolunu tutmuştur. Altınların bir kısmını ni serd<!tmiştir. Müddeiumumi iddiana
kuyumcu Sabri ile sarraf Serkise boz- mesinde, duruşma sonunda suçları sabit 
durmuş ve paralarını cebine indirmıştir. görülen müdür muavini Fevzi Atamanın 
Bilahare hadiseyi öğrenen arkadaşının Ceza Kanununun 240 ıncı ve Fera·nin 
polise ihbariyle mesele ortaya çıkmış, 230 uncu nuıddelerine göre tecziyelerini, 
suçlu ise bt\ müddet zarfında elindeki diğerlerinin beraatini istemiştir 

para ile Erzuruma gitmiştir. Altınların Bursa hapishane~inden kaçan 
bir kısmı sarraf Serkis ile kuyumcu Sab-
ride bulunmll§tur. bir muhteiis yakalandı 

Bu hadisenin dün yapılan muhakeme- İhiilastnn suçlu Cevad isminde bir 
sinde, muhbir Hasan şunları anlatmıştır: mahkum hir müddet evvel Bursa hapis-

- Altınlardan birini Nuri bana gös- hanesinden kaçmıştır. Doğru İstanbula 
termişti. Hatırımda kaldığına göre bir gelen Cevad burada yakalanarak, dün ad
tarafında at resmi, diğer tarafında da es- !iyeye teslim edilmiştir. 
ki türkçe yazı vardı. Kendisınde bazı zihni muvazenesizlik-

Hakim Raşidin: ler olduğunu söyliyen suçlu, görülen lü-
-- Peki amma evladım, eski altınlarda zum üzerine tabibi adil Enver Karana 

senin anhttığm tarzda resimler bulun- muayene ettirilmiştir. Tabibi adil yaptığı 
maz<iı. İyi düşün, yanılmış olnııyas1n? .. muayene neticesinde, Cevadda hiçbir di
sualine karşı, şahid ifadesinde aldanma- maği gayritabiilik bulamamış, hapisl:ıa
dığını söylemiştir. neye iadesinde bir mahzur bulunmadığı 

Erzuruma gittiği söylenilen suçlu Nuri kanaatine varmıştır. 

şükrünün polis marifetile arattırılması Bir kadm adliyede iki defa bayıldı 
için, duruşma başka bir güne bırakıl-

t Beşinci hı.1kukta Fahriye ismindck; bir 
!TUŞ ır. 

ık. çocuk meselesinden dolayı, zevci Cevad 
1 memurun tecziyesi istenildi ıle muhakPmeleri görülen Melahat, :tev

İzak Behar isimli bir Musevi tarafın- cinin vekfü tarafından söylenilen bir sö-
dan bir müddet evvel Galata postanesine zil yanlış tefsir ile şahsına hakaret ~ay
verilen bir mektub içerisinde, ecnebi pa- mış ve mahkemeden çıkar çıkmaz düşüp 
rası çıkmış ve suçlu aleyhine kaçakçılık bay!lmıştır. Adliye koridorlarında bir 
davası ikame edilmişti. Ancak İzak Behar hadise şeklini alan bu bayılış, tabibı adil 
bulunamadığından, hakkında muvakka- Enver Kanına bildirilerek, kadın nyıl

ten ademi takibat kararı verilmişti. tılmıştır. Fakat kadın ayıldıktan so~ra, 
Bu meseleyle alakadar müfettiş tahki- merdivenleri inerken tekrar bayılmış ve 

katı neticesinde, posta idare heyetince bu sefer biraz güçlükle ayıltılabilm1ştir. 

TÜRK Sinemasında 
Görenleri hayran ediyor. Garp 
musikisinin en gOzel parçalarını 
ilahi sesli MARTHA EGGERTH'in 

Şehir tiyatrosu 
Dram kısmı Tepebaşı 

Tiyatrosunda 
Bu akşam s ıat 20.30 da 

ÖYLE GEL.YORSA 
3 Perde 

Yazan: Pirandella 

Operet kısmı Fransız t.yatrosunda 
Bu akşam saat 20-30 da 

iNTiKAM MAÇI 
3 Perde 

Yazım: Veber ve A. lleuze ___ ____. ... _........_..,_, ____ _ 
• 

llRTUCRUL SADi TEK 
'I'lYATROSU 

Aksımıyda 

Bu g1;ce 
HAMLET 

Cumartesi (ta.ebeye) 
bOyOk Fransızca tilminde Pazar umuma 

dinleyiniz.:_~~~'!!!~~-~~~~~~ta~~l~e~b~e~l5~K~u~r~u~ş--

SARAY Sinemasında 

!attık. Bizim sularımız kesildiği halde Akay idaresi bütcesinde 500 lira ka
camilerin Kırkçeşme suları el'an ak- dar bir sermaye ayırmıştır. Bu para ile 
maktadır. Bu noktayı da aydınlattık. idare memur ve müstahdemlerinden 
'l'emasa geldiğimiz makamlar hakkımı- maaşı yüz lirayı geçmiyenlerin mekteb
zın en kısa zamanda iade edileceğini de okuyan çocuklarının kitabları alına
vadettiklerinden İstanbula döndük.> cak ve bu memurlara bedava verilecek-

Yirmi kadar hamamcı elde mevcud tir. Vasi salo:ıu! f ERNANO GRAVEY' in en son, en bllytık ve en g11zel filmi olup bOyük Avusturya yıldızı 
sular kanununun maddei mahsusasına Müşterek esnaf cemiyetleri büTosu 
dayanarak belediye aleyhine dava aç- da bu şekilde bir karar almış bulun
mışlar, yeddi tasarruflarında bulunan maktadır. Fakir ve muhtaç esnafın ço
Kırkçeşme suyunun iadesini veya şehir cuklarının kitabları da burası tarafın
suyunun parasız olarak hamamlarına dan tedadk edi1ecektir. Bilhassa lise 
verilmesini istemişlerdir. Cumhuriyet kitabları oldukça mühim bir yekun tut
müddeiumumiliği bu hususta belediye-ı tuğu için bu hayırlı işin muhtaç esnaf 
nin mütaleasını sormuştur. İstanbul be- ve Akay memurlarını sevindireceğine 
lediyesi müddeiumumiliğin sorguları- şübhe yoktur. 
na yirmi gün zarfında cevab verecek- --------
tir. Bir tramvay bir otomobile çarph 

Sıhhiye Vekaleti İstanbul belediye- Vatman Mehmed idaresindeki 105 
sine gönderdiği son tezkerede Kırkçeş- numaralı tramvay arabası Harbiyede 
me suyunun tamamen kesilmesi lazım şoför Mustafa idaresindeki 2054 nu-
gelirken el'an bazı taraflarda bu suvun maralı taksi otomobiline çarpmış ve o-
kullanıldığı anlaşı'd•ğını, halbuki has- tomobilin arka çamurluğunu parçala-

1 S A M 1 R A N O A ile beraber oynadığı 

NINA PETBOVNA'nın TALANI 
Şabest:ri.t ilk lraesi şerefine SENEl.tK İLK GALA~l~A koşacak balkın isUabıııa kAfi ge.lemiyeceklir. 
Viyımanın ,öz kamaştıncı ve lllks ve ihtişam nnmuresi bir vak'a .... Valsler memleketi Viyana .... Zevk, aşk 
ve eğlence mernlclketi Viyana ... 

tıaveten : FOX JURNAL. Yerlerinizi evvelden ald~ı:rı~n~ız:·-~~~~~~~~~!!~ 
J/ltm ................ ... Dünyanın en bilyük filmi •••• 

Maceralar kralı B U F F t. ·~~'O B 1 L L 
Dünyanın 

JEAN 
en büyük artisti G A R Y C O O P E R' in 
ART HU R ile beraber çevirdiği pheser. 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

talığa karşı a!.ınacak tedbirin mevzii ol- rnıştır. ..,,.••••••••• Pek yakında S A R A Y Sinemasında 
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M u r a d 1 y e c a m 11 n d ek 1 t e h li k e 1 N~ks~rd~ Yurdda imar faaliyeti 

müş'lrelerlnden biri kmldı 
Bır ınhıdam 

3 amele enkaz albnda 
kaldı, biri öldü 

Her yerde yeni inıaat ve ıu tesisatı yapılıyor, bir çok 
kasabalarımız da elektri.ie kavuıayor 

Mihrapta, binanın temelinde ıakatlık o~up ~lmadığını 
ıöstermek üzere yapılan iki mütebarrık dırek vardı, 

bunlar ıakatlık vukuunda hareket etmiyorlardı 

!kuradiye 

Ati Manisa (Hususi) - Muradiye camii 
lll ll'lar Sinan tarafından 994 yılında ta -
re~rnlanırııştır, camiin yanında bir ima -

v:ırdır 

la C:ıni inşa edileceği zaman Sinanın bas
hn ıılfalarından Mahmut kalfa 991 yı -
ba ~a M&nisaya gönderilmiş ve inşaata 
faş annu~tır. Mahmut kalfa bir sene in
Ö'~t~ devam etmiş, fakat ayni yıl içinde 
4.IQ\.lşt" l.teh ur. Bundan sonra Mimar Sinan 

l.t h ınet kalfayı göndermiş ve inşaatı 
'tlae ll'let kalfa tamamlamıştır. Mimar Si-

n bu c .. . d 'ki Ö' .. amıın ınşasın an ı sene sonra 
unuı;f· ur. 
b~a.ınun mihrabı mermerdendir. Mihra
•ind ıki . taraf mda mermer yuvalar içeri
liit C' bırer metre boyunda iki merdane 
&ar u~ vardır. Bunlar camiin yerinden 

SJ.dığı 11 . . d ~ 16st veya teme ennın oyna ıgını 
erınc:k .. 1 lllış k" uzere gayet mahirane yapı -
' ı 1 rnfö:'ırcd' Bu . ,. ır. 

1-r ıncı:}jği kimse bilmediği için sütun-

camif 
harrik bir hale konulmuştur. Fakat bun-
lardan biri kaza ile kırılmıştır. 

Evliya Çelebi bu camii Eyüptı bulu -
nan Zal Paşa camiine benzetmektedir. 

amide küü hat ile yazılmış, 600 yıllık bir 
tarihe malik olan bir kur'an vardır. Eser 
natamanıdır Dört cilt olması lazımdır. 
Fakat ancak bir cildi mevcuttur. Bir de 
360 yıllık bir kur'an mevcuttur ki bu da 
gayet kıymettardır. 354 yıllık minyatürlü 
b;r kur'an tefsiri de paha biçilmez eser
lerdendir. Cami kütüphanesinde Kita -
bülacaip Velgaraip isminde bir kitap 
vardır ki Başbakan İsmet İnönü bu ki
tabın bir örneğinin çıkartılarak Erdün 
emirine hediye edilmesini emretmiıtlr. 
Cami avlusu müze haline getirilmiftir. 
Cami yakında tamir ettirilecektir. 

Manisa Cumhurjyet caddesi. 
asfaltlan1yor 

Manisa (Hususi) - Cumhuriyet cad
desinin asfalt döşenmesine başlanılmı§ -
tır. Bu yo! üzerinde bulunan fabrika is
tjmlak edilmiştir. Arsası yola kalbedile-

cektir. 

C.t ;fl'rlt!ıinde kireçle sabitleştirilmiş, fa
tiııe ~~rhum mimar Kemalin irşadı üze
tunı ırt:\ler kaldırılmış ve merdane sü
..._ ~i haline getirilmiş ve müte -

E KÜÇÜK MEMLEKET HABERLERi ==::-
"' Di1arıbeki d • ınl .. 

1 
vel t>aatıran soğukların lhtlkAra yol açma -

ulya r e iki mabku ye.. d'• dil kt di IGMı. rıbeklr <H i 1 da nçık sından en ~e e me e r. 
•~-·"'dutu i usus ) - Hesap arın Balıkesirde köyli slıaraaı utıh7or 
"'il lnhı çln muhakeme altına aıınmıf o- Balıkesir <Hususi> - Bel buçuk n altı 
~u Ue~rlar patlayıcı maddeler depo me- b k kuruşa olan köylü slgaralannın 19blr-
:""'1JO ayı Nazımın muhakemeleri bltmlf, uçu bl ltıeınuru 

4 
üddetle de satılmasına baılanmıştır. 

Pse ınah • Nazım da bir ay m Bir muJıasebeeinln Taslfeslne nlha:re& yerlldl 
,::m olmuşlardır. Edremit (Hususi> - Hava Kurumu mu-

te ltars (H rsta sıhhiye tayinleri haslbl sadık, zımmettne para pçlrmet su-
h...~dotuın us~si) - Doğumevi Bat oottoru çile muhakeme altına alınDllf " yulfesine 
-vru... ınutehassısı Asını Aral Erzurum _.,_,1Ur 
lb. ·••evı h hükÜ nihayet vecl.UIU · 

et tabibi ınutehassıslığına, Merkezi - zıraat mektepleri tayinleri 
~ın I>o~ Saim Tuzluca heltlmliğine, Er - saııteldr (Hususi> - Kebsu ve eski ziraat 
:-vtuınevı mevt mütehassısı Bürhan Kars lctebl müdürü Hüaeyin Ami imıır Burnu-
~ lkıüteh mUtehas.sısııtına, Kars ootume - me sıraat mektebi müdilTJütnne, Burnuva 
bt~1111'48ıaı Raif Yesari de bu evin bat - vauaııtınlerinden Edip de Devlet Detn1r)'ol-

ne tayın edilmlftJr. rarı üçüncü işletme müdürlüğü mes'ul mu-
.__\?an (lf Van defterdaıtıt• "d"ril haslplltıne tayin edilmişlerdir. 
--ıı te ususl) - Bergama maımu u 
"'1ıen ~!lan ıehrımız det:terdarııtına tayin UzunköprUye yeni kalbur 
~eaın:Y ll8ftm tehrimlze ıelmif ve yeni 

._ hllflaml§tır. makineleri verildi 
!{ara rsıı Cençler Ankaraya stcliJorlar ~da~ <Hususi> _ CUmhuriyet bayra - Edirne (Hususi) - Vilayet muha-

Niksar (Hususi) - Erbaalı DurmUi 
otlu Salime ait bulunan ve maili inhi
dam olduğu için belediyece yıktırılma
sına karar verilen Büyük Han'm yıktı
rılması için mal sahibine ihtaratta bu

lunulmuşsa da yapılan tebligata riayet 

edilmemiş, bunun üzerine de belediye 

amele ve ustalar göndererek hanı yık
tırmıya başlamıştır. Han yıkılırken du

varlardan biri birdenbire çökmüş, en

kaz altında kalan amelelerden birisi ö
lü ve ikisi ağır yaralı olarak çıkarılmış

tır. Ağır yaralı hastalar Tokat hastane

sin• kaldırılacaktır. 

Yanda bir 
Musevi aile 
Müslüman oldu 

Ediınede umumi müfettişlik konatmm 
inşasına başlanmıştır. İnşaatı kısa zaman
da bitirilecektir. Resimde umumt mü -
fettişlik konağının temelleri kazılırken 
görülmektedir. 

Nizipte yeni elektrik santrali 
Nizip (Hususi) - Mütevazi bütçesine 

rağmen mezbaha sebze ve et hali, bele -
diye gazınosu gibi bir çok eserler mey
dana koymuş olan Nizip belediyesi, bu 
yıl da yeni biı elektrik santralı inşa et -
tirmektedir. Şimdiye kadar Mustafa adlı 
bir müteahhidin uhdesinde bulunan e -
lektrik işini bundan böyle doğrudan doğ
ruya belediye idare edecektir. Yeni san
tral için son sistem makineler ısmarlan
mıştır. Resimde yeni yapılan elektrik 
aantralı görülmektedir. 
Suşebrinde bir havuz yaptırılıyor 
Suşehri (Hususi) - Cumhuriyet mey

danının ortasında bulunan eski şadırvan 
kaldırılarak yerine belediye tarafından 
güzel bir havuz yapılmasına karar veril
miştir. 
Maraşta bir bakteriyolojihane yapıldı 

Belediye reisi Sükuti Tötelik gayre -
ti ile belediyede bir bakteriyoloji labo -
ratuvan açılmıştır. Liboratuvarın açılma 

Viliyetin Başkale kazasında doğmuş töreni vaH Osman Şahinb~ş -tarafından 
·ı t ıu-ccarlarından Sion adlı bir yapılmış ve doktor Sadeddin tarafından 

Müslüman ola• musevi aile 

manı a ura . 
l 

üslüman ol.rr\.ak isteğile viH1 - hastalık yapan mıkroplar hakkında iza -
muı,ıev m ] .. hh b 

b
. · ticla vermiş ve lazım gelen ka- hat verilmış ve bun ar muşa as ir su-

yete ır .ıs •· t ·ı · ı· 
k 

. . rette gos erı mış ır. 
nuni muamele yapılara Sıon adı Sadı- 8 . sk lik ubesi 

d' . d" ıga a er ş 
yı çevrilmiştir. Sa ının ort çocuğuna Biga (Hususi) - Askerlik şubesi için 
ve kızlarına Havva, Melek, İshak ve İs- hükumete yakın bir yerde 5000 liraya 
mail adlan konmuştur. Sadi babasının 20 kigir bir bina alınmıştır. Ve bu suretle 

Türk ordusunda jandarmalık yap - kasabadaki resmi rnebaniye bir güzel bi
aene e dayızadelerinin evvelce na daha ilave olunmuştur. Yontma taştan 
tığını, amca v . ve modem bir şekilde yapılan bu binanın 
müslümanlılı kabul etmiı olduklarını tak · t 'tı"b ·1 b d bir · daha sıma ı arı e ura a eşı 

söylemi§tir. yoktur. 
Niksarda yeni elektrik tesisatı yapılıyor 

Havzada pancar mahsulU 
çok bereketli 

Bana (Huıuan - Bu eenekl pancar mab
ıuıtl köylünün yüzünü ıfildürmilştür. Alınan 
mabaul geçen yıllara nazaran çok fazladır. 
Havalar turat giderken yanmasından endl-
18 edllen pancar mahıuıtı. sonradan. yatan 
bereketli yajmurlarla yanmaktan kurtul -
mqtul'. Köyıtller, Uırac mahalline, pancar 
mahsulünü tatnııarla taftmaktadır. 

Niksar (Hususi) - Elektrik tesisatı 
çarşı ve mahalleleri tamamile tenvire ki· 
fayet etmediğinden yeniden hatlar çekil
meğe başlamıştır. Bu iş iki aya kadar bi
tirilecektir. 
lspartada yeni bir muhacir mahallesi 

kuruluyor 
Isparta (Husust) - Senirkent nahiye

sinin Güreme köyünde iskin edilen Bul
garya ve Romanya muhacirleri için ye
ni bir mahalle inşa edilmektedir. İnşaatm 
kıştan evvPl ikmali için çalışılmaktadır. l o>ıuu nkaracta bulunmak ve Karsın yer - bei bususiyesi tarafından köyler için 

~Olerd•rını Antarada göstermek nzere se tın alınan 13 kalbur makinesi Uzun-
~~u:~ ıntitete:kll bır grup Antara1a ~prü istasyonuna gelmiş ve makineler Susığırhkta bir ev yandı 
~birde yakacak buhranı sail olda teslim edilmiştir. .. .. .. Susığırlık (Hususi) - Kışla mahalle -

İspartada yol f aaliyeü 
Isparta (Hususi) - Ispartayla Yalvaç 

arasında ve Karaağaç kazaları arasın -
daki şose kısmen tamir, kısmen de yeni
den inşa edilmektedir. Isparta - Dinar 
yolunda da tamirat ve taş ferşiyatı yapıl
maktadır. Isparta ile Afyon arasında da 
fahta tek köprü kalmamış, hepsi beton 
olarak inşa edilmiştir. 

''llnıı;9ehlr <Hususi> _ Yeni orman kanu - Vali Niyazi Mergen ziraat mud~ sinde oturan Ömer oğlu Alinin samanlı-
aı ıau tal tbUtUe ba .. Iıyan yatacak buhra - F tl Uzunköprüye giderek makıne· ı o rn 

3 
,. ua a .. bel · d .ı.ınd:ı bir yangın çıkmış, samanlık ve Ali-

'lln le ıı:·· a"'a başlamıştır. Birkaç gündür o- Ieri görmüş ve yapılan tecru erın e " ~tı. aa 0 mür gelmekte ve 1ımdlllk normal mu !ardır nin evi tamamen yanmıştır. 
~aktadır. Fakat, mevsiminden ~- ~~~u~ ~~·~=-==::==:===:-:=-=:==~===:....-:======== 

ı az•r Ola H•• • n B•f Diyor ki : 

~ liasan Bey tanıdığım 
lin biri var. 

... Yakın zamana kadar bir 
karış sakalla, pejmürde kıya-
feUe gezerdi.. 

... Dün gördüm. Bir pklaş
mlf bir ııkl•ım•ı ki aorma.. 

Hasan Bey - Herkes ken
disini paralı bilmesin diye 
tebdili kı7afet etmqtir. 

Burdur - Antalya şosesine iltihak hattı 
olarak açılacak yeni yolun tesviyesi bu 
sene tamamlanacaktır. Bu şose, Burdur _ 
Antalya şosesile Çeltikçi civarında birle
şecek, böylelikle, Antalya, Ispartaya 35 
kilometre kadar yaklaşmış olacaktır. 

Bursanın sun'i plajı rağbette 
Bursa (Hususi) - Şimdiye kadar de -

r.ıze ve plaja hasret çeken Bursalılar bu 
sene yapılan sun'i plajda, hali banyo 
yapmaktadır. Bu sun'i plajın hararet de
recesi yaz ve kış aynidir. Havalar s<>Ju
duju halde, hlll, bilhassa oazar aünlerl 

p1Aj adam almamaktadır. PrnJ, az zaman. 
da pek çok rağbet görmüştür. 

Çekirgeyi güzelleştiren ve kalabalık -
!aştıran bu plfij, gençlere de bir spor sa
hası olmuştur. 

Bursa festivalinde istanbuldan gelen 
su sporcuları yüzme havuzunu çok beğen
mişlerdir. 

PlaJın bir de güzel gazinosu vardır. 
Burada, her hafta, Bursa klüpleri, suva· 
reler, gardenpartiler ve muhtelif eğlen • 
celer tertip etmektedirler. 

Bursalılar. bu pliijı yaptıran Urfa say· 
lavı Muhiddin Bahayı minnet ve takdir
le anmaktadırlar. 

Bursa kapabçarşısı tamir ediliyor 
Bursa (Hususi) - Scnelerdenberi ta • 

mir görmiyen kapalıçarşının üzeri baş • 
tan başa tamir edilmektedir. Köhne bit 
hale giren çarşı modern bir şekil almak· 
tadır. 

Muşta yeni jandarma karakollan 
yaptırıldı 

Muş (Hususi) - Nil köylü Cüneydin 
katillerinden firarda bulunan Abdülme· 
naf jandarma komutanı binbaşı Hilmi -
nin aldığı tedbir neticesinde tutulmuş ve 
elindeki bir muaddel ve bir de Fransıı 
mavzer tüfoklerile getirilerek hapısha • 
neye teslim kılınmıştır. 

Komutan Hilminin gayretile (Ziyarar), 
(Üstükran), (Liz) ve (Nureddin) nahiye· 
JE:rinde asri ve modern dört ·jandarma 
karakolu inşa edilmiştir. 

Antepte asri f ınn 

Gaziantep (Hususi) - Belediye asri bir 
ekmek fabrikası açmak niyetinde oldu
ğu için bir çok Avrupa müesseselerile 
muhabere etmiştir. İtalyada Areno fab
rikası günde 8000 ekmek çıkarabilecek 

bir fabrika için teklifte bulunmuştur. Şim 
dilik fabrikanın kurulması pııojeSi taah
hüre uğramış, buna mukabil asri bir fı
rın açılması muvafık görülmüştür. 

Dayanbekirde bir şehir oteli yapılacak 
Diyarıbekir (Hususi) - Büyük bir şe

hir oteli inşa için bir tasavvur vardır. 
Bugün hakiki bir transit şehri halini a
lan Diyanbekirde muhtelif oteller varsa 
da şehrin şerefile mütenasip modern bir 
ıehir otelinin noksanlığı duyulmakta • 
dır. 

Biredikte tehlikeli bir yol 

Birecik (Hususi) - Birecik sırtların • 
daki yolun yüz metrelik kısmı çok bo • 
zuktur. Buradan geçen her yolcu her an 
ölümle kucaklaşmak tehlikesindedir. Ur
fa şosesi üzerjnde bulunan bu kısım çok 
dik ve bozuktur. Gayet dar ve meyilli 
o~an dönemeçlerde otomobiller müşkü _ 
ı~.tla ?1anevra yapabilmektedir. En küç
çuk bır sarsıntı onları bir kaç yüz metre 
~erinliğindek• uçurumlara sürükliyebi -
lir. Bu yol şehrin methalindedir. Ufacık 
bir himmet1P. düzeltilmesi mümkün olan 
bu yolun yapılması bir çok vatandaşları 
tehlikeden kurtaracaktır. 

Hilvan kasabası imar edilerek 
Hilvan (Hususi) - Urfa - Diyarıbe 

kir yolu üzerinde bulunan Hilvan küçli· 
cük b1r kaza merkezidir. Hükumet binası 
kaymakam evi şehirde modem üslubu 
yegane evlerdir. Hilvanın inkişafı için 
bA~ tedbirler düşünülmektedir. İmar ış
lerıne bazı devairin binalarını yapmak 
auretı.: bqlanacaktır. 



e Sayfa 

SPOR 

Lig maçları etrafında 
çıkan ihtilaf halledildi 

Birinci küme klüpleri 10 a indirildi. Lig maçJarına 7 
ikincitcşrinde üç stadda birden başlanacak 

Futbol Federasyonile, İstanbul mınta
kası arasında lig maçları yüzündt'n çı

kan ihülif nihayet halledilmiştir. 

Futbol Federasyonu İstanbul futbol lig
leri jçin yepyeni bir şekil tesbit etmiş ve 
vaziyeti Spor Kurumuna bildirmiştir. 

Yeni şelue göre birinci ligde on, ikinci 
likte on iki klüp olarak maçlar yapıla

caktır. 

Bu suretle birinci lige kısa bir zaman 
için geçmiş olan Hisar İdmanyurdu birin
ci ligdeki Anadolu ve Hili.1 klüpleri'e be
raber ikinci lige indirilmiştir. 

Evvela ik; takım halinde tecrübe edil
meleri düş-jnüJcn oyuncuların daha esas
lı bır şekilde hazırlanabilmesi maksadile 

İzmir fuar maçlarına giden İstanbul ta
kımına davet edilen oyunculardan teşkil 
edilecek takımın bir maç yapmosı daha 
muvafık görülmüştür. 

Futbol aj:ır.ı, davet ettiği oyuncuları 

bu vcdle ile tetkik ettikten sonra İstan
bul muhtecüni tesbit edecdktir. 

.Futbolculan davet 

T. 8. K. btanbal Böı.esi Futbol Ajanlıiın
dan: 

CUmhurtyet bayramı münasebetlle mem
Jetettmıze ıelecek Macar futbol takımlle 31 

tepinievvel pazar günü İstanbulda temsil! 
bir maç yapılacaktır. Bu maça hazırlık ol
mak üzere 24 teşrlnievvelde aşağıda isimleri 
1uılı futbolcuların oyun levazımlarlle Fe-
nerbabçe atadında saat 14 de hazır bulun
malan tebut olunur. 

hnerbabçedeıı : Lebib, Hüsameddin, :Esad, 

M. Repd, Orhan, Fikret, 
Nacl, Niyazi. 

Beflkt&tt.an : Faruk, Hwmü. 
Galatasaraydan : Salim, Eşfak, Rqim. 
O~en : Cihad, Salahaddin, Farulı:, 

Reı&d. Rıza, İbrahim. 
Be7kOldan : Safa, Şahab, Sac!ett.ın, 

Kemal, Bahadır, Turhan. 
Vefadan : Muhteşem, Hüaeyin. 
8üleymanlyeden : Ruhl, Nuri, Daniş. 

i.st.apordan : Emer. 
Topkapıdan : Salfl.haddin. 
Anadoludan : Liva, SaUh. 

~eıce klüblere ya&ılan tezkerelerde isim
leri olmıyan n bu tebliğde isimleri yazılı o
yuncuların da gonderilmesi rica olunur. 

VoJ~ybol maçları 
Beyoğlu Halkevi. bütün klüplerc açık 

olmak üzere yeni mevsim voleybol tur
nuvası için hazırlıklarını bıtirmiştir. Vo-

leybol m3çları bu sene üç kategori ara
sında yapılacaktır. Müsab&kalara ikinci
teFlnm bir,::ıci haftası başl:nacaktır. 

Turnuva iki ay devam edecektir. 

Her sene maçlar bir devre olarak yapı

lacaKf ır. Basta gelen dört klüp milli kü
mede oynıyacak, ligde onuncu olan ta

kım, ikinci lig birincisile otomatik ola
rok yer de~iştire<:ektir. 

İc:tanbul lig maçları için yeni fikstür 

tanzim ech:.:cek, maçlar da 7 tcşrinisani
de üç stadda birden başlıyacaktır. 

Spor Klırumuuun bu kararını mıntaka 

başkanı Muhittin Üstündağa bildirmek 

üzere umumi kitib Nizameddin lstanbu
lıı gelmiştır. 

Türk Spor Kurumu teşkilata bağlı bü
tim mıntakalara yeni sicil talimatname
sıni gi3ndeı ınıştir. 

lstanbul mmtakası da yeni sicil lişle
rindl r. birer nümune yollıyarak a;ı:a!arın 
yeni baştan sür'atle tescil edilmeleri ıa
znn geJdiğmi bildirmiştir. 

lngiltere - lrlanda arasmdaki 
milli maç 

Her sene İngiltere, İrlanda, Gal ve İs
koçya takımlan arasında yapılan senelik 
karşılRşm.ıınrdan biri yann İngiltere ile 
İrlanda takımlan arasında ve İrlandadn 
yapı lacaktır. 

Henüz lig maçlannın on birinci hafta
sı oyunları üzerinde bulunan İngilizler 
bu ::naçı yepyeni bir kadro ile yapacak
lardır. İngiliz takımı dokuzu birinci lig
den, ikis~ de ikinci ligden seçilen oyun
cularia teşkil edilmektedir. 

Bir vak•t!er İngiltere milli takımını 
yaJnız başına temsil eden meşhur Arse
nal hu mııça sağ ve soJ muavinlerden baş
ka hiçbir O:) uncu verememektedir. Ta· 
kımın sağ içi ikinci ligden Totenham, sol 
içi de gene ıkinci ligden Vestharn klüp
lcrindendir. 

Arsenal müşkül vaziyette 
İngiltere lig maçlarının on birinci haf

tası müsabakr.lannda birçok sürprizler 
olmuştur. 

Ingılterenin en meşhur takımlarından 
olan Arseniil ligde en sonuncu vaziyette 

olan Porstmouth takımile yaptığı maçta 
1-1 berabere .kalmıştır. 

Arsenal ilk devreyi 1-0 mağlıib bitir· 
mişUr. Bu maçta 50.000 seyirci bulun
muştur. 

Meşhur Charlton takımı da Brentfor 
takımına 5-2 mağlCıb olmuştur. Bu müsa

ba~ad~ 37.000 kişi bulunmuştur. 
Brcntfor ligde birinci, Arsenal altıno 

vaziyı:tterlir. 

Yunan takımı için izin alınamadı 
Cumhuriyet bayramında iki müsabaka 

yaJYlnak lizere İstanbula davet edilen 0-
limpiyakos ~akımı için Futbol Federasyo
nu mi!saade vermemıştir. Federasyon ay
ni tarıht:: Pı>şte takımını getireceği için 

ayni tari' te başka maç yapılamıyacağı 

i~in bn müsaadeyi vermemiştir. 

CÖNÜLİSLERİ 
Okuyucularıma 
Cevap!aıım 

Kutamonuda oturan blr okuyucumun 
derdi tu: 

- c Ben iki senelik evliyim. Bir çocu
tum uz var. Kanının babası mutaassıp 
bir adam. Geçenlerde kızını çağırmıştı. 
Yolladım, aradan dört ay geçti, gelmc-ıi
nl yazıyorum cevap vermiyor. Şlfaht.n 
gönderdiği haberlerde de: 

c Babamın hatırını lı:ıra.mam. Çocu -
tumdan ayrılmak da istemiyorum. Sa.IJ
rıp lı:aldım. diyormuş. 

Ben ne 7apayım? 

* Kızan babaaı hakkında kullanılan 
cmuıausıpı kelimesi kızın babası tara
fından çntınlıp orada alıkonulmasının 
sebebini iıı:ah edemez. Arada ehemmiyeti 
daha ağır bir anlafamamazhk olacaktır. 
Bunun mahiyetini blbnec:Ukçe faydalı 
olabilecek bir ta vslyede bulunmanın im-

lı:lnı yoktur. 
Kanun bu okuyucuma zevcesini kanu

ni muzaharetle evine getirmek. kolaylı
tmı 'erir. Fakat bu vasıtadan 1st1tade 
etmesini tavsiye etmem. İnflall eksilt -
mez. arttırır. Bana öyle geliyor tı herhan
gi bir karar vermeden evvel yapılacak 
ilk iş kayınpederl görüp şlltayetlerlnl 'iln
lemek ve Üzerlerinde soğukkanlılıkla du
tünmekten lbarettlr. 

* Ankaracla Bay B. D. ye: 
B.r taraftan gaııeteye yazılmaz, öte 

ıarntt.an da inanılamaz bir vaziyettir, 
demek isterim kl hayal mahsulü olması 
daha çok muhtemeldir. Bununla beraber 
bu dakika, 20 küsur ııene evvel Bıvasıa 

1 
gördüğum bir aile faciasını hatırlattı, 
büsbfitun olamaz da demlyecetlm. İster 

1 hakikat, ister hayal, ne olursa olsun bu
na beftendlğinlz neticeyi Yermek sizin 

1 
elinizdedir. 

TEYZE 

aoıi POSTA 

HADiSELER 
KARŞBSINDA 

Ayaklı rasadhane~er 

,, 

Sokağa çıktım, yaya yürüdüm, tram
vaya bindim, vapura bindim. Her taraf
ta havada~. soğuktan, yağmurdan bahse
diyorlardı. Söylenilenlere kulak verdim .. 

* - Rütubet azami dereceyi buldu. 
- Emin misin, rasadhane böyle b!r 

şey söylem~yor .. 
- Bt!n rasadhane filan bilmem, bizim 

mutfakta tuz sırsıklam olmuş. 

* - Günden güne soğuklar artıyor. 
- Hergün dereceye bakıyorsun galiba! 
- Hayır, dereceye baktığım yok. Ro-

matıuna ağnJanm hergün biraz daha ar
tıyor da .. 

* - Aqama kalmaz hava lodoslar .. 
- Nereden anladın? 
- Hav:ı lodosa döneceği zaman benim 

de başım ağnmıya başlar, şimdi birden
bıre ağrıdı. 

* Eline sinek konan söyledi: 
- Gene yağmur başlıyacak? 
- Hava bulutlandı mı? 
- Henüz havada bulut yok amma eli-

me konan s;nek, çok fazla ısırdı. 

* - Hararet sıfırdan aşağı düştü. 
- Zannetmem .. 
- Muhakkak, muhakkak, burnuma 

bak kıpkırmızı, sıfırdan aşağı olmazsa 
bu hale gelmez. 

* - Bu sene kış çok fazla olacak. 
- Gaze1 r>ler mi yazıyor? 
- Gazt!teleri bilmem.. Horozlar her 

zamanki g'bi sabaha karşı ölmüyorlar, 
Sabah olduktan sonra ötüyorlar. 

* - Oh hava açacak .. 
- Nasıl olur canım, yağmur şakır şa-

kır yağıyor. 

- Varsın yağsın, köpeğin havlamasına 

dikkat ediyor musun, sesi birdenbire de
ğişti .. Bu havanın açacağına alc1mettir. 

!mı.et HulUsi 

Basın Kurumu 
kongl9esi 

İstanbul Basın Kurumundan: İstanbul 
Basın Kurnmu ikinci umumi heyet top
lantısı 23 Birinciteşrin 1937 Cumarte:>i 
günü saat 14 de yapılacaktır. Bu toplan
tıda mevcud, ekseriyet .telakki edilece
ğinden muhterem azanın herhalde g~Jme 
lerini rica ederiz. 

Eski Amerikalı 
Lejyonerler Pariste 

Umumı narbte Avrupaya gelerek 
itilaf devletleri lehine muharebeye iş
tirak eden Amerikalı lejyonerler, bu 
hadisenin 20 nci yıldönümü münase -
betile büyük bir kongre akdetmişler 
ve bu kongrede bir hey'etin Parise git
mesine karar vermişlerdir. 

Parisliler, eski müttefiklerinin zi -
yaretini büyük bir merasimle karşıla -
mışlar, bu münasebetle bir çok eğlen -

1 ieler tertip edilmiş, eski günler hara -
' retle anılmıştı:.:.__, _______ _ 

Ki§ yaklaştı, fakir çocuklan 
düşünmeli 

Çocuk Esirg-eme Kurumundan: 
Kıt yaklaştı. Geçen seneler oldu~ gi

bi, bu sene de Çocuk Esirgeme Kurumu 
ihtiyacı olan çocukların giyinmesine, 
mekteb k.ltablarının tedarikine bqladı. 
Evlnlzdetı eski çamaşırlan, elbiseleri, ço
cuklannızın esti mekteb kJtablarını Ku
ruma vermeniz bir çok yavruların ihti
yaçlarını temin edecektir. 

Kuruma telefonla haber vermeniz kl
fldlr. 
Eşya evinizden vesikalı bir memur ta

rafından aldırılır. 
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EDE BOYAT ı __ ıl c 
ilk Türk kadın artisti 

sahneyi neden terketti? 
Darülbedayi hey'eti, Afifeyi kırmakla evvelce yaptıl 
hayırı ve g üzel eseri g ene kendi elile yıkmış oldu 

Yazan: Halid Fahri Ozansoy 
-1a- rı 

cTatlı sır• gecesi Afüe kaçtıktan son- , yürüdüğüne hala akıl erdiremiyorum. 
ra Kadıköy merkez memuru küplere bin- Afife odad:ı yarım saat ya kaldı, . . 1' 
mişti. Ertesi gün ona dert anlatmağa gi - kalmadı. Müştakla Salih Fuat kendısilld 
denlerden işitiyorduk: o cdinsiz. imansız lazım gelen sözleri söylediler. Merak. e!' 
kız!• ın muhakkak tevkifini istiyor, cBen memesini, Darülbedayi idare heyetin~ 
ona adabı islamiyeye mugayir hareket bu işle meşgul olduğunu, Refik Halidiıl 
etmeği g&teririm!• diye barbar bağırı - meseleyi halledeceğin~~~ her bal~e ~ 
yordu. Tabii onun bu şiddet ve ceberutu a~ 2.'.lman sonra kendısının ~am ~ır. eııı 
karşısına da Afifeyi değil, gölgesini bile nıyete tekrar sahneye çıkabıle<:eğını, Y';1' 
çıkarmak tehlikeli görünüyordu. İşte bu- nız yeni bir haber yolhı.nı.ncı~a kadar gil' 
nun için Afife, polisin gözüne görünme - le~~ekte devan_ı: ~:ınesını, ~~~. K~~ 
den üsküdara geçmiş, orada zannederim koyunde asla gorunrnernesını bildırdile 
akrabalarından birinin evinde saklan - Afüe bu sözleri sükfınla dinledi ve so ' 
mıştı. Bir taraftan da Darülbedayi idare n~da t~~ÜT .~erek ve cmer~k ~t:ııı; 
heyeti azalan polis müdüriyetinde, o za- yın, dedıgmız gıbı. ~rek.et edenm .• 
manın Dahiliye nezaretinde, bilhassa Poıt- yerek vedc.laştı, gıttı. 
ta ve Telgraf nazın Refik Halidin nezdin- Sonra ne olmuş, ne düşünmüş bilmeoı2 
de teşebbüslerde bulunuyorlar, kızı mu - İki gün geçmeden Kadıköyüne haberstı; 
hakkak tevkif tehlikesinden kurtarmak ce gt!lmiş, Altıyol ağzında mı, İskele ta 
ve mümkünse tekrar sahneye çıkarmak rafında mı nerede ise kendisini göster : 
için uğraşıp duruyorlardı. Hele cİstanbu- mi~ ve polisle: ~e z:ıvall~ kızı yakala~ 
ı İ yüzü• muharriri sahnenin de içyü- ca karakola goturrnuşler. Merkez me~ 
un ç ~ .. .. - Af {e' 

zünü bizim kadar bildiğinden Türk ka- ru açmış ngzını, yummuş gozunu. .. ı 
dınının bu sahada kendini göstermesine nin de galib~ gene inadı ve aksiliği tut ' 

fazlasile taraftardı ve bunun için teminat muş. zab~~ar doldurmuşlar •. ?u ~~~ 
vermiş ne yapıp yapıp bu Afife meselesi- yormuş gıbı kızı İstanbula polis mudıı 
ni halİedeceğini bildirmişti. Fakat ken - ri.yeti~e. yo~aınış~.ar! İşte. o zam~n .bu t:~ 
disi bu işin peşinde iken Afifenin daha kıf hadısesı Darulbedayı heyet.~ın k ~ 
b' k gun- hatta bir hafta kadar orta- lağma geliyor. Yeniden teşebbusler, uB' 
ır aç ' k ·· M hh.d B h d 00-ya ıkmamasını söylemişti. raşmalar . .. A tor uva ı , e za , 
şf mdi mesele kızı görüp kendisine bu nik k~lkıp ~lis müdüriyetine gidiyorl~: 

v~ziyeti anlatmaktı. Nihayet karar veril- Refık Haha tekrar telefonlara sa~lıY , 
di: Kızın gizlice Osküdardan Kadıköyü- Neticede Afife kurtanlıyor ve ayn~ ~, 
ne getirilmesi ve gene gizli bir evde Da- maııda yalnız. ~eyoğlu tarafındakı 11.ıil' l'illbedayi heyetinden bir iki zatın onunla y~trolardan bırınde sahneye çıkmas 
g"r"şmesi liazımdı. Esasen bizimkiler A- nı de koparılıyor! tı 
fi~e~in Üsküdarda saklandığı evi bildik- İşte, Afifenin Beyoğlunda, Frans~z ; 
!erinden oraya haber yollamak kolaydı. yatrosunda sahneye serbestçe çıkabılıll • 
Ancak onu Kadıköyünde nereye çağıra- ğe başlaması bu izinden sonradır. O~a 

kl d ? İşte 0 zaman benim Şemsitap da bilhassa İsmail Müştağın adaptesı ~ 
ca harıl ı.. d ki pansiyonu hatırladılar. lan cAşk uyumaz> komedisini s&n•atki' 
ma a esın e . . Ad .. 1 na ' 
İhtiyar matmazel Liza ağzısıkı bir ka _ Şadı ıle beraber fevkala e guzc oy . , 
dıncağızdı, evi de Talimhane meydanı - mıştır ~·e bu ~e1?sili, diğer bazı temsil~ 
na pek yakındı. Afife meydana kadar üs _ ler takıp etmıştır. Ancak aradan ne • 
küdardan araba ile gelir yu"zünü peçesile dar zaman geçti ise geçti, tekrar ra~K 

1 k1a • d w• Ü G. h sıı..-
iyice kapar ve arabadan inmesile üç dört za~ ya şınca ı§ e~~ ·. •. a il' 
dakika sonra bizim pansiyona girmesi galıba pek yolunda degildi. Artıstler 
bir olurdu. Bunun üzerine Afifeye 0 haf- şimdiki gibi maaşlı .değil, hisı.lattan ~ 
ıa içinde bir gün muayyen bir saatte 0 alıyorl~rdı:. B~ vazıyet dahilinde Raf 
eve gelmesi için haber yollandı. Rıza bır sozdur tutturmuştu: . A 

Nihayet 0 gün ve 0 saat geldi. Darül- - Madam olmayınca falan, fılan eser' 
bedayi idare heyetinden İsmail Müştakla ler oynanamaz. Madam olmayınca ~ 
Salih Fuat benim odada Afifenin gelme- sahnede ne yaparım? . .,, 
sini bekliyorlardı. Ben de yanlarında cMadam. Eliza Binemeciyandı. RaşıteJI 
idim. Fakat kız gecikiyor murahhaslar za hakikat~"' bir çok ince piyeslerd 

t ff ki . . l - - tm- t- 1' sınirleni or ben de telaş ve heyecanda muva a yetını onun a yuru uş u. ~ 
y • 'd . k ~ . k•t ır 

onlardan a ağı kalmıyordum. Çünk\i SÜ- nı en pıyes çı armaga ıse ne va ı , 
kun ve iti!at verici sözler söylenmeden imkan vardı. Demek ki Madam Avru'P" 
kızın birdenbire tevkif edilmesi ihtimali dan gelmeli idi! Yoksa iflas muhakkaldJ' 
her şeyi altüst edebilirdi. Afifenin bu Aktörler a~ kalacaklardı. 
hadiscdenberi ne kadar asabi bir hale Hasılı Raşidin bu nakaratı çok gcçrııe: 
geldiği ise malfımdu. Şimdi tevkif edilir dcıı idare heyeti azalan arasında ~a :;,, 
de karakolda 0 söz anlamaz merkez me- raftarlar huldu ve nihayet Eliza Bıne 
murLma ağzına geleni söylerse meseleyi ciyan etkarar Fransadan çağınldı. ıJJf 
büsbütün içinden çıkılınaz bir şekle 50 _ Eliza ramazana on gün kala İstanb ~ 
kabilirdi. işte bilhassa buna mani olmak geldi. İlk temsillerde Afife ile karşıl ~ 
lazımdı. oynadı. Fakat kendisi yokken Afıfe .. 

Ne ise, sözü uzatmıyayım, nihayet ka- kendi rollerini oynamış olmasını bir ta: 
:ü hazmedememişti. Sonunda ne yaP • pı çalınabildi ve ihtiyar matmazel Liza a- • 

şağıdan, merdiven başından seslendi: 
- Halid Bey! 
Hemen kapı,Ya koştum. Yüzü simsiyah 

ve uzun bır peçe ile örtülü bir kadın e -
şikte duruyordu. Sırtında belden büz -
meli bir kadın nine çarşafı vardı. Afife 
bıı mu idi? 

Evet, ta kendisi idi. İçeriye, taşlığa gi-

r ip sokak kapısı kapanınca peçesini açtı 
ve gülerek: 

ne yaptı, Afif eyi sahneden uzaklaşt~ 

- Nasıl? .• İyi 
değil mi? 

mağa muvaffak oldu. O berbat dev 
büyük bir kahramanlıkla kendisini o~ 
ya atan ve tehlikeye göğüs gererek , 
türlü tehditlere omuz silkt:n bu bariltd, 
lade kız hiç şüphesiz ki b\J nankörce Jı•,. 
reketten ~ok müteessir oldu. İlk defa iti' 
nu sahneye çıkaran, tehlike baş gcstet 
ce her ka~mın ipini çekerek onu kur~ 
mağa çalısa11 Darülbedayi heyeti de ti' 
suretle evvelce yaptığı hayrı gene 1t tJd 

tebdili kıyafet etmişim di elile yıkmış, yarattığı canlı eseri·?_ 
sukutu hayale kendi elile sürüklerrıı,,,
H~lquki Afifo buna layık değildi. yal O 
yaptığı işi uııutmağa imkan yoktur. ~ 
deı·el!eye kadar ki Türk tıyatrosu tar JI' 
hu cesur VE:; san'atkar kızın ismini her , 
man takdirle anacaktır. Bu bahsi kaı>' 
tırken şunu da söyliyey m ki, KadıkÖ~ 
de beş yıl süren edebiyat sezonuıı 1" 
bende kalr.n en tatlı ve sonunda en acı 

Dedi. 
Merdivenden yukarıya çıkarken iskar

pinlerine gözlerim ilişti. Aşkolsun kıza! 

Çamaşırcı fakir kadınlar bile ayaklarına 
bundan eski bir iskarpin geçiremezlerdi. 
Öyle ki sağ ayağındakinin topuğu kırıl -
mış. soldakinin topuğu ise adamakıllı çar
p1 lmıştı. Bugün düşünüyorum da kız -
cağızın bu iskarpinlerle Üsküdardan a -
rdbaya nasıl bindiğine ve Talimhane 
meydanından bizim sokağa kadar nasıl 

(•) Bu JUi, edibia «Kadıköyünde bet yll 
ıüren Jtlr edelaiyat sesoouo serisin.b son ya-

tırarn da budur. 

ı----------------ı ıısubr. 

SEZONU KAPAM~~AN B/R KJ!Ç ~ 
Bu hatırat panoramasına daha de t1' 

edeyim mi? Belki edebılirdim. Fakat 
(Devamı ıo uncu sayfada) 



. Bugünkü Çinin başında 
bulunan iiç kız kardeş 

Üç Çin bÜJÜiiDÜD Jr.aniua olaa bu iç kız brdeş, 
Çinin bug6n Japonyaya karp 

Iİriflili sayqla çok mülıi• roller oJDamaktachrlar 

Caz kralı Doğa Mektupları: 

Gregor Kelekyan Şark köylerinde dolaşma 
ti. eşhur mulıanir Dikranın Şarkt.. her ıeyden evvel larakkiain temeli ol• 
og~lu olan Gregor yeniden enıniyet, artik kat't bir f9kllde lt:••lltı .tmtı •• 

şekavet naauna tek bir laaleket bile kalıa.._tar 
Vatandqltia kabul olundu Erzurum (HusuSt) 

İstanbulda 

Yirmi anelik bir •ynlıktan ;sonra Bayburt köylerinde 
'tekrar ana vatan kucağına avdet ôola~ırken size ay -
etmi§ olan rnef}ıur cCaz kralıt Gregor llardan bahsederler .. 
artık istanbulda yerlepnif bulunuyor. kcn tuhaf isimlerle 
Osmanlı devrinin en sayılı 'muharrir - karşılaşacaksınız, ba

lef'!nden Diran Kelekyanın oğlu olan kınız, bu köylüler ay
Gregor, mütarekenin ilk senelerinde la- 1ara ne isımler ver
tanbuldan uzaltlaprak evveli Bükreşe ve rn lcr. 
sonra da f arıse gitmif, kendisinde btri Bart: Mart, abrıl: 
olan musıki temayülünü inldp.f ettir - N an, mayıs: Mayıs. 
miJ ve kısa bir zaman ıçinde Paris n el- kiraz: Haz ran, çU • 
lence yerlerinde aranan bir sima ol- ruk: Temmuz, ıfus -
mU§tur. to : Ağustos, lstav • 

Gregor, bizzat tertip ve idare ettiği ırit: Eyliil, Koçayı: 
caz orkestrasile Paristen sonra Nis, Mon- Teşrinievvel, Bay -
tekerlo ve Kan gibi Fransanın muhtelif burtkoçu: Tepinisa -
e~lcnce merkezlerini dolaşmıt ve her ni, Sığırkoyan: Ki • 
yerde kibar muhitin rağbetini kazanarak, nunuevvel, Zemheri: Şa.rk .körlerinde 1W~li1leri tedavi l~n btr seyyar 
beynelmilel bir ıöhret sahibi olmuştur. KAnunusani, Şubat: Polikll.UC hartclla.ra ilaç d&Oihflor Ba-~ ç..., - ,....., " :'.'4' Ltn la .. ıeımıek Fransa giı.I mlifklllpesenl bir mulıllle ŞUbal tir. HrllliTonlarda isun babalık müesse· 

Çinde m··ıh· bl fırt estwnr· harbı :rant evlidir· ini-' ( uıusiki a~kını halka telkin etmek sure - Şark köylerinc!e ay ilimleri lculllhnıza sini andıran bu klrvalık buralarda çok _ 
• u ıı r ına ,- • . . - h ı hiirrl ..... ;"ı branmıu li- •-· ar. Ja""-... 

0 

d 
1 

çın· ·stili.ya uııwaşı- ıçm once P. ' ,.,_.. böyle garip garip çarparken ı.. •• 1r. tu - tur. 
t •- r u arı ı ı •· Bu h li uzun ve ıstırablı olu- .....-or. Japan toplan Pekin'de patlıyor, Ja- zımchr. • ay hafliklarla da iwJılapnum. Meoeil bir Burala...ıa nlifua 1000 de 2S gibi çok 
Pon askerl . i 

1 

•• ,...,., ki payi- yor. Fakat nıhayet bopnıyor ve derhal ıeker fabrikasının bu civarda kurulması kuvvetli bir niıbette artıyor. Halbuki e"~ 
\ah en mparator ..,.- es . ~ !eniyor. r _ tında, Japon tayyareleri şanglıaY Us- Chıııg e ev . . mevzuu bahsolduju fU sırada ,kocabai• kiden bu yerleri harpler mahvedermı• 
~nde. Evler yıkılıyor, sokaklar cesed do- Al ile :Mel de ~ırer ~ lıdiva~ı yapıyor- kelimesinin bol bol kullamldılın• fllSrür - Nulu u bir tilrlil artmazmış. Şlmdı nU 
tı, Yavrusu kucağında ölen anneler ... Jar. Ai Universıteyl bltırlr .. bltı~me< o~a- •iinOz. !us artıyor, aynı arazı dun 50 k:ıılyl do-
~a;b ... Büyük Çin, dört yilz elli milyon cWd arkadaıiarmdan ~b~ Çint~lıye Kocabq pancar demektir. Çavdara da yunırken bugün 100 kiıiyı doyurmak 

u uslu koca Çin kendini müdafaaya uğ- v•kili olan· Doktor ung _e ev enıyor. ,..,,ıbat• derler. Buralarda kedi pek bl - mecburly•tmde kalıyor. Koylu arasmdı 
'•ııyor. :Mei-Llng"e aeımce: O bugun Mareşal !inmez. Fareleri imha etmek için de til- mevcut S!k:ıntı da bundan çıkıyor. Bızbı 
.~iHyor musunuz ki bu mukavemet teı- Çan-Kay-Şek'ln karısıdır. kilerin yardımına ihtiyaç duyarlar. Köy- köylü. köyünde mübadeleyi artlınn yı. 

~~~tının başında; üç kadın bulunmakta· Çinin üç )'lı.Iızı. !üler, kurtlara. sansarlara kari• da ailılh dolu yerlerden boş yerlere hıcret etmey. 
s N .. kcınmel bir hikfıye! Baltimor'un istimal ederek kurfW1U ziyan etmekten ôğrenm•miş, kendlsıne bunu s!iyledlğı . 

h koong ailesinin bu üç kızının hayatları .e mb'u hallesinde do~up en yu"ksek hoılanmwar. Bunun için biraz ağu (zc- mz zaman: 
a iki b. n· b 1 d fakir ır ma 5 ' hir) alırl " k B ır ın lr Gece masa ı ır. kil rışen bu Oç kız kardeşin ha- ar, doverler, bahnumun• a - - ıt başka yerde yapomazuk, dıyor 

1

:1°ltimor'daki Çin mahallesüıde reev h ~~et,. tatlı bir masal gibi diye- njlmrlar, odun ve sigara k&ğıdile bir Ye an'anevi bir bağla kulubes ne bağla-
k>I: 

9
0 yılında bir akşam .. daracık bir so- yatı. a 8 e kovan yaparak içini doldurup yola atar - nıyor. 

COl . .İ§Siz bir gemici olan Cbarli Soong a- ce~'.,'nlz., kıZlarındakl takdir ve hayret lar, kurt onu yer ve orada ölür. Buna r<ğmen şimal hududumuzda olan ili~ ••ele evine dönüyor. YürUrken dil- ";' unfevkaifıdelik bu değildir. Çlln- Şark köylerinde ovaya yazı derler. Es- Çıldır o 1 adar la§"UI ki, bu ene yalnlf 

0 

P hayol kuruyor. Uf.":: ırıeı ffakiyet nihayet para ve te- kelek, kauavalılı. Jıiiltöken kadın demek- bu ufak kaudan 4000 klıı dıprıda ı •· 
t" .b' sefn ve avare yaşamaktan çok muz- kud"flu mkauva lmış sayılabilir Onların a- tir. Ve: cEaketek yazıdan &eliyor• der- ramağa gttmfJ. 
_,., dir F'1k · lnd yanan sa u e zanı · len ka -" K" · ·· · · ist·d · at bu akşam >ç e u . 

1 

h 
1 

cak tarafları zelı:!lan ce- CJ<•gı>r ~ e; • nm, ovadan _.yor. manasına oylu y-m reıımm ıki esaslı mazhan, in: •d ve kudreti, iş için yaratıhn•I bır " ayr~ 0 •.~:i etleridir. Bu kızlar: ko- . . ilmini anla~ •. POÇJk hayvanların luıyruj!u - yetine kavuşmuı: Biri mnlyet. Bu va . 

8

? olduğunu seziyor. sarel~cn ve ı . Y d la tile onu eıtleııdim>eJWl el- dur. Gıdik keçı yavrusu, sodak manda zlyetten eskı şakıler bıle memnun ha a-
k l<:uÇ(lcük evinde bir yığın çocuk ,.,ne calarile e~ıe_ndıkte~ sonra durına 1 r. da etmif olan~. artık FrlDlll hıı" yavrmu, Şipk bir yaıııulald dili koyun tını dağa çıkarak adam so maki' ~ • 
la llrtılal'Yor. Alile hem fakir hem de ka· Çin teceddudunde mühtmroller oynadılar. dııtian içinde sıjjmıYarak, yapılan davet- Tohlu bir yqındakl erkek koyundur mıı bır •dam fimdl Y :.ıfô" balıktır. Uçü kız, üçü erkek, altı lıil· Çinde sayı':amıyaeak lıadar çok o:-.= !er üzerine Belçika. Felemenk. İspanya Anadolwla avukallara; müzevir, t;• - mıf. ' ' ıapanına an • 
Çille Soong blrcleıı h:•iz babaları.na koşu- açtılar. Müzeler kurdular, ~_::: et- ve 1ta.tyayı dolab~ sonM ra tl glŞimtmallt vir denciijini duymUjtuk, p.rkta avukat - Ne idi o tehlikeli demler diyor. Bö"y. 

r ftınli en :Y ' elimeain!n hakikati fonetizni bozmadan le kazanmak varken Bak bize bu yolu Yorıa ~ seler yarat:-ılu. Çin parasını ~n~d Am ka a ve WUJ.are ısın ı k 
al: llirbirindeıı ayırdetmcdcn kıs Ye erkek ty~:~ı~:ı~ ~ı.:.rmd~·k;!:: &ittiil her yerde aJD:a uyanılmnışbr. (afuko1) dıyodar. Ve onlara avukat ne hukümet zorla öğretti. Kanun korkusıla. 
,:a.~nı birden d::...:ı.-r-yor. Ve kendi iten- Bu suretle Avrupa w-e Amerika matbua- cilr diye? torUACa: çtCt~ı olclu..k.. 
"'ille ~ Iık itiyadlarile mücadeleye giriftller. __ -.:»· t-lia •"1nıle tekrarhyor: .onlar için ...,. tuı1D ıı.nıı;.lae --• .caz kralı, ün- - .. ı.r; bnfluaa, haldı7• haksı• ya- Şu mu~akkak ki artık memleketle te-
~ı. 111a.ı- ç.. - 1'ıı7 - Şek v~• bak kı"'.'""I olan Gregor, keD- ıı:-n- •ıe .. hir .ı..- adamdır cevabını ve- rakk.iı>ln temeli olan emniyet t~ .ı. 

"-Pc Wr çı.ıı...... lllı üç kız lıaıdeflD ,urüniifle en nıiieo- ıllaile ~ bir arkadqıaııza ıunlan nyorlar. MaJQm 7• (aiu) zehir clemel<tır. miJtır. Ye buralarda şakavet namına telı 
~li -._ınlili 

0 

kadar ı.tedi ki ona sır olanı Çoıı-ıtay-Şelt'in karımdır. Bu '6ylemiftir: Buralarda bir de kirva denen şey var- bl~ hareket kalmamıştır. 
k Yet bVUflu. önce ııfa1ı: !ılr ı..nD k>dın kı1l lıarıleti Ai-Linı tıibl r .. ıı.ı. _vatanım• -llllelt •e tekrar Türk dır. Sl&e onun ne olduğunu anlatayım. ikinci mazhariyet te askerlik. Köy!" 
d ..... ,. llzumıu para:f1bu]d1L1111 Ok•· ~L!Dıı cibl ele idealisttir. Kadınltl>ll vatandafhlı J'Übok ..,..rıne .koVllfl"ak Kirva bir ailede erkek çocuğun babadan anlatıyor· u 
h... oldu. l'ara J1e Charli bir araya se- 'bütün faziletlerin~ ince •• ıı..lıln .eki- _, adeti -ç cloliai etti, llOIU"a eo yakinidir. Kirva daymnılan, anı- - Ekiyoruz, askere gidiyoruz. Geli • 
~ lıirbırını tomdılar. Para .sa- kell- sı"11a ıoplanuf!.u'. A_ynı umanda Çinin en Meslek ittihaz ettljim muliklde, az çok cumılan da yalundır. Ki<va denilen zat yoruı:, biçiyoruz.. diyor. Ve eskiyi hatır-
ı-' bıı-11 bilenlere bat ..... BiD· pk ... kibar kadınıdır. ihlisU ve töb<et kazanmış bir adamım. çocuk Minnet olurken o ~uju tutan a- lıyarak: ltlo.ıı 7ılbıt Aoya -iyetinlD - _. 

1111 

Jıaclmm bca• llzerfnde r* büyiik Jllayayı dola ..... ft lstanbu! bdar ııü- dam.dır. . .. - Nerede o kötii günler, köyden çı • 

liHi • VUlıı olan Charli cı. oDı.rılaD :bl- b' ailfaZT• ço1< iyi blrtesiri vanlır. Ma· zel bir ,.,ııtr ııtınnedfğlm gibi, mıun oev- Kir~a ıle çocuk arasında sunnet ıne- kar, blr daha ne zaman döneceğıınlzi bll-;.;.ı çan-Kay-Şek kendisHe evlendiği gislni de aaia unutmadım. Şimdi bütün rufm~n -=• ailevi bir bağlılık baf· mezdık dıye ıllve ediyor. Ölürüz, kan 
~'.ika muhiti az zamanda zenıin ol- v:ldt l:li)tiirll ytıbek 1ı1r - dejilıli. p:pl'ID. pek ....ıiifm ... -....ı. lmlıin :: .. ~.::;;net o~mada~ evvel Kl~aya h~- ıı;'klor, bazan diri gellnz. karıyı bsıkası 
iı;tı,dıçm en miluid bir yerdir· BirlıaÇ pi F•lral b.,ı;n lranlllllll taır!1e barlkıılide ve kudretim clabWnde muaildyl yay _ . .' B . • () bir hediye atarak sunnet su- a mıı;. Askerlık yııvamı1.1 bozardı. Şimdi 
ıı.ı. e Clıarllnlnld cı. revlraJide denecek . ~aiyet oı.r.ıc _.ım.ktoılır. Bayan mak olacaktır. nu ıehr Sunnet olmadan evvel çocıığun her t•Y •aat gibi işhyor. 
ı-.. Oıiftl Çin ımahalı..ınd<:id o küçük ~::ıtay-Şek'.ln Çlndekl nüfum pek bil- ÇallflDOlaruna .....,, bqlalDlf bulu .. baba•' bulun~· ~ti, an~btar- Mustafa ,.,.,d 
ı.., • ~ unutulda. s-g'1m çocuk- .. k ,,. ıoınetlidir· llcnebi diplomatlar· nuyorum. ş.Jırlmi>deki muhleUf 'le lannı k:ırvays ııerır. Kirva artık o aılenm ~-· "nı41 Amerlluıda yeni içtlınal >ful- Y_" - ., .. aiti uman Mareple .....ı;man- mantarla temas ettim- Pek yaicınd ~ı-ı~ buıu~ mamulküne sahipUr. Fakaı bu Yunanlı balısör Vasis geliyor 
""'erın ıı-+;rili ı .. ıon .. - .n.u a rem:ı.ı .muamele aiıllıay •- · ki B · YG e uygun bir tahsille ye 1.9- • ıı-.1 kendisi yapar. Bu tebebden en •-- kifilik bir caz orkntruı kurabilecetım. ke d . t di ecli e- erınce. rva ır musabaka yapmak üzere §ebmnıze 

d..ır~.r. ltızıann üçll cı. Weslyan kolejin· • . • d ecede it dlsl akıl ve n ısıne ev len ınallarm ıçınden davet eılilc y -~r e,..... b.rınd er en " Bu orkestrayı lslediğım hale getirdik- bir tane alır, ve gerisini gene iade eder guniı lstan~ 1 un"';lı boksor Vas
15 

cuma 
llu · hiicmdlr· ten ve prlmı birineı sınıf orkestralarlle Artık çocuk ile ldrva aruuıd kan · .. K' 

11 

• ge ecektır. Vasıs pazar 

ltoıı. sıraıta doktor Sun-Yat-Sen ":::'.; SöJl"'1ı11'1ne pe Bay~n ~~-Ka!-Şek dıhi relıabel edecek bir 1eviyeye yük • bı~ısını andırır bir rabı.ta.....: ediım'lfa : gunu k~~;ako ile Taksim ıtadmda maç 

İıılııtaPl'Opapnda için dolaf'Yordıı. .,...-· k"""""'"' ..ı.ırıenerek oiclilrii-ılen ııelttikten -ra, eD büyük arzum An - yap•c• ... 

~ tına karlı .mücadele etmek. bu !'6: k!"r~$ için ymıeklerini biaat 1tendw karada yerlepnek ve o .muhitte çaı11 • 

llokt Jbenı~keti diriltmek gayesinde idı. h1tzırla-naktadır. maldır. •e or büyük banker Charli ile tanışıyor. kardefi ~~ daha ilk konuşmada onu kazanıyor. F'a~•t >"''m.z 
0 

delil. üç la.z . n 
Şehrimizde bulunan elemanların güzel 

bir caz kurmak için elver.ifli oldutunu 
.evinçle sördum. Yalnız, is\ediğım aıbi 
mukemmel bir ca.z vücuda ıetırmek için 
bançten bazı kuvvetlere ihtiyaç vardır. 
Maahaıa bu ihti1aç muvakkat mahiyet
tedir. Bunların yerini tutacak olan san'at
klrlan bı.z yetiftirJneliyız. 

Y\lllkü c.--~ • her b•ri ay:ı avn, zeki ve cesaretJeriııhı 
faatı ' uuong'un Jcalbı, esasen Çinın sev- bütün atep1e Çinin -1lmeti utrunda ça-
hi e Ylnmnktadır. O da Doktor Sun gi- Ü 1a.z brdet ~erniekctinin zevalinden ınuztaribdtr. ltşıyo:-l&r. Denilebilir ld bu ç . -<ıad 

1 
bu...r.nkü ç:n müdafaa ft mubvemetının 

ong ~se e ilerliyor. 1911 isyanmda So- •-
tI;ı l'tıühim bir rol oynuyor. O %amanlar ruhudur. 
\re cunıhı~rreısi olan Doktor Sun yardım Sur !ardan Madam Kung yani Ai-Ling 

c!a 1ıoadakat·nc mukabil Soong'u iş arka- b.r i1ttısadcınJD haiz oJına5I lizımıel~ 
§ ığtna alıyor. bütün ınezıyet ve kabiJiyetlere sahıbdir. 

O Nsnldn'de iktısad vekili olarak ta-
A A§k başlayınca 

Ve s:tılt Ching-Lfng Aınerikada hekiaılik 
tık ıvasi tarih tahsilini bitirmiştir. Ve ar
~ Çu.ı kadınının aa'anevi hayatına dö
tor e; delildir. Ateşli bir idealisttir. Dok
aı un-Yat-Sen onu hususi katibliğine 
~Y:. ye genç kız Çinin ilerlemesi yolun 

l3 u tun ruhile çalıpnağa başlıyor. 
hlr u ~ummalı çalışma Doktor Sun'u tes
teşı·edıyor. Buna bir de Chmg-Ling'in a
- 1• tatlı bakışlarının ve güzel yüzünün 
.... ,ı.ibcs· . 
L" ını katınız. Çok geçmeden cunı-
~ı .. rre · . d to}i ıst oktor onsuz ya.fıyamıyacak hale 

Yor. 

~-" Adet hükmündedir. Çünkü muhak-
nı~ .a~ ,__ 
k k ki onun bu sahadakı lı;uua~ ve ... 
b~"iydı ]tocuındakı kadar büyüktür. 

Muh"lrebP..nin baJlangıcındanberı bu üç 
k•z kardef: bir taraftan mareşale, bir ta
raftar da ç·ıun tanJDDUJ ıktısadcı ve 
m"!i'°ecıleri olan uç erkek kardqlerme 
gE'<'e giindi:z yardım ediyorlar. Telefon 
başıPda kor.u.şanlar, onlar. ~ veriş eden 
onl?.r sılah satın alan onlar, kıt'aları tan
zim ,:e ıdare eden onlar, hatta generallere 
ku.m!lll:!a edenler bile onlardır. 

50ong kız kardeşlerinin bu JriimWıe ol-

San'atkirlan yübek himayesı altına 
almış olan cumhuriyet hükf.tmeti, onla • 
rın inkışaf ve terakkileri için her turlü 
imklnları vermiştir. Bız bu imkanlardan 
istifade ed rek mükemmel bir eser mey
dana g t'receğtz. Ve stzı temin ederim ki 
bu ,gayemızde muvaffak olacağız.:. ----
mıvs değer gayretleri goı onune alınınca 
ka~ın ('ın cunyada hıçbır imkansızhgm 
m~v<'uj olmadıgıo:ı hukmedilir. Ve dc
nehi!.ir ki kadın. faaliyetin her sahasında 
en ?Of ve muşkül görünen işleri başara
bt1ır. .... 

1

1

$h: ~yku)uzluktan kıvranan sınirlılcrın bilmcı tükcnmcı dılckl-rl 
stcnılcn ulah ı h ~ • • • • 

1 
Kl" mcz, er gun artan sınırlılıktcn gıllıkçc kuvvet azıtır 

uıcs efin lnıııan yorgun arııın, hıç bir şey Y•l'-lm•mak tıalsııll~ıl,. tcalbr: 

Bromural ·Knon. 
Du fclilıtttcıı kurtulmak için kullanılacak il!tıır. "sıı ıaran roktur ıinlr-
lcrl ya .. tıırır ve dkia ve dlim bir uyku davet edCI'. ' 

.... 111 ·~" ...... ılp
ltrdr «•-i«dt' ~a.- .. ıuıw. 

Kno ll A.-0., kimyevi maddeler tabrikılırt, luelwfgshafcn ıf Rhift. 

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



1 Sayfa 

Beş gün, beş gece denizle 
boğuşan gemiciler 

Karadenizden jelen motörün müret
tebatı maceralarını anlatıyorlar 

Karadenizde gök-
yüzüne saldıran azılı 
dalgaların ıerrinden 

kurtulup ta, evvelki 

gece sabaha karşı li· 
manımızın sükun ve 
himayesine sığınabi· 
len ilk gemi (Muzaf• 
feriyet) ür. 

Dün, tabiatle gün· 
lerce süren müthlj 
bir boğuşınadan mu
zaffer çıkan cMuzaf • 
feriyeb motörünün 
bütün mürettebatını, 

Yağ •elesinde, Ka .. 
ra Cemalin kahvesin .. 

de, tepeleme doldu .. 
rulmuş bir mangal 
başına toplanmış bul
dum. 

Atlattıkları varta .. 
nın heyecanından he
men hiç birisi henüz 
berbere gitmeyi bile 

'· 

SON POSTA 

CKADDN 1 

Orgü şapka ve !Kuru ve ince cildlerde 
örgü bluz hasll olan lekeler 

Genç gösterir ve modaya uygundur. 
Kordellsı şapka ile zıt renkte (grogren) 
dir. · 

Örülüşii - Önce tepeden başlanır. (6) 
zincir yapıp kapatmalı. Beyzi bir şekil 
vererek (96) ilmiğe kadar arttırmalı. 
(3) sıra da arttumadan ö;meli. 

Sonra resimdeki gibi ince bir (gans) m 
etrafını örıniye başlamalı. (•) Bu sırayı 
bitirince işi tamam ikiye bölüp arka ta
rafa gelecek kısım iki sıra, öne yalnız 
bir sıra örmeli, sonra hepsine bir sıra 
(gans) geçirmeli. (*) işaretli yerden baş
layıp altı kere tekrarlamalı. (Gans) tan 

Bu düşman hep 
genç yüzlere musal
lat olur. Yaşlılarda 

görülmez. GE'nÇ, kuru 
ve ince cildli iseniz 
onu asla aklınızdan 

çıkarmamalı• 

sınız. Çünkü umma
dığınız bir gün gelir 

çatar. Şeklini tarif 
edeyim: Yusyuvar -
lak, pembemsi bir 
leke. Üstü kepek gibi 
beyaz deri kırpıntı -

larile örtülü. Çok de· 
fa ağız ve göz kenar· 

larında olur. Hiç bir 
zaman tek kalmaz. 
Daima bu pembe le-

J 
kecikler bir grup ha
linde yP.rleşip koca -
man bir leke yapar. 
Bakarsınız bir gün 
kavboluverir. Sonra gene beklenmedik l lı vitaminle çok yakından alakadardır. 
bi; gün ortaya çıkıverir. Bilhassa v (F vita~ini). de?ilen ~reyağın: 

hatırlıyamamışlardır. 

İyice uzamış sakal
lan, ve tarak değme
miş saçlan, heps!nin 

, ıonraki kısım şapkanın kenarları olacak
tır. Arasına geçirilen (gans) onu dik tut
mıya yarar. Bunun için ilk sıra gibi. En 
sonuncuyu da (gans) la bitirmelidir. 

Bu üstü kepekli leke neyi gösterir? Cil- dan a.ldıgımız .. <:,ıta:nın) ın de.nye yap~~ 
din saelık müvazenesinin bozukluğunu.! ğı tesır pek buyuktur. Bunun ıçin sık s . 
egzemava karşı istidadı. tereyağı yemeyi unutmamalıdır. Bu (Vl" 

tamin) i domuzyağı da verir. Terkibinde 
Cılr1•n mnvazenesi iki şekilde bozulur. 

Ya yağı , yahut ta hamızı azalmıştır. 
a: Yağsızlık, esası lanolin olan çok bes

leyici kreınlerle giderilir. Ku11anılan sa
bun da fazla yağlı bir cinsten seçilmeli -
4ir. 

bu yağdan bulunan bir tuvalet malzemesi 
.Lekeli cildi dışarıdan tedavi için bir il89 
gibi kullanılmalıdır. Bu suretle cilde lü
zumu olan vitamin hem içeriden, hem dı .. 
§arıdan temin edilmiş olur. Yüzlerinde bit' 
kere leke görülmüş olanlar, bu lekelef 
geçmiş bile olsa (vitamin) tedavisini ih"" 
mal etmemelidirler. Çünkü: Günün bi ~ 
rinde gene ayni lekeler çıkıp gelebilir. 

yüzüne, atlatılan ka- .. 
b .. "kl"ğ. ü Muzo.fferiyet 1'• muTettebatı limanımızda 

zanın uyu u un 
üade eden bir dehşet veriyordu. Yalnızllerin:de ~ö~Ie_ ~erce süren bora ıör
motör kaptanı Hasanı aralarında göre- mediklerını ıoyluyorlir: 
mcdim. Fakat motörün makinisti Fikri, - Sülllemizi derya boğsun ki, kasır
tay!aları Ömer, Ahmed, Süleyman ve ganm böylesini ne gördük, ne de duy-
Uzun Ahmed orada idiler. duk! diyorlar. 

Ve bir taraftan, hala titriyen içlerine Bora devam edince, yiyeceğimiz, içe-
hararet bir taraftan da hill istintaka ceğimiz de tükendi. Bir iki gün de, ka
devam 'eden motör sahibi Mahmudun nnlarımızı deniz suyundan yapılmış un 
sorgularına cevab yetiştirıniye çabalı- çorbasile doyur~uk, .susuzlu~uz~ ~e
yorlardı. niz suyile giderdik. Nıhayet, butün umıd-

Motör, bundan on bir gün evvel lstan· ler kesilince, birbirimizle helallaşıp ve
buldan Karadenize açılmış. İkisi yelken- d:ılaştık, göze almak mecburiyetinde kal
li dördü de motörlü olmak üzere yüz dığımız ölümü beklemiye koyulduk. 
t~nluk altı parça gemi imişler. Bereket, yerden umduğumuz . imdad 

Karadenizin Bulgar hududuna yakın gökten geldL Zincirimiz koptuğu ıçin, o-

h·ı1 · d od k" - d ·b t radan her şeyi göze alarak harekete mec-sa 1 ıerın en, un ve omur en ı are .. .. . 
·· kl · · ı 1 F k t do-nu·· ..+e ı::ı'd bur kaldığımız sonuncu gun, uzerimizde yu erını a mış ar. a a ı1• , ~ - • 

. . .. . peydahlanan bir tayyare, elli metreye 
detlenmek ıstı dadını gosteren bır fırtı- d 1 1 k b" .... · .. nru·· torba fır . . ka ar a ça ara , ıze uır •"' -
naya yakalandıkları ıçın Serfese ~tğın - B b t bal mca bı·r de 

]attı. u muşam a or an aç 
mışlar. .. .. .. . ne görelim? İçlerinde tereyağdan, zeytin-

Serfesin kuçucük lımanı, onları, gıt- den, peynirden, battaniyeden konyağa, 
tikçe kuduran dalgaların hl§'mından ko- hatta roma kadar her çeşid yiyecek, içe-
ruy&maz olmuş. cek yok mu? 

Tayfalardan Uzun Ahmed, atlattıkları Bunlara kavuşunca nasıl bayram yap-
vartayı anlatırken diyor ki: tığımızı anlarsınız!. .. 

- Koskoca, kapkara dalgalar, başları- 'Hepimiz hayatımızı bu torbalara bor~ 
mı;ı;m üzeİinde birer şarapnel gibi patlı- luyuz. Onlar yetişmeseydi, kimimiz so
yordu. Ne sahile yanaşabiliyor, ne denize ğuktan, kimimiz susuzluktan, kimimi% 
açılabiliyorduk. açJıktan ölecektik. 

Gemiye dolan suları, tulumbalarla bo- Uykusuzluk ta caba ... Ayakta nasıl ka-
şaltmaya çabalıyorduk. Fakat bu gayre- labildiğimize hala şaşıyorum. Beş gün, 
tin, deryayı kepçe ile kurutmaya çabala- b<?~ gece bu! 
maktan farkı yoktu! Gemi gittikçe su ile Kurtulan gemi tayfalarından Ömer de: 
doluyordu. - Eğer, diyor, biraz daha devam etsey-

Ne o gün, ne o gece, ne de ertesi gün- dik, hepimiz uykuya kavuşacaktık amma, 
ler, karayel bir türlü yumuşamadı. içi- bir daha uyanmamak üzere! 
mfzde 30-35 yıllık gemiciler var. Ömür- Selim Tevfik 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E•na/ cemıgetlerl 
Bütçeleri 
Hazırlanıyor 

, Esnaf cemiyetleri, 938 yılı bütceleri
ni hazırlamağa, hazırlıyanlar peyder
pey Ticaret Odası esnaf şubesi müdür

lüğüne göndermeğe başlamışlardır. Bu 
seneki bütceler geçen yılkilere nazaran 
çok muntazamdır. 

Şimdiye kadar cemiyetlerine kaydo
lunmıyan esnaf da yeni yardım teşki-

latları, kredi vesaireden edecekleri is
tifadeleri göz önüne alarak cemiyetle

rine müracaat etrneğe ve kaydolunma
ğa başlamışlardır. Gelecek yıl, esnaf 

cemiyetleri bütcelerinin daha ziyade 
inkişaf edeceği ve faaliyetlerini daha 
genişletecekleri ümid edilmektedir. 

Beıiktqta iki mezarlık kaldınlıyor 
Beşiktaşta Yenimahallede bulunan 

Abbasağa mezarlığı ile Rum maşatlığı

nın kaldırılması için faaliyete geçilmiş

tir. Rum maşatlığı çocuk bahçesi şekli
ne sokulacak, Abbasağa mezarlığından 

başka surette istifade edilecektir. 

Dost Yunan 
Denizcileri şerefine 
Ziyafetler verildi 
Limanımızda bulunan dost Yunanis

tanın A verof zabitleri dün sabah mü
zeleri ziyaret etmişlerdir. 

Saat 12 de İstanbul komutanı tara
fından Yunan donanması kumandanı 

Amiral Ekonomu şerefine Tokatliyan
da 50 kişilik bir öğle ziyafeti verilıni§
tir. 

Saat 17 de Amiral, Averof kruvazö
ründe bir çay ziyafeti vermiştir. 

Gece 20.30 da Amiral Şükrü Okan, 
Yunan Amirali şerefine Perapalas'da 
bir akşam yemeği vermiş ve bu yemeği 
büyük bir suvare takib etmiştir. 

Şehrimiz halkı bugün ve yarın, sa
at 8-17 ye kadar Averofu gezebilecek
lerdir. 

C. H. P. Nahiye kongreleri 
5 ikinci teşrinde başlıyacak olan Cum

huriyet Halk Partisi Ocak kongreleri 
ay sonuna kadar sürecektir. Birincika
r.unun 15 inden sonra da nahiye kon
greleri başlıyacak, on beş gün içinde bi
tecektir. 

Renkleri orijinaldir: Ön, arka ve kol
lar gece mavlııi, jile ve yaka ateş kır
mızısı. Düğme yerleri, yaka kenarı sarı. 
Ceplerle kol kapaklan da gece mavisin -
dendir. Kenanna kırmızı .. sarı geçirilmiş. 

Örgüsü - Kol ağızları ile etek birli 
(bir ters, bir yüz) lastik. Diğer kısımlar 
ıöyle bir fantezi örgü: Bir sıra yüz ör -
gü. İkinci sıra bir tes bir yüz. Uçüncü sı
ra: Gene yüz örgü. Dördüncü sıra: Bir 
ters, bir yüz. Fakat evvelki ters ilmikle
rin üstüne yüz, yüz ilmiklerin üstüne ters 
ilmik gelecek. Bu sıralar hep ayni ıekil
de tekrarlanacak. 

Cilde lazım olduğu kadar (asid .. hl
mız) vermek te yağ vermek kadar ko -
laydır. Kullanılan bütün tuvalet malze
mesini (krem, sabun ve ilh) hafifçe (a
sid) li olanlar arasından seçmeli. 

b: Lekelerin ilerleyip bir cegzem&> ha
line girmemesi için bu harici tedaviye bir 
de iç tedavisi katmalıdır. İçeriden teda -
vi, yjyeceğin şeklini değiştirmekle ya -
pılır. Şunları yememeli, yahut az yemeli. 

Baharlı §eyler: Biber, hardal, kahve, 
şarap ve alkol. 

Fazla azotlu şeyler: Et, balık. 
Kolay b'lzulacak şeyler: Bayat et, av 

etleri, bir kaç günlük balık. 
Çünkü: Bu lekelerin yiyecekle büyük 

bir alakası vardır. Yüzünde bu türlü bir 
leke bulunan kadınlara bakınız. Bol bol 
veya baharlı yemek yedikleri gün lekeler 
daha göze çarpar bir hal alır. 

c: Cild lekelerini gidermek için yapı
lacak üçüncü şey yüzü soğuktan, rüzglr
dan ve kuvvetli güneşten esirgemektir. 
Bunun için böyle günlerde yağlı veya 
zeytinyağlı bir krem sürünmelidir. 

d: DerirJn sağlığı, vücudumuzun aldı· 

Roplarda brode modası 

Brode, sade roplan süsliyen en güzel garnitürlerden biridir. Yalnız yerini ve 
modelini iyi seçmek şartile. Fazlası göze batar. 
Sağda ve lioldaki modeller brodeli roplara ho§ bir örnektir. Bu işlemeler yün 

veya ipekle yapılabilir. Şık, fakat kolaydırlar. (Sap, ilne, aarma, zincir) karışık. 
Ortadaki (rop) yalnız düz beyaz garnitürle süslüdür. 

Kısaca: Genç ve kuru cildlerin bu küçüJı: 
derdi ilk bakışta pek ehemmiyetli gibi 
görünmez. Hatta bazan bir kaç gün için .. 
de kaybolur. Fakat kaybolduğu kadar da 
ansızın tekradar ve bakılmazsa (egze " 
ma) ya döner. Bütün endişe edilecek nok• 
ta, işte burasıdır. 

Genç gösteren 
Saç tuvaleti ' 

YQzil fevkalade gençıeştiren gazel :: 
kuvafür. Y&nlar yukarıya doğru tar 
Yiv ortada. Tepede üç bukle. Ense dii't 
uçları yukarı kıvnk. ~ 

1 Her kadın b~ 
1 - Camların üzerindeki boya ıe:ııe 

rinl §Öyle temizlemelisiniz: .-
Eğer leke yeni ise üstünü yaş bir ~ 

le iyice ıslattıktan sonra bir tebeşir 
çasile ovunuz. ,, 

Eski ise bir gümüş p:ırçasile oVUP ~!:" 
ra bol soğuk su ile yıkayınız. Derlıll 
kar. ,,_ 

·ştıl .. 
2 - Eğer pişmiş yumurtalarlıı pı rJlB-' 

mi~leri birbirine karıştırırsanız aytr 

pek kolaydır. -+alBtl 
frJ z bir masa üstünde yuınuı • .,1fil 

sivri taraflarının üzerinde topaç çetııl-' 
iibi döndürünüz. Pişmemiş yurn°~0pBf 
hemen devrilir. Pişmiş yumurtnlar 
ıibi döner. 



1 Hoş s/Jzler ===t 
llar111a• 11w1or 

- Alo, kancığim bu gece çok işirn var, 
lece Yarısından evvel eve gelemiyece • 
lhn. 

- Peki kocacığım. Mademki işin var. 
Ne Vakit i§in biterse gelirsin! 

- Pardon bayan, yanlış numaraya te
lef on ettiğimi şimdi anladım. 

- ???9?? ....... 
- Karım bu tarzda cevap vermezdi 

de •.• 
- Güzel bir kızı olan bayan. sizsiniz değil mi? 

H r ben degwilim, o annemdir! 

Oblr IEOI 
- O herifin seni kucaklamasına karşı 

hiç b' ır şey yapmadın ha? 
- Ne yapabilirdim, bir kolumdan ya

kalarnıştı. 
- Ya öbür kolun? 
- Öbür kolumla da onun boynunu tu-

tuyordum. 

Bartu Jll'lll• 
A.vcı anlatıyordu: 
- Karşıma bir kaplan çıkmıştı: 
- Kaçtın nu? 
- Ne münasebet hemen tüfeğimle ni-

fan aldın1. ' 

- Ne oldu? 
-, Kaplanın başı gövdesinden ayrıldı. 

k - 'l'üfeğine kurşun yerine bıçak mı 

-
- Q.yı I 

Genç erkek - Dün gece sizi rüyam

da gördüm. 
Genç kız _ Ne giyiyordum? .. 

0Yın.ıştun? 

~-------------:-~~~ 

- Size yaTdım etmek iıteTdim. . . ? 

T 
. ka sualleri ne 8iz ceııap vermız, olur mu ... 

---=~e:şe:k:·k:ü~r_:ed:en:,:m::_,_::~"~m-ı_n ______________ --;:---~----------~ --- 01•• ımma 

- Al ı'-..:· • palto-
.t'l o, ısmarladığım e ""'eyı, 

llu Yapmayın sonra kanmın terzi • . , 
tıne de habeT verin, manto, rop ya • 

~ktı.. O da onlan yapmasın! 

(Birinci mevkide) 
- Lut/en efendim biletı.rinize ba -
kabmr miyim? 

m anetçi söyledi: 
_ Siz bana danlıyorsunu·z amma ba • 

yan.. Bir gazetede gördüm, insanların 

yüzde doksanının saçları dökülüyormuş. 

Bayan da söyledi: 
_ Öyle aınma, acaba onların da saçları 

yemeklel'ın iç1ı>rine mi dökulüyor? .. 
,.,,.,.,,_ 

Korkalak 
k d çok Bugünlerde de bahçeye o a ar 

karga geliyor ki... . 
mz.metçi bunu söyliyen bayana baktı. 
- Ccsarc:tlcndiler bayan, siz c~ey za

mandır bahçede dolaşmıyorsunuz. 

"""""' 
Olalllllr 

K 
.. kçü kürkünü gösteriyordu: 
ur ·ık·d· _ Bayan, bu hakiki bir tı ı ır. 

Kadın kürke baktı: . . 
- Vallahi bilmem, dedi, t~l~i dedıkle.rı 

h ayvan çok kurnazdır da .. Sızı de aldat .• 

nuş olabilir. 

( ikinci mevkide ) 
_ Baylar, bayanlar, biletlerinizi SIÖ-

ffyim! 

1 tiü?el fıkrala,.-J 
llr ıey diyemem 

Saçları kanarya sarısına, gözleri deniz 
lf.ıciverdine, dudakları nar çiçeği kırmı • 
zıs.ına, yanakları mahallebi beyazına bo· 
yanmış kadını gösterdiler: 

- Nasıl buldun? 
Cevap verdim: 
- Vallahi bir şey diyemem, ben boyalı 

resimlerden hiç anlamam. 
NwW 

lıteyecelıtllD 
- Bir lira bozacak paran var mı dos -

tıırn .. 
- Var, &enin de bozulacak liran mı 

var? 
- Hayır, bozulacak liram yok, yalnız 

elli kuru.şunu borç olarak isHyecektim. 

Telefonda: 
- Alo! 

~ 

Ala 

Dedi, karşı taraftan cevap geldi: 

-Alo! 
Tekrar: 
- Alo! 
Dedi. Tekrar cevap geldi: 

- Alo! 
Telefon eden, teldonlu evin sahibine 

döndii: 
- Sizin tPlefonda bir bozukluk var ga

lıba, ben caloı> diyorum; kulağıma calO» 

diye gene kendi sesim geliyor. 

·~ 
a-

- Be11 seni öldü zannetmiştim. 

- Neye? 
- Dün, dostların seni methediyer -

lardı da .. 

( Üsüncü mevkide ) 
- Haydi çabuk biletlerinizi cıkann. 

• 
~ 

1 
Kadınlardan iyi sinema 
re jisörii çıka bilir mi ? 

Hollywood'un yegane kadın sahne vazii bunu mümkün 
~örmekle beraber bu işin fevkalade zor c,ldufunu ve 

erkeklere yaraıbğını da teslim ~eliyor 

Dünyanın m büyük ~u vazilerindm Cedi dl Mille bir Konan. /ilmi rmr
meden. evvel stüdyonun mil resinde tetkikat yapıJIO" 

Kadınların intisap etmiş oldukları mes- Her gün yeni yeni teknikler brpsmda 
lck kalmamı3 gibidir. Bu nadir meslek - bulunuyoruz. MübaJQuız söyliyeyirn. 
ler arasır.da kadınların denemedikleri Bence sahne vaziliği, doktorluktan, avu· 
bir rejisörlük csahne vaziliği> kalmıştır. kathktan çok daha mQ§kiildür. Bu mes
Hiilen salme vaziliği yapan kadınların sa- Jektc ehil olmak için en lüzumlu şey tt· 

yısı ya iki, ya üçtür. 

Hollywoodun biricik kadın sahne va -
ıii Miss Dorothy Arzner'dir. Daima erkek 
kıyafeti ile gezen Miss Arzner çevik, ya

kışıklı, çok zeki, ayni zamanda bir kaç li

san bilen genç bir kadındır. 

Kadınlardan iyi sahne vazii çıkıp çıka
mıyacağına dair bir Amerikan muharriri 
kendisine bazı sualler sormuş. Miss Arz
nPr şu cevabı vermiştir: 

c- Temas eylediğiniz nokta çok mü
h im<lir. Sual irad eylemenize hiç lüzum 

yok. Ben size fikirlerimi sırasile bildire

l'eğiın: 

Kadınlar sahne vaziliği yapabilirler 

mi? Yapabildikleri takdirde neden şim -
diye kadar bu mesleğe atılan kadınlar 

olmamıştır? Bu sualler her önüme çıkan 

tarafınd:m ırad edilmektedir. 

Evet, fikrimce kadınlar sahne vaziliğini 

yapabilirler. Hem de mükemmel bir p· 
rette. Fakat doğrusunu söyliyeyim; bu 
san'nt sırf erkeklere mahsustur. Bununla 
buaber kadın sahne vazilerinin sayısının 

çoğolmasım dilerim. Halen ya iki, ya üç 
karim sahne vazii vardır. 

s:nema sanayiinin bir çok kısımlarında 
fevkalade bir surette temayüz etmiş o

lan kadınlar elbet te bu kısımda dahi 
çok muv::ffak olabilirler .•. Bu sinema sa
nayii için ç.>k büyük bir kazanç olacaktır. 

Bir ıki ~e:ıcye kadar adedimizin artaca • 
ğına kaniim. 

Fakat şı.:nu söylemeliyim ki bu mesle
ğe intisap etmek kolay değildir. Çok ça

lışmak ister. Bir çok kereler de çok ça

lışmağa rağmen hiç bir muvaffakiyet el
de edilemez. Bunun için çok sabırlı ve 

mütehanımil olmalıdır. 

Bu mesleğP. intisap edecek kadınlar 

hayatlarını tamamen bu mesleğe vakfct

nıelidir1er. Muvaffakiyetin başlıca şartı 

budur. 

Çok çalışmak ister, dedim. Bu çalış _ 

mnnın nıüdaetl yedi sene ile on sene ara

sındadır. Cünkü sahne vazii olmadan ev
vel ~ınema sanayiinin bütün tcferrüntına, 

zimdir. Azim sahibi olan kadın da elbet 

te muvaffak olur. 

Sinema sanayii; beynelmilel bir sana
yi olduğundan buna intisap edecek olan· 
lar muhakkak bir kaç lisauı bilmelidirler. 
Sağlam vücutlu olınahdırlar. Çünkü yor· 
gunlukları fazladır. 

Bu meslekte şıklık, güzellik, makyaj, 
ve saire para etmez. Kolları sıvayıp her 
gün i,e koyulmalıdır, didinme~. 
Kadın sahne vazllerinln adedi çoğa • 

lınca eserlerin daha iyi, daha insani ola• 
cı:ı~ına kaniim. Ne de ola kadın daha has

ır, değil mi?> 

bütün inceliklerine vakıf olmak lazım - {ıı,fmlar ar11sında acaba TejiaöT olmayı 

dır. Bu dn ancak uzun senelere nıütevak-ı 111ı, yoksa tftlkarıda gÖTdügunüz Alice 

luftır. Fayc gibi yıldız olmcıJI& mı ıercih edenler 
Sinema sanayii çok ince bir meslektir. ~oktW', ne derıiniı1 



10 Sayfa 

ilk Türk kadın artisti 
sahneyi- neden terketti? 

SON POS'IA 

IRADVOI 
BugünkU progra111 

ıı Birinclteşrta 1937 PeqeımM 
İSTANBUL 

(B t ç 6 ç da) çeyrek asn dolduran çeün san'at hayatı- Öfle ~tı: ~ ara,ı ancı sayıa 12.39: PlAkla Türle muslkl.st. 12.50: H&n-
bii bir seyirle kendiliğinden neticeye e - mızda varahileceğimiz bir tek saadettir. dls. u .os: Muhtelif plAk neşrlyab. 
ren bir silsileyi ne diye fazla uzatmalı? .Bunu kencüm!ze çok gönnlyelim. Akşam neşriyatı: 
Hüner sözü zamanında kesmesini bilmek Şimdi arbk susuyorum ve bana bütün 18.SO: Plakla. dana muslldst. 1ıuo: Spor 
ve birazını da kendisine saklamaktır. Ben bu habraları bırakan dostlarıma gönlü- musahabeleri: E§ref Şefik tarafından. 20.00: 

mün en sıcak kaynagınw dan sevgı· ve ciik- Cemal Klmll ve arkad~ları tarafından Türk 
işte artık onu yapıyorum ~- muslkis1 ve halk fal'loları. 20.30: ömer Rıza 

Bu hatıraları birbiri arkasına sıralar - ran duygularımı akıtıyorum Bu akış bu tarafından Arapça söylev. 20.45: Fasıl saz 
ken hiç bir erkadaşa, hiç bir dosta tariz yaşia bizim için göz yaşlarından tatlıdır. hey'etl. 21.15: Orkestra. 22.15: Ajans ve bor-
.etmek, hiç bir şahsiyeti gülünç göstermek Büyükda 3/10/937 sa haberleri. 22.30: Pl~kla sololar, opera ve 

Halid F 1 · o operet parçaları. ve hiç bir hadiseyi gördüğümden, duy - a ırı zan.soy • 
da<tumdan ve aklımda kaldığından başka YARINKİ PROGRAM 
bı; s.ekle sokmak hayalimden geçmemiş- Gayri mübadiller kongresi 22 Birinclleşrin 1937 CUMA 

iSTANBUL 
tir. Ben sadece, tam bir bitaraflıkla, yal - Gayri .mübadiller yıllık heyeti umu- ötıe neşriyatı: 
n 7 on beş yıl evvelki san'at ve san'atkar miye toplantılarını dün yapmışlardır. 12.30: Plakla Türk musikisi, 12.50: Hava-
hayatından bazı levhaları canlandırma- Eski idare heyetinin yıllık faaliyet ra- dls. 13.05: Muhtellt plıi..k neşriyatı. 
ğa Çalıştım. Muvaffak ofabildiın mi? Ol- poru okunduktan sonra gayri mübadil- Akşam neşriyatı: 
dllm .... ne dereceye kadar muvaffak ol - lerden Ş fik b •t· ıA ıs.:ro: Plakla dans musikisi, 19: Plyano 

_,.. e u rapora 1 ıraz ve a a- solo: Cemal Reşıt tarafından, 19,30: Radyo 
dum? Orasını sırasile bu seriyi okumak kadar bakanlığın tavsiye ettiği gibi Mil- tonik dram (0 ... ) 20: Mustafa ve arkadaşları 
zahmetine katlanan olnıyuculanm tayin let Meclisine müracaati teklif etmiştir. tarafın~an Türk mt.sıtı.sı ve halk şarkıları, 
etsin' Bu teklif rnünakaşılara yol açmıştır. 20,30: Ömer Rıza tarafından arapça söylev, 

Yukanda, tam bir bitaraflıkla gördük- Bu münakaşalardan sonra idare he- 2o,.s: Semiha ve arkadaşları tarafından 
t" · · . . Türk muslklsl ve halk şarkıları, (Saat ayanl, 

}erimi ve duyduklanmı yazmağa çalıştım ye ı seçımıne geçılıniş, toplantıda bu- 21,15 Orkestra 22 lS: Ajans v borsa haber-
dedim. O derecede ki, hazan kendimle de lunan 75 gayri mübadil, ittifakla, idare· Ierl, 22,30 PlAkla 'sololar. o~ra ve operet 
alay ettim. Samimiyetim bundan da an- heyetini şöyle seçmişlerdir: parçalan. -
!aşılabilir. Bütün bu izahıma rağmen bu Makedonya namına Osman Faiz _ .......... - ......... - ... • .. -·--· .... --
hatualar içinde ismi ve fıkrası geçen Pündoğdu, Rauf; Adalardan Hasan, ANKARADA 
dostlarım arasında gene maksadımı yan- Cafer, Tesalyadan İsmail Müştak, Şa-
lış :.nlıyanla!" varsa buna karşı teessür hab; Trakya<lan Cemal, Sadi; Epirden A K B A 
d'1y,namak ta ellinden gelmez. Çünkü mütekaid vali Hüsnü Zaid, Cevad ve 
ben bütün aczimle, yalnız geçip giden mıntaka harici ~arak mütclGıid vali 
san'at ve gençJ;k hayatımızdan bazı say- Hi1mi ve avukat Kadri. . 
faları tesbit etmek istedim. Bu sayfalar- İstanbulda mevcud gayri mübadille
tta çarpan kalb, hepimizin kalbidir. Müş- rin adedı on bin kadardır. Bunların ta
terck hatıralanmızı dudaklarımızda ayni hakkuk etmiş alacakları 37 milyon li
tebessümle karşılamalıyız. Bu bizim, bir rachr. Bu mıkdarın yüzde kırk beşi 
---------------- muhtelif tarihlerde gayri mübadil bo-
~ DOSU ile itfa edilmiştir. 

ls!anbul Borsası kapan1ş 
fiatları 20- 10-1937 

ÇEKLER 

AçılıJ Kap!l'11) 

Londra 
li26.7S. t.27 00 

Nev-Yor• 'J, 79J7 0,7895 

Pıırll 
:>3.,9S 23.41 

Mll~no 
lS.0283 15,0225 

Brübel 4,61 4.6882 

Atına 67.1958 s1.161a 

Cenene S,4358 3,4334 

Botya 6S.821S 63.7958 

Amsterdam 1.43 1.4293 

Pn.* 22.6JSS 22,5964 

Viyana 4,l,SJ 4 19s.J 

M.ıı.drld 11.9664 11.9617 

Berıın 1.968} 1.9675 

VarşoTa 4. 1818 4.ıa 

Budapeftıe 3.99'8 l.995!> 

Bükreı 107.22 101.ın; 

Belıır&d )t.423' U.41 

Yokobama l.7411.> l.14 
M03kOT& ~0.297S 2t ~ 
Btokbolm s.ı.Ms S.Q9!S 

Esnafa kredi 
Esnafa kredi temini meselesi uzun 

zaman görüşüldükten sonra nihayet, 
bu kredinin, esnafın ihtiyacı olan mad
delerin aynen temini suretile açı~ası 
kararlaştırılmıştL Bu hususta hazırla
nan bir nizamname taslağı hukukcular
dan mürekkeb bir heyete vcrihniştir. 
Bu hukukcular, taslağı tetkik edip fi
kir ve mütalealannı söyliyecekler, bu 
mütalealara göre de asıl nizamname ha
zırlanacaktır. 

Bu şekildeki kredinin bir ikincika
nundan itibaren esnafa açılması tekar
rür etmiştir. 

1 Yeni neşriyat 1 :------
Yanm Ay - Gayet sarU renkli bir k.ap&k 

içinde 65 incl &a)'lSl çılaıuıJbr. Bu sayıda Ab
durrahman Adll'1n, Muazzez Sünelın, Cabit 
Uçuk'un, MüteT:rem KAmll su•riun makale, 

•-----------.!~-------. hit119 -.e romanlan, röportajları. Um1 ;razı
lı:BBAM 

Anadolu fDL 1f. 00 
peıln 
A. şm. y, eo nd•U 
BomonU - Nekıar 
ASlan çlmento 
Merkn baDkUI 
İt Bankaa 
Telefon 
it.ı1hat ,.. Dettt· 
Şark Dellnnenl 
Terkos 

Oll. 
\).),()() 

00.00 
11,0J 
OJ.llJ 
lJ,J.J 
6.8> 
u.u 
ı.ıs 

7.lJ 

00. 
oo.ao 
IO.OI 
11.9~ 

Ol:.~ 

••• 
O.OJJ 

lSTIKBAZLA& 

Ttlrk borell ı pef1n 
• • ı ndell 
• • ıı ndell 

APot 
00.00 
ıs.s.s 
OIJ.0 .IC 

'IABVlLAr 
A ... ı 

ADadOl11 1 pe. 4).2J 
• 1 ndeD llO OJ 
• D pe. 4-• 2• 
• D Ya. Ol.JJ 

Anadola mQ. peflD OJ . .>J 

PA&ALA8 

1 

Alış 
ı Türk altını 1067 
ı Banknot Oa. B. 261 

~. 
00.03 
U.57S 
~.llOO 

.....,"", 
4J.JJ 
ıAl.00 

4J.21) 
(Jll •• IJ 

111 ,)J 

Satış 
1068. 
264. 

lar, sinema, spor sayfaları, güzel re.imler 
vardır. 

OOYÇE ORIENT BANK 
0r .......... ŞuheA 

Uerkeı.t Berlln 

TiirlıiyMJıi ıabel.riı 

Galata - İstanbul - tzmır 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

1 * Ha tiirlii banlta ifi * ____________ ..., __________ __ 

Kayıp muhacir kil'tdı: Borsadan almlf o!
dulum muhacir k.Ağıdını sayl eWm. Yenisi
ni çıkartacağımdan eskislnin hükmu yoktur. 

Mlll"llthda ıtmya göçmenlerinden Mahmut 
otla A*1ı Çacoc.Uarı 

DIŞ TABlBl 

RATIP TÜRKOGLU 
Ankara cttddesinda: MasP.rret oteli 
karşısında (88) No. lı muııyenebu
nesinde bergnn um on dörtten 
(19 ) a kadar kabuJ etmektt'dir. 

------~------------ --
1 lıtanbuJ beiediyesi ilanları 1 
Kumaşı verilmek üzere temizlik ame!esine diktlrilecek 1250 takım kasketile 

berat.er elb!sc dikişi açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 875 lira 
bedt>l tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstek-

lilPt 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 65 füa 6~ kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 22/10/937 cunıa günü saat 14 de Daimi Encümende bu-
lunmalıdırlar. (B.) (6848) 

Kitap Evi Kaatçıhk 

Bütün mektep kıtaplnnnm satış 
yeridir. Meklep kırtasiye çeşitleri 
en mnsaıt şartlarla temin edilir. 

Tel. 3377 

----------------
İstanbul Birinci tn&s Memurluğun· 

dan: 
Müflis Arslan Freskonun mahdumları 

Şirketinin Hazine 'ile alakadar bulundu
ğu bir iş hakkında müzakere icrasile ka
rar verilmek mecburiyeti hasıl olmuş ve 
iflas idaresince alacaklıların müstacelen 
toplanmaya davetlerine lüzum görülmüş
tür. Alacaklıların 23/10/937 Cumartesi 
saat 11 de dairede hazır bulunmaları ilAn 
olu.nur. (1007) 

1 Emniyet Sandığı llinl•n 1 
Taksitle emlik sahşı 

SEMTİ Cinıi 

Mulıamme9 
kıymeti 

Lira 
Beyoğlu Kamerhatun mahallesi eski 
Karnavola, yeni Karakurum sokağı 

eski 18, 18 Mü. yeni 22 No. lı. 

Ortaköyde eski Portakal yeni Gürcü
kızı sokağında eski 45 Mü. yeni 63 No. 

Kabataşta Ömcravni mahallesinde 
Acıçeşmeyarasa sokağında eski 10 ye
ni 12 No. lı. 

Boğaziçinde Yeniköyde Mollaçelebi 

mahallesinde Köybaşı caddesinde es
ki 308, yeni 309, 31l No. lı 
Ortaköyde eski Taşmerdiven yeni Ka· 

" rakaş sokağında eski 36 Mü. yeni 14 
No. lı 

Üç katlı, üç daireli, beher 
dairesi üçeı odalı, terkos, 
elektrik tesisatını havi kar
gir bir apartımanın tamamı 
Üç katta altı odalı, üç sofalı, 
elektrik tesisatını havi bah
çeli ahşab bir evin tamamL 
İki katta beş odalı, elektrik 
tesisatını havi kargir bir e-

- vin tamamı. 
Ahşap rnaaoda iki dükkanın 

tamamı. 

Dört buçuk katlı, on beş o
dalı, terkos ve elektrik te
sisatını havi ahşab bir evin 

3000 

700 

1000 

600 

tamamı. 2100 
1 - Arttırma 8/11/937 tarihine düşen pazartesi günü saat 14 te yapılacak 'le 

gayrimenkuller en çok bedel verenin üstünde kalacaktır. 

, 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde onu nisbetinde peY 
akçesi yatırmak llzımdır. 

3 - Arttı:nıa bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede sekiı 
müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninciye kadar gayri menkuller Sandığa birinci derecede 
ipotekli kalırlar. (6953) 

w 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
24 üncü Yeni tertip başlamıştır ••• 

1 inci ke,ıde 11 / lklncltetrln / 1937 dedir. 

Buyuk ikramiye: 30.000 liradır .• 
Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık büyük ikra

miyelerle (10.000 -ve 20.000) liralık iki adet mükafat Tardır. 
Şimdiye kadar binlerce kifiyi zengin eden ba piyana-oJ• 

iştirak ediniz. .. 

biri 

l 
) 

-

Vakıf Paralar Müdürlüğünden: -------------------------------------------------------------------------------~~-- ~~-------------------__..,.,,,.-
Komisyon mikdarlarmm yeniden indirildiğine dairdir. 

Kftrgir binalarla hali inşada bulunan cm15.ke a•d ikrazlardaki komısyon mik.-
darl. rımız tekrar indirilmiştir. İlan ederiz. (6952) 

öksUrenlere ve 
göAU• aezlelerlne KATB&N BAKB.I BKBI 



21 Birinci~rin 

Celil Bayar G.Metaksasla 
uzun müddet görüştü 

( him görüş.meler yapacaktır. Her no~-
tf· . Bn§tarafı 1 inci sayfada) tada anlaşmış olan iki dev~et, ~kdenı: 

b 1.safır Başvekil öğleden evvel Çubuk ...... eselesın· de de gu·· deceklen muşterek 
ar~Jına da giderek burada motörle bir .. ~ :•-i yııpnuş ve baraj müdürü tar !U>- siyaseti, en ine• noktalanna kadar tes-

ha
an, müdüriyet odasında kendisine iıAl- bit edecektir. 

t v ·ı ba Yuııanistanda akisler 
. en miştir. Yunan Başveki!i -l'aJdan d"· 1 • • 20 Atina ajansı bildiriyor: 

onerken Saman pazarı, Ce:.>ceı ~~tına - .. _ , ha kil M .. -
e Yenişchirden geçmek suretile şehri Reisicumht:r Ataturkun 'e şve _ ~ 

dol~rnıştır. taks:ısın portreleri ve A.n]aranın g-.ız 
G il ·· sı" Iarak rıkan gaze-

eneral M ,_,,___ ··t k b 'D sa:at manzı:ralan e su u 
0 

.,.. on _ eMI~, mu ca ı e , . kT yo:pı-
T \ıç buçukla Hariciye köşkünde Dr. teler, Tür!uyede Elen başve 1 1

: • 

e\'fik Rüşt.Ü Arasın verdiği öğk ziya- lan muazzam tezahürler hakkın ' g_enış 
!etinde h taf :ı. t vennekte ve başmakale.t-rınde 

z· aıır bulunmuştur. s;.a . h" • " t tebarüz e•tir-
Ce ıyafeti müteakip Başvekak:t Vekili Türkiyenın dost ıssıya ını • 

lal Bay04rJa Yunan Bacvekili Mctaksas mektedir. at-as d "" ~ · d . k·· ın a UZ\.a\ bir görüşme yapılr.uıtrr. Katimerıd ~.azete::. ıyor. ~· . e-
Muhtercm misafirimiz öğleden sonr.ı Türklerin gosterdıgı samımıyetın s 

~~t on altıcia Yunan sefirile birlikte Ha- beblcrini, ınuahede metinlerinin dıı;mda 
:cıye Vekfüeünc giderek Dr. Tevfik Rüş- ::ıraınahdır. Bu samimiyet, karşılıklı 

Arasıa bir müddet görüşmüştür. menfaatlerin iyi anlaşılmasından doğan 
,..? . n h .. ,-nın mahsulüdür. Bu he.va, 
.a.unan fi · · · f f canaa .. "' .Ank se ırmın :uya ~ ı h nı hissi sebeblerden olduğu kodar 

\l'tkir·ara, 20 (Hususi) - Yunan Baş- 1i~:b;t fikir!erden de almaktadır. 
)" , ı Şerefıne bu akşam Ankara Pa- m ~ . . .. Cls da y .. k l Eierteron Vıına, dıyor kı. 
let Unan sefiri tarafından mu e - . . . ilk ilha 1 
l bir ziyafet verilmiştir. Ziyafeti par- Türk - .Elen işbır~ği~ mmı a -
ak bir suva:re takib tmiştir dığı :fikirlerden yenı bır hız alnuıkta ve 

i_ +_ •• e · -~· gı·ttı"k,... dahn müessir bir bale gelmek-
~t .mönü ka.rtmı cöndcruı . '.J"' 

ist~ara, 20 (Hususi) - Köşkünde tedir. 
111~~~ etmekte olan Başvekil ismet Proi.2, diyor ki: 
sas:u ogleden sonra şahsi dostu Metak- Gavet tabii olan Türk - Elen do~tluğu, 
"""· kartı.nı v. e Madam MetaksaSa_ ~ iki ~illetir. asırlarca yanyana y~<::ımı.ş 
~teııa bır çıçek buketi göndenmştır. bulunmalarına dayanmaktadır. Dıınun 

A 
bir misalini, Yunanistandan gelen 'I'ürk-

B kdena meselesi M taksa.sa hitaben - ı 
"'t· elgraddn çıkan Vrcme gazetesinin lerin Baş'--eltil e ~Y e~ llladan ı dikleri bağlılık sözlerinde ve Türk nca-
~ a dığı bir habere göre Yunan ıinden birinin Atinadan geçişinde mnha-
buı ·1~ General Metaksas Ankarn~a 
Rn--Undugu sırada, Türk devlet ricalile cir Rumlar tarafından Tür devlet adrun
-""1 zamanı t ıann türkçe olar• yapılan mümasil be-
a1aıı ~rda çok nazik bir vaziy~ 

Akde.nız meselesi etrafında mu- yanatta görüyoruz. 
ır., *' ,,,,-, 

Fransada es;;;e~Üiz Londrada mü bet 
Ciııagetler arttı Bir harar verildi 

a- (Ba§taTafı 3 ü-ncü sayfada.) 
Ur. 

İkinci hadise 24 eyllıldenberi kayıb 
~~ sekiz yaşı~da Qdet te ismindeki kız 
~ın cesedinin ve katilinin. bulun: 
lt ıdır. Bu kızcağız o tarihtenberı 
a!Jbdı. Yapılan bütün nraştınnalara 
~en hakkında hiçbir ize rastgeline-

~mişti. 
<!l, akat gene birkaç gün e\'Vel, bir av
d ~ızm eviııin l 50 metre ötesinv: ~vlanırken, köpeğinin yeri eşüğini 

8 
.. ıç:_riden bir insan elini çıkardığını 
~U!i ve derhal polise ;maIUmat ver-

dı ~ol~ vak'a yerine gelerek yeri ~~
rn ~ zaman zavallı Odette'in yan çuru
.,; uş cesedini ortava çıkarmı:-tır. Bu va
Col)'et k w • •• d ol arıısında maznun mevkilll e . 
~ fakat son günlere kadar hadiseyı 
illte.nıadiyen inkar etmekte bulunan 
·~dan ismind ... ~ ...ncuu~.ı nihayet 
ıtlfaf e wr .t""""- . . . 

ÖlQ .. ta .. bulunm~ ve kızı. ~endisinın 
A.Urrnii.ş olduğunu söyJenııştır. 

tanı nl~şıldığına göre pos1''lC1, ~eke 
ş dığı kıza rastgeldıği 24 eylfil ak
~ taarruz etmek istemiş. Fakat kız-

gı2.1n kendıs' · · 'ddetle :müdafaa et-:rnesi .. ıru şı w 

kor Uz.erine meydana çıkaca~n~~n 
di.ik kmuş ve yavrucuğu bo~ara~. old~
tiir. len S<lnra hemen oracıga gonunuş-

Çekos~ovakyaya 
ka-rşı mücadele 

Berlin 20 (A.A.) _ Ha\·as ajansından: 
A.tnıa mücn
deı _nya, Çekoslovakyaya ~ .. , n

esinde İtalyanın müzaheretıne gtı' e 
lrlekted· ır. 
t E&sende çıkmakta olan NationaJ-~ei
ung - k: D. Goering ile yakından muna
S~betıeri vardır _ aşağıdaki fikri abet-

tiı'.rnektedir: 
4 Berlln - Roma mihverinin ımı.nası, 

Yalnız &rıın ile Roma arasındaki dost
~~kta değil, belki cesaretle halledilmesi 
laııJnge!en meselelerin hallinde münde
lrliçtir. 

Sudet Almanlarmm bayat haklarının 
(:. aın.an ahına alınması hu meselelerden 
~-hidir. Bu mesele, bütÜn Avrupa siyasc
ıni alakadar eder.> 

Çel seiırinin t~üsÜ 
Berlin, 10 - Çekoslovakya elçisi B. 

Aiastny, bugün hariciye xuwrı B. Voıı 
Neurath'ı ziyaret ederek Tepliz h1idise· 
lerini mevzuu bahseylerken Al.'llan ga
zetelerinin kullandıkları lis:un protesto 
et.nuşı:ir. 

(B(l.ftanıfı 1 nci sayfada) 
tesbit ve bunların tedricen geri çekilme
si bosusunu tayin edecektir. Ayni ko
misyon tahliye işine de nezaret edecektir. 

Bu mesai tamamlandıktan ve ilk kafi
Jelcr harekeı ettikten sonra. Frankonun 
muharib hakkının tanınması meselesine 
tevessül ecUiecektir. 

Ayrıca teknik bir komisyon )arından 
itibaren çnh~malara başlıyarak, ispanya
ya gidecek olan beynelmilel komisyonun 
tarzı tc~idriifü ve gönüllülerin geri çe
ldimesine taa11iık eden diğer husasatı 
kararlaştıracaktır. Bu meyanda tahliye 
edilecek olan ecnebilerin ne yolla ve n.?
reye scvkcdileceği de görüşülecek.tir. 

Teknik komisyonun ittihaz edeceği 
tedbir ve kararlara muttali olmak üz.ere 
ademi .müdahale komitesi cuma günü 
tekrar toplımacaktır. 

Komitede ta:.vıö edilen kararlar ali
kadar hükumetlere bildirilecektir. 

Loııd.ra memnun 
Londra 20 - Röyter bildiriyor: İn

giliz ınehafili, ademi müdahale komi
tesinin bugünkü içtimaı neticeleri hak
kında büyük bir ınemnuniyet göster-

mektedir. 

İzmirde kızılay haftası 
başladı 

izmir, 20 - Kızılay haftası bugün baş.
Iamıştır. Dunden itibaren muhtelif kollar 
faaJiyete geçirilmi§, Kızıl.aya üye kaydı-
na başlanmıştır. 
Haftanın son günü olan 27 birinciteş

rinde bütün mekteblerin iştira.kile biiyük 
bir geçıd resmi yapılacaktır. 

Nazilli basn1alarıiıa 
rağbet arttı 

Nazilli, (Hususi) - Bas_ma fab~ 
g

ünlerde ı ı milyon lıralık sıparış 
son B .. Ierin 
alınIŞ bulunmaktadır. u sıparış 
yedi nıilyon metresi. tzınir tücc~rlarm
dan Remzi Avunduk, ve Ceı.mı Tatari 
tarafından verilmiştir. 

Bulgaristan da 
Bir an arş· st asıldı 

Sofya, 19 (H-wusS} - İdama mah
k<ı.m edilmiş olan meşhur Bulgar anar
isti Simeon Atanasof evvelki gün Sof;a merkez hapishanesinin avlusunda 

salben idam edilmiştir. 

Casusların büyiik 
Harbdenberi 
lndlrdihieri 

Son Posta'nın ıiyasi tefrikası : 61 

En büyük darbe 
(Baştarafı l inci sayfada) 

reti bütü:ı tayyare imalatı ile uğraşan 
mücsseseicrde gayet sıkı tedbirler almı
ya ve bunları arttırmıya karar vermiş 
bu lunmak1.~dır. 

Yazan : Arif Cemil 

Tayliry~n'ın "!uhakemesi h!t~ifii sı~ada Talat Paşanın 
cenazesı tahutıle beraber hala defnıne intizar ediyordu 

Pamall plfuılannın çalınması, umumi 
harbdenberi en büyük casusluk darbesi Bu husustaki icraatundan dolayı 'kisvesine sokulan bir takun "k 1 ·n.: . B r r .. a.. . . a psı o OJ.IA 
oJ:ırak tarif edilmektedır. . in . 

1 
k~: ~ıs ;.u u~ykkıneti tadrafınd an ta- sebeb gölgelerile ortadan kaldırılamaz. 

En sür'atli ha-b tayyarelerın una ı ugra ıgım a • a a ayrıca Katil Alınan toprağında vuku el . tarzına taallük eden yeni usulleri havi dikkatinizi celbetmeme müsaade bu- ve maatteessüf cezasız ka~ g H~~ 
olan bu planlar Surrey'de Tolworth'daki yurınanıı.ı dılcrim. buki Almanya şimdiye kad b~· 1 '1,_. 

d ı Esa d 1
. L" ar ır la,.., 

fabrikadan, hiçbir iz bıra~ı~ma . an aşın - .. s avaya ge ınce.. ı:nan paşanın ~e adalet devleti diye tanıhrdı. Şimdi 
mıştır. İşin garibi bu hadisenın n~ z:ı- ~uza_~~re .e~nasında Turkıye hakkında ıse ecnebi milletlere mensub olan kim.
man vukubulduğu da malfun değildır. ,).Stedıg~ ~:~ı . ~-yanatta. bulunmakta~ seler cezaya çarpılmaktan korkmıyaralğ 
Kayboldukları, alakadar memurlar tara- menedıldıgmı soylemesı davanın mahı- hususi hesablarını Alman top akl . _ 

d · · 1 k · · k·r·d· B d r ar.n 
fmd&n aı ştırıldıkları zaman mey ana yetım an atma ıçın a ı ır. un an do. hal ve tesvi"·e etmek için f t b • 

1 b k E 
· T- k dd" ı · · · A ı .J ırsa n 

çıkmıştır. Memurlar, dosyalan_ ~ç~ş ar ~ş a .rmenı -. ~r. zı ıy: ı~e :ımı uyorlar. Galıba bir gün Karadağlılarla 
ye pl~_ıaı~ yerinde yeller esüğinı hay- ~ır. ma~ıyet. ':~ril~ıştır. Bu bu~uk ha:a Arnavudlar da ailevi lkavga.lannı ve 
retle gormı.ışlerdir. Is lam alemı _uzennde fena bır ıesır bundan ileri gelen kan davalarım Al-

Hususi büro takibata ve tahkikata b~ş- hasıl edecektır. man topraklarında halle kalkışacak G-

lamıştır. Limanlar ve hava meydanları Velhasıl, muhakeme, muhakeme de- lurlarsa buna hayret etmemek ıa sıkı bir nezaret altına alınmıştır. Birçok nilmeğe lfiyik değildir. O bir nevi ih- gelir.> zım 
ki~ler isücvab edilmiştir. Öğren_iJcH~!- ti!.aldi ki şay~t cezasız kalacak oluı~a Cinayetin cezasız kalmasına çok kı
ne gore, bundan evvel de mütcaddıd su- du~~ada ve bılhassa şarkta Alman mıl- zan başka bir Alman gazetesi ise §1.t 

kat teşebbüsleri yapılmıştır. letının namını lekeleyecektir. Onun mütalealan yürütüyordu: 
Şimdi fabrikalara gelenler iyice aran- için muhakemenin idaresi esnasında «Türkiyeyi vatan olarak kabul eden.' 

makta ve bir ~emur refakatinde icab : gösterilmiş o~an tarafgirliği şiddetle ~illet_Ier ar~.sında Ermeniler kadar hiç) 
den yerlere gılmektedirler. Gece bekçı- protesto edenm.> bır mıllet Türklerle dostane bir su rette1 
lerinin anedi arttırılmıştır ve bir çokla- Tabii doktor Mansur Rıfatın bu pro- geçinemezlerdi. Hatta daha bundan 401 
rına silah verilmiştir. Yabancılarla, rc?s- testosu.da neticesiz kaldı. Zaten katil sene evveline gelinceye kadar Türkler 
mi sıfatı olmıyanlar tayyare meydanla- serbest bırakıldıktan sonra artık ne Ermenilere «Sadık Millet> namını bile
ıından uzaklaştınlacaklardır. İşe girenler gibi bir netice beklenilebilirdi? verirlerdi. Türkiyedeki Ermeniler na-' 
sıkı bir sorguya tabi tutulmaktadır. Tayliryanın şahsını korumak için zır olurlardı, milyoner olurlardı. istan-
Hükıimet bundan böyle bütün plinlar alman tedbirler arasında bir tanesi en bulda, Anadoluda arazi sahibi bırçoh· 

nerede saklanırlarsa saklanılınnlar•' her- ziyade dikkat nazan celbediyordu. Bu Ermeni vardı. Fakat Ermeniler Türk 
gün gözden geçmesini emretmiştir. PWı- da bütün gazetelere katilin fotografı- idaresine karşı ayaklandılar kendiler• 
lann başlra dosyalara karışmış olması nın neşredilmemesi hakkında Berlin için ayn bir vatan istemeğe 

1

başladılar. 
ihtimal ve ümidi büsbütün münkati ol- polis müdürlüğü tarafından gazetelere Onlar bu istcklerile ortaya çıktıkları i
rnuştur. Çalındıklan muhakkaktır. yapılan tenbihat idi. Bu tenbih üz~ri- çin pek ağır cezaya çarpılacaklannı bi· 

ne gazeteler hakikaten onun fotografını ?iyorlardı. 

" Ben bir tımarhane 
Kaçkınıyım!,, 

neşretmemişlerdi. Bu tedbir, beraat e- Nitekim, Ermeniler bomba ve ,;ama 
deceği evvelinden mukarrer olan katili ile oynamağa kalkışınca. gizli Eı men) 
ilerde Türklere tanıtmamaktan başka teşkilatı tarafından Türk memurları 

29 eylUI tar~ '~.an Posta> ve cAk- hangi sebebten dolayı alınmış olabilir- ve askerleri öldürülıneğe başlanınca bu 
ıa~ gaze~ele~de fOYle ~r hn~ çık:ı: di? ce1.aları da gelip Üzerlerine çökmek-t& 
B~ delı bu ptUlaneyı altulft e_ttı Katilin beraati Alınan gazeteleri ta- gecikmedi. Bu işler Avrupa devletleri
Dün Pangaltıda Haylayf pastanesınde ..rafından muhtelif surette tefsir edil- nin di-kkatini celbetmek için yapıl . 

bi -0..1 • b.Tdeııb" cıer · ıvor ot~n . .,. "';·~ ı ır_.e ırmış di. Bazıları. sol cenah gazeteleri, hfıdi- du. Fakat ondan sonra artık Türk mil 
ve otekı:ıe b~ıne !aldı~~~ ba§lamıı- seyi alkışladılar. letile Ermeni milleti arasındaki anlB§"" 
tır. Potıs yef4e-rek kendJ.l'\nı 11aka14-- Bununla beraber hakikati yazan Al- rna yerine öldürücü bir kin tohumu e-· 
trııftt1'. _ _ . . . man gazeteleri de eksik değildi. Bun- kilmiş oluyordu. İşte ekilen bu kin to· 

Bu buyuk hır fclıirde emsali her za- larm içinden bir tanesi Talfit paşanın humları harbıumumi senelerinde mnh-
man gö~l~ 8:1elfuie bi~ vak'a !di· Yaz- katli hadisesinde İngiliz parmağı oldu- sulünü vermiş oldu. ı 
dık, gcçtı, r.r,Jtti. Eğ~ bırk.aç ~ evvel ,ğunu bile yazmaktan çekinmedi ve de- Milli hislerini henüz knybetınemiş o-
bununla alakadar bır .~hadise vuku diki: lan Alınanlar Berlin mahkemesi tara-

1 

bulmasaydı daha o gun unutulacak, ga- .. fmda · ·ı h .. k d · d d · ' t yfalan sına gömül- .decekt. «Bugun Almaı:ıyada hakikaten kuv- .? 'en.en u mc cnn en erme\ 
re .;:.a gün :V:eı bir a~ ~ 1• vetli bir efkiin umumiye olsaydı, 0 cf- tecssuf w edıyorlar ve o hükümden do-1 
. ı. ~d~rümüz. 25-30 yqlarında yazı k8n wnumiye işin içinde İngiliz par- layı dogrusu ~tanıyorlar!• 
işle: ğ~iru gencin ziyaretini kah 

1 
u:~- mağı olduğunu ifşa ettikten sonra ka- K.atn Ta~liryanın gülünç rnuhakc

m~ı l~im nruk Küçük, u . e_ ti. tilin tekrar tevküi ve yeniden muhake- mcsı ha~kl~a Alman gazetelerinin yu-1 

29 
eylw wihli nüwanızda J:~~yun. mc edilmesini şiddetle isterdi. Bunu kanda~ı ~.utalealanndnn fazla bir şey 

t esini altüst ettiğini yazdığ Y d:S- ,yapmasa bile katil Tayliryanm muzır yazmaga luzum. yoktur. Onların ne~Ti-· 
ı:ıim! um de bir ecnebi sıfatile Alman hududu bari- yatı ~~~e!'1~ ve nr~asındaki o 7a-

ta
u· k1i bittabi ,_ . . . cine çıkarılmasını temin ederdi Bugün mankı hukumetın ayıblarını ortaya at-• 

Bu Mlun te A;ah etürdığı k · • k~r·a· şüphe ve endişeyi uyandırmakta gecik- Alm~!anın misafiri bulunan daha bir- ma ıçın u.ı.ı ır.A 
edi. Bunu gören muhatab d hal çok Türk dostlarımız vardır. Bunların Bu esnada Talat paşanın cenazesi ta-

;~nve etti: muz er emniyet ve selametleri için Tayliryan butile beraber defnine intizar ediyor-
- Fakat deli değilim. Yalnız tı rh derhal hudud haricine çıkarılmalıdır.• du. Çünkü henüz gömülmemişti. Mer-

neyi fçindeıı tetkik etmek maksad~aıre: Fakat, Alınan gazetesi bunu isteye huınun arkadaşlan onu bir gün Türki-

dl
·m· deli gı"bi gösterdim ...... :a...-- dursun, katil artık Berlinin meşhur so- yeye nakletmeği ümid ettiklerinden 

ı . .umarmıneye kakl g·· a·· . girdim, cıktım. Orada gördüklerimi, duy- arında günün kahramanı olarak do- om uımemışl~di. Fakat nakil için bir 
duklanmı ya7.dım. Bunları cSon Posta> laşıp duruyordu. O gene Mnykova'sına fırsat çıkmadıgından bu vaziyet sene-
satrnak istiyorum. Talib misiniz? ya kavuşmuştu. Eğlencelerin, ziyafetlerin !erce deva~ edip durdu. Alrnanyadn 

Bu sual derhal müsbet cevab aldı ve ardı arkası. kesilmiyordu. Dünyanın her bulunan Türkler diyorlardı ki: 

Y
aZJ jrleri müdürü cBen bir tmıa h tarafındaki Ermenilerden tebrik tel- - Hayır, Talıit paşanın mübarek 

~ r ane fl w rd nfi~ını g·· a·· . kaçkınıyım!> röportajının reklimlAn- gra arı yagıyo u. 'il om urmeyız. Katili serbest 
na başlamaları için muavinlerine emir Katilin hudud haricine çıkanlmasını serbest d~~aştıkca o tabut protesto mn-
verdi. isteyen Alman gazetesinin neşriyatı karnında oyle açıkta kalacaktır! 

İşte cumartesi günü başlıyacağımız, böylece hiçe sayılıp dururken diğer bir Fak~.t, ~erlin~eki İsl:ım Cemaatinin 
senenin en mükemmel, en şayanı dikkat Alınan gazetesi de diyordu ki: ısrarı uzerıne naşın artık defni liizım-
röportaj serisinin hikfıyesi budur. cBüyük Türk vntanperveri Talat pa- geldi. Talat paşanın katilini serbest bı-

1 

Dolu altında 
Ölen adam 

şn bir katle kurban gitti ve katil de, in- rakmak hatasını işliyen sosyal demok
gill1:1erle Ruslar tarafından Türkiyeyi raUnnn ay~bını, Hitlcr hükiimeti, pa
taksım etmek için alet olarak kullam- şanın yattıgı kara toprak üzerine bir 
l~ Eı:meni milletine mensubdur. Bu mezar inşa ettirmekle örtrneğe çalı~!.ı. 
böyledır ve bu hakikat, milli intiknrn - S O N _ (BtıfUırafı l inci sayfada) 

demiryolunu istila et.mif, Kayseri - An
knra treni beş saat istasyonda beklemek 
mecburiyP.tinde kalmıştır. 

lmralı malıkümları 
15 bin kilo 
Soğan yetiştirdiler 

Karabeldr köyünde iki ev yıkılmış, 
evlerin eşyasını sel götürmüştür. 30 ko
y-.m da sele kapılmıştır. Büyüky ğlı k5-yiınde bir köylü odun keserken doludan Ankara, (Husust) - Adliye Vekili 
yarolananık ölmüştür. Çoğul tuzlasından Şükrü Saracoğ1u, Meclisin açılışından 
gelmekte olan Hasan da tuz yüklü mer- evvel, İmralı adasını bir daha ziyaret 
kebile birlikte sele kapılmış, Hasan güç- edecektir. Bu ziyarette gazetecilerin de 
lükl kurtarılmış. merkeb boğulmu~r. bulunacaklan kuvvetle umulmaktad 
Nebt adında 18 yaşında bir delikanlı bu- Oradaki mahk\ıml b ır. 
zağısını güderken doluya tutulmuş ve .. ann sayısı ir yıl 
doludan kurtulmak için Çuikli il hzed. zarfında altı yuze çıkarılmıştır. İmralı 
din arasındaki Acem yırı tüneline sak- mnhkfunlan, bu sene memlekete on beş 
lanmıştır. Fakat bu cınıada tünelden An- bin kilo soğan, scvketmişlcr ve orada 
knrn - Kayseri katarı ge~ delikanlı .on binlerce zeylin acnğıru ihya ederek, 
kaçaıwunı~ trenin tekerlek! i altında adayı lmkiki bir cennete çevirmişler ~ 
parça parça olm'U§tur. ;dir. 

Cellad gölünün kurutulan 
Yerlerine muhacir 
Yerleştirilecek 
İzmir, (Hususi) - Kurutulan CelUid 

~ölünün yemyeşil kesilen mümbit yata
gına bu yıl beş bin muhacir yerleştirile
cektir. Gölün kurutulması sayesinde Tor
balı, birkaç yıl içinde altmış bin kişilik 
bir kaza ha!ini alacaktır. 

Ali Çctlnkaya, Ege hııvnlisini sulamt. 
işinin de en yakın günde neLicelendirile .. 
ccğini müjdelemiştir. 

Samsun nafıa mUdUrlUgU 
Ankara, 20 (Hususi) - Kayseri Na

fıa Müdürü Cevdet Samsun Nafıa Mü
dürlüğüne naklen tayin edilmiştir. 
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Erzincanlılar şarkta kurulacak şeker fabrikasının 
şehirlerinde açılmasını istiyorlar 

Erzincan (Hususi) - Erzincan ziraat 
müdürü Ömer Hilmi Göksoy tarafından 
köylüleri teşvik ve bu iklimde yetişti -
rilmesi mühım bir varidat temin edeceği 
a!ılaşılan bir nevi iri taneli fasulyenin 
ekimine büyük ehemmiyet verilmiştir. 

M·ıhitin topraklarile çok iyi imtizaç ede
rek fazla h<ısılat veren ve göksoy ismini 
alan bu cii1s fasulyeden 25 kilo tohumla 
işe başlanılmış, bununla beraber köylü
rıün anlıyıı.bıleceği şekilde resimli bir de 
brosür fabett.rılerek bini mütecaviz ri
sale köylülere parasız olarak tevzi edil
mişti. İki sene içinde ynpılan mesaiden 

rHe çok iyi görülmektedir. Memleketin 
ve halkın kabiliyeti ziraiyesi çok iyidir. 
Bu sene }'apılan şeker pancarı ekim tec
rübeleri de çok iyi randıman vermiştir. 
Hükumetin doğuda kurulmasını tasavvur 
ettiği şeker fabrikasının iklimi her veç -
hı;e müsnıt olan Erzincanda yapılması 
çok yerinde b:r iş olacaktır. Başlıca mah
suliitı ht:r nevi zahire, fasulye, nohut, pa-
tates ve sniredir. Mahsul yetiştirici köy
!<iler arasında bir de müsabaka açılacak, 
en ıyi mahsul yetiştirenlere mükafatlar 
verılecektir. 

Rizede bambo tecrübeleri 
yapıhyor 

sonra bu sene tam otuz ton mahsul alın
mıştır. Köylü bu bereketli mahsulün fev
kalii.de randıman verdiğini ve piyasada Rize <Hususi) - Yetiştirmekte olduğu ne
çok iyi b·r fiatla alındığını görünce ö - batıar ltlbartıe tropikal iklim hassaları gös
nümüzdeki yıl için daha geniş ekim ha - teren Rizede, Rusyadan getlrllen bambo ka
z1rlıklarına başlanılmıştır. Hatta köylü 

1 
~-ışl_arı _ ı: santimetreye yakın bir kuturda 

yap1lmakta olan Erzurum - Sivas şimen- buyümuştur. Bu kamışlar iki senedenberl 
Rizede tecrübe edilmektedir • 

difer hattının resmi küşadında zirat bir Hindistan or nJ b. lll b 
1 .. . .. . . ma arının e aş ı serve-

surprız olmak uzere bır marşandız do - tini teşkil eden bambo kamışından mobilya, 
lusu fasulyenın ihracı i~in şimdiden ekim kayık serenleri ve saire yapılmakta, :netin 
miktarını arttırmağa ba~lamışlardır. Bu olmakla beraber kolay da işlenmektedir. 

İ . . . Bambo kamışının burada alabileceği azami 
sene stanbula bır haylı ıhracat y&pılmış irtifa ve kalınlık malüm değildir. 
ve yap1lıı1aktadır. Burada kilosu toptan 
sekiz kuru~a satılmaktadır. Ziraat Ba -
kanlığile Kültür Bakanlığının müştere -
ken burada açtıkları köy eğitmen kur -
sunda yetıştirılen eğitmenler çok iyi mu
vaffak olıu.ışlar ve ay nihayetinde geçen 
seneye nisbetle her halde bir kaç misli 
olacaktır. Umum mahsulfıt geçen sene -
lcre nisbetlc bu sene daha iyidir. İlkba -
harda havalar soğuk gittiğinden rneyva 
istihsalatı bu sene pekaz olmuştur. Mem
leketin meyvacılığını ıslah ve kurutul -
muş meyvaların iyi bir surette Avrupaya 
sevki için Ziraat Bakanlığı tarafından 

Hah köyünde bir kayısı kurutma istas -

Ziraat Vekftleti, Rlzedeld bambo tecrübe-
lerfnf çok yakından takip etmektedir. 

Beş gemi bal ık almak için 
bekliyor ar 

İstanbula gelen beş Yunan ve İtalyan ba
lıkcı gemisi, Umanımızda havaların düzel
mesini ve fırtınanın dlnmesını beklemekte
dir. Havalar düzelince, bu be§ gemi, balık 
yükliyerek lfmanımızdan hareket edecekler
dir. 

İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

20/10/937 -------
FİATLAB 

yonu açılmış ve yirmi hektar bir arazide 
esaslı bir ı.urette faaliyete geçilmiştir. 
Aynı zamanda zararlı bataklıkları kurut- C 1 N S 1 1 Aşağı Yukarı -------mak üzere işe başlanmıştır. Memleke - K. P. K. P. 

SON POSTA 

~~~,~--
Azminde sebat etmesi IAzım 

gelen bir genç 
Bursa okuyu. • 

cularımızdan Ra • 
miz Aktüzün de §U 

tıu soruyor: 
- Kendi ba§ı. -

ma iş sahibi o?abi· 
lecek miyim? 
Dileği, çok müm

kün olan bir ıey -
dir. Azminde ve 
iyi niyetlerinde 
sebat etmesi lazımaır. --Muvaffakiyet hamle işidir 

Ankariıdan 1b
rahim Yanmazın 

suali de ayni: 
- Muvaffak o -

lacak mıyım? 
İşini ve hesabını 

bilen, fena tesa -
düflerden ve hA -

•diselerden ken -
disinl korumağa 

dikkat etmesi li -
zımoır. ıJiğer taraftan muvaffakiyet, 
hamle ve mücadele iJidii. 

Bandırmadan C. 
Umut imzasile so
ruluyor: 

- Muvaffak ola
cak m1yım? 

Kafasile çalışan 

ve bir meslek sa
hibi olmağı azme
denler için tutun
duğu işde muvaf
fak olamamak fe
na bir tesadüfle ifade edilebilir. 

Son Posta 
Fotoğraf tahlili kuponu 

l.sim • • • • • 
Aclreı • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahlili için bu kuponlardan 
5 adedlnln gönderilmesi p.rttır. 

----··-·. ____ , ____ _ 
tin bozuk ı)lan buğday tohumlarının e - Buğday yumuşak 6 3, ' 15 Bir adam odasında ölü bulundu 

Arpa Anadol 4 7 4 9 
saslı bir surette ıslahı için son zaman - Kuşyemi 7 :ıs, • Küçükpazarda Bakinin dükkanı üze-
larda hükumet tarafından İtalyadan cel- susam 16 rinde yatmakta olan amele Ali oğlu 
bcdilmiş olan (Mentana - bin tane) de- Keçi kılı ss Hüseyin dün odasında ölü olarak bu-

·ı b ğd İç badem 81 nı en u ay tohumundan Erzincana da İç fındık 
38 

-ıo' lunmuştur. Hüseyinin yapi'lan muaye-
getirilmiş ve yapılan tecrübede çok iyi Yapağı Anado. 56 nesinde kalb sektesinden öldüğü dok-
neticeler alındığından bu sene için fazla Yapa~ı Trakya 67 tor tarafından tesbit edilmişse de müd-
tohumluk. celbile çoğaltılmasına ziraat Yün yıkanmış s7 deiumumilik cesedin morga ka1dırı1-
mudüriyetince ehemmiyet verilmiştir. Peynir beyaz 

4
3! U ~· masına lüzum göstermiş ve cesed mor-

Peyntr kaşar " '" Erzincanın zirai vaziyeti istikbal itiba - .._ ....... _......;;.... _________ __... ga kaldırılmıştır. 

• Soa Pom • nıa 
edebt roawu 

- Yızao ::;ı f Hafid Fahri Ozuaor 

du ve gitmek üzere ayağa kalktı. 
Adnan, elinin gayri ihtiyari sert bir 

hareke tile: 
- Acelen ne? dedi. Daha oturabilir

sin. Birazdan seni iskeleye, vapura ka
dar götürürüm. 

Bu sözü söylerken biraz sükun bul
muş gibi idi. Kendi sesi kendisine bir 
emniyet, bir ferahlık vermişti. Bu iti

Gözleri, gayri ihtiyari, Mahmurenin bir şını önüne eğmişti. Adnan yavaşca e- mad Mahmurede de uyandt ve tekrar 
alev gibi kaynıyan ellice kabarık ğilerek onun ufak, yumuşak ellerini el- kalktığı koltuğa oturdu. 
yavru dudaklarından vücuduna ka- leri içine aldı ve kendinden bukleli Böyl~ mavi emprimesi içinde ne gü
yıyordu. Daha dün, beyaz ke - kumral saçlarını kokhyarak, sadece: zeldi bu kız! Bu elbise gözlerinin koyu 
ten iskarpini üstüne kısa konçlu ço- - Bilakis çok memnun oldum, Mah- gökrengine ne kadar da uyuyordu. Ar-
rablarını düşürerek çıplak bacaklarını mure! kasını, kahn yeşil perdelerin güneşi ka-
pervasızca oynatan "küçük kız nerede Diyebildi. padığı tarafta, iki pencere arasındaki 
idi? Keten iskarpin bile podüsüet şık Böyle bu genç saçları koklarken ara- kasaya dönmüş, başını biraz yana sar-
bir iskarpinle değişmişti. Adnan bu dan kaç dakika, kaç saniye geçmişti? kıtarak, yazıhanenin yanındaki 'istü 
anda kendi kendisine ne kadar kızı- Bir aralık dışarıdan camlı kapının ~çıl- evrak ve dosya dolu etajere ve etajerin 
yordu! Sanki niçin bu kıza her ay gön- dığı ve koridorda gürültülü adımlarla alt gözünde yığılı kocaman cildli kitab
dermeği vadettiği paranın üç dört yüründüğü işitildi. Of! bu Hasan da lara dalmıştı. Kızın bu duruşunda bir 
misli fazlasını yollamıştı? Hele Gülsüm hep böyle kalın kunduralarını tak.ırda- tuhaflık bulan Adnan gülmekten ken
bunu niçin kabul etmişti? Niçin kızına tarak yürürdü. Halbuki Adnan bunun disini alamadı. 
karşı bir tuzaktan şüphelenmemişti? için onu kaç defa paylamıştı! Mahmure, yarım bir ilkmekteb tah-
Fakat işte anası bile vaziyetten mem- Mahmure ile karşı odaya geçtiler. silinin hayranlığı ile: 
nundu. Şimdi de kızını süsleyip püsle-, Kız şimdi bir şey söylemiyor, susuyor- - Ne kadar da büyük kitablar! diye 
yip ona yolluyordu. İnsanlar ne iğrenç du. Adnan ona yazı masasının karşısın- .mırıldandı. Bunlar hep davaları halle-
olmuşlardı! daki koltuğu gösterdi, kendisi de ma- den anahtarlar mı? 

Adnan bir lahza içinde bütün bun- sanın önünde oturdu. - Evet.. kapalı kapıları açan anah-
ları düşündü. Fakat her nefret gibi, Daha ne konuşacaklardı? Bu kız ar- tarlar ... 
zevk ve ihtirasın önünde de hangi ah- tık gitse ve Adnanın içindeki bu öldü- Gözlerini bir lahza kapayarak, Mab
lak prensibi uzun müddet dayanabilir- rücü heyecan artık kesilse daha iyi ol- mureyi, kapısı kilitli, kırmızı ışıklı kü
di? Genç kızın sesi bir anda onu tılsım- maz mıydı? Şimdi bunu hem istiyor, çük bir odada tasavvur etti. 
h ve ahenkli bir aleme sürükledi: hem istemiyordu. Her dakika iradesile Birden, Mahmurenin sesi, onu tek-

- Niçin susuyorsunuz, beyefendi, kalbi arasında birbirini tutmaz hisiere rar hakikate getirdi: 
yoksa geldiğime darıldınız mı? kapılıyor, fakat ihtirasile vicdanının - Bu yaz yalıya geleceğim demişti-

Adnan· derin bir uykudan sarsılıp da mücadelesinden her dakika daha bitkin niz. Ne zaman geleceksiniz?. 
uyandırılmış bir adam şaşkınlığile kıza çıkıyordu. Nihayet Mahmure, bu süku- Ne zaman? Onu Adnan da henüz 
baktı. Mahmure, hafif bir kızarışla ha- tun ve bu Anın tehlikesini sezer gibi ol- bilmiyordu. Hem yalıya gitmeli mi idi? 

Birlnciiesrin 21 

Resimli fı~ra müsabakamız 
Son Postanın kış mevsimi programını numaralı fıkranın V. S.) diye bildirece 

tesbit ederken sadece günün vak'as1, ma- bu fıkralar ve resimleri de gazeteden k 
kalesi, hikayesi, romanı kafi değil, biraz sip listeye bağlıyarak bize gönderecek 
da eğlence lazım, diye düşündük, bu dü- siniz. 
şünce ile bir müsabaka tertib ettik, bu Bu suretle siz okuyucularımız hem gü 
müsabakanın esası şudur: zel bir fıkra okumuş, hem güzel bir r 

MUsabakamn esası sim ~~rmüş, hem de ?ır müsabakan 
verdığı heyecanın zevkini tatmış olacak 

Meşhur Bekri Mustafanın 40 tane fık- sınız. 

rasını seçtik. Her fıkra için bir resim MUkAfatlar 
yaptırdık. Fıkralara 1 den 40 a kadar, fık-
raların resimlerine de gene (1) den Bu müsabakada kazananlar arasmd 
(40) a kadar numara koyduk. Hergün bu 75 okuyucumuza para müklfatı vere 
fıkralardan ve resimlerden birer tanesi- ğiz. Mükafatların listesi şudur: 
ni dercedeceğiz. Fakat bu resim o gün 1 kişiye 100 lira 
çıkan fıkranın değil, ya daha evvel çık- 1 • 50 ı 
mış, yahut ta daha sonra çıkacak bir fık· 1 • 25 • 
:·anın resmi olacaktır. 1 ı 10 • 

Müsabaka bitince okuyucularımızdan 8 • & er lira 
soracağız: 63 • 2 ,er buçuk lira 

- Hangi resim, hangi fıkranındır? Mükafat kazanan okuyuculan noter 
Siz de bize meselA (40 numaralı resim, tayin edecektir. Mlisaba.kamıza 19 gün 

1 numaralı fıkranın, 4 numaralı resim 17 evvel başladık. Yirminci resim ve fıkrayı 
numaralı fıkranın, 14 numaralı resim 38 aşağıda bulacaksınız. 

Resim: 20 

f'ı kra: 20 
Ya ıarap olsa idi I 

Bekri Mu•tala, eline iJıi tavuk o.lmıı, gidiyordu. Biri•i •örüp a<>fda: 
- Bekri .. Satılık mı onlm? 
Bekri, kızdı: 
- Neye •atılık olaan, alııama meyhanede kızartıp yiyeceğim! 
- Zavallı hayvana yaılı değil mi? Durup dururken, lıalıuını lıo-

pcuacak, ıonra da ıiıc •plıyacalı, canını yakacakıın! 
Yüreği pek yufka olan Bekri, elindeki tavuklmı yere bıralıtL Hay. 

vanlar kaçıp gittikten ıonra, tanıdığı sordu: 

- Bekri, ıimdi tavulıların yerine, elinde iki ıiıe ıarab olaa, onları 
da bırakır mıydın? 

Bekri, kaılarını çattı: 
- Kırk yılda bir NOab iıliyeli m, dedik. Şimdi beni zorla P,.alıa 

•okma da yıkıl git kmfUJldan! 

L 
Gitmesi doğru olur mu idi? Kıza te - Mahmurenin ailesinden §ikiyetıerl 
reddüdünü belli etmemek için: ihtimal daha böyle uzayıp gidecekti-

- Bakalım, dedi, işlerimi biraz yo - Birden, telefon çaldı. 
luna koyayım da ... Belki mahkemelerin Hayret! Telefondaki ses, Nerimanı.J1 
tatilinde bir ay kadar gelirim. sesi idi. Adnana: cBeni tanıdın mı?• 

Sonra lakırdıyı başka bir mecraya diye takılıyor, sonra cmuhakkak .-.k .. 
sokmak için, kıza anasını, yatalak ba- şama gel. sana söyliyeceklerim var- di-
basını ve ablalarını sordu. yordu. 

Mahmure bu kadar istiyordu. İçini Bu nasıl işdi?. Ya Nerimanm koe8" 
çekerek anlatmağa başladı: sı? .. Demek o, evvelce sandıklan gibi 

Babası son zamanda çok hırçın "l - esaslı surette bir şeyden şüphel~ 
muştu. Çivili gibi yattığı yatağında bir mişti? Nerimana, itiraz olarak, tısaca: 
bardak suyun bir dakika gecikmesine - Nasıl olur canım? dedi. 
kızıyor, haykırıyordu. Doymak ta MI- _ Nasıh yok. Sana gel diyorum, o 
miyor. ne olursa verin yiyeyim diyor, k d • 

Ü 
~ a ar ... 

en muzır şeyleıti istiyordu. :tteıik, 
Adnan, telefonda bu biraz emri a!l" 

bilmem nasıl söylesin, yatağını da sık dıran sözün arkasından kıvrak bir lrah" 
sık temizlernkek lB.zı~ gk~!ti!.o.:du. i)oğ-1 kaha ve tatlı bir koca bebeğim iltifatı 
rusu ya artı annesı o urume nası . ·ıt· t 1 f k d 
bakacağını şaşırmıştı. Fatma ya gelin- 1 ışı 1 ve e e on apan L • _ ~.ıh. 
Ce o da başka bir derddi! Hani müm- Başını kaldırıp Mahmureye ouww-

. . k .. 1 . . l la joltı 
k'"n olsa geceleri de tütün deposunda zaman, ızın goz erını yaş ar 

ul c:.c:a Aman kuzum kocaya vara _ buldu. Acaba telefonun bir kadın tara .. 
ça 1~ • • • ' fınd d"ld" v • • 1 dı' A..Jt madı diye hıncını eve dönünce anasile . an e 1 ıgını an amış mı! · v~ .. 
kendisinden çıkanyordu. Hele yeni el- bıle olsa ne çabuk ~ısk~çlıga baŞ .. 
bise yapındığı için onu öyle kıskanmış, mıştı? !fele Adnan şıındı bu on.ı: >:, 
f fena laflar etmic:ti ki... şındakı kızın karşısında kendıs ·ı 
ena ~ ··1·· b 1 d ı Hl" d ___ ı.,ı \il" 
Mahmure bunları anlatırken, Adnan, gu u~ç. u uyo~ u. a ~ e, ~beli 

bu basit kıza neden bu kadar zaf his- meksızın, kendı ~zının ıste~ıği be 
settigv ine için için <ıülüyordu. Biraz te- komşu kızına hedıye eden bır babaJlltl 

6 t l" d S h" k "T" oıuyor-selliyi, biraz da azarı andıran bir iki · e aşı var ı. a ı, ço gu unç 
söz söyledi. Sonra kıza, büyük ablası .du! lı _ 
Haceri sordu: - Ne var, Mahmure? .. Niçin ai 

Mahmure: yorsun?. . . 
- Ooo! dedi. Bakın o rahat .. hiç de- Mahmure, gözlerini küçük mendılill" 

ğilse kafası dinç! Bütün gün Üsküdar- de kurulayarak: . ri" 
da kocasının tütüncü dükkanında ömür - Hiç. dedi, anlattıklarım siDU'le 
geçiriyor. Beylerbeyine ayda bir s~ere me dokundu da... (Arkaa _, 
uğradığı yok! 



Posta ,, nın Hikayeleri 

T opçubaşı ile Okçubaşı ... 
Yazan: Kadlrcan Kaflı 
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S P ' f •• on osta ul:l f , : ~o Son Postanın tefrikaıı: 78 

Saragında 33 
~ıı«l'ı Bir · 

Denizlerin MBkrevell 

Kaptan Bum •'BU 
Çeviren: Ahmet Cemalettin Saraçojla 

Kopenhağa gelip Alman konsolosunun karşısına 
konsolos azametle bana şu garip suali sordu: " Al 

olduğun uza dair vesikalannızı gösteriniz 1" 

. Haremağasının Hatıralar~ 
, 

, Yazan: Ziya Şakir 

Mesudiye ve A.sarıtevfik zırhlılarının top talimlerinden Cevabını veriyor ve homurdanıyor-/ için bir devrialem seyahati yapınılr 
dum. O zaman celladlarımız uz.aklaşı- bir tehlike geçirmiştim. Halbuki 
yorlar, lakin biraz sonra tekrar gelerek yurdumun kapılarına kadar geırnil 
aynı tecrübeye yeniden başlıyorlardı. lunuyorduın. Halbuki halden 

bir gün sonra Heybeli önlerinde vukua gelen 
bir hadise Milat Paşayı padişahtan uzaklaştırdı Nihayet c Yedinci Fredrik• vapuru- ve vurdum duymaz bir Alman 

nun avdetine müsaade ettiklerini haber ru beni tıbkı bir cfuıi gibi, bir hırsıl 
aldığım zaman ne kadar memnun ol- bi polise teslim etmekten dem Mitat paşa düşündükçe, ~ittiği söz

lere yavaş yavaş hak veriyor; aynı za
manda bazı şeyleri de hatırlıyarak şüp
heleri kuvvetleniyordu. MeselA.. Ab
dülhamid, henüz tahta çıkmadan evvel 
şair Namık Kemal beyi başkatib, şair 
Ziya paşayı da başmabeynci alarak mu
hfünde kuvvetli bir hürriyetperver 
partisi teşkil edeceğini vadettiği hal
de, cülusunun üçüncü günü, Daınad 
Mahmud paşanın tavsiyesile (Said 
Bey) i başkatib tayin etmişti. Halbuki 
başkatib Said bey ile Mitat paşanın a· 
rası son derecede gergindi. Çünkü Mi
tat paşa, birinci sadaretinde, bir mese
leden dolayı Said beyi ağır surette 
tahkir etmişti. Vakıa Said bey, bu ha
karete tahammül etmişti. Fakat Mi
tat paşaya son derece kinlenmiş ve bu 
kinıni bazı yerlerde izhar etmişti. Bu 
da, Mitat paşanın kulağına gelmişti. 

Said bey, son derecede zeki ve bil· 
lfılkar idi. Nitekim, başkatibliğinin ü
zerinden birkaç gün geçer geçmez. Ab
dülhamidi tam manasile avucunun içi
ne alıvermişti. Sarayda, en faal rol oy
nıyan Damad Mahmud paşa ile birle
şek. Babıalinin bütün nüfuz ve kudre
tini bir ay zarfında kamilen saraya çek
mişti. 

Mitat paşa bunları hatırladıkça, işit
tiği sözlere daha fazla ehemmiyet ver
miş: artık Abdülhamide karşı çok dik
katli davrarunıya karar vermişti. 

Nihayet bir gün, garib bir hadise vu
kua gelmiş; ve Mitat paşanın şüphele
rini büsbütün kuvvetlendirmişti. 

Teşrinisaninin 29 uncu günü (Mes'u
diye) ve (Asan Tevfik) zırhlıları Mar
mara denizine açılarak top tfilimleri 
yapmışlar, eski gemiler üzerine ateş a· 
çarak onları batırmışlardı. Hususi bir 
vapurla giden vükela heyeti de bu ta
lim !erde bulunmuştu. 

Bir gün sonra da Heybeliada bahriye 
mektebinin civarında bir torpil tecrü
besi yapılaca!t ve bunda bizzat Abdül
hamid de bulunacaktı. Torpil, Tvpha
nei amirede Türk zabitleri tarafından 
yapılmıştı. Mektebin açıklarında deni
ze yerleştirilen bu torpilden, mektebe 
kaaar bir elektrik teli uzanmıştL Bu 
tel yasıtasile torpil ateş alacak, tesiri· 
nin derecesi, torpilin üstüne demirlenen 
Şirketi Hayriyenin cMirgün> isminde
ld vapurunun teknesinde yapacağı tah
ribattan anlaşılacaktı. 

Abdülhamid, şimdiye kadar İstan
buk'-ı ilk defa görülen bu tecrübeye. 
bütün vükeHi heyetini de davet etmiş
ti. Kendisi, gene (P.ertev PiyAle) is
mindeki taht vapuruna binmişti Vü· 
keHinm da (Süreyya) ismindeki mai
yet vapuruna binerek kendisini takib 
etmelerini irade etmişti. 

Böylece, bahriye mektebinin önüne .......................................................... _. 
bağladı ve kaleye attı. 

Ertesi sabah güneş doğarken yan çıp
Jak, ıriyarı iki Arap ortalarında topçu
başı olduğu halde kulelerden birinde gö
ründüler. Birisi elindeki enli kılıcı hava
ya kaldırıp indirdi. Kanlı bir ba~ sabahın 
kızıl ışıklarında boşluğa düştü; sonra ka-
10 duvarlarının dibindeki sarp kayalık
lara çarpa çarpa Behram Paşanın çadı -
rının bulunduğu yere doğru yuvarlan -
dı. 

Türk toplan kaleyi dövmiye başladı
lar. 

Behram Paşa kanlı başın önünde ok -
çubaşıyı alnından öpüyor; kaftanını giy
Oirdikten sonra mücevher hançerini de o
na vererek şöyle diyordu: 

- Oktan da, toptan da üstün bir şeyin 
varsa o da nklındır. Akıl olmadıktan son
ra okçubaşılık ta, topçubaşılık ta bir ak
~.c etmez. 

i nüshamızda: 

ELi MI? 
Yazan: Joseph Jolinon 

Çeviren: Nurullah Ataç 

~ ,,,. 

z;iya Pa.,tı 

gidilıniştL EvvelA bazı merasim icra e
dilmişti. Sıra, torpilin ateşlenmesine 
gelmişti. Tarn o sırada Abdülhamidin 
binmiş olduğu (Pertev Piyale) vapuru 
birdenbire hareket ederek, Büyükada
nın önlerine doğru ilerlemişti. 

Mitat paşa; taht vapurunun, böyJe 
ansızın uzaklaştığını görür görmez; 

- Eyvah! Hünkar bizi burada torpil 
ile ifna edecek ... 
Demiş ve derhal kaptan köprüsüne 

koşarak, geminin süvarisine: 

- Çabuk.. o vapuru takip et, diye 
emir venniştL 

Mitat paşa, bunda biraz da isabet 
etmişti. Çünkü müthiş bir tarrake · ile 
patlıyan torpil, (Mirgün) vapurunu 
param parça ederek korkunç bir su sü
tunu arasında yüzlerce metre irtüaa 
fırlatmış ve bir dakika sonra, geminin 
parçaları havalanan sularla yağmur gi
bi yağmıya başlamıştı. Eğer Süreyya 
vapuru eski yerinde kalmış olsaydı 
o ankaz parçalarından bazılarının, vü
kelanın başlarına inmek ihtimali var
dı. O günden sonra artık Mitat paşa 

Abdülhamidden çekinmeye ba~amış
tı. 

duğumu tasavvur edebilirsiniz. Haya- yordu. 

HAREM DAiR. ESİNDE, ,.....;\.T .. +ııı.~ tımda bu kadar sevindiğimi hatırlamı- Galiba gözler·m de aşarmış bir 
ınun.ııu. yorum. İngilizler domuz yağı hamulesi de: ı y 

BİR llADiSE de dahil olduğu halde hepimizi serbest 

Abdülhamid. henüz yirmi dört, yir
mi beş yaşlarında iken, mühim bir fışk 
macerası geçirmişti. Evvela şunu arz.e
delim ki; Abdülhamid, kadınlar tara -

bırakmışlardı ama cKirkwallıt limanm
dan çıkar çıkmaz başka bir tehlike ile 
karşılaşmıştık: Alman denizaltı gemile
ri tehlikesi. İngiliz limanından çıktığı
mız günün gecesi filvaki bir Alınan 

fından pek az sevilmişti. Hatta tali ve denizaltı gemisi ile karşılaştık. Deniz
kader, onu ana sevgisinden bile mah - altı gemisi projektörünü yakarak lıize 
~ bıı:1Imı;ş• henüz pek küçük yaşta 1 doğru çevirdi. Lakin bitaraf bir bandı
~~:n v~ıd.es~, genç yaşında veremden ra altında seyrettiğimizi görerek karan-
olup gıtmışti. lıklar içinde kaybolup gitti. 
Abdülhamidi hayatı~da belli başlı iki cKirkwalb limanından çıktıktan 
kadın sevmişti. Biri, validesi öldük - sonra gemide çiçek hastalığı başlamış
ten sonra ona hakiki bir analık şefkat tı. Binaenaleyh Norveçte o zamanlar 
ve muhabbetini gösteren, Abdülhami- cKristiyanya> ismini taşıyan şimdiki 

din dördüncü zevcesi (Presto, kadın e- cOslo> limanına girdiğimiz zaman va
fendi) idi. Bu iyi kalbli kadın üvey oğ- pura sıhhiye memurları gelerek her
lunu derhal kendi dairesine almış; kesi aşıladılar. Bu meyanda ben de a-
kendi evladı gibi büyütmüştü. şılandım. 

Abdülhamid, bütün hayatında bu Ben gemiyi cOsloıt da terkedece~imi 
kadına karşı son derece hürmet gös _ mahalli liman memurlarına haber ver
temı~; hatta saltanata çıktıktan son- miştim. Binaenaleyh gemi limanda 
ra kendi$ine « makamı mehdiülya _ bağlayıp herkes ayrılacağı zaman ber-

yani valide sultan• ünvanını vermişti. mütad bana da: 
- Nerede oturacaksınız? diye sor

muşlardı. 

Ben çoktanberi Norveçe gelmiş de
ğildim. Yalnız hatırımda bir tek otelin 
ismi kalmıştı: «Park Oteli, ... Ben de: 

- Park Otelinde oturacağım!.. deyi
verdim. 

Halbuki bu otel Norveç payitahtının 

- Benden vesika istiyorsunuz? 
vabını verdim. cSingapur,. dan 
buraya kadar gelen bir adam üzefı 
Alman olduğuna daır evrak taşıY 
bay konsolos. Galiba hali harbde o. 
ğumuzu ve İngiliz donanmasının bil 
denizleri sıkı bir tarassud altına al 
nı bilmiyorsunuz. Şayed bunu bill. 
sanız benden vesaik istemekle ne dl' 
ğinizi bilmiyorsunuz. Deniz yolll11 

gelip Almanyaya girmek isteyen 
manların hiçbirinde hüviyet va 
bulamazsınız. 

Ve ökçelerim üzerinde bir devir 
pıp azametli bir eda ile konsolos~ 
nından çıktım ve doğruca «Hartı~ 
Amerika hattı• şirketinin cKo 
acenteliğine müracaat ederek b 

1 geçenleri direktöre anlattım. ~ 
anlıyan adama can kurban... Dı 
beni alaka ile dinledikten sonra:~ 

,r 
Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

(Arkalı 

(*) 

Meskenlerimizi 
Isıtmak meselesi 

Öteki kadın da, Sultan Azizin vali -
desi idi. Bu kadın da küçük yaştanberi 
Abdülhamidi sevmişti.. Onu sık sık da
iresine istetir. Günlerce alakoyar. Bü
tün arzularını yerine getirirdi. Bluğa 
eren şehzadelerin. kendilerini mahrem 
olmıyan dairelere girip çıkmaları adet 
olmadığı halde, Sultan Azizin valides~ 
Abdülhamide büyük bir imtiyaz "Ver -
mişti. Genç şehzade, yirmi beş yaşına 
geldiği halde Valide sultanın dairesine 
serbestçe girip çıkar, tıpkı küçüklü -
ğünde olduğu gibi orada günlerce ika

en lüks ve en pahalı otellerinden birisi - 5 - fi'_, 
imiş. Ben bu otelin ismini verince kar- Umumiyetle yanan maddelertn ~ 

met ederdi. 
Bir gün gene Abdülhamid, Valide sul

tan dairesinde idL Biraz piyano çal -
mak istemişti. Bulunduğu salonun ka
pısı açılmış, kapının aralığından genç 
ve sarışın bir baş belirmişti. 

( Arka-'I var) 

şımdaki liman memurunun hayretinden kömür ve odunlann bir tabım ' 
gözleri büyüdü ve: neşrettlklerlnl evvelce söyl miŞ~ ; 

gazlar hanuzıkarbon, asit karbO ~ 
- Ne söylüyorsunuz? diye haykırdı. buhan, duman, kill ve sairedlr. .,,r 

Böyle pis ve kirli bir kıyafetle Park o· I bunların içinde en zehlrllsl baını.sl 
teline gidilmez arkadaş, kendine gel!... bondur. ~ 

Devirmiş oldug·um çamın azametini Boğaz, tenetfüs edildiği zaman -'. 
zın içindeki kırmızı kllreyvat üzertn' ~ 

anlamıştım ama iş işden geçmişti. sallat olarak artık onlann okSU~ui 
Binaenaleyh işi pişkinliğe vurdum masına ve teneffüs ve devran""? 

\'e şu cevabı verdim: ni yapmasına mani olur ve bu 
- Amerikada birçok para kazandım 

1 

sür'atle ölilmü lntac eder. er;eJ 
· Ani olarak ölümü 1nt.nc etm11 ~ 

ve hayatımda bir kerecik olsun çok recede hafit zehirlenmeler de het .:.J 

~ 
ŞiRKETi HA YRiYEDEN: 1 

lüks ve çok kibar bir otelde yaşamıya ıörülmektedlr. Birçok müelll!ler ~/ 
karar verdim. Paramın ve keyfimin mlşlerdlr kl az mlkdarda karb0° ~ 
k"h d - ·ıs· · ı uzvlyette teraküm ede ede bl.r takJJll '.A a yası egı ınız ya....... 111t .. ~ 

Bu cevab karşısında akan sular du- zalar tevlit etmektedir. Bilhassa~~ 
lnsanlann ayni salonda müte ;,il, 

rurdu. Bizim sıhhiye memuru efendi oturmaları salonun havasını usat ., Sabahtan 7,12 de A. Kavağından kalkan ve 8, 45 de Köprü
ye relen 53 numaralı aeferin 25/10/937 Pazartesi sabahından 
itibaren 15 dakika evvel hareket ve 8,30 da Köprüye muvasalat 

ilin olunur. 

--

de durakladı ve hürmetkar bir tav.ır ta- si netı.cesl anı değil, fakat mnzıniıl 
kınarak: semmümler husule getiriyor. ~ .. 

- Öyle ya canım, dedi, herkesin Ve bu tesemmümler umumi 1 ~ 
k neşvünema üzerine menfi tesırıer 1:.1 

cyfine karışamayız ya!.. Neme lazım ğı gibi bilhassa cümle! asabi.yel ~r., 
benim. Canınız nereyi isterse orada o- kezlye yanı dunağ ve küçük ~~ 
turursunuz ... Yalnız on gün müddetle murdar llikte de bir takım ınar ~ 
her gün karantine mevkiine müracaat hllrat meydana getirmektedir. ti /. 
etmeyi lfıtfen unutmayınız... mide ve barsak bozukluğundan ııe~ 

P k~ı • 1. dlğl zannedilen bir çok tesemmilO: .... f 
- e '°a ge ırirn... ıannın hakikatte bir oksit do kal~;; 
Nihayet her şey tamamlanıp bütün nı kömllr kokusu tesemmümfind~at 'I 

.muameleler ikmal edildiği zaman saat ka bir şey olmadığı bir çok doktoJ....-
altıya gelmişti. Saat yediyi kırk geçe rafından isbat edilmiştir. ~ 
ise ben cKopenhag> yolunu tutmuş bu- <•> ISa neUan k .. ıp aakla1ııadt ~ 
lunuyordum. bir aı•tmı• Japqhnp toUekslY99 ,,

llkm&ı umanmızda h notlar ,., 
cKopenhag> a gelince doğruca Al- ıtM bnd•d•nsa yetfte m.. 

man konsolosuna müracaat ettim ve L..~:..:===:..!:::::.::::.:.---: 
kim olduğumu söylemeden Almanya 
için bir pasaport istedim. N6betcl 

Bay konsolos azametli bir edl ile: 
- Alman olduğunuza dair vesikala· Eczaneler ~ 

rınızı ibraz ediniz!.. buyurdular. Bu rece nöbetçi olan er:r.aotJlll 
- Üzerimde hiçbir vesikam yok!. ce- lardır: 
b d

. htanbal eihetlndekller: ~,.._~ 
va ını ver ını. Aksarayda: (Ziya Nuri),~~.-!, 

- O halde maalesef pasaport verile- <F.§l'et Ne§et>. Beyazıdda: <~: ,,., 
mez.. matyada: <Erofllos), EminOn:U>• ~ 

- Peki ama ben ana vatanıma ka- ştr Kemal), Eyüpte: CArit B 4,: P'". 

vucmıak için tamam (20.000) millik bir nerde: (Emllyndl), ŞehreDl~~d, t>. °"'... zım>, Şehzadebaşında: et JJa»> 
mesafe katettim. ragümrükte: (Kemal), güç'"" 

Azametli ve kırtasiye düşkünü mu- CHulQ.sl), Ba1Drk6yünde: can..,· 
hatabım bu sözlerimden ne müteessir Beyoila clhetlndekller: ~· ~ 
oldu, ne de mütehayyir ... O vesikadan. İst.1klll caddesinde: utan ~ 
muameleden, imzadan başka bir şey tada: <İsmet>, Taksimde: <N 

Kurtuluşta: (Necdet). 'Y 
düşünmüyordu. Bir müddet beni sliz· (Parunakyan). Bostanba1ında: 
dükten sonra: Befikta§ta: CNall Hallt). ~ 

- Sizin için yapabileceğim yegane Boğaziçi, Kadıköy ve Adııl~ 
şey, dedi, sizi Alınanyaya sevkedip za- Üsküdarda: < imrnbor ), > ~ 
bıtamıza teslim etmekten ibarettir. (Nuri), Kadıköyünde: (SlhhatS'~ ~ 

Bu cevab bana her nedense pek do- BQyilkadnda: cşınnsı Rıza>, 
kunmuştu. Ana vatanıma gelebilmek l'~<~Tan=llf~>:.:.·-------
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değiştirmek 25 kuroştur. 

Gelen euralı ııeri ver :lmez. 
ilanlardan mu'uliyet alınma. 
Cevap ıçın mektuplara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutmu : 741 İstanbul 
T~lgTaf : Son Posta 
Telefon : 20203 

.Son Posta Matbaası 

tieşriyat Müdürü: Seli"' Ragıp Eın.eg 
84lltp s. Ragıp EMEÇ 

SON POSTA Sayfa ti 

T. Cumhuriyet Merkez Bankası 
ıı BlriDcl teşrla 1937 Vazireti 

AK Ti F 
KASA: 

Altm : Safi kiJGlraD1 
11.119.884 

• • B,ANJCNOT • • • • • • • • 
UFAKLIK •••••••••• 

DalıiUelıi llalttJ6irlcr 1 

Tir.k LIJ'1ISI • • • • • • • • • • 

6.482.909 
Harifldıi JI~ I 

Altın : Safi kilogram 
Altına tahvili kabil Serbest :lövizler .. 

rçl ~-"-g bakı
Diğer dövizler ve Bo u .11.uuu 

yeleri • • • • • • • • • • • • 

H asitte T .Aoilı.ri 1 

Deruhte edi. evrakı nakdiye tarplı.ğı. 
K unun 6 ye 8 inci nıaddelerine tev• 
f~ hazine tarafından ftki tediyat. 

~,,.J.ı Cüdanı ı 

HAZİNE BONOLARI • • • • • • 
rtcARI SENEDAT • • • • • • • 

E.,,.,,. H T ,,Jtoiliıt CihJllftt : 
(DerUhde edilen ewakı nakdl

A _ (yenin karşılığı bham ve Tah· 
vilat (itibari kıymetle) • 

B - Serbest esham ve tahvilat • • 

A.,.,..ı.r: 
Altın ye Döviz Qzeri.De • • • • • 
Tahvilat üzerine • • • • • • • • 

HiuedaTlar • • • • • • • • 
ltf ahtelil • • • • • • • • • 

"Lira 

27.596.936,80 

12.812.308,--
~37.177,01 ü.348.421,11 

1 655.765,28 155.765,26 

9.118.729,56 
5.022,51 

25.571.407,74 34.695.159,81 

158.748.563,-

13.577.4aO,:- 145.171.083,-· -
3.700.000,-

37.581.916,1'1 41.281.916. T1 

1 37.984.603,02 

1 3.795.318,58 41.779.921,60 -
1 79.713,99 

7.388.270,34 7.oi67.989,33 - 4.500.000,-
17.025.347,18 

YekUn 333.923.604, 76 

Liseler alım, sabm Komisyonundan: 

Cinsi Mık dan Brininehe tık tenıiat Eksiltmenin yapılacağı 

Kilo Tahmin fiyatı Lira Kr. gun ve saat -
Beyaz peynir 15900 40 K.r. 

1 891 00 
27-10-~37 Çarşamba 

Kaşar peynir 9200 60 • saaL 15 de 

TavuK Eti 6750 60 • 1 580 60 27-10-937 Çttrşrunba 

Hindi » 82 ( ( 1,Ö Jı 
saat. 15,10 da 

K · onumuza bağlı yatılı liselerin Mayıs 938 sonuna kadar ihtiyaçlan olan k::: mikdar, muhammen bedeli, ilk teminat, eksiltme gün ve saatleri yazılı 
~ ecekler kapalı zarfla eksiltmeye kon muştur. 
yı~ksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde Liaeler Alım. Satım Komis-

yonun~ yapılacaktır. • . . 
İsteklilerin şartnamelerdeki yazılı kan~ ~e~ıkalardan başka Ticaret ?dasuıın 

· ıl vesikası ve teminat makbuzları ıle bırlikte kapalı zarflarını belli saatten 
yenı Y . 

· t evvel Komisyon Başkanlığına tevdilerı. . 
bır ;atııameler Komisyon Sek:reterliğindtn görülüp öğrenilir. (6921) 

, 

PAS 1 F 

s.nn.ye -.- •• 
//atiyat Alfai • 

• • • • • • 
• • • • • • 

2.105.1'12,40 
4.516.007, 70 

Adi ve tevkallde • • • • • • • • 1 
Hususf • • • • • • • • • • •• ------·· 

T edaviilJelıi BanJınotlar • 
Deruhde edilen evrakı nakdiye • • • 
Xanwıun 8 ve 8 lnd ımıddelerine tev
flkan hazine tarafınd'an vaki tedf1at • 

Deruhde edi. evnlkı ukdı~ bakiyesi. 
Karşılığı tamamen altm olarak ilave
ten tedavüle vazedilen • • . • . 
Reeskont mukabili Ulveten ted. vud. 

rür6 Lirası Me.,,Jurıt11 
bövi~ Taahhiidah: 

158. 748.563,-

13.577.480,-

145.171.083,-

19.000.000,-
11.000.000,-

703.687,12 Altına tahvili kabil dövlzler • • • • 1 
Diğer dövizler ve alacaklı kltrlng ba· 
ldyeleri • • • • • • • • • • • , 31.907.008,24 - --------,---a 

JlaJateli/ I 

Yekiin 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 
lakonto haddi o/c Si Altın üzerine avam o/D 4} 

Lira 

15.000.000, ..... 

6.621.180,10 

175.171.083,-

15.960.231,60 

32.610.695,36 

88.560.414, 70 

333.923.604.76 

~evlet Demiryollan ve Limanları işletme Umum idaresi ilanları 

Ankara - İstanbul arasında seri ve gündüze mahsus devamlı bir yolcu sem· 
~nin ihdası muvafık görülmüştür. 

Ankaradan Pazar, Salı, Çarşamba, Cuma günleri saat 8,20 de kalkarak Hay
darpaşaya saat 20,00 de varmak ve Haydarpaşadan Pazar, Salı, Perşembe, Cu

martesi günleri saat 9.00 da kalkarak Ankaraya saat 21,03 de varmak ve 21.10.37 
tarihindr.n itibaren başlamak ü.ıere sclcrc vaz'ı takr.ırrür eden bu gündüz sefe
rinde yolcuların yemek, içmek ve her türlü istirahatleri temin edildiği gibi bu 
trenle seyahat eden yolculardan da ekspres ücretJ farkı alınmıyacağını sayın 

yolcuların ıttılaına arzederiz. c3868> c7044> 

----------------------------------------------~~~--
Uşak Belediyesinden: 

B~lcdiyemizin fen memurluğu açıktır Ayllk ücreti 165 liradır. Musaddak şehiıı 
planı 1/2000 mikyasında ise de 1/500 mikyasında büyi.ıltülerek tevziat paftlan 
yapılacaktır. Gerek f8h.ir planını tatbik, gerek paft!arı yapmak iktidannda olan 
isteklilerin 15 gün zarfında belediyemize yapacaklan müracaatlara evrakı müa-
bitelerini de eklemeleri l&zımdır. · c6959> 

( 

HER YASTA 
!t 



16 Sayfa SON POSTA 

Vitamin - Gıda - Kalori - Sıhhat 
Pfrinc - Yulaf - Mercimek - Buğday - irmik - Patateı -

Mısır - Arpa - Bezelya - Çavdar - Türlü - Badem 

Çocuklarınızı besleyiniz ve büyütünüz. 
Bu özlll unlarla yavrularınız çabuk büyürler, çabuk diş çıkarırlar, tombul, canlı, kemikleri kuvvem, adile

lcri sağlam olur, ishal olmazlar H A & A N Ö Z L O U N LA R 1 L • yapılan mahallebi ve çorbaların ve 
tatlılann ve pürelerln ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN Öz L O UNLAR ı nefasetini 
on sene muhafaza eder. Dalma tazedJr. Hiç kurtlanmaz. Taklıtlerinden sakınınız. Başka marka verirlerse almayı
nız ve aldanmayınız, 

H A S A N M A R K A & 1 N A D 1 K K A T. BUttın eczaneler ve bakkallarda bulunur. 

En bilyük Dokto .. l~r 

QUINA LAROCHE'un 
Faidelerini bilirler ve daima en mü
kemmel bir kuvvet il4cı olarak 
tavsiye ederler. Bilhassa nekahat 
devreainde bulunanlara, zayıf ve 
kansızlara ve lohusadan kalkan anne
lere bir sıhhat ve kuvvet eksiri gibi 
ıayanı tavsiyedir. 

eczanelerde 

N K 1 
------

Mide ekşilik ve yanmalarını 
giderir Son de
rece teksif e<fil
miş bir tuzdur. 
Mümull mÜıı· 
tnhı.orlardan da
ha ça1 ulc, d"ha 
kolay, dııba ht'i 
tcııir e<fer. Mide 
ve barıı:ıkları a· 
lıştırmn . Ağıt.• 

daki fena koltu• 
yu ve tııdaıt.lıA"ı 

defeder. MAZON 
isim ve 
HOROZ 

, .................. ~ 
OSMANLI BANKAS 

TURK ANONİM ŞİRKET! 

TESİS TAR1Bt: 1863 

a.rma1eat: 11,0ot,Mt 1ncWa Urua 

Türkiyenin başlıca §ehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır. Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugosla\lya, P.omanya, 
Suriye ve Yunanist.mda Filyalleri 
vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar. 

--·-·--·-........ -·_._-- ...... ·-· .. _....._._ 

r 
ilan Tarif em iz 
Birinci •ahile 400 kuruı 
ikinci •ahile 250 » 
Üçüncü •ahile 200 » 
Dördüncü ıahile 100 » 
iç ıahileler 60 » 
Son sahile 40 » 

Muayyım 'bir müddet zarfında fazla
ca mikdaı da ilan yaptıracaklar ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden i~tifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar !çin ayrı bir tarife derpiş 
edilmiştır. 

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

İlincıhk Kollektlf Şirketi, 
Kahramanı.nde Han 

Ankara caddesi 

Kırıklık esnemek ve rahavet 
Hastalıkların piştarıdır, fakat onlan 

ile karşılıyabilirsiniz. 

GRiPiN 
Radyolin müeıseselerince had' 
lanan ve Türk kimyeYI JI 
ta hzarlannın en muyaffakJatl' 

dan biri olan o ilicdu ki yGcol 

nede, grip, bronfit haatalıklarll" 
karşı kale gibi mildafaa od'• 
harareti sür'atle dilşürür ye lıl' 

tlln ağrılan geçirir 

icabında günde Uç kaşe ah na bilir. 
isim ve markaya dikkati Taklitlerinden ıak1n111dı 

HEDYitl 

Genel Kimyagerler Kurumu Yıllık Toplabtısı 
23/10/937 Cumartesi günü saat 15 den itibaren Eminönü Halk.evinde • ~ 

oğlunda - Türkiye Genel Kimyagerler Kurumu İstanbul şubesi yıllık toplall ... 4 
yapılacak, bu münasebetle Kurum tarafından tekmil meslekdaşlara daDl1ı V-

VE FA~11Bô Z AS ı çıKfJ 

Markııııına _.......- / 

--~~--~----.~~~~----~----~--~~--d~ik~ka~t· __ _:l.-::::-::-=-=-=--::=--::=--::=--::=-:::_-_-_:_:_-~-:.::-====J------~----~-------------:----:---=~---~------ı"' 
Banka, Ş rket Ticaretha

ne, Yaz' hane ve bütün 

müesseselere lazım olan 
t938 ECE AJANDASI 

çıkmıştır. BilOmuın Kırtasıyeci16 ,ı' 
arayınız. Deposu : lstnnbut, ~ 

~· caddesi Afitap mftğazası 

Telefon : 214« 


