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Kabinede esaslı bir 
, değişiklik olmıyacak 

• 
Yeni kabinede, lnönü lıükiimetinin 

çalışma programının 

ana çizgileri mulıaf aza edilecek 
Halk Partisi münhal bulunan üç 

ayın 

meb'usluğa namzetlerini 
sonuna doğru ilan edecek 

Celal Bayar kabinesinin bu ay sonun- Bu rivayet tahakkuk etmediği takdirde 
dan evvel teşekkül edeceğini evvelce ha- İktısat Vekilliği koltuğunu işgal ede -
ber vermiştik. Dün aldığımız mütemmim cek zatın ismi önümüzdeki günlerde bel-

rnalumata göre kabinenin sinesinde esas- li olacaktır. 
h bir değişiklik olmıyacaktır. İktısat ve İyi haber alan mehafilden öğrendiği-
Ziraat Vekaletlerinin birleştirilecekleri mize göre yeni kabinenin çalışma prog
rivayet edilmekte ise de bu hususta he - ranıı rejimin büyük umdelerine ve Cwn
ııüz varılmıs bir karar olmadığı anlaşıl- huriyet Halk Partisinin programına isti-
nıaktadır. ~ (Devamı 11 inci ıayfada) 

Dan Kolof Parise kaçtı 
Türk pehlivanlarına meydan okur okumaz pılısını 
pırtısını toplayıp derhal Sofyadan ayrılan bu meşhur 
pt ativanın hattı hareketi başka türlü izah edilemez 

-------··-·--·---·-· ..... .-
r "' 
Atatürk yarrn 
izmire ~areket 
bUYllfUYOrlar 

Nazilli fabrikasının açılma 
merasimi Büyük Şefin 

huzurile yapılacak 
Reisicumhur Atatürk ile İcra Ve

killeri Heyeti cuma günü Ege ma
nevra sahasına hareket edecekler
dir. 

Nazilli fabrikası açılma. merasi
mi Büyük Şefin huzurile ayın do
kuzuncu cumartesi günü yapılacak
tır. 

Atatütk vP Vekiller ayın on ye
disinde Ankaraya dönmüş buluna
caklardır. 
Aynı günlerde Yunan Başvekili 

General Metaksas Ankarayı ziyaret 
edecektir. 

Mareşal Çakmak Ankara'da 
An.kara, 6 (Hususi) - Mareşal 

Fevzi Çakmak bu sabah İstanbul-

Muahedeler baıka, hakikatler başka bir alemi 

Son Bulgar manevraları 
Neuilly muahedesinin 
ölümünü ilin ediyor! 

* Jt 1c 
Bıı muahede mucibince Bulgari.tanın culreri tayyarelai tanlıları 
brılrınmıyacalı, on bapılı .antimet relikten büyülı topları ;lmıyacalı 
hariçten Bulgari.tana alah pemi;yecelıti. Halbuki İft• resimle: 

meydanda, bugün Bulgari•tanda her ıey ve hep•i vardır. 

Bulgar manevnılannda tanklar geçerken 

Manevralara tıtirak eden Bu.lga.r bombardıman tayyareleri 

Burgsr ordusu son • ' 
günlerde ilk defa o
larak büyük manev
ralar yaptı. Komşu

muzun, sulh lehinde 
kullanmasını tcmen-

Bir kaç gün evvel 
Sofyada bütün Türk 
profesyonel güreşçi • 
)erine meydan oku -
Yan Bulgar pehliva -
nı Dan Kolofu şeh • 
rimize davet ettiği -
ınizi ve kendisine 
burada fevkalade 
nıüsait şeraitle iki 
nıaç yapmasını tek -
lif ettiğimizi okuyu
cularımıza bildirmiş
tik. Dün gece geç 
'1.akte kadar Sofyada 
çıkan Utro gazetesi 

1 

dan şehrimize geldi, Generaller, 
hükılmet erkanı tarafından karşı

landı. ni ettiğimiz kuvvet-
\, J lerini arttırmaya mu-

~~sı~asile gön~erdi- Dan Kolof Sofyada Portekizli güreıçi PeriaJI' 11enerken 
gımız telgrafa bır ce-
vap gelmesini bekledik. Gelmeyince bu ı duk. 
gazeteye telefon ettik. Ve vaziyeti sor- (Devamı 11 mel ıayfada) -

Sanayiin sarsılmasına 
meydan verilmiyecek 

lkbsat Vekaleti ihtiyaçtan fazla istihsali önlemek için 
bir tesis ve mürakabe kanunu hazırlıyor 

..... ..-........ ..... ......... --
vaffak olduğunu gös-

teren bu manevra • 

dan ve geçit resmin· 
den alınmıı fotoğraf· 

ları Bulgar gazete -
!eri iftiharla neşre • .afanevralarda aOır toplm'. 
diyorlar. Zamanımızda her millet kendi ı bir diyeceğimiz yok. Ancak, bu resimleri 
kuvvetile iftihar etmekte haklıdır. Buna (Devamı 11 inci sa.yfada.) 

Manevralar 
Pazar günü 
Şalakla başlıyor 
Ka~ram~n tayyareö.ıi~ 1 Memleket meseleleri--, Sabıha Gokçen 5 tayyarehk L __J 
bir filo ile lzm:re gitti E ı • f hd'd' • • • f k 
Söke, 6 (Hususi) - Sabahtanberi eza ne erın a 1 1 ışını 8 rar 

Ege manevralarına merkezlik vazifesi-
s .. k d .. z d · k ı a d ' ni görecek olan o e e ordumuzun baş 

döndürücü hazırlığını zevkle takib et- go 80 g eç1rme zım lf. 
mekteyim. Muhtelif yerlerden manev
ra sahasına gelen kuvvetler geceli gün
düzlü yürüyüş yapmak suretile tecem
mü noktalarında birleşiyorlar. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Amerika büyük 
karar arifesinde 

Amerika Cumhurreisi 
Ruzvelt fiiliyata sıeçecek 

Nutuk bütün dünyada 
derin akisler uyandırdı 

New-York 6 (Hususi) - Şikago seya
hatinden bugün dönmüş olan cumhurrei
si Ruzvelt, teşrinisaninin 15 inden sonra 
meb'usan meclisinin fevkalade toplantıya 

Gerek tahdidin, gerek gece nöbetçiliği tatbikabnın 
bugünkü şekilleri kanunun gayesi ile taban tabana 

zıt haller vücude getiriyor 

. . ., b .,.,,zannda" birinden. bir görünü.§ davet edilmesinin muhtemel olduğunu 
Trikota3 J a """"" . .. . .,___. iJna].itta sür· j kında Tıcaret Odasından çok mühım söylemi§tir. 

~~d Vekalet~, _bazı .. faZJası bak- .{Devama 11 tnci üıitad4J . "' , ~DeVcm.ı J inci IGJlfadaJ 
Bir ecmMde faaliyet (Yazısı 11 ttci aallfamızdGJ 
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Her gün 
e Akdenizde tehlike. 

artıyor 

r--------": _R_e_s_im_l_i_M_a_k_a_le_: _____ X __ B_o_r_cu_n_u_öd_e_m_iy_e_n_n_a_m_u_s_un_u_ve_r_ir_. _X __ I Sözün Kısası 

• Ruzvelt'in tehlike borusu 

Kafa ve krılem 
Emekçileri 

Yazan: l\tuhittin Birgen 

A kdenizde yeni bir taarruz, deniz 

üstünde enternasyonal bir za

bıta tesis eden gemilerde bir telAş ve faa
liyet, Londrada ve bütün dünyada yeni 
bir heyecan dalgası, son iki günün yeni 
meselesi de budur. 

E. Talu __ .. 

j v akın bir istikbalin eıı iyi gaze -

ı tecilerinden biri olmağa nam • 
zet gördüğüm arkadaşım Naci Sadulla -
hm evvelki günkü Son Post:ıda acıklı bir 
röportajı vardı. 

Bir araltk sulh ipinin kopmasını mu -
cip olacak derecede vahamet gösternıİj 
olan Akdeniz hadiselerine Nyon konfe
ransı ıstılahına göre, korsanlık denilme
si adet oldu. Fakat, bu hadıseler hiç te 
bir korsanlık değildir. Korsanlığın esas 
vasıflarından biri hukuk hilafına deniz
lerde ötekine berikine taar. uz ise, ikinci 
bir vasfı da bu taarruz neticesinde her 
hangı bir malı gasbetmek gayesini güt
mesidir. Halbuki, Akdeniz taarruzlarında 
birinci vasıf var, ikinci vasıf yoktur. Şu 
halde bu hareketlere korsanlık diyeme

Geçenlerde ölen zengin Dir fogiliz tacirinin vasiyemame
sinde fU satırlar vardı: 
~Babam küçük bir ticarethanenin sahibi idi. İflas edince 

kaJb sektesinden öldü, ben hayata bir komisyoncu katibliği 
ile başladım. Aylığımın yarısile geçiniyor, yansını babamın 
borçlannı ödemeye veriyordum. Borç bitince babamın eski 
alacaklıları bana kredi açtılar, oğlum sen bugünkü serveti be
nim o zaman gösterdiğim doğruluğa borçlusun.> 

Bir İngiliz ıçtimnıyatcısmın düşOncesine göre ınsanın ah

lak sahasında en kolay tutulup en güç kurtulduğu hastalık 
yiz. 

Acaba, bu hadiseleri Burgos veya Va
lancia hükümetlerinden birinin diğeri a -
leyhine tatbik ettiği harp plB.nlanna ait 
askerl bir hareket şeklinde telakkiye im
kan var mıdır? Taarruzlar, muharipler 
tarafından birbirlerine karşı yapılmadığı 
gibi kah bir tarafın, kah diğer tarafın 
dostları ve yahut her iki tarafın da blta
rafları aleyhine tevcih edıldikleri için 
böyle bir telakkiye de imkan yoktur. 

ödGnç para almaktır. Bunun içindir ki bu tecrübeyi geçiren 

adam aldığını geri verdiği takdirde dahi havaiyata sarf et-

memiş olmak fartile etrafına emniyet telkin eder! borcunu 

ödemiyenin üstelik namusunu veren bir adam olduğunu bil
diğini göstermiş olur. 

(_s_c_z __ A_R __ A_S_D_N_D_A _ ___,) 
Eğer had,seler, hakikaten bir korsanın 

eseri olsaydı, bundan dolayı telaşa ma
hal kalmazdı. Çünkü korsan aleyhine, is
tisnasız olarak, bütün dünya kolaylıkla 
birleşebilir. Halbuki bu taarruzlara karşı 
bütün dünya ile birleşmiyen en az bir 
devlet var ki hadise devam edip gidiyor. 
İşin fenalığı da buradadır ve bu fenalık, 
korkulduğu gibi, hakikaten bir harbe ka

Londra belediye ı·-HERGU .. N BiR 
Nizamı tesiainin 

-*I Güzelliği sayesinde 
FIKRA Hem hocasını kurtardı 

dar gidebilır. 
Şu halde, yeni Akdeniz taarruzundan 

sonra, bu işlerin faili olmak üzere ye -
gfuıe izah, bizim ötcdenberi kullandığı -
mız kaptan Nemo izahı kalır. Jules Ver
ne'in bu hayali kahramanı, denizlerin ve 
karalann ustündeki dünyayı beğenmi -
yen ve onu ıslah için böyle deniz altında 
gider bir gemi icat eden yan korsan, ya
rı filozof bir tipti. 
Eğer bugünkü Akdeniz hadiseleri, böy

le bir romanla kıyas edilecek dereceden 
çok fazla feci akıbetler getirebilecek bir 
hakikat olmasaydı işin en kolay izahı bu 
şekilde idi. Buna imkan bulunmadığma 
göre yegane izah olarak, Akdenizi dün

400 üncll gıldönümii 
İşte bir tanesi 

Ercümend Ekrem Tarabyada san
dalda geziyordu. Arkadaşlarından bi
ri onu sahilden gördü. 

- Beni sandala alır mısın? 
Diye bağırdı. Ercüme?ıd sandalı ya

naftırdı. Arkadaşını aldı. 

- Ercümend, sen kayaların yerle
rini iyi biliyOTsun ya, hani ben yüz
mek bilmem de. 

- Tabii biliyorum. 
Bu ıırada sandal bütün hı.zile bir 

kaya.ya çarptı, parçala.nacak gibi ol
du. Ercüıııend Ekrem arkadaşına bak
tı: 

- Nasıl sana, biliyorum .. dediğime 
§imdi inandın ya! .. 1şte bir tanesi. 

•·---------------------------· 87 senelik garsunun 
Merahlı lıatıraları 

yanın sulhunu çekemiyen bir elin karış- Londrada Delediye nizamının tesi - Londradaki Carlton otelinin meşhur 
tırmakta olduğu neticesine varmak bir sinin "400 üncü yıldönüınü bu sene bi- ve emektar garsonu Gaspard 3 7 sene -
zarurettir. rlnci defa olarak belediye azalan ta - lik bir hizmetten sonra, kendi kendi-

Bu el kimin eli olursa olsun, muhak • rafından kutlulannu.ştır. Resimde a - sini tekaüde sevketmiştir. Şimdi, bu 
kaktır ki torpillerini filfın ycya falan ge- zalann klAsik kıyafetlerile kiliseden çalışma devrelerinde biriktirdiği ve 
miye, filan veya falan bayrağa değil, çıktıklan görülmektedir. bankaya yerleştirdiği bahşişlerile sa -
dünyanın sulhuna çevirmiş bulunuyor. tın alınış olduğu küçücük villasında çi 
Nyon konferansına ve bunun neticesinde 704 yaşında evlenen çeklerile başbaşa kalacağını söyleyen 
alınan zabıta tedbirlerine rağmen devam bahtiyar koca Gaspard Heinz, gazetecilere şöyle de -
etmesi de gösterir ki bu, kuvvetli bir el- J . · h . d C rı:.iştir: 

Amerikanın orJıana şe rın e on K" 1 . .. d "ın p 1 dir ve dilnyayı karıştırmak plAnından vaz Billing isminde birisi 104 yaşında ol- .. «- ~m erı gorm~ ı . rens er, 
geçmemekte ısrar ediyor. _ hald h ft 1 . ti Dukler, dıplomatlar, mılyonerler hep -

dugu e geçen a a ev enmış r. . 1. d . H . d b · c di 
Artık işi bütün vuzuhu ile bu şekilde . . d dd tam 52 kü sı e ım en geçtı. epsı e enı on -

görmeğe zaruret vardır; milletler, bu ~~~~ Y~ .a~ an d d yaş - ye çağırırlardı. En sıkıldığım ve beni 
hadiseler knrfısında gözlerinl yummakla çu ur. anı . yaşın. a ır. .. en fazl9 üzen misafir, Mısır prensle -

Hem de yıldız oldu 

Tayyarecl kocasının Francocuların eli
ne esir düşmesi üzerine, bir remıini ge
neral Franccya göndererek, kocasının 

serbest bırakılmasını istiyen Amerikalı 
geııç kadındı:ın geçenlerde bahsetmiştik. 

Resmi, bütün dünya matbuatında çı -
kan kadını, bir kere de kendi fotoğrafçı-

larıı1a. muayene ettirmek istiyen Metro 
Goldvin Mayer sinema kumpanya91, genç 

kadını mntluba muvafık bularak, büyük 
bir para ·~klifi ile angaje etmiştir. 

Rcsmile kocasının hayatını kurtardığı 
gıbi, ;stikbalini de teınirt eden Ameri -

kalı Bayan Dahl, şimdi büyük bir filmde 
rol alacaktır. 

h l 04 yaşmdakı bahtıyar guvey gaze- . d Pr Al' ·d· M ıa b. · 
te ilkeyi atlatamazlar. Tehlike büyük- tecilere: rınd.:.n 'b~nslm dl 1 ı. eshe t' ır şeyb~s- lngiliz Hariciye ve Harbiye 
tür, belki de yakındır; milletlerin gözle- E 1 kt b lki b" ecik te ıgı gı ı o a ı mı ya u çayını ı -

1 c- v enme e e ıraz g - t• d" . k k.. ·· ·· 1\ T l l 'k/ ' 

Naci, Babı5.li caddesini dc;Jaşmış, Türk 
kafa ve kalem emekçilerinin piyasnla -
nnı tahkik etmiş, tahkikatının yürekler 
parçalıyacak neticelerini olduğu gibi an-
latıyordu. 

Yürekler parçalıyacak neticeler diyo
rum: Bu vasfı kullanmakta asla tered • 
düt etmem. Zira, hakikaten bugün Türk 
muharrirlcrinin vaziyetleri, en az mun
sif insanlara elem duyuracak mahiyet • 
tedir. 

Naci Sasuilaha izahat veren tabiin kim 
olduğunu bilmiyorum. Arkadaşım bu
günlük burada olmadığı için kendisin -
den bunu tahkik imkanını dn bulama -
dım. Fakat kim olursa olsun? O tabiin 
söyledikleri muhakkak hakikattir: Bu -
gün, Türk mütefekkiri, üzerinde aylarca 
göz nuru dökerek, dimağını yorup yıp -
randırarak ı)rtaya koyduğu eser için yüı 
lirı:ıya alıcı bulamamaktadıı. 

Naclnin, bir tabiin ağzından naklen, 
binaenaleyh en salahiyetli bir kaynaktan 
alarak söylediğine göre, kalem erbabı a
rasında en değerli tanıdığımız Reşat Nu
ri ile Peyami Safa gibi hakikt üstadların 
bir roman mukabilinde aldıkları par:ı 

başka memleketlerde dördüncü sınıf bir 
muharririn tek bir makale ücretine teka
bül etmemektedir. 

Ben bunun sebebini dağınık bir ha1de 
çalışmamıza, aramızda vahdet ve tesa -ı 

l nüt olmamasına hamlediyorum. 
1 Biz, Türk muharrirleri, Babıalideki ta-, 
biler tröstünün elinde fıciz birer oyun -
caktan başka bir şey değiliz. 

:Ozerine gözlerimizin olanca ferini dö
kerek, içine gönlümüzün ve ruhumuzun 
en samimi, en kıymetli duygularını ka -
tarak işliye işliye ortaya koyduğumuz, 
onunla, kadirşinas okuyucularım11.ın nez-
dinde kendimize şöhret yaptığımız bir e
seri, Babıalı caddesinin o insaf nedir bil
mez muhitine götürüp te arzeylediğimiz 
zaman, o gün ekseriya kesemizde bir ek
mek parası dahi bulunmadığını sezen tfi. 
bi, üstelik Türk okuyucusuna da iftira e
derek, istiğna gösteriyor. 1 

Edebiyat, ilim, fen, tıpkı kavun, kar -
puz, patlıcan, domates ve saiı bu makulel 
şeyler gibi kabzımal elinde ziyan olmak
tadır. 

Evet, tabi bir kabzımaldır. Muharrire, 
başı sıkıldıkça ikraz ettiği üç, beş liraya1 
mukabil, giinün birinde onun elinden, en! 
güzel, en kıymetli eserini kapatıverir. 

- Yahu! Biraz insaf!.. Beş lira fazla, 
vermez miı.;ln? ' 

Diye sorduğunuz vakit: 
- Satılmıyor ... Ne yapayım? Okuyan 

yok .. Bunu bile ben hatır için verdim; 
der. Ve böylece size füzuli bir de min
net yükletir. Fakat iş böyle değildir. Mu
harrir, belediye hastanesinde fizyolojik 
sefaletten can çekişirken, tabi bir yan -
dan emlak satın alıp iradını arttınr. 

Bu vaziyetten kurtulmanın yegane ça
resi: tabi s:ıltanatına karşı cephe kur • rini dört açma arı lazımdır. Fak t b h" h . ı· k raz geç ge ır ım mı, ızar opurur, ı vazır arının genç ı erı 

tim. a unun ıç e emmıye ı yo - . k - - . * ç·· k .. b 1 k" . csenı ızgın yagda haşlıyacagırn!» dıye İ ilt de 0 f d Ü . •t . maktır. Frımsada ve daha başka yerlerde 
Dünyanın §imdiye kadar hiç görülme- tuir.b. un kınu u ev en~:si~i 1 t:eşk~r~~ ~ bağınrdı. d ~~ 19ere . ~ or nıvers; e~ın - olduğu gibi, bir (muharrirler birliği) vü-

Jlk b" kild b .. l h 1 b" m ır aş son pe Gaspard, garsonlug·a 13 yaşında i - hen h s~nesın ekt~edzun ° 1anharın cuda getirmcliyı·z. Cumhuri"et hükfune-ır şe e, oy e meç u ır el ta - mektedir:a demiştir. k İ . d b l p . .emen epsı ya va ın en evve aya- . b .. 1 b" .. J 

rafından kanştı - -·········-··········· .. ••••• .... • .. ···-··· .. ·-·- en svıçre e aş amış, sonra arıse .. . . t: oy e ır teşekkulden yardımını esir .. 
Ruzveltln rılnıakta olduğu - rflkmıya mecburdurlar. Milletler için gelmiş, oradan da Londraya Carlton o- t~ go:lerım yu~_uşla~, veyahut mu - gemez. Kendi eserlerimizi kendimiz ba· 

ehllke boruau nu ve Uzak Şark- sür'atle silahlanmak ve tehlikeyi silahlı teline girmiştir. Bu 1900 yılına düş - hıtlerınde en buyuk şohrete ulaşmış - sar, eser sahiplerine yardım eder, ede • 
ta bir istila hare- olarak beklemek zaruret kesbetmiştir. rnektedir. lardır. biyatın da ayni zamanda kıratını yük· 

ketinin ayaklanmış bulunduğunu gören Dünyada tehlike borularını dinllyecek Meşhur misafirlerine dair ihtisasla- Bunlardan, şimdiki hariciye nazırı seltiriz. 
Amerika cumhurreisi tehlike borusunu, kulak ta azalmıştır. Almak istiyen bir rmı da şöyle anlatıyor: Eden, üniversitede iken gayet sükuti B~ fikre öyle sanıyorum ki, meslek • 
bütün nefesile çalmıya başladı. Dünkü tan•fla vermek istemiyen diğer taraf a- - Müteveffa Fransız başvekili Bri- bir delikanlı imiş, o zaman da terte - daşlarımın arasında muarız pek yoktur. 
Son Postada neşredilmiş olan haberlere rasında hırslı bir isteme ve vermeme and, büyük bir politika adamıydı. Av- miz ve gayet itinalı giyinirmiş. Şark li- Onu işte ben ortaya attım. ttzerinde işle-
göre, Bay Roozvelt tarafmdıın Şikagoda düellosu cereyan edip gidiyor. Akdenizde rupada onun kadar fena giyinen kimse sanlannı tahsil edermiş. mek, teşebbüse geçmek onların kudretli 
irudedilen nutuk, yakıra ve korkunç bir ki taarruzlar, bilhassa bu bakımdan mil- yoktu. A . d 

1 
. d"ki kalemlerine muhavveldir. 

• hl"k · b""tü 1 d N k f b ·· del T d" k ki k l"'k" b. ynı sene e mezun ° an şım 1 (Tü" k uh · 1 b" ı·.ıırt) • ı "' ı enın u n mem ekHlerde kapı - him ir; yon on eransı, u rnuca e ar ıeux, ço ze , urnaz a ın ı- . . H . r m arrır er ır ı6• nın teme 
k d d h d .:J d ""ld" ş h ld h . ı· b" d" 1 tt M 1• ,. harbıye nazırı Leslıe ore Belısha da • tın k h . . . 1 .... ra a ar ayanmı§ olduğunu ifade e- ırsını urnurmuş e6 • ır. u a e, er raz pın ı ır ıp oma ır. ese a, eıı - . • . . .aşını a a angımıze nasıp o ursa, o. 

den bir vesikadır. Amerika cumhurreisi, şey kör bir tesadüfün eline kalmış değil nizi bir defa sıktı mı size bahşiş ver - vaktıle meşhur prenslerden bırının tut nun adı istikbalde hürmetle ve minnetle 
dilinin ifade edebildiği ve sesinin yetiş- midir? meden üç hafta pantalonunu ütületir - tuğu odada otururmuş. Kırmızı çiçekli anılacaktır. 
tiği hadde kadar çıkarak, etrafımızı kap- Muhittin Birgen di. , geceliği pek meşhurmuş. d.). 
hımış olan tehlike üzerine dikkati celbe- ...,,... 

Jiyor. cDünyanın milletled bir uçuruma ı S T E R t N A N 
1
. s T E R • l • /ta Le._ 

doğru yuvı:ırlanmak üzeredir. diye, haki- J N A N M A ! 
kati kısaca ifade etmiş olan Bay Roozvelt.) ------··------
bu nutkun:la hiç bir mübalağa yapmış de- Dün fstanbulda çıkan gazetelerden birinde şöyle bir ser- Müjde hoşumuza gitti Fakat herkesçe dört gözle bek.leni- Madam S taviski geniden 
ğildir. levhfl vardı: k d hmin tt· ı.· ·b· ..... akı ı - · 1 •nı"yor 
Dünyanın büyük bir teh!ike karşısın - Elektriğin kilovlltını 100 paradan ödiyeceğimiz gün 

da bulunduğuna artık şüµhe edilemez. uzak dEğildir. 
Bu noktada henüz süpheleri bulunanlar, l S T E R 
Akdeııizdeki son taarruz hadisesinden 
10nra artık bu şüpheyi de bir tarafa bı-

l NAN 

len bugill")Ün ar a aşımızın ta e ı6ı gı ı pea. y n o - ııı;;ıvl~ 

duğuna inanmadık, amma ey okuyucu aen: 

iSTER INAN i\tAI 
Madam Staviski, Paris sulh mahkeme

sine müracaat (•derek m:ninin değiştiril· 
mesi için bir istida verm!şür. Yeniden ev
lene<:eği rivayet oiunmaktadır. 



ve Çinliler 30 top iğtinam 
iki şehri istirdat ettiler 

Kanton şehirlerini 
ettiler 

Japon tayyareleri, Nankin, 
dün de şiddetle bombardıman 

' 1 da Tsangşu ve şimal mmtakasında da 
Londra 6 (Hususi) - Japon tayya -ır _ ' ı d · 

Ç• ~ Potaoşu'yu kıtaatımız Ja.p~n ~r ~n .. g~rı 
:releri, biri sabah ve diğeri öğleden so~r~ ıne manevı almıştır. Japon kuvvetlen ılerı yuruyuş-
olmak üzere Nankini bugün tekrar ıki Yardım yapılacak lt!ri esnasında iki kola ayrılmış bulunu-
'1efa bombardunan etmişlerdir. ") Öğleden yorlardı. 

Bombardıman neticesinde 20 den faz- Cenevre, 6 (Hususı - idi 
,aa Çin tayyaresinin tahrip edildili bildi- sonra ikinci ve son. bir. toplantı y~- 30 top iğtinam edi 
~rilmektedı'r. pan Milletler Cemıyetı Asamblesı, Şanghayda Japonlardan 30 sahra topu 

w • h u kşark komlızyonu tarafından ve mühim miktarda harp levazımı iğti-
İnsan zaviatı olup olmadıgına dair e- za d d.. h nam olunmuştur. Japonlar burada ümit-

nü h' b' · ı· t oktur Çin-Japon ihtilafı hakkın a un a-
z ıç ır ma ~ma y ow• • zırlanmış olan karar suretini kabul siz bir muharebe yapmı~lardır. 

Çın tebligı etmiştir. Kantonun bombardımanı 
Nankin 6 (A.A.) _Çin resmi tebliği: Bu kararda, Japonyanın haksız Canton, 6 (A.A.) - Otuz Japon tay-

Şanghay cephesinde düşmanın son de - olarak Çine karşı hücum ettiği be- ynresi, saat 10.30 da şehir üzerinden 
recede şiddetli bombardı~anla.rına rağ - yan olunarak, Cemiyete aza devlet· çumuşlarsa da bombardıman etme-
men Çin kıtaatı, harikulade bır kahra • ler Çine her türlü manevi yardımda mişlerdir. Bu tayyareler, müteakiben 
manlıkla mevzilerini tamamile muhafa- bulunmağa ve münferiden her tür- şimal istikametine gitmişlerdir. 
za etmektedir. Dün gece Chap~i'de J~ • lü kolaylığı göstermeğe davet edil- İngilizlerin nefreti 
pon kuvvetleri bir kaç defa ılerlemıye mektedirler. Aynca, kararda der- Londra, 6 - Çinde muharib olmı-
~eşebbüs etmişse de göğüs göğüse şiddet- piş edildiği vechile, Çinin mülki yan sivillerin bombardımanını protes-
li muharebelerden sonra her defasında tamamiyetini tekeffül etmek husu- to için dün Canterbury baş piskopo~u-
geri püskürtülmüştür. Keza Japonların sunda anlaşmış bulunan devletler nun rivaseti altında Albert Ha1l'de ya-
tanklarla yaptığı bir taarruz da tar~o • müzakereye çağınlacaktır. pılan t~plantıya binlerce kişi iştirak et-
lunmuştur. Kıtaatın:uz d~~ma~ mevzıle • Asamble reisi Ağahan daha şim- m!ştir. 
:rine el humbaralarıle muessır. b~kınlar diden bu devletleri toplantıya da- Toplantıyı açan başpiskopos, Çinde 
yapmışlar ve ağır zayiat verdırmışler • vet etmiştir. Toplantının Londrada sivil halkın öldürülmesini şiddetle tak· 
dir. yapılması ve Amerikanın da müza- bih etmiş ve bu kıtalin medeniyet dün-

Hava bombardımanı kerelere iştiraki kuvvetle muhte- yP-sında derin bir nefret uyandırdığını 
. - . d" söylemiştir. . 

Japonlar. Chapeı uzerıne çok h~h~r mel ır. Lloyd George, Churchill ve daha bır-
b~r ~ava taa.rruzu yapn:ışl~rdı:· B~:: on tayyaresi Çin tayyareleri tarafından çok İngiliz ricali tezkereler g~ndererek 
bır fılo hep bır anda şehrın uzerıne P . 1 k d .. -rülın- r·r toplantının hedefinde tamamıle rnuta-
b 1 b ıtmışlardır Vuhie ve Nan- takıp o unara uşu uş ~ · . . . l d" 

a arını oşa · . . . . Tsinpu cephesinin cenup mıntakasın- bık bulunduklarını bıldırmış er ır. 
kin de bombardıman edılmıştır. Bır Ja- •••••• • •• • • • •• • ••••• • •• ·--••• • • • • • • • •• • • •• • • • • ••• • 

~.................. 1 _ .............................. : ... : .............................................. ; .... : .... ·-·- .. .. .. Ara Bir kadın aşıkı i e 
Kudus muftusunun P birleşerek 
hükümdarlarına telgrafı kocasını öldürdü 

İzmir, 6 (Hususi) - Menemenin 
Çavuş köyünde misline ender tesadüf 
edilir bir cinayet olmuştur. 35 yaşında 
3 çocuklu Zeliha adında bir kadın aşı
ğile birlikte yaşamak için onunla bir
leserek kocasını öldürmek için bir p18n 
h;zırlamış ve kadının aşığı Hasan ta
rafından kocası Necib beyninden yara
lanarak öldürülmüştür. 

Kudüs, 6 (A.A.) _Kudüs müftüsü
nün Arab hükümdarlarına birer telgraf 
çekerek Filistin hükfunetin~~ .. alınan 
tedbırleri bildirdiği ve bu hukum~daı: 
ları Filistin Arablarına ~arşı adal~~ı 
yeniden tesis etmesi için Ingil~~re hu
kıimeti nezdinde derhal teşebbuste ~u-
Junmağa davet ettiği söyle~ek:e~!~-

Müftünün müracaat ettıgı huku 

Kral Gazi, Kral İbnissuud ve Ye
men'deki imam Yahya. 

Cumadan sonra Arab gazetelerinde 
çıkan tefsirlerde hükumetin bu hare
ketine rağmen Arab meselesinin m~s
taceliyetini muhafaza etmekte oldugu 
ve adalet dairesinde halli lazımgeldiği 
.kaydedilmektedir. 

Gazetelerin umumi tonu mutedildir. 
darlnr şunlard~ı:r::_ _______ ,..,... __ """.:" ____ -_:-: 

Amerika büyük kararlar arifesinde 

Kadın ve aşığı yakalanmışlardır. '.ki
si de ağır cezada muhakeme edilmek 
üzere izmire getirilmişlerdir. 

(Ba.c: tarafı 1 inci sayfada) .. 
· 1 göre meclısın 

Salahiyettar mahfel erelt' nutkunda 
d Ruzve ın 

bu toplantısın a, . k den fiile çı-
. . fikirlen ·uvve 

derpış edılcn . h. kararlar 
karacak mahiyette bazı mu ım 

Başvekalet Vekili 
Osmanlı Bankası umum 
Direktörünü kabul etti nun tanımamakta olan devletlere kalıp 

kalmıyacarrı sualini sormakta olan sulh-
c; Ankara, 6 (Hususi) - Şehrimize gel-

perver milletler, bedbinliğe düşmek ü -
mis olan Osmanlı Bankası umum di-

zere idiler. Şimdi yeni dünyadan salli - r<>ktörü B. Garelli bugün mali mehafil 
hiyettar bir ses, onlara biraz ümit ge • 

erkfınile baz:ı görüşmeler yapmış ve 
tirmiştir.. B kA k" c ıaı 

W h. t 6 (R t habı'rı·n • ög~ leden sonra aşv alet ve ıli e as ıng on eu er mu 
Tefsirler den) _ Gazetelerin ekserisi Ruzveltin Bavar tarafından kabul edilmiştir. 

·) Amerika cum - Garclli bu akşamki ekspresle İstan-

verilecektir· 

Londra 6 (Hususı - d .. le- nutkunu Japonyanın Çindeki harekatını bula do··nmu··ştür. 
· · zveW" dün Şıkago a soy b h b" t• A e hurreısı Ru .,. b"t'' Avrupa mat _ tak i mahiyetinde ve ınne ıce m - ------

d"ğ' ühiır. nutuk, u un ıA r.ikanın Milletler Cemiyeti tarafından bu Irak Jlaricı·ye 1Hazırı ı ı .m . • • mahfellerde derin bir a a- k ı ~ı 
bua tıle sıynsı ti' tefsirlere yol bapta icra edilecek her hangi bir hare c- D .. . I ti 
ı~a uyandırmış ve harare ı te müzaharet edeceğinin bir işareti ad - un gı 

t detmektedirler. Ankara, 6 (A.A.) - İrak Hariciye 
açnuş ır. hk' "k saat süren T .. d" . 

Kabinenin bu saba
1 

~leıl 1 vaziyetten Berlin 6 - Ruzveltin Chicagodaki nut- Veziri Ekseli'ıns evfik Essuvey ı, t>U 
toplantısında, beyne mı ··zakere e _ ku hakkında tefsirlerde bulunan Corrcs- aksamki Toros ekspresine bağlanan hu-
başka Ruzveltin nutku da mu pondance Diplomatique Et Politique ga- su~i bir vagonla, memleketine dönmek 
.1·1 · t• zetesi ezcümle söyle yazmaktadır: u·· zere Ankaradan hareket etmiş ve is-
uı mış ır. " matbuatının • ·· 

Nutuk hakkında dunya d . cRuz\elt, sureti umumiyede cMuahe- tasyonda Hariciye Vekili Tevfik Rüştu 
.1 . ·· d'"gu~" mütalealar şunlar ır. delerin kudsiyetinden> bahsetti. Fakat Aras ve Hariciye Siyasi Müsteşarı Nu-
ıı. erı sur u . . bu nutkun .. k 

Londra gazetelerı, bılhnssa b b. t ve- hangi muahedelcrin beynelmilel ahlaka man Menemencioğlu ile hariciye yu -
cbeynelmilel huzursuzluğa se e 1.r~etle _ ·.ıygun olduklarını tasrih etmedi.> sek memurları ve İrak elçiliği erkanı ve 
ren memleketleri sulhu seven :ı m ge- Tokyo 6 - Hariciye nt'zareti namına emniyet direktörü tarafından uğurlan
rin karantinaya tabi tu~maları. z~t et _ söz söylcmeğe salahiyettar bir zat, Ruz- ,mıştır. 
leceği fıkrasına ehemmıyetle ışar veltin nutku hakkında tefsirlerde bulu- d 1 t b 1 ld" 

Bu, bizde olamaz 1 
Nevyork, 6 (Radyo) - Brodvay'da 

bir gangster çetesi bir kuyumcu mağa
zasına hücum etmiştir. Zabıtanın oto
mobilli imdad kuvveti hadise mahalli
ne çetenin firarından bir dakika son
ra yetişmiştir. 

* Bu, bizde olamaz! 
Londra, 6 (Radyo) - Lord Nufficld 

Cfnubi Afrika hastanelerinde cerrahi
nin tekemmülatına sarfedilmek üzere 
(600.000) Türk lirasına muadil olmak 
üzere 100.000 İngiliz lirası hediye et
miştir. 

* Bu, bizde olamaz! 
Londra, 6 (Radyo) - Bu yıl Cenubi 

Afrikadan fazla mikdarda muz geldiği 
için İngilterede perakende fiatı beheri 
için bir cpeni• ye c60ıt paraya düşmüş
tür. 

* Bu, bizde olamaz! 
Liyon, 6 (Radyo) - Henüz hüviyeti 

anlaşılamıyan bir adam bir taksi oto
mobiline binerek şehre yakın bir kö
yün adresini vermiş ve bir defa şehir
den dı~arıya çıkıp da ıssız bir yere gel
diği zaman arkadan ateş etmek sure
tile şoförü öldürmüştür. Cinayetten 
k1sd biçare şoförün cebinde bulunaca
ğı tahmin edilen birkaç kuruşu almak
tan ibarettir. 

* Bu, bizde olamaz! 
Faris, 6 (Radyo) - Son 6 ay içinde 

hususi şahıslara satılan kil~ük turizm 
tayyarelerinin sayısı 300 Ü bulmuştur. 
Bu tayyareleri satın alanlar ekseriyetle 
25 ile 35 yaşı rasında bulunan zengin 
gençlerdir. ------------
Yün ipliklerinin 
G\imriik resimleri 
Ankara, 6 (Hususi) - Genel idha

lat rejimi kararnamesinin gümrük res
mini indirme hükmünden gümrük ta
rifesinin 102 nci numarasına dahil yün 
ıpliklerinden 20 numaradan ziyade in
celikteki çift ve daha ziyade katlı ip
liklerin de istifade edeceği hakkında 
Gümrükler Vekaleti alakalılara bir ta
mim yapmıştır. 

Elbise patronları 
Ankara, 6 (Hususi) - Dikiş veya 

elbise patronlarından alınacak resimler 
hakkında gümrüklere bir izahname 
gönderilmiştir. 

~-----

Profesör Pittard Ankarada bir 
konferans ·veriyor 

Ankara, 6 (Hususi) - Tarih Kurul
ta vına iştirak etmiş bulunan Profesör 
Pi~ttard cuma günü Halkevinde Mede
niyetin menşeleri mevzulu bir konfe
rans verecektir. 

11-Sabahtan Sabaha: 

~E 
Amerika nihayet ilk 
ciddi ikazını yapıyor 

Yar.an: Selim Ragıp F.dlleç 

l"R\ ünkü Son Postanın birinci say
ll::::/I fasında Amerika cum.hurreim 

Rooseveltin Şikagoda, elli bin dinleyici 
huzurunda iradettiği nutkun radyodan 
alınmış bir hülfısası vardı. Diğer hiç bir 
gazetenin kaydetmiye muvaffak olama
dığı bu haberi, öğleden sonra ajanslat1 
teyit ettiler ve nutku tefsir eden gazete., 
lerin bir çok mütalealarını bildirdiler. 

Amerika cumhurreisi, on beş günden· 
beri istirahatte idi. Bundan istifade ede
rek dünya ahvali hakkında teemmülo 
varmış. vaziyeti gözden geçiriyordu. İs
tirahatgahından ayrılır ayrılmaz, ilk işi 
adeta ayağının tozile bu nutku irad etmeıı 
oldu. 

Bn.tı Avrupa gazetelerinin de kaydet· 
tikleri gibi M. Roosevelt'in bu nutku A· 
meıikanın Cemiyeti Akvama gireceği 

manasına alınmamalıdır. Bu nutuk, de
mokratik bir idarenin başında bulunan 
bir devlet adamının, bu nevı rejimlerin 
uğrıyageldikleri taarruzlardan duymu~ 
olduğu bir nevi isyan tezahürüdür ve 
bittabi şahsi anlamda da telakki olunma, 
malıdır. 

Son zamanda Uzak Şarkta Çinle Ja· 
ponya arasında muharebe b:ışladı. Fakat 
bu muharebe ilanı harpsiz patladı. Son· 
ra, İspanyada dahili bir mücadele bai 
gösterdL İdeoloji bakımından alakadaı 
bir takım memleketler de karşılıklı ola· 
!ak İspanyada cephe aldılar, bazıları bu 
tarafa, bazıları da diğer tarafa yardım et. 
tiler ve ediyorlar. O suretle ki devletler 
arası hukuk namına ortada bir şey kal
madı. Derken Akdenizdeki malum em• 
niyetsizlik hasıl oldu. 

M. Roosevelt diyor ki ortada bir takım 
memleketler vardır. Bunlar kuvvete mü· 
racaat ederek istediklerini tahakkuk ettir 
mek istiyorlar. Bu yüzden bir takım maz
lum milletlerin hakkı ayak altına alını .. 
yor. Cezasız kalan mütecavızlcr ise, gün 
geçtikçe cür'etlerini arttırıyorlar. Bugün 
Çin ve İspanya ise, yann da Amerika bu 
nevi bir tecavüze maruz kak.bilir. Bu se
beple şimdiden hazırlanalım. 
Hazırlanalım, kelimesinden maksadı 

hı:ın silahlanmak, hem de demokrat 
memleketlerle fikir beraberliği ederek 
mütearrız taraflara müşterek cephe ala
lım, demektir. İdeolojik dava, bu suretle 
ve bütün şümulile kendini göstermiş olu· 
yor. Düne kadar yalnız Avrupaya inhisar 
eden ideolojilerin zümreleşmesi, bugün, 
içine Amerikayı da almak istidadını gös· 
teriyor. Daha doğrusu Am~:ika, ideal be· 
raberliği olan Avrupa milletlerine elini 
uzatıyor. Halbuki, şimdiye kadar bu el, 
fütiyatla ve itina ile gerı çekilmekte 
idi. Demek oluyor ki düne kadar bir kı· 
sım devletlerin diğerlerine karşı mütear
rızanc bir siyaset takip ettiklerini görü
yorduk. Bugün, karşı tarafın zümreleş-

(Devamı 11 inci sayfada) 

Harp edebiyatı 
Geçm gün bir Japon harp tebliğini ajanslar şöyle verdiler: 
cŞimdiye kadar Şanghay muharebelerinde Japonların zayiatı 1893 ölü ve 

5693 yaralı. Buna mukabil Çin zayiatı kestirme 20 bin ölü, 30 bin yaralı.> 
Hakikati söylemekte hiç merhameti olmıyan rakamlar bile edebiyata gi

rince lastik gibi uzanıp kısalmak hussa:;ı gösteriyor. Japon tebliğindeki kesirli 
rakamlara dikkat ettiniz mi? Ölüler 1893 tür. Yani o kadar kat'i bir hesapla 
çıkarılmış, ölenler birer birer sayılmış .tti mcselfı Çinliler gibi top yekO.n yirmi 
bin değ•l, 1893. 

Hani bazı mağazalar camekanlarına eşya fiatlannı gösteren etiketler ko -
yarlar :!'vıesela bir çorabın üstünde 95 yazılıd:r. Neden 100 değil de 95. Bu 
hiç şüphe yok 100 rakamının ilk ham1ede duyurduğu yüksek ifade kudreti-

mektedirler. . Amerikanın narnk demiştir ki: Vehap Un s an u a ge 1 
Times gazetesı, bu nutku t _ cDünyn bütün beşeriyet için halkedil- İki scnedenberi Pariste fuıbol oyna -

cihan siyasetini aksettirir mahiyettn. e miştir. Servetler, milletler arasında gay- makta olan İzmirli Vehap dün sabah İs-

dir. Halbuki 95 yüzden eksik. Amma ne kadar eksik. Onu hesap etmiye gel· 
mez. BöyJe bir kesirli :fiata itiraz dn edilmez. Çü:ıkü derhal size şu cevabı 

verirler: 
- O kadar ince hesap yapılmıştır iti bu ancak sermayesidir. '\le siz liranızı 

verirken yüz lmruştan eksiğine mal almış olmnktan g(•len bir emniyet ve lfıkki etmemektedir. ri müsavi bir şekilde taksim edilmeğe fanbula gelmiştir. 
Bir ihtar . devam edildiği müddetçe sulhu idame et- Spor tec:kilatı Vehabın Pariste bulun-

. d' or ki" "" 1 ğ Fransızca Le Jour gazetesı ıy . mck güç lacaktır. duğu zaman profesyonel olarak ça ıştı ı-
cBu nutuk sulhu ihial etmeğe ç~l~hn Faris, 6 (A.A.) - Reisicumhur Roos· nı kabul etmiştir. Bu itibnrla da Vehab· 

' w pılmış bır 1 - ı d ı- 1 k oynı <!cvletlere açıktan açıga ya .. e ka _ veltin nutkundan bahseden Temps ga- İzmir takım arın a ama or o arn • 
tardır. Bu nutuk, 1919 dan bu~ etmi zetesi diyor ki: yamıyacaktır. _ . 
dar Birleşik Amerikada teşekkü~ ımuş Reisicumhur Roosveltin bu sözleri, Şişli klübü Vehaba rnuracaatla kendı-
bütün hükumetlerin hattı har~keti ~ ~ bundan yirmi sene evvel, Amerika Bir- sile bir anlaşma yapmağı teklü etmiştir. 
olan tam bitaraflık siyaseti ıle alaka:> lcşik Devletlerinin umumi harbe işti- Yapılan teklife göre, Vehap, Şişli ta~~ -
kesmektedir. rakinden pek az evve1 Wilsonun yaptı- ınında maç yapacak ve haftanın bazı gun-

Epoque gazetesinden: . w beyanatı hatırlatmaktadır. Ieri de oyuncuları çalıştıracaktır. 
cSon sö:.ı:un kuvvetten başka hır .ka - gı 

sevinçle geri kalan çeyreği bir banka çeki gibi cebinize yerleştirirsiniz. Bun
lar psiltolojik kanma ve kandırma fantezileridir. 

'ficarPttc pek revaç bulan bu rak•un manevcast şimdi böyle haııı bilan -
çolarınoa yapılıyor. Muhasımların re~rni tebliğler.ne dikkat ediniz. Kendile
rine a:1 raporlarda kılı kırk yararcasına çıknııbr.ış hissi veren rakamlar, 
düşma:. zayiatını bildiren yekunlarda yuvarl:ık ve şişkin hesaplar görürsü
nüz. Yüz binlerce insanın çarpıştıkları bir rengamede 1893 ölü verdiğini 
söyliyc'l Japon karargahında her halde pek z •k: ve edebiyat mt'raklısı er-
kanıharpler var. Hürhan Ca1ıit 



4 SaJfa 

İstanbul dün kurtuluş 
bayramını candan 

tezahüratla kutluladı 

Geçit resminden bir inttba 

Dün lstanbulun kurtuluş bayramı can tırılan bir çelenk şehir namına kon
dan tezahüratla kutlulanmıştır. Dün- muştur. 
kü nüshamızda yazdığımız gibi Sultan- Bunu müteakiben, gençlik namına 
ahmed meydanında toplanan mekteb- Üniversiteden bir genç, şehir namına 
ler ve resmi teşekküllerle esnaf birlik- da şehir meclisi azasından avukat Ce
leri, saat on buçukta Taksime kadar malettin Fazıl birer nutuk söylemişler-
bir yürüyüş yapmışlardır. dir. 
Yürüyüş çok muntazam olmuş, alay, Bundan sonra, yürüyüş kolunda ve 

sırayla, tramvay caddesini takiben müzikle merasim geçişi başlamış, ge
Taksime gitmiş, Taksim meydamnda çişi tamaınlıyan kıt'a ve müfrezelerle 
her zümre kendisine tahsis edilen yeri ınektebler, Pangaltı, Taşkışla yollarile 
almıştır. Taksim meydanında yapılmış ve Tarlabaşı caddesi tarikile garnizon
olan bir tribünde de, İstanbulda bulu- la~~na gitmek üzere ayrılmışlardır. 
nan saylavlar, vali ve belediye reisi, Oğleden sonra saat 16 da da beledi
~ehir meclisi azaları, generaller v~ yük- ye reisi ve şehir meclisi izasile cemi
sek rütbeli zabitler, adliye ve mülkiye yetler mümessilleri ve parti başkanla
rüesası, belediye, Üniversite ve maarif rından seçilen bir heyet İstanbul komu
erkanı, matbuat mümessilleri, parti tanlığını ziyaret, halkın orduya şükra
başkanları, hayır ve meslek cemiyetle- mm arzetmişlerdir. 
ri rüesası, banka direktörleri, imtiyazlı Gece Taksim meydanında ~ehir Ban
şirketler ve esnaf cemiyetleri reisleri dosu milli havalar çalmış, saat 20.30 
yer almışlardır. da, ordu şerefine, İstanbul vali ve be-

Bundan sonra, abidenin yanındaki lediye reisi, Perapalasta bir ziyafet 
bayrak direğine merasimle bayrak çe- vermiştir. 
kilmiş, bu merasime yedek sübay oku- Bütün Halkevlerinde de müsamere
lu ile 33 üncü tfun müzikası İstiklal ler tertib edilmiş, temsiller verilmiştir. 
marşını çalarak ve söyliyerek iştirak Bütün şehir, gündüz bayraklarla, ge-
etmişlerdir. ce de elektriklerle donanmış, her taraf-

Bayrak merasimle direğe çekildikten ta şenlikler geç vakitlere kadar devam 
sonra abideye belediye tarafından yap- etmiştir. 

Arjantinde 200 bin 
Türk tebaası var 

BON POSTA Birineiteşrin 7 

Bir adam boşamak üzere olduğu 

B
. d . . kansrnı aşıklle yakaladı 
ır a am kardeşını 

b
• d d ' Kıskanç adam hem karısını, hem de karısının dostunu 
ır . a am a vurdu, ikisi de hastahaneye kaldırıldı 

Y
eg"' enin• d Evvelki gece Nişantaşında bir cina- Mehmetli gi'1ice eve almışt~r. Müte• 

1 vur u yet olmuş, bir tramvay biletcisi, bir madiyen gizli gizli kansını takib eden 
Galatada Karabaş mahallesinde Fe- müddettir ayrı yaşadığı karısı ile ka- Yaşar da bir müddet sonra eve gelmiş, 

randa sokağında 46 numarada oturan rısının aşığını bıçakla ağır surette ya- cebindeki anahtarla kapıyı açmış, usul 
terlikci Kadri ile kardeşi 30 yşlarında ralamıştır. Hadise şudur: usul yukarı çıkıp birdenbire oda kapı .. 
Bolpaça naınile maruf arabacı İsmail Nişantaşında Meşrutiyet mahalle- sını açarak içeriye girmiştir. Bu vaziyet 
arasında bir kavga çıkmış, İsmail, Kad- sinde Birinci Ayazma sokağında 7 nu- karşısında Zehra ile dostu Mehmed şa· 
riyi karnının sağ tarafından tehlikeli marnlı evde oturan tramvay bfletcisi şırmışlar, Yaşar hiç tereddüd etmeksi· 
surette bıçakla yaralamıştır. Yarah Yaşar karısı Zehra ile bir müddetten- zin bıçağını çekmiş ve evvela Mehme· 
Kadri hastaneye kaldırılmış, İsmail ya- beri dargındır. Ayrılmak üzere biribir- de, ondan sonra da karısı Zebraya sal· 
kalanmıştır. }erini mahkemeye de vermişlerdir. Bir dırmıştır. Yaşar, her ikisini de muhte-

Gene Galatada Karabaş mahallesin- taraftan muhakemeleri devam ederken lif yerlerinden yaralamış, biraz sonra 
de oturan Mehmed, o civarda Kasab ' feryada yetişen polis memurları tara· 
sokağında oturan amcazadesi Talibin Yaşar diğer taraftan da başkasTıe müna fından elinde kanlı bıçağile yak::ılan
bakkal dükkanına bir kadın kapamış- sebette olduğundan şüphelendiği karı- mıştır. Yaşar suçunu itiraf etmiştir. 
t T 1

.b b h b sını takibe başlamıştır. Bir müddet son-. ır. a ı unu a er alınış, dükkana Yaralılar sıhhi imdad otomobilile Şiş-
giderek Mehmedi bıçakla karnından, ra da, karısının, İnhisarlarda çalışan 1i Çocuk hastanesine kaldırılmış'ardır. 
muhtelif yerlerinden ağır ve tehlikeli Mehmed isminde birisile düşüp kalktı- Mehmedin yaraları çok ağır ve tehli
surette yaralamıştır. Yaralı hastaneye ğını öğrenmiştir. kelidir. Yaşar, bugün :ıdliyeye veıi:e-
kaldınlmış, bakkal Talib yakalanmış _ Nihayet evvelki gece, Zehra, dostu cektir. 
tır. 

Hadiseye muddeiumumi muavinle
rinden Feridun 'Bigana vaz'ıyed etmiş
tir. Tabibi adil Salih Haşim de dün has
taneye giderek yaralıyı muayene et
miştir. 

Arabacılık günün 
En karlı işi oldu 
İptidai şekilde seyyar satıcılığın kal

dırılması üzerine vesaitsizlik yüziinden 
bale gelen yaş meyva ve sebzenin satı
lığa çıkarılamamakta olması müstahsi
li müteessir etmeğe başlamıştır. Hale 
her gün gelen sebze ve meyvalar mey
danda durmaktadır. Yaş meyva satan 
seyyar satıcıların yekfuıu İstanbul şeh
rinde aşağı yukarı üç bin kadardı. Bu 
mjkdarın 500 kadarı iptidai şekilde 
seyyar satıcılığın kaldırılması üzerine 
memleketlerine dönmüştür. Seyyar sa
tıcılardan memleketlerine dönenler her 
gün çoğalmaktadır. 

Hal kabzımalları satış azlığı yüzün
den rneyva ve sebze müstahsillerine 
İstanbula az mal göndermelerini bil
dirmiş olduklarından iki gündür hale 
gelen sebze ve meyvalar her günkün
den yüzde kırk nisbetinde azdır. Buna 
mukabil bu mikdarın da bir kısmı her 
gün halde kalmaktadır. Son iki gün
dür halde ayva satışı hiç olmamış, ay
valar çürümeğe yüz tutmuştur. 

Sabah pazarları henüz kurulama
maktadır. 

Yük arabaları ücretlerini artırmıs
lardır ve arabacılık günün en karlı ~i 
haline gelmiştir. Birçok müesseseler el 
arabaları yaptırmak zaruretinde kal
mışlardır. --------
Avusturya Merkez 
Bankası DirelıtlJriJ 
Şehrimizde 
Avusturya Merkez Bankası direktö

rü Doktor Viktor Kiemberck bu sabah 
ekspresle şehrimize gelmiştir. Bu ak
şam Ankaraya gidecek olan Avustur
yalı direktör Merkez Bankası umumi 
müdürü Salahattinle görüşecek, hükfı
metimizle muhtelif temaslar yaptıktan 
sonra tekrar İstanbula gelecek, Üni
versite konferans salonunda beynelmi
lel tediye politikası mevzulu bir kon
ferans verecektir. Bay Viktor Kicm
btrck müteakıben memleketine döne
cf'ktir. 

Dolmabahçe tarih sergisini 
ziyaret şartları 

Askerliğe davet 
Eminönü yabancı askerlik şubesinden: ts

tanbuJcıa bulunup ta Eminönü yabancı şu
besinde kayıtlı bulunan ve şimdiye kadar 
sevkedilmlyen yabancılarla Emi ·· .. F tlh ve E _ nomı, a 

yup mıntakalannda oturan bilumum 
yabancı şubelerine mensub erlerden aşağıda 
doğumları gösterile~ erlerin 937 blrlnclteş
rl~de sevkleri yapılacaktır. 

- Şimdiye kadar askerliğe çağırılmamış 
olanlar. 

2 - Çağırıldığı halde sıhhi ve kanuni se
beblerle geriye bırakılanlar. 

3 - Evvelkl cclblerde askere çağırıldığı 
halde .gelmfyerek bakaya kalmış ve yahut 
geç nufusa kaydedilmiş ve yaşıtıarlle mua
yeneye gelmiyerek yoklama kaçağı kalmış 
ve bilfthare şubeye gelerek muayeneleri ya
pılmış ve henüz askere sevkedilmeınlş olan
lardan: 

316 dan 329 Cdahll) doğumlulanna kadar 
piyadeler. 

316 dan 331 (dahil) doğuınlularına kadar 
topçu, nakliye, süvari, demiryolu, istihkam, 
muhabere, hava, mızıka. 

316 dan 332 Cdahll) doğumlularına kadar 
deniz, Jandarma, gümrük, orman koruma 
eratı ile üç ay ve daha ziyade hava tebdllf 
alarak şubeleri emrine giren muhtelif do
tumlu ve muhtelif sınıflara ayrılmış erat 
sevkecüleceklerdlr. 

Bunlardan: 
Denlz erlerinin şubeye toplanma günü 

15.10.937, bedel 14.10.937 akp.mına tadar ka
bul olunur. Bu tarihten sonra bedel kabul 
edilmez. 

Deniz sınıflarından gayri sevkedllecek di
ğer sınınann ıubeye toplanma günü 2110.937 
olup 20.10.937 akşamına kadar bedelle~! ka
bul edllir. Bu tarihten sonra bedel kabul e
dilmez. Alakadar bu doğumlulann nüfus 
cüzdanları ve lkametgAh senedlerlle ıube e 
müracaatları ilan olunur. Y 

* Bf!şiktq Askerlik Şubesinden: Evvelce ya-
pılmış olan gazete ilanlarında silAh altına a
lınacağı ilan ed.~lş olan sınıf ve doğumlu
lardan topcu, suvari, istihkam, natllye, mu
habere, hava, müzlka, demiryolu sınıflarına 
mensup eratın 21/1 lnclteşrin/937 günü ter
tlb edildikleri birliklere sevkedlleceklerlnden 
tayin edilen bu günde şube merkezine gel
meleri, gelmlyenlerln askerlik kanununun 
pek ağır olan 86 ncı maddesi hükmüne göre 
askeri mahkemelere verilerek hapis cezasl
le cezalandırılacaklardır. Gene bunlardan 
bedel vermek isteyenlerin bedelleri 20/1 ın
clteşrln/937 günü akşamına kadar kabul e
dllecektır. Bundan sonra bedel kabul edlle
mlyeceğl llAn olunur. 

ikamet tezkereleri değiftiriliyor 
Polis merkez ve nahiye komiserlikle

rjnden ecnebilere verilmiş olan muvak
kat ikamet vesikalarının birkaç gün
denberi Emniyet Dördüncü Şube Di
rektörlüğü tarafından tebdiline başlan
mıştır. 

Beylerbeyinde yangın 
Beylerbeyinde Bürhaniye mahalle

sinde Karaağaç caddesinde inekci Meh
nıedin 33 numaralı sigortasız ah~nb e
vinden yangın çıkmış, ev tamamen yan 
dıktan sonra söndürülmüştür. Yangı. 
nın, Mehmedin karısının odada bırak
tığı mangaldan sıçrıyan kıvılcımdan 
çıktığı anlaşılmıştır. 

Bir yangın başlangıcı 

Kapalıçarşıda Aynacılarda Hüsevin 
Hilmi ve Süleyman Sırrı biraderl~rin 
kwnaş mağazası atölyesinde masa al
tındaki talaş ve pamuk parçalarına a· 
t:lan sigaradan yangın çıkmış ve etrafa 
sirayetine meydan verilmeden söndü
rülmüştür. Mağazanın 1 5 bin liraya si· 
gortalı olduğu anlaşılmıştır. 

Dün Beşiktaşta bir bina çöktü 

Beşiktaşta Abbasağa mahallesınde 
Yıldız cadde~de Dimitri isminde bir 
Ruma aid olan üç katlı ahşab büyük 
bir konak dün birdenbire büyük bir 
gürültü ile çökmüştür. Bina bir müd
dettenberi boş olduğu için nüfusca ka
za olmamıştır. Binanın, son yağan yağ
murların tesirile çöktüğü anlaşılmıştır. 
Belediye, ileride muhtemel bir kazanın 
önüne geçmek üzere binayı tamamen 
yıktırmıştır. 

f~ll~~llll~' İstanbul Belediyesi 
qtJ~ Şehir Tiyatrosu 

llllıll 1 saat 20 - 30 da 

DRAM: 

KURU GÜRÜLTÜ 
3 perde 16 Tablo 

Yazan: Tnrkçesi: 
Shakespeare M. Şnkrll 

OPERET: 
Saat 20 - 30 da 

T O K A 
5 perde 

Yazan: 
Edvar Burde 

Pazar gllnleri 

komedi 
'l'Orkçesi: 

Fikret Adil 
15.30 da Matine 

•RTUtiRUL SADi TEK 
Bu gece (Yeşi,köy) 
Yann gece (Heybeli) 
Cumartesi gecesi <Bn
yükdere) tiyatrolarında 
(ERKEKLER 

Birkaç gündenberi limanımızda bu
lunan (Presidente Sarmiento) Arjan
tin mekteb gemisinin kumandanı Erik 
Lund, dün öğle üzeri, İstanbul matbu
at mümessilleri şerefine gemide bir 
kokteyl partisi vermiştir. 

yeni Türkiye ile Arjantin arasındaki 
mevcud dostluk, herhangi bir maddi Türk T&rih sergisi genel direktörlü -

Ecnebilerin 20 teşrinisani tarihine 
kadar Emniyet Direktörlüğüne müra
caat ederek harcını verip yeni ikamet 
tezkerelerini almaları icab etmekte
.dir. 

(40) ından sonra 
azarlar) 

Şehrimizdeki Arjantin genel konso
losu Linares'in de hazır bulunduğu bu 
kokteyl partisi pek neş'eli ve samimi 
bir hava içinde geçmiştir. Matbuat ha
yntından yetişmiş olan general konsolos 
Linares, da,·etlileri selfımladıktan ve 
İstanbul gazetelerinin Arjantin mekteb 
gemisine karşı gösterdikleri alfıkadan 
dolayı tec;ekkiir be\ an ettikten sonra, 
'l'ürk-Arjantin münasebatından bah
sctnı 's ve demic:tir ki: 

- B:.iyük Şef Atatürk"ün j"arattığı 

gaye ve endişeye müstenid değildir. Bu ğünden tebliğ edilmiştir: 
dostluk, birbirinden pek uzak iki ·nille- cDolrnabnhçe sarayındaki Tarih ser • 
tin yekdiğerine karşı beslediği samimi gisi 7 /10/937 den itibaren 10 dan 16 ya 
tukdirin bir ifadesidir. - kadar cumartesi, çarşamba günleri mek-

Geminin kumandanı da şu malıima- tcplere, diğer günler de halkın ziyaretine 
tı vermiştir: ft:ıhsis olunmuştur. 

- Arjantinin muhtelif şehirlerinde Ziyaret kartları her gün öğleden ev • 
200 bin kadar Türk vardır. Yalnız Bu- vel Topkapı sarayı müzesi ve öğleden 
enosayresde meskun Türklerin sayısı sonraki zıyaretler için de Asarıatika vı 
30 binden fazladır. Arjantindeki Türk- Ayasofya rnü!eleri kapılarında verilmek
ler ekseriya ticaretle meşguldürler. tedir. İstiyenler kartlarını bir gün evve
Bunların arasında büyük servet 5ahibi Jinden alabileceklerdir. 
olanlar da vardır. Mekteplerin ziyareti için kültür direk-

Memleketimizdeki Türkler çok çalış- törlüğü ayrı bir program tertip etmiştir. 
kan, faziletli ve hükumet kanunlarına Talebe kendilerine tahsis olunan günde 
riayet eden bir unsur olduklarından çok t0plu olarak tarih öğretmenlerinin re -
sevilmişlerdir. l foka ünde sergiyi gezebileceklerdir.• •-----~ bGyük bir IİDema 

11 Birinci Teşrin ı 935 de 

S 1 TM EM 1 Ş S EN FO N l'yi 
göstermiş olan 

S 0 M ER SINEMASI 
11 Birinci Teşr:n 1937 de 

MANYA WALEWSKA 'y 1 
Mevsimin birinci s'.lperfilmini gös· 
terecektir. Umumun takdir nazarıııı 

celbedecek olan bu şaheser J 
hediyesi olacakbr. 



... Birincit~ SON POSTA 

Merdivenli kuyu suyu ı Bigadiç cinayeti 1 

M . k ) k Failleri 1 
Malatya şehri iki yılda 
tanmmıyacak kadar değişti anısaya a ıtı aca Bulundu 

Ofa.nlıa 

Manisa (Hususi) _ Manisanın eski pılmaktad~~· Cumhuriyet caddesi asfalt 

adı Kızılb.isadır. Şehrin kendi adını ta-ı Jöşenec~kcı~. . 
ııdığı geniş bağlık ve bahçelik ovası Ma- Bele~yenın bulund~ğu bına. da yıkı
nisa dağının eteğindedır. Yazın kayalık- !arak bır meydan haline g~tinlecek ve 
'ara akseden hararet şehir içinde oturu- Atatürk he~keli konacaktır. 
l:unıyacal~ bir vaziyet ihdas etmektedir. Halen ıehir~e yapılma~ma baılanan 
Bu nıe·vsimde bütün halk bağ ortalarına d<ıha birçok iı.er de kısa bir zamanda ik
Çekilirler. Şehrin Kiraz ve Sultan yayll- mal eclilec~k ve fehir bir kat daha gü

Balıkesir (Hususi) - Bigacliçte bi· 
tarlada Boşnak Hatice f.s:ntinde bir kadı 
nm boğulmu; ve parçalanmıi cesedi bu· 
lunmuştu. Cinayetin faili n:eÇP.uldü. Mu
allim Naıifin kızı tilterin katillerini 
meydana çıkaran ve eskiden İstanbul vr 
Ankarada cinayet masası lcomiserlikleri
ni yapmıi ol.an iki nahiye müdürü bu 
cinayetin faiJJerini bulmaya da memur 
eclilmişler::.t Her iki nahıye müdürü kı
~a bir tahkikat sonunda <'ma}'eti örten 
esrar perdesini yırtmaya Vf' cinayetin 
faillerini meydana çıkarmaya muvaffak 
olmuşlardır. 

Tahkikatın verdiği neticeye göre katil, 
Vehbi ism:.ııde bir adamdır. Boşnak Ha
tice de Vehbjnin metresidir. Vak'a gece
si Vehbi .Boşnak Hatice ilt! Haticenin ev 

sahibi Ayşeyi yanına almış ve parka gö
türmüştür Parkta aralarında kıskınçlık 
yüzünden kavga çık.mı§, Vehbi Haticeyi 

boğarken Ha~aıı ve Dlaver isminde iki 
kişi daha gelmiş, bunlar da suça iştirak 
etmişlerdir Hatice boğulduktan ı:ıonra 
paraları alınmı§, soyulmuş ve çıplak bir 
halde tarl&ya atılmıştır. Hasanla Dlaver 
yakalanmtşlardır. V eh binin Turgudluya 
gittili an\ıtplmııtır. Orada yakalanması 
için alikadarlara müracaat edilmiştir. lıırına giden yolları valinin himmetile zelleşecektır. 

~U~uambir~~k@m~~~~~ -------------~----------------~a 
!Uar birer sayfiye halıne getirilmiştir. Trakya at koşulan yapıldı 

?vianisa yanmazdan evvel şehiı· su için 
ihtiyaç duymamakta idi. Fakat şehir yan
dıktan sonr:ı. su yolları bozulmuş ve müt
hi§ bir su ihtiyacı başgöstcırmiştir. Şeh
tın su ih tiyacmı gidermek için Merdi
\renli kuy:! suyu şehre getırilecektir. Ku
Yu içine konulan motörle alınan su ~eh
rin muhtclıf verlerine dağıtıla<.'aktır. 

Vilayflfrnizde ehemmiyetli mikdarda 
npa ve buğriay ekilmektedir. Üzüm 
bağları da şehri ihya etmektedir. Vali 
ıf.tı.tfi K1darm vcrdiğ1 ehemmiyet saye
sinde de şehir hergün biraz daha güzel- ' 
leşmek~ed·r Şehir yollarının kısmı aza
mı ~arke döşenmiş ve bulvar haline ge
tirilmiştir. 

Malatya.ya bir ba'l(ıı 

Malaiya (Bu havalide guen arkadaşı- yerler için ha~ka 200 bin lira kadar is· 
mız yazıyor) - Orta Anadoluda büyO.k timlak parası verilmiştir. Bütün yeni in
bir vilayet merkezi olan Malatyada son ıaat için dört m;lyon liraya yakın para 
zamanlarda her sarfedilecek1jr. ŞE::hirde bu yıl yeni bir 
yabancının gözle- 1 kayısı fidanlığı ve pamuk tohum ıslah is .. 
rini kamaştıracak tasyonları ac;ılmı~hr. Hrr ik~ istasyonda 
kuvvette büyük e- da yeni bma!ar yaptırılmaktadır. Kayısı 
seıler vücuda geti- fidanhğında kı~:ı rnuhvim kayısı ye~ 
rilmektedir. tiri!ecekfir. 

İki yıl evvel M Malatya mc:rkezinde üiduğu gibi kaza 
latyayı görenler ve köylerde de inıar faaliyeti vardır. Bir 
şimdi Malatyı Jl sene içinde Adıyaman ve altı nahiye 
tanınmıyacak .ıra- merkezinde yeni hükumet konakları ya-
dar değişmiı bula- pılrnış, beş k::ızn hükumet konağı tamir 
caklardır. Malatyıı valisi 1bnı- edilmiştlr. Br:sni kuza merkezi de eski 

Şf'.hrin her köşe- him Ete1n Akıncı merkezden ep~yre uza~ ve havası. suyu 
sinde hummalı bir imar faaliyeti ıö- güzel olan Ça~ ırevkiir.e kaldırılmıştır. 
ze çarpıyor. Yer yer açılan caddeler, mo- Yeri kaıad:ı c'a in~aat vardıı. 
dern binalar, her biri büyük bir ihtiyacı Aynca ~la!utya merkr:zindc iki, Besni
karşılıyan asri ve sınai müesseseler ıeh· de bır, Darenr.ede ve Adıyamanda yeni 
re yepyeni bir şehre vermektedir. mektebier yapılmış kaza ve nahiye o

Malatya t'€ mülhakatında son bir sene kuılarmın ço~u t~.mir €dılmiştir. 
içinde vücudı.ı get;._.ilen ve getirilmekte B:.ittin ki>ylr r~ .köy yo!ları yapılmıştır. 
olan işler hakkında vali İbrahim Etem Urr.unıi şoselı~! iıni7<lc d~ foalıyet vardır. 
Akıncı bana aşağıdaki rnalümatı verdi: Göibuşı - Ad yamcın yolımdg 24 menfez 

- 937 yılı Malatyanın mıar yılıdır. Şe- y3pılmış, Bl!sni - C~o!başı yo!u vr· Kahta -
bir Cumhurıyet hül<ümet'.nin vücuda ge- l\laıalya t.racınd:ıkı yolun 50 kilometre
tirmekte olduğu biıyük eserlerle adeta lik kısmının tcsvivci türa1:iyf"si ikmal e
yeni baştan kurulmaktadır. Vilayet mer- dilmiı;:tir. lVI.cmik,in de: ·esi üzerinde de 
kez ve mii!h:ıkatmın iman için belediye 50 ffil'trelik hir beton köprü ve Elaziz yo
ve vilayet tarafından beşer sfnelik birer lunun beş k!lnme•relik kıı.mı şose olarak 
mesai programı hazırlanP.'lıştır. Bütün iş- yapıimıştır. Hı0rni.1en ilıbkren Adıyama
ler bu progTamlar dahi.'nde intizamla na drJğru ~·~ird r,:j d~v..-ı:.'1 t:'tmektedir. 
ilerlemekledır Bu !'ene .tlr;,ırkir - K~nıaliyc arasında 

Şehir antre::ıinde vücuda getirilen yüı 
Y.:ı.taklı nwdern nıemıeket hastanesi de 
Cumhuriyet bayramında törenle açıla
c:.ıktır Aynca bil' de kız en~titüsü binası 
.Yapılm3.kttldır. Cumhuriyet caddesinin 
fanınd:ı da çok güzel bir çocuk bahçesi 
~aptırılmı<;tır. Halkevi de tamir ve ıslah 
~dilerek iyi bir hale getirilmiştir. Halkevi 
Yanında VLn ·den bir oarti binası yapıl
:trıaktadırM Şehrin elekt:iği de yeniden ya-

Malatya ş<>hiı- haritasır..lil bu sene tat- muayyen ~·rı·lprdc üç ki.ıpri1 kurulacak, 
Trakya JCoplıı nTI& ıeyircilet: bikine başlanınıştır. Yanren tarafından taımre mu~1f:.ıç yollar tamir edilecek ve 

Edirne (Husust) - Yarıf ve uılih Üçüncü k()fllda birincili&.. Ahmed tetkik edilen müstakbel imar programı- yrni :nc'1foı,e:r >·apılacaktır. ... 
encümeni namına Edirne merkezin • Sağdıçm Doj'an'ı, ikinc~ği Gazi Sü - na göre şehir istcı.syona kadar tulani bir Malatyada zabıta vukuatı azaldı 
de Yarukkışla talimhane meydanında leyman Çeviğin Se~etı, üçüncülüğü ıekil alacak ve ista~yona bağlanacaktır. Yuiatya dbsı ,;n - Mala1)ada zabıta 

Edincikte bir yangm 
Balıkes1: (Hususi) - Edincik nahiye

tıinin EnıirmJtan mahallesinden Musta
fa oğlu l\fohmed evinde perimeı kayna
hrken ateş duvara sirayet etmi.~, ~~~-gın 
e\r taman~cn vandıktan sonra sondurule-

.sonbahar at koşuları yapılmıştır. İhsan Tomayın Ne~~ kazanarak Ma!atya.da Sümer Bank tarafından vukuatınd,t b<:-riı bir an.ima müşahede 
Hemen bütün Edirne balkı bu koşu- birinciye 285 lira, ~~ı~e 55 lira, Ü - yaptırılmakta olan fabrikalarda da bü- edilmektedir. Ağu~tos ayınd.:ı çoğu kaza 

Iarı görmek için daha sabahtan koşu üncüye 20 lira venlmiştır. yük bir faa!•:-; etle çalıştlınaıdadır. Me- ve sarho~luk clınn.k ÜZP!'c w.bit edilen 
mahalline akın etmeğe başlamıştır. of üncü koşu Trakya dahilindeki vi- mur evleri, dire:ttorlük, sinema, hasta- vak'alar ~eks"'"!i geçmemektedir. Malat

Birinci koşu Trakya mıntakası da - D.ayetl.erin aygrr de~arı.nda bulunıan ne binaları bir ay ı;onra bitirilecek, bü- ya gibi gC'niş 'bir huducl,1 malik olan bir 
bilinde doğmuş üç yaşındaki, yarım ve yarını kan İngiliz aygırlarının ecnebi tün kş-ıat tt•mwuza kadar ikmal edile- vilayet dalıııi?ı-!e bu vak'aların ne kadar 
halis kan Arap erkek ve dişi taylar iş- kanı taşı.mıyan yerli yarım kan Arap rek 938 temmuzunda fabrika ilk ipliği az olduğunu t3.Whc lüzum yoktur. 
tirak etmiş, birinciliği Hüseyin Yenil- ve halis kan Arap ıos:aklarile birleş - \;lkarncaktır. Bu vak'aJard'.ln 11 i katil, 2:? ü de ya-
mezin Mes'udu, ikinciliği Hüseyin Al- mesinden hasıl olmuş ~ç yaşındaki er - 400 bın hrayst çıkacak olan büyük hü- ralama Yak'a~ıdır. Hep!'inl:ı de failleri 

d 
bayrağın Cemili, üçüncülüğü Adnan kek taylara mahsus idi. kumet konaP,·nın 43 bin lıralık kısmı bu yakalanm:ştır. F~ili yak~~ıanmıyan vak'a 

bilnıiştir. · 

Balıkesirde bir yağhane yan 1 Akbıyığın Arifesi kazanmıştır. Birin - Bu koşuda birinciliği Ahmed Kese- yıl iha!e eı.iilıniştir. Yakında faaliyete yoktur. 
Balıkesir (Hususi) _ Şahnisar mah~l- ciye 160, ikinciye, 55, üçüncüye 20 li- birin Buyard adındaki tayı kazanarak başlanac:ıJ..tır. Yeni yaptırılmakta olan 

lesinde İrf)p oğlu Mehmedin yağhane~- ra mükafat verilmiştir. l 70 lira, ikinciliği Eşref Şahinin Güzel ve fıO bin liraycı ihııJe edilen b€1ediye bi
de yangın çıkmış, iki saat c!evam et~ş, İkinci koşuya dört veya yukan yaş- Edirne tayı kazanarak 65 lira, üçüncü- nası da bu yıl ikmal edUecektir. Evvelki 
:Yağhane tamamen yandıktun sonra son- taki hiç koşu kazanrn.ıyan yarım ve ha lüğü Yusuf Burgazın Buyard'ı kazana- sene yapılm:.ı.,ına taşlanan büyük hasta
dürülmüştür. lis kan Arap at ve kısraklar iştirak et- rak 35 lira mükafat almıştır • ne cinası ıle ~2 bi:ı lira~ık smema binası 

· miş, birinciliği Halinı Akgüneşin Ça- Koşuda vali, kumandanlar ve bin - da yakında bıtirilecektir. 
Erzurumda lif O kalı kazanarak ı 40 lira, ikinciliği O - lerce halk bulunmuşlardır. Koşular . Şehrin ~·n mülıim iht.yacı olan içme 

E H i) T nanç kö - nur Tunçayın Süreği kazanarak 50 li- çok heyecanlı olmuştur. Şimdiye ka - suyu üzeım:ie de r,alışmc.1ar hı:zla ilerle-
..,;;_drzu_rum ( usus h-t 

1 
~ uhur et ra, üçüncülüğü İbrahım Demiralm Cey dar Trakyada bu koşu kadar heyecan- mektcdir. Gii'1dü%hey kt::mrıün Pınarba-

.r u..ı1 e tifo ve şarbon asa ıgı z 20 1. k 1 b. k ·· ··1 · ı· k" d 17 k'l · tiğ' d k" k d 1t ıınmıştır. lanı ıra azanmıştır. l ır oşu goru memış ır. ş: mev ıın en ı om€'trelık borularla 
~ en oy or on a ına a _ şehre get!r!.it•n su şebı>kesi Belediyeler 
-- -- Pazar Ola H•••• B•W Diyor ki 1 Bar.kasından yap!ıan 127 bin liralık is-

- Bizim oğlan komşunun 
kızına gönüllü Ha;:;an Bey. 

... Oğlanı geri çekmek im· 

kanını bulamadım-

. . . Bilmem sen ne 
ne öğüd verirsin? 

Hasan Bey - Gönüllüleri 
geri çekmek imkanını Millet
ler Cemiyeti bile bulamadı, 
:vazgeç birader. 

tikrazıa bu yıl ikrrıal edilecektir. Bu su 
için şimdiye k adaı 300 bh lira sarf edil
miştir. Şehır şcbf.kesi ile bütün masraf 
427 bin lirayı bulacak:ır. Yeniden 1200 
tonluk bir su derıosu yapılmış ve istas
yon kısmına su verilmiştir. 

ViIUyct m( rkczirıde <ı~ rıca İnhisarlar 
Vekaieti taraf~nd:rn (300) bin liralık bir 
inhisar atölyl':-i Ye Adliyı• Vekaleti tara
fından da 300 ki§Hik büyük bir ceza evi 
yaptırılmakt.:ırlır Şehrin nwrkezinden 
istasyona kach.r olan c!ort kilometrelik 
yol dı parke C1larak yen;den yapılmakta
dır. Bır kilometn:ye y.::.hı;:: kı5mı bitiril
miştir. 

Şehirde ı·mdiye kadar isbmlak edilen 

Bahkesirde orman yangmı 
Balıkesir (Hususi) - Gömeç nahiyesi

ne bağlı Hacıhasanlar ile Kozdere köy· 
leri arasırıcfa çam ve palamutluk orma
nında yangın çıkmıştır. Yargının önüne 
,<;teçilmesi !çin jandarma ve köylüler ça
Jışmaktadıriar 

Adapazarı mahkOmlarmın 
bir temennisi 

Adapazarı cezaevindeki mehkfımlar
dan 160 kişi namına birkaç imza ile 
b~zı yüksek makamlara telgraflar çe
kılerek cezalarının affı için temenni
yatta bulunulmuştur. 

Bursa kasapları ıslah ediliyor 
.Bursa (Hususi) - Belediye şehri

mızde bulunan kasab dükkanlarını as
rile~tirmck için karar \'Crmıştir. Bun
dan böyle her kasab dükkanında mu
hakkak akar su bulunacaktır, kıyma 
makinesi, et tokmakları beyaz örtüler· 
le örtülecektir. Bu nizamnameye riavet 
etmiyenler kasablık yapamıyacak.İar
dır. 



8 Sayfa 

Veznedar katili kaçakçılık 
yaptığını itiraf ediyor 

SON POSTA 

H AD SELER 
K A.R SON A 

Grip 
- Bu sene kış erken gelecek. 
- Rasadhaneden mi öğr~ndin? 
- Hayır b.izim ev halkından! 
- ????? 
- Hepsi gripe tutuldular da .. 

I * 
Kadın, kocasına çıkıştı : 

Birinciteşrin 7 

J _ Deniz ve Deniz cili!!_:_ 

Dalgıçların tattıkları 
büyük tehlikeler 

Denizlerin dibinde ağır tazyikler alhnda çalııan bu 
adamlar, her an ölümle karşı karşıyadırlar 

Yazan : Ahmet Cemalettin Saracollu " Tevkifh~nede eroin kaçakçılığından 150 lira kazan
dım, bu para ile kaçtım " diyor 

, Tevkifhanede eroin ''e esrar köçakçı 
lığı yaptığı anlaşılarak, asliye S ine; 
ceza müddeiumumiliğine verilen Gala
ta postanesi veznedarının katili Abdul
lah ile suç ortakları Salim ve Hikmetin 
muhakemelerine dün başlanılmlştır. 

Asliye 5 inci ceza hakimi suçluların 

sorgularını yapmış, cürmünü itiraf e
den Abdullah tevkifhnneden eroin sa
tışından kazandığı para sayesinde fir:ır 
ettiğ;ni de açığa vurmuştur. 

içeri girince yanımda kalan ~O liraya 
bir arkadaştan aldığını 1 O lirayı ekle
dlın. Bu para ile tekrar esrar ve eroin 
tedarik ettim. Esrar ve eroini birinci 
kovuşta yatan kibrit kaçakçılığından 
mevkuf Dimitri vasıtasiJe, bir Ermeni
den tedarik ediyordum. Fakat, bu ha
dise<len Salimin haberi yoktur. 

- Sonbahar geldi, evimize mevsimlik 
hiçbir şey girdi mi? 

Suçlu mahkemede şunları söyicmiş
tir: 

- Ötedenberi muhtelif vasıtalarla 
Tevkifhaneye esrar ve eroin sokuyor, 
istiyenlere içerde satıyordum. Bundan 
evvel üç kere daha içeriye esrar sok
muş ve satmıştım .. Nihayet, dördüncü 
seferinde iş meydana çıktı. Firar et
mezden evvel, bu sayede 150 lira ka
dar para biriktirmiştim. Tevkifhaneden 
kaçtığımda bu paranın 120 lirasını yol
larda harcadım. Yakalanarak, tekrnr 

Tevkifhaneye içinde eroin bulunan 
bavulunu sokarken yakalanan H1kmet 
de mahkemede: 

- Bavulun içersinde esrar bulundu
ğundan haberdar değildim. Ben Sali
min yeğeni olurum. Bu bavulu bana 
Dimitriye götürmem için kapıda bir 
kadın teslim etmişti Bavulun içersinde 
elbıse, çamaşır v.s ... vardı. Fakat, bu 
kadının kim olduğunu bilmiyordum de
miştir. 

Duruşma, Dimit.:rinin ve şahid ola
rak tevkifhane gardiyanlarından Yusuf 
ile Kazımın mahkemeye celbleri için 
baska güne bırakılmıştır. 

Şi l e cinayeti muhakemesi 
dun bitti 1 

Kunduracı Nadir 9 ay bapse 
mahkOm oldu 

Şilede, bir kız kaçırma meselesinden 
doğan husumet dolayısile Ş~vki oğlu Ali
yi öldürmekten suçlu, Eyüb oğlu AH, 
Hasan, Necati, Davut ve lbrahimin du
ruşmalarına, Ağırcezada dür. de devam 
l'dilmiştir. Dünkü celsede, maznunlann 
vekili müdafaasını yaparak, hadise etra
fında şu noktaları tebarüz ettirmiştir: 

<- Mevzuubahs hadise zabıtaya inti
kal ettiği ana kadar, failler ortada yoktu .. 
Köy ihtiyar heyeti bile zabıtaya hadiseyi 
bildirirken. Şevki oğlu Alinin hüviyeti 
meçhul el?has tarafından katledildığini, 

işaret eylemişti. Yap1lan ihbardan sonra 
zabıta tahkikata başladı. Şevki oğlu Ali 
ölmemişti. Soruldu. Kendisine hasım bak 
kal Mehmet isminde birinden bahsetti. 
Bilahare de suçu müvekkillerime yükle
di. Buna da sebep, annesinin: 

- Oğlum bu işte bakkal Mehmedi de 
yakma .. O kabahatli değildir g.\bi mü -
dahalesidir. Yoksa müvekkillE:rimin suç
lu olduğuna dair hiç bir delil gösterem• 
miştir. 

Diğer ta":"aftan şahitlerin bir kısm1, 
mahkeme huzurunda eski if~delerini de
ğiştirmişlerdir.> 

Suçluları?l vekili, müvekkillerinin ta
ınamile suçsuz olduğunu söyliyerek, hep
sinin bcraetini istemiştir. 

Komünistlik muhakemesi başladı 
Komlinistlik suçundan maznun bulu -

nan Nazım Hikmet, Cenab Şahabeddin, 
doktor Hikmet, Fevzi, Süleyman, Hasan 
Basri v.s. nin duruşmalarına, Ağırcezada 
kapalı celsede dün de devam olunmuş
tur. 

Birkaç gün evvel Tahtakalede Cinci 
hanında kunduracı Afımetle, arkadaşı 

Nadir arasmda bir kavga çıkmış, neti -

cede Nadir arkadaşını ağır surette ya -
ralamıştı. Adliyeye sevkedilen suçlu Na
dir derhal tevkif olunarak, asliye 4 üncü 

ceza mahkemesine sevkedilmiştir. Dün 
yapılan duruşmada suçlu hadiseye Ah -

medin kendisini dövmesi ve tahriki sebep 
olduğunu ıddia etmiştir. 

Bunu nazarı itibara alan mahkeme he

yeti, suçlunun cezasını tahfif ederek Na -
diri 9 ay müddetle hapse mahkum etmiş-
. ' tır. 

Kızılcahamamda h1rsız:ık 
Kıı.ıkahamam (Hususi) - Safran

bolu kazasına bağlı Kozyaka nahiyesi
nin Kızılcaveren köyünden olup Kıztl

cahamamda fırıncı Safranbolulu Kami
Hn yanında çıraklık etmekte olan 14 

yaşında Mehmed ile aynı köyden ar

kadaşı 18 yaşlarında Hasan gece yarı· 
sı f ırınm bitişiğindeki Arifin dükkanı
nı açmışlar, çekmecede buldukları tah

minen beş altı yüz kuruş para ile elle
rine geçirdikleri ve henüz hakiki mik
darı taayyün edemiyen bir ınikdar ço-

rab vesaire eşyayı çalmışlard,r. Hırsız
lık ertesi sabah dükkan sahibi köyün
den avdet edince anlaşılmış ve şüphe, 

bazı emarelerden bunların üzerinde 
toplanınca ve kendileri sıkıştmlınca 

cürümlerini itiraf ve çaldık!arı para 
ve eşyanın bir kısmını sahibine iade et
rr:işlerdir. 

CÖNÜLISLERİ 
"Evlenmek 
istiyorum ,, 
Ankaradan bir mektub aldım. Yaza

nın söylediği şu: 

<Ankarada 60 lira maaşım var. Ça
lışmaya başlıyalı 4 ay oldu. 24 yaşın· 
dayım, kimseyi tanımam. Bir an evvel 
evlenmek istiyorum.> 

Ben sütunuma evlenme ilanları koy

madığını için bu mektubu yazanın a

dını kaydetmeye lüzum görmüyorum. 

Esasen vazıh adresi de yok. Bu oku
yucum danlmasm amma, çalışmaya 

başlıyalı henüz 4 ay olan bir gencin 

düşünccı>ği ilk şey evlenmek olmama
lıdır. Biraz sabrediniz, biraz para bi-

riktirinız, bulunduğunuz mevkide 
biraz ye,.Jeşiniz ve ilerleyiniz, nasibi-

niz aya~ınıza gelecektir. Hiç kimsenin 
tavassutuna lüzum yoktur. 

İzmirde Bay <K. D.> ye: 
Senetçe, mevkice, seviyece oldukça 

yüks~k bir genç erkek bir sarhoşluk 

neticesi kendisine naıaran ezberi cihet 
düşkün bir genç kız ile münasebete 
girişrni~, şimdi vazifesi nedir? 

İsim tasrih etmeden bu suali bir ka
dı'll ve bir de erkek arkadaşıma sor· 
dtım. Her ikisi de doğru muhakeme 
yürütecek vaziyettedirler. Bunlardan 
kadın: 

- Evlenecektir, evlenmelidir. Bila
hare aynlmayı düşünebilir, cevabını 
verdi. Erkek ise: 

- Bir günlük hatanın ne kadar bü· 
yük olursa olsun bütün bir hayata 
malolması pek ağır bir ceza teşkil eder. 
Sunra meselede kızın da hatası olduğu 
düşünülmelidir, dedi. 

Ben mesele üzerinde şahsi bir mü
talea yürütmiyeceğirn. Neticesi vicda
nını:tın sesine ~almı.s bir meseledir. 

TEYZE 

Kocası somurttu: 
- Daha ne girecek, ıriP girdi ya! 

* Beklenilen adam tam saatinde geldi: 
- Ne iyi yahu, ıhlamur gibi zamanın

da yetiştin! 

* Yazı sayfiyede geçiren söyledi: 
- Şu gr~p salgını yazın olsa ne iyi. 
- Niçin? 
- Sayfiyedtki evimizde kendi kendi-

mize kalmak imkBnını bulurduk ta ... 

* Birbirile hiçbir noktada anl::ışamıyan 

karı koca grıpe tutuldular. Erkek sevJn
di: 

- Hiç ol;nazsa bu sefer birbirimizden 
;ıynlmadık. 

Belediye amirlerinden biri söyledi: 
- Tıfo &&ı~ınınıP- butün kabahatini bi

ze yüklemişlerdi.. Haydi bakalım ne du
ruyorlar, grip salgınının bütün kabaha
tini de bize yüklesinler. 

* Grip mikrobu herhalde zevkine çok 
düşkün bir mikrob. Çünkü sinema, tiyat
ro gibi yer!erde bol bol buluı;uyor. 

* - Tramvaylarda kışa doğru niçin pen-
cereleri k:ıpattırırlar? 

- İçerde>ki grip mıkroplamıın dışarıya 
çıkmamaları için olsa gerek! 

* - Ben ömrümde dayak yemedim, da-
yak yemiş~ halini hiç bilmem. 

- Gripe de tutulmadın mı n birader? .. 
1.smet Hultlsi 

Gümüş hacıköy 
kasabası iki tehlike 

daha geçirdi 
Gümüşhacıköy (Hu~usi) - Gümüşha

c.köy tekr:ır bir sel ·:e bir yangın tehli
kesı geçirdı. 

G"?çcn pazartesi gunü bava, tıpkı bir 
Py evvel olduğu gibi gene birdenbire ka
rrırriı VE' 5<ıat l:l,30 da bardaktan boşanır
cıı.t".:r.a bir yağr.ı~ır ba~l adı. 15 dakika 
sonra ayncr bir ay evvelki gibi sokaklar
dan 5eJ:er aktı. Fakat yağmur bir ay ev
•ıclkl gibi ş~ddetli yağmıyor, arasıra ha
fıfliyordu. Bunu:l ıçin 7.ararı o kadar bü
yük olmadı Saray nuıhı.ı!les.inden Vahid 
llğlu İsmail ile Attepe mahallesinden 
Zeynebin evleri tam~men yıkıldı. 30 eve 
<le su girdi. Ka~abada mühim denecek 
bnşka bir 7.arar olmadı. Çetmi, Keçiköy, 
Kuplüce vr Çavuş köy:erinde demet ya
pılan kendirlerin yarı yarıya ziyan oldu
ğu da söylenmektedir. 

Bir gün evvel de ~abnha karşı kasaba
da bir yangır. çıkmış, ancak saat beşe 
do[:ru f:\ır < v tamamen yandılrtan sonra 
sör.dürülebilmiştir. Yar.an ev seylab fe
ıakt.>tzedelcrinden Kolaylık o~'lu Mehme
rlin sığındığı evdir. Halk ı teşın büyüme
n:esi \'e i:ıir ~eyliıb foUiketindE>n kurtulan 
Gümüşhacıköyün bir de yangın felaketi 
g~~rm~mesi için çok çalışmış ve ateşin 
snayetıne meydan ''E rmc.'"lllştir. 

Denizlerin dibinde korkunç ıaatlc7' geçir ancıen ısofıra dı§an çıkan "De istirahat 
cdm bir dalgıç 

Sizlere geçen müsahabeınde dalgıcın balar birden çalıştınlmıya başlandı ve 
ve dalgıçlığın tarihinden bahsetmiş, bu bu suretle dalgıcın arzu ettiği hafif cm· 
çetin deniz snn'atinin son seneler zar - me ve tazyik yerine korkunç bir tazyik 
fmda kaydettiği terakkileri anlatmış - hem kapağı, hem de kendısini batmış ge-
tım. minin yarası etrafına yapıştırdı. 

Bu yazımda bugünkü dalgıcın geçirdi- Tıpkı sinek kağıdına yapışmış bir sı • 
&ri tehlikeleri, başarmıya muvaffak ol • nek gibi yeninden bile kıpırdıyamıyı.ın 
duğu harikaları nakledeceğim. dalgıç uzun müddet o vaziyette kaldı ve 

Bir gemi limanın bataklık dibinde de· yukarıdan kendisinden bir haber nlına
mirini kaybetti mi hemen dalgıca başvu- mayınca bir şeyler olduğu şüpheı:;i kar • 
rulur. Bir transatlAntik uskuruna halat şısında tulumbalar durduruldu ve dalgıç 
mı dolaştı? Gene dalgıca müracaat edilir, feci ve gülünç vaziyetten kurtuldu. 
bir vapur karaya mı oturdu? Tabii gene Dehfetli bir macera 
dalgıç iş başına çağnlır. 1926 yılı eylfılünde (Con Lec>} isminde 

Hülasa dalgıç gemicilik ve denizcilik oir 1ngıliz dalgıcı korkunç biı ır cera 
aleminin becerikli bir rüknfıdür. Ukin geçirdL Bu dalgıç limanda batını olan 
dalgıç kendisinden istenen müşkül va - (Glenkom::ı) ismindeki vapuru parçala • 
zifeyi başarırken öyle korkunç macera- mak suretilc dağıtmıya memur edilm şti. 
larla karşılaşır ki insanın heyecan ve (Lec) parçalanmıya yüz tutmuş tekne-
dehşetten tüyleri diken diken olur. nin üzerinde dolaşırken hava borusunun 

Korkunç dakikalar parçalanmış bir demire tesadüf ederek 
Bundan bir kaç sene evvel bir dalgıç kesil~~esine ?ikkat ediyordu. L~kin 

vapurun uskuruna sarılmış olan halatı k.e~kin .hır ?emır .parçası dalgıç elb.se • 
kurtarmak için pervanenin yava~ yavaş sının dırseğuıde bır yara açtı. 
çalıştırılmasını söylemişti. Lakin bu ta· Deniz suyu bu delikten içeriye hcmm 
limat vapurda yanlı~ anlaşılmı~ ve dal- hücum ederken dalgıç insiyaki bır harc
gıç pervanenin ters tarafa çalıştınldığını ket yaptı ve bu hareket neticesinde ayağı 
ve kendisinin de uskur şaftına ııkı SJkı kayarak vapurun ambarına yuvarlnndı. 
bağlandığını gördü. Aksi tesadüfe bakın ki Lee düşerkC!n 

Dalgıç pervane bir kaç deb d;ıha dev- başlığının iki penceresinin camında \ bi
rcderse kendisinin yamyassı olacağını an- risi de bir yere çarparak parçalanmıştı. 
lamış ve hemen istop işaretini vermişti. Vaziyet cidden korkunçtu. 
Makine ve uskur durdu, hem de tam vak- Ş yet başlığın camı kırılmamış o rny
tinde durdu ve uskur ters tarafa çalıştı- dı, başlığın içindeki hava tazyiki cl'>ısc
rılarak biçare dalgıç korkunç bir ölüm- den hücum eden suyun yukarı çıkın ::ı na 
den kurtuldu. mani olacağından dalgıç b~ını yukan 

Başka bir dalgıç ta batmış bir geminin 
bordasındaki yaraya bir kapak yerleı, -
tirmek için çalışıyordu. Lakin cereyau
lar kapağın istenen noktaya tamamı ta
manuna tetabukuna mani oluyordu. 

Bir aralık dalgıç kapağın istenen nok· 
taya yaklaştığını gorünce yukanya bir 
tulumba makinesinin çalıştırılması i~re
tini verdi. Maksadı da tulumbanın tek -
nenin o kısmındaki suyu emmesi dola -
yısile hariçten içeriye hücum edecek su· 
lann kapağı bordaya sıkı '>tkı yapıştır -
ması idi. 

Lakin dalgıcın istediği şey yukarıdan 
yanlış anlaşılmış alınalı k i bir tek tu • 
lumba yerine pek kuvvetli bir çok tulum-

kaldırarak nefes almakta de1:am edebı -
lirdi. 

Halbuki cam kırılınca başlıktald h~ va 
kaçacağından bu ümit te mahvoımu!i b:.ı
lunuyordu. Biçare (Lee) bir elıle kırık 

camın açık bıraktığı delıği tıkamıy;ı çnıı

şırken, öbür elile de tehlike işaretini 

verdi 
Dalgıç suyun sathına çıkarıldığı zrı. • 

man yüzü gözü kan içinde idi ve b:ıygın 
bir halde bulunuyordu. Kendisi bcmPn 
hastaneye nakledildi ve canmı güçbela 
kurtarabildi. 

T a:ı;yik tehlikesi 
Batmış bir geminin güvertesinden bir 

(Dcmanu 12 inci sayfada) 

J Bacaksızın maceraları: Bevhude emekl 

•• 
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Halden anlar 
Kavganın devamı 

Kuyumcunun kızı nişanlısının 
taktığı yüzüğe bakıyor. 

_ Yarın hava. 
waıl oZacak? 

- Bulutsuz ve 
hafif ri.izgdrlı! 

Rasadhaneye 
sord,..ığumuza iyi 
etmişiz! , 

- Dua et ki bir yumrukta yü
zünü. darmadağın etmedim. 

1 Ho• slJzler 1 , _ ___:_Y ____ 

•ıraıarada 
Niyagara şellalesinde, .klavuz uıJath: 

- Tonlarca su bu suretle yukarıdan 
aşağı yu\/WL"Janır .. 

Kadın sordu: 
- Bunu seyyah celbetmei için mi yap

tılar? 

lıbam 
- Bu güzel güneş, bu hafif rüzglr sa

lla neler ilham ediyor? 
- Muhakkak gene bizim evde çamaşır 

l'lka~ıış, bahçeye asmış, kurutuyorlardır. 

A 
. h. Jca.ba· 

- Vallah bay polil benım . . ıç ,._ 
'L-ı· k ben. sa.dece cbızım apa 
na ım yo , , . bağır· 
tımanın anahtarlannı ab dıye 
tnt§tım. -- u~·~- istemi· 
- Benimle niçın nışanlanınak 

Yorsun? ko kuyorum. 
- Bir uğursuzluktan r 

. ·ın? 
- Uğursuz ben mıyı · 

O ·· ·· .n; olacaksın da.. - n uçun .... ·- ,.,.,,,,. 
m11arbl& 

la var gayet kibar 
.. - Beniın bir ha m ' ki evine 
b. kadar kibardır • ır kadındır. O ~· bahçedeki kor-
nıtsafirler gelec~gı ~ e . bile i}unal 
kuıuklara smokın gıydirm yı 
•tmez! 

_,_...- ,.~ C Uüzel fılıraıarl 

_ Bıı sefer bir arka cebi yaptırdım. 
Bö le daha kolay oluyor. 

y ............... - ................... - • .-__ ....... . 
- NtçlD ıordanu 

Komiser sordu: 
_ Evli misiniz? 
_ Niçin sordunuz bay komiser, bana 

k . t" ' kızınızı mı verme ıs ıyorsunuz. 

""""""' 
lılttl• .. , 

Kadın kocasına darıldı: . 
_Sen bana şapka almıyorsun, hıç ya-

nıma sokulup meleğim deme! 
_ Ne diyeyim .. 
_ Ben meleksem bana şapka alırsın .• 
_ İşte 0 olmadı.. Meleklerin ıapka 

giydiklerini hiç işittin mi? 

f/flllllllll 

loru 
Kapı çalındı, hWiıetçi açtL Kapıyı ça• 

lan sordu: 
_ Bay evde mi? 
_ Hayır sokağa çıktL 

_ Öyle ise lıltfen kendisine sorup ba· 
na haber verin; kaçta eve gelecek!.. 

- Evlenirsek her zaman dizlerinin. 
dibinde oıımıcağım. 
_ Sakın ha! Pantolonlarının dizleri 
çabuk aşınır! __ ....... ·--····-·---··-·- ·-· 

Telefoalla 
_ Allo, doktor. 
_ Allo, emriniz. 
_ Hemen bize gelin 
_Ne var? 

•• 

_ Kocam birdenbire sağır oldu. 
- Bu hal, kendisinden bir şapka; bir 

ınanto filin istediğiniz bir zamanda mı 
bap• geldi. 

""""""' Blrt 111mda 
- Bu at kaç yaşında? 
_ Dört yaşında! 
_ Neresinden anladın? 

zaaetmem 
- Kadınlaı· daima parıltılı şeylere ko

prlar. 
- Zannetmem. 
- Ben eminim.. 
- Zannetmem, dedim, çünkü nefsim

de tecrübe etmişimdir. Hiçbir kadın saç
sız başımı görüp bana koşmuyor. ..... 

Hımhım 
- Şu ağzımdan ömrümde bir defa ya

lan çıkmamıştır. 
- Sahi, siz hımhımsınız; hep burnu

nuzla konuşursunuz.. 

_ Kızımıza, 11h4mi ile evlenirsen sa.-
• 1 D d" ., na beş para vermeyız. eme ın mı. 

_ Dedim ama kızımıza değil, llha-

miye! 

bd llaçak 
Şefgarson bağırdı: . . . . ., 
- Siz orada kaç kiJisınız. 
Garsonlardan biri cevab verdi: 

- Beş. 
1 . ' - Yarınız buraya ge sın. 

""""""' ·--Ben deniz kızı gibi yarısı insan, yansı 

balık olmak isterdim. 
- Neye? 
_o zaman ayakkabı giymezdim; a-

yaklarımı sıkmazdı. 

_ Ayaklarından! .. 
- Ha bak şimdi ben de ~!lladJm .. Dort 

tane ayağı var ya! 

- Kanmn yemek pişirme dersi al
muıu mı kuıyon:rın1 
- Pişirdiği ~en btrn ka
pk c. bllM tcdhrmaııno 'kmuo-

"'"" 

Sayfa 1 

Kadmları 
yakmdan 
alAkadar 

lstanbulun en 
edecek 

bir anket 
şık kadını kim? 

; 

Tam mancuile ıık olmak için bir lıadın günün hç saatini Biyinmei~ 
hcuretmeli? - iyi siyinmek iatiyen kadına altı ayda ne luıdar para la

zım? - latanbul terzilerinden yerli maUarla ıık givinmek 
lıabil mi? • Bu ıenenin modcuı güzel mi? 

Bayan Nezihe ile mülakat 
Anketi r•p•n ı Su•t Dervlt 

Avcılık Cemiyeti ba1kanı ve değerli 
hekimlerimizden Bay Atıf Potumgil'in 
eşi olan Böyan Nezihe, llcivert garnitür
:ü beyaz bir elbise giyen çok elegant 
bir sarışın. 

Güzel bir çüt iskarpinli ve gergin ço- · 
rablı ayaklarını birbiri üstüue atmış, tat- 1 

lı bir sese konuşuyor: 
- İstanhulun en zarif tadını mı? Ta

bii evlenip evlenmemiş olması mevzuu
bahs değil, delil mi? 

- Elbet diyorum. 
- O halde söyliyeyim, Tahran sefiri-

miz Bay Enisin kızı. O ıenç kızın giyi -
nişine hayranım. Kendine 1'ambqb bir 
tip yaratmış. Geçen gün vapurda gör
düm. Birkaç hafta evvel de Beylerbeyi 
~arayındaltl baloda harikulade güzel bir 
elbise giyiyordu. Beyaz organdiden zen
gin bir etek, üstüne büyük kelebekler 
konulmuştu. Başına da bir kelebek o
turtmuştu. Şüphesiz o gece en elegant 
kadın muhakkak o idi. 

- Bu senenin modasını nasıl buluyor
sunuz? Hoşunuza gidiy<>r mu? 

- Evet gidiyor. V akıl göz a1ıfmcıya 
kadar insarı her modayı biraz yadırıar 
amma, ;onradan seviliyor. Yalnız kıl 
modasında gece elbiseleri kısa olacak
mış. Halbuki geceleyin kıla elbiseler hiç 
hoşuma gitmiyor. Uzun tuvaletler insa-
nın birçok kusurlarını örter. Kısa etek 
ancak spor elbiselerinde gider. Sonra bir 
moda mecmuasında gördüm; saçlar da 
kısalıyormuş. Bu da yeniden sinirime do-
kunuyor. Avcılar cem.iyetı oaşkanı ve doktor 

- Yalnız İstanbul terzilednden giyi- Atıf Potumgilin e§i 
nerek ve yalnız yerli malları kull~narak 1 Bayan Nezihe 
~on moday:ı uygun ve tam nıanasıle za- mağa ihtiyaç var mıdır? 
rif giyinmek imktnı var mı? - Hayır yoktur. Bazı orta halli zarU 

- Vardır tabit. Tam manasile giyin- kadınlar, çok iyi giyiniyorum zanneden 
mesini bilt?n ve daiına bununla uğraşan birçok zengin kadınlardan jyi giyinirler. 
bir kadına her yerde ve her zaman iyi Zengin kadın kendisini iyi giyiniyorwo 
giyinmeğe imkin vardır. zanneder. Fakat muhiti büsbütün başka 

- Güzel giyinmek istfyen bir kadın türlü düşünür. Halbuki bence en büyülıı 
m fazla tuvaletinin ne tarafına itina et- zarafet temizliktir. Zaten temiz kadınm 
melidir? hem elbisesi. çorabları, pabuçları temi.3 

- Saç, pabuç. çorab ve bilhassa şap- clur, hem de derli toplu bulunur. Bu iti
kasına. Fakat öteki taraflarda da aksa- barla bence asıl zarafetin şarUarından 
nıaınak şartile.. birincisi zenginlikten ziyade temizliktir. 

- Tam manasile zarif olınak için bir Yoksa gayet pahalı bir şapka alınmış oı ... 
kadın gününün kaç saatini giyinmeğe sun, üstü fırçalanmadan giyildikten san .. 
hasretmelidır? ra, ağır siyah ipek bir elbisenin yakası 

- Banyo yapmak ta dahil olmak üzere pudra ile bembeyaz kesildikten sonra bu 
bir saat... pahalı şeylerin kı~eti kalır mı? 

- Siz kaç saatte giyinirsiniz? - Bir kadının iyi giyinmesi için alh 
- Bir saatte giyinirim. ayda asgari kaç para sarfetnwai lAzımdırT 
- Rasgt!Jdiğiniz zarif btr kadının en - Orta halli bir kadının giyinifi için 

evvel neresine bak.arsınız? altı ayda beş yüz liraya ihtiyaç vardır. 
- En evvel baktığım yerler saçlarıdır. Bir kadın tam manasile zarif olmak için 

Saçlarından sonra çorablarına dikkat bu kadar sarfetmelidir. 
ederiın. - İstanbul kadınları zar!f midirler? 

- İstanbul terzilerinden §ikayetleriniz - Çok 7ariftirler. Hele gündüz kıya-
nel::rdir? fetlerinde biraz daha sade ve daha spora 

- İstanbul terzilerini beğenirim, çok yakın giyinseler çok daha iyi giyinmif 
beğenirim. olacaklar. 

- Çok zuif olmak için ~ek paralı ol-

-Fabrikada ata} 
GIJren /abrllıagı 
Gezemez mi? 
Dün matbaamıza aan'a' mettebl _. 

besinden üç genç geldller ve ıu oJ.kAyet
lerinl söylediler: · 

- Biz üç aJ'fı)c tatil devresinde staj 
yapmak üzere Clball ııuın fabrikasında 
çalışıyorduk Mektebler açıldıtt içtn ge
çen salı giliıü hesabımw keatik. İki gun 
sonra, peroembe günü son paramw al
mak üzere fabrikaya gittik. Kapı altında 
iken aklımıza fabrikayı gezmek geldi. A
li.kadar zattan izin almak istedik. ll'akat 
red cevabı ile tar§llaştık. Belki bu huaus
ta 1zln alacak başka bir makam vardır, 
dedik. Buna ratmen arzumuzdan var.geç
tik. son çabfma paramızı almak tizere 
içeriye glrmet lded1t. Pabt arada blr 
aultefehhüm bllll oldla n IQlmtls ele ta
pı dqıra edUdik. aa., •atine ._ ft 
ıtaJmı fabrllwwı tet.nıt. makiDe fube-

Sua.t Derviş 

' 
llnde yapan üç Türk pnciJb. Btbnünt
fetten dolan dlletimlz1n bu 18kllde tar
fl}anmasma aklımız ermedi, müteessir 
olduk. Alakadarlann hldlse üzerine na
zarı dlktatlnl celbedertz .• 

* 
Bu gençler babsettltleri auitefehhil· 

mün ne olduğunu anlatmamq olduklan 
tçin şikayetleri hakkında bir hüküm ve
rilemez. Mesele müphemdir. 

* HaUeti nahiyesi sigarasız \"C 

tütünsü~ kalıyor 

Bireciğe bağlı 2000 nüfuslu ve 4•1() evU 
Halfeti nahiyesi haltı inhlsarlar idaresi
nin buraya az mltdarda algara gönder. 
meal yüzünden müttiil blr vutyettedlr. 
An"ıca gelen tiltünler lçüm1Jecek ka • 
dar köttldfir. Halk idareden nablfeye cla· 
ba fazla " daha tyt tatnn ve alpril. ;ön· 
derllmealnl dilemektedir. 
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Tarihden sayfalar: 

T arihde korsanlık 
* lf. ~ 

ATtık hiç kimse Akdeniu çıkamaz olmu1tu. "!üıtemlek.e~eTinde'! 
buğday ve paTa gelmediği için (Roma) büyük bır ııkıntı ıçındeydı. 
Ticaret hayatı durmuı ıibiydi. Meydanlarda, çarıılarda toplanan 

halk hükumetten fiddetli tedbirler alınmaıını utiyordu. 

Yazanı Turan Can 

Karada cinayet (kabil) le başlar. Hay
dudluk ta ondan pek sonra değildir. Çün
kü kıskançlık ve kolaylıkla yaşıyabilmek 
arzusu ilk ıhtiyaçlarla beraberdir. İhti
yaçlar ise hududsuzdur, ve yıldan yıla 
artmıştır. Haydudluk ta ihtiyaç ve yok
sulluğun artması nisbetinde çoğalmıştır, 
diyebiliriz. Ancak insanlığın koyduğu 
bir takım nizamlar da durmaksızın bu 
baydudluk'arm önüne geçmcğe çalışmış
hr. Nizam ve kanunun hakim olduğu 

devirlerde umumun refahı, ilim, ticaret 
ve san'at hep ilerlemiştir. Çünkü bir ye
rin vermediğini diğeri verir. Bir yerde 
çıkmıyan başka yerde çıkar. Her memJe
:Cette her çeşid kaşif ve alim yetişemez. 
Bunların buluşlarının yayılması lazım

dır. Yayılmak için yol gerek. Yollar emin 
olıııcızsa neye yarar? 

* Haydud1uk denizde olursa ckorsanlık> 
derl~r. Servetler deniz yollarında daha 
toplu ve yüklü olarak bir yerden başka 
yere taşınırlar. Bunun için denizde ya
pılan (vurcunlar) daha karlıdır. Zekala
rını klavuz ederek ve alınterj dökerek 
kauınmıya üşenenler, deniz yollarını 

kesmeğe b3.Şladılar. Kolaylıkla ve bir
denbire zengin olmanın yolunu buldular. 

Eski Mısırlılar, Fenikeliler, Yunanlı

lar devrinde korsanlık olduğuna dair sa
rih kayıdlara henüz tesadüf edemedik. 

mamile ortadan kaldıramamışlardı. De
nizde sıkışınca dağlara, dağlarda sıkı

şmca denize geçiyorlardı. Romalılar son 
zamanlarda Anadoluda Pont ve Ermeni 
krallarile uğraşırken korsanlar büsbütün 
şerbest kalmışlar, gemi azıya almışlardı. 
O kadar ki Romalılar aleyhinde Ermeni 
kralı Dikrana yardım ediyorlardı. Reis
leri, tersaneleri, kaleleri ve donanmala
:rile bir hükumet gibiydiler. İşi o kadar 
ılerletmişlerdi ki Adriyatik denizine, Si
rilya ile garbi İtalya kıyılarına kadar a
kınlar yapıyorlar; gemileri zaptettikleri 
gibi zengin kasaba ve şehirlere de hü
cu medeı ek yağmalarda bulunuyorlardı. 

Bu arada bütün maiyetlerile birlikte 
ıki (Pretör = Vali) ü esir etmişler; Ro
manın en büyük adamlarından birinin 
kızını kaçırmışlardı. 

Korsanların gayet güzel, burnu yaldız
lı, kürekleri gümüşlü, küpeştesi erguvani 
halılarla süslii gemileri vardı. Mızıkacı
lara güzel havalar çaldırarak ziyafetler 
verirlerdi. Nihayet Romalıları bile tah
kıre başlamışlardı. Esirlerden birisi gfı

ya onlan korkutmak veya övünmek için 
(Romalı) olduğunu söylerse, korsanlar 
onun önünde büyük bir hürmetle eğile
rek diz çökE>rler: 

- Bilrr.ejen büyük bir kusur işledik. 
Affediniz! Bundan böyle yanlışlık olma
ması için lı'.'ıtfen şu Romalı elbisesini gi-

Fakat korsanlığın o zaman da mevcud yiniz! 
olduğu muhakkaktır. Ancak Fenikelile- Derlerdı. 
rin Suriye sahilinde oturarak bütün Ak- Adamcağıza beyaz bir harmaniyeden iba 
denizin ve hatta Britanya adalarının ti- ret olan ve (toga) denilen Romalı elbi
:aretini ele aldıkları, bu sayede zengin sesini giyrfüdikten sonra bir merdiven 
oldukları bir devirde, başka milletlerin getirirler, geminin bordasından denize 
gemilerine karşı daimi 1>ir harb halinde sarkıtırlardı: 
saldıkları, yo11arı öğrenmemeleri için ilk _ Vatanınıza teşrif etmek üzere lut-
fırsatta batırdıkları rivayet olunur. fen merdivenden ininiz! Serbestsiniz! 

Medeniyet)n ve insanlığın en büyük Romalı eğer gitmek istemezse iki tek-
düşınanı olnn korsanlık, Akdenizdeki 1 mede denize atarlardı. 
meçhul tahtelbahirle hortlamış göründü, Meşhur (Sezar) ın da bu korsanların 
fDkat Nyonda toplanan (insan) lar bunu r.llerine düştüğünü, \kendisinden (20) 
çabuk önlemeye karar verdiler. talan - bir talan (300) altın kadardır - is-

* Korsanhğın ehemmiyetle tarihe malo-
luşu ilk defa Romalılar zamanındadır: 

Romada cııınhuriyet yıkılmış, fakat 
imparatorluk ta henüz kurulmamıştı. 

Generaller arasında harbJer çıkıyordu. 

Kim kuv\•'?tJi çıkarsa o başa geçiyor ve 
Avrupanın yımsile bütün Akdeniz kıyı
larına hakim olan (Roma) sı ·ıediği gi
bi idare ed:yordu. 
Miladd:ın 66 sene evvel Romanın en 

nüfuzlu adamı kibar ve yakışıklı Pom
peüs'tü. 

Bu sırada Kilikyada yani şimdiki Si
lifke ve Adana vilayetlero kıyılarında 

müthiş korsanlar bulunuyordu. Burada 
(Göksu) nehri ve birçok kayalık girin
İfler, çıkıntılar vardır. DağJar yakın ve 
tarptır. GPmUerin barınmaları kolay ol
duğu gibi az kuvvetle büyük düşmanla
ra karşı müdafaa imkanları veren kale
ler de yapmışlardı. 
Korsanıar kıyılara akın yaparak mal 

ve insan yağına ederler; başka yerlerde 
satarlardı. Yahut Akdenizin şarkı ile 
garbı arac;ında gidip gelen gemileri zap
tederlerdi. 

tedikJeri zaman: 
- Siz berıim kim olduğumu bilmiyor-

3unuz. Fakat (50) talan vereceğim. 
Dediğini ve sözünde durarak kurtul

duğunu, daha sonra korsanların üstüne 
yürüyerek tııttuğunu, Bergamada astır

dığını bu sütunlarda yazmıştık. 
Pompeüc; Romayı kara harblerinde za

ferlere ulastırdıktan sonra korsanlara 
karşı sefer -açtı. Zira artık hiç kimse Ak
denize çıkamaz olmuştu. Müstemlekele
r•nden buğday ve para gelmediği için 
(Roma) büyük bir sıkıntı içindE:ydi. Ti
caret hayatı durmuş gibiydı. Meydanlar
da. çarşılarda toplanan halk. hükfımet
!.~n şiddetlı tedbirler alınmasını isti
yordu. 
Nihaye~ bir kanun kabul edildi ve 

Pompeüse fevkalade salahiyet verdi. 
Pompeüc; bu kanuna göre üc sene müd

detle bütün kıyılara hakim olacak, 
(!20000) asker ve (500) gemi toplamak 
için her türlü emirleri verebilecekti. 
Pömpeüsün kumandasında (24) general 
bulunacağı gibi bütün hakimler, vaJiler 
ve memurlar da onun emirlerini kayıdsız 
ve şartsız derhal yapacaklaı dı. Hatta 
senato. Pompe:üse bu kadar yüksek bir 
salfıhiyeti vermekten çekindiği halde 
h:ılk derhal kabul etmişti. 

Konuşma: 

Edebiyat lfıgatı 
Yazan: Nurullah Ataç 

Bay Tahir Olgun, yeni neşrettiği Ede
biyat lügati'nde: (1) cNazmın ahengi: Sö
zün vezin ölçülerine iyi uydurulmuş ol
masından ileri gelir> diyor. (cVezin öl
çüleri> nin ne kadar çirkin bir haşiv ol
duğunu söylemeğe hacet yok.) 

Çok kimselerin indinde nazmın ahen
gi bundan ibarettir. Aruzu hece veznin
den ahenkli saymaları da bunun içindir. 
Bay Tahir Olgun'un sözü kabul edilince 
Nef'inin: 

cNe dedimse sözümü tuttu sipihr-i 
hodriy - Ne murad ettim ise verdi hu -
day-i müteah beyti ile Tevfik Fikret'in: 

cSize ey bilmediğim, görmediğim kari
ler! - Size ithaf ile neşreyliyorum bunla
rı ben> mısraları arasında hiç bir ahenk 
farkı bulunmadığını iddia etmek lazım 
gelir. 

Ahengi nncak hakikaten şair olmıyan
lar sadece nazım ölçülerine uymakta bu
lurlar ve her hangi bir vezne uyarak söy
jenilmiş sözleri şiir sanırlar. 

Edebiyat lügati'nde (niçin clügati>? biz 
clt'.igatI> deriz) cahenk> için söylenenleri 
okumakta devam edelim: 

cNesrin ahengi ise: Sözde (tenafür), 
(tekrar) ve (tetabü-ü - izafat) bulunma
masıyla varlık gösterir. Bu kusurların 

bulunmamasına (sıhhat) derler.> Tena
für, tekrar, tetabü-ü - izafat gibi kusur
ların bulunmamasına sıhhat deniyor, a
henk de bu kusurların bulunmamasına 
sıhhat deniyor, ahenk de bu kusurların 

bu]unmamıısından doğuyorsa cahenk> 
ile csıhhab in müteradif kelimeler ol -
ması lazım gelir. Böyle değilse, yani ca
hcnk> sadece o kusurlann bulunmama -
sile husule gelmeyip csihhah ten ayrı bir 
meziyetse - öyledir de - Bay Tahir Ol -
gun'un tarifi hiç bir şey demek değildir. 

Bay Tahir Olgun, cnazm, ile cahenk> i 
de biribirinden pek ayırd etmiyor; h'.iga
tında serbest nazımdan bahsederken bir 
yerde: 

cNazım demek ahenk demek olduğu -
na göre serbest nazım diye yazılmış kı -
salı, uzunlu yazılara manzum denme -
mek lazım geliyor. Çünkü her kulak on
larda ahenk duyamıyor> diyor. O halde 
bir mısra, ancak ahengini duyan için na
zımdır. Mcselfı ben, Bay Tahir Olgun'un 
manzumelerinde ahenk bulamadığıma 

göre onlara manzum dememekte ser -
bestim. 

Anlaşılıyor ki Bay Tahir Olgun, ca -
henk> ile cnazm, 11 cmevzun> ile cman
zum> u biribirine karıştırdığı gibi bir is
min önüne konan bir sıfatın, o ismin ma
nasında bir değişiklik hasıl edeceğini de 
hatıra getirmiyor. Se1best nazımla yazı
lan şiirlere kimse cmevzun> veya cman
zum> demez, onlara cscrbest nazım. de-
nir. 

B. Tahir Olgun'un hitabı hep böyle ka
nşık, itirazı davet edecek tariflerle mi 
dolu? bilmiyorum; baştan aşağı okumağa 
tahammül edemedim. 

* 
Bazı resimlerde görürsünüz: raflarına 

kitablar muntazam bir surette dizilmiş 
bir kütüphane, masası başında oturmuş 
bir adam da ağır ağır, ciddiyetle kitab o
kuyor ... Öyle zannediyorum ki böyle re
simleri, insanları kitabdan soğutmak için 
yapıyorlar ... Kitabı ıı;everek okumak is -
tiyorsanız kütüphaneden, kitab odasın -
dan çıkarıp rasgele bir yerde, kırda, yata
ğınızda okuyun. Onu okumanın sizin için 
bir zevk, bir eğlence olması lazım geldi
ğini unutmayın. Öteki türlü okumak in
sanı ukala eder ... 

Kendileri kitab alamadıkları için u -
mumi kütüphanelerde okumağa mecbur 
olanlara bunun için acırım. Onlar hiç bir 
zaman kitabla Jaübali olamaz; ondan kor
kar, onu kendilerine arkadaş edemezler. 

(1) 1 cilt, 75 kuruş (Asar-ı İlmiye kü: 
tüphanesi neşriyatı). 
..................... _. ............................. ·-··-· 
yf ve Sicilya kıyılarından kovmuştu. 

Sonra Yunun denizine geçmiş, orayı 

da temizlemişti 
Yüzlerce gemiden ibaret Roma donan

ması bütün Akdeniz k:yılarını tanyordu. 
Üç dört ay scnra korsanlar Kfükyaya 
dönmüşJe•ciı. Perişan bir halde idiler. 
!'ompeüs oraya da yetişti ve donanmala
rını mah\'etti. Merkezleri olan şehri de 
teslim aldı. 

Pompefü; teslim olanları Suriye ve A
nadolu şehırle:-ine yerleştirdi. 

Birincıte.şrin 

[Kadın gözile A_vrupa 
Paris hayvanat bahçesi 

Eminim ki buraya gelip ~ezdikten sonra evine dönen 
her çocuğun coğrafya, tarih v~ hayvanat bakımınd.an 
aldığı bilgi bir kaç ay mektepte okumıya bedeldır 

Yazanı Muazzez Tahaln Berkand 
-14-

Pa1'is hayvan bah çesinden bit manzara 
.. .. b .. -k Avru-ı _ Sahi, baloya giderken babam tıpkı 

İstanbu'dan başka_ butun uyu b h böyle giyinmişti. . . 
h . l . rle cesıın havvanat a çe- .... - ~ 

pa şe ır eı.n - · kl Gülüştüler ... Bu çocuk goruşune v, 
leı:,i olduğu malümdur. Yal.n~z bçoilcu ark buluşuna ben de güldüm. Per.goenler cidı 

• b.. -kı r ı 'lll e ço 
için deği!, hatta uy~ e 'i 1 den frak giyinmiş adamlara benziyorlar 
:~tifadeli ve eğlencelı olan b~ ykie.r here dı biz daha bu çocuk latifesinin tesiri 

ık ~ı... • • kadar büyi· ktur er ' 1 kl 
ha ın ra51.•c,1 o -: . dah _ altında güliimserken birdenbire ku a a~ 
şehir kendi hayvanat bahçe~ını .. 

1 
a n~ rıınızın dibinde kuvvetli bir ses yüksel· 

dide ve ktymetli hayvanlaı ıa dsus en:e di Etrafımıza baktık, yakınımızda eşe)! 
b . b' 1 ·1 arı- e ercesıne . 

hususunda. ır ır erı e Y - ~ yoktu, halbuki bu ses tıpkı bir eşek anır· 
çalışmakt'iaır. ması idi. H'lyretle kuşlara döndük ve bu 

Parisin y~ni hayvanat bahçesi,] kbu
1
n- sefer yalnız biz değil, etrafımızdaki yüz~ 

b. k evvel m~stem e e er ' . 
dan ır :ıç ı:ene • d d' ıerce kişi birden yüksek bır kahkaha sa• . . . k ld yu 'i enst!ll> e ır. 
sergısının ur_u ug • kt lıverdik. Yarım metre boyunda olan pen1 
Şehirden otobiısle yarım saat ;a 

1 
a, goenlerin hepsi bir ağızdan, bir süru eşek 

büyük bir o:ma~ın ke~arında k ur~:~ gibi bağırıyorlardı. Gözleıimi kapasam, 
bu hayvanlar dıyarı cıdd.~n ço gu. k d' · Bu' yu"kadada iskele civannda 

b' bahçedır .en ımı ' ' ~anzim edi'miş koskocaman ır .. .. · merkeblerin toplandıkları yerde sana-
Oraya te~adüfen bir paıar gunu, y~- caktım. , 

~ışlı bir havad& gittim. Günün ehemm~- Bu küçüıc kuşlarda bu kuvvetli ve çir .. 
,·eti yok, faf.at tatil saatlef!ni çocukları- kin ses, tabiatin ne garib bir cilvesiydi. 
le berabet orada geçirmeğe gelen kal~- Bahçenin tanzim tarzı çoit hoşuma git· 
balık o kadar kesifti ki her hayvanı go- ti. Her hayvana kendi ya~ayış tarzına 
rebilmek için sıra beklemek lazım geli- göre bir köşe ayrılmıştı. Mesela maymun· 

yordu. Jar için ağaçlıklı bir yer ayrılmış, aslan, 
Kapıda uzun bir ilan: Kaplanların ye- lar ve kaplanlar çimentodan yapılmı~ 

!'Ylek zamanı sabah saat dok.uzda. aslan- dağ gibi yüksek teraslara konmuştu. Bu 
.ıarın yemek zamanı ... ve sırasile bütün teraslarla bahçeyi gezenlerin arasında 
vahşi hayvanların yemek saatleri yazıl:· bir kaç metre derinliğinde su dolu hefü 
Halk bilha.:>c;a gelip bunların yemek yı- dekler kazılmış ... Bir erkek r.ıslanın bu 
yişlerini seyrediyorlarmış. hendeğin ta kenarına kadar gelip hid-
Yağmuru~ hafifçe ıslathBı toprak yol- detten kudurmuş bir halde geri dönmesi 

lı\rda yüruvoruz. Her tarafı görebilmek ve tekrar gelerek suya doğru sarkması 
için sıra takib etmek lazım ; yoksa bu ~a- cidden görülecek bir manzara ... 
bbalıkta ve bunca hayvan aıa~ında m- Ayılar için yanyana ve gene su ile ay-

san şaşırıyor. rıJmış inler yapılmış ... Muhtelif cins ve 
Burada neler yok yarabbım! En küçük renklerde ayılar burada, ziyaretçilerin 

kuşlardan tutun en cesim fillere, deve- kendilerine attıkları ekmekleri, arka a· 
!ere, aslan ve sırtlanlara, byı ve: domuz- yakları üstüne oturup sabır ve tevekkül
Jara, gergedan, timsah ve maymunlara le beklemektedirler. 
kadar tabiatin göğsünde yaşıyan ve vah- Bütün bunlardan başka, küçük ayak .. 
şi dediğimiz yüzlere~ hayvan ... Bunların larında ince zincirlerle dirt!klere bnğlı, 
bazısı ne sevimli, bazısı ne korkunç ve her renk ve çeşidde papag&nlar, etrafJ 
hunlara bakarken yanımızdaki çocukla- telle örülmüş büyük avlula!·da koşuşan 
rın sordukları sualler ne E'nteresan! yabani at ve eşekler, geyikler, tilkiler. 

Eminim ki buraya gelip birkaç saat maymunlar ve ismini bilip cismini gör~ 
kaldıktan sonra evine dönen her çocu- mediğimiz birçok hayvanlar ... 
ğ'1n, coğrafya, tarih ve hayvanat bakı- Buraları dolaşan çocuklar için eğlence 
mından aldığı bilgi, birkaç mektebde 0 - fırsatları da kaçırılmamış: Şurada bir 
kumaya bıedeldir. devenin kamburları arasına yerleşmi~ 

- Baba, şu zürafenin boyr•u ne kadar ~arışın bir yavru, burada şirin bir midil
uzun, derisi de kadife gibi, görüyor mu- linin sırtına atlamış bir çocuk, daha ile-

sun? ride maymunların çektiği bir arabaya 
_ File bak, hortumunun ucile ufacık yaslanmış bir bebek. 

şeker parı;aı.ını aldığı gibi ağzına götü- Bütün bunlar, hayatları zaten neş'e 
rüyor. içinde geçen yavrulara bir kat daha se-

- Maymunun yavrusunu bacaklarının vinç veriyor. Bir asansörle yüksek bir 
arasına as-Jmasını ve yavrunun ayakları- kulenin ta tepesine çıktık. Buradan bü
nı annesinin beline dolam:iSlnı gördün tün bahçeyi ve hayvanları ayaklar altın
mü? Bu vaziyette yanındaki yüksek ağa- da görmek çok enteresan bir manzara 
ra tırmanabiliyor. arzediyordu. 

- Sen onu bırak ta şu t.ı~afa gel; kan-
gurunun yavrularını karnıııdaki kese 
:çinde taşımasını seyret, o rlaha tuhaftır. 

- Hayır, ben pengnen!eri görmeğe 

gideceğim. 

Biz de bu kuş arın bulunduğu tarafa 
gidiyoruz. Etrafı tel örgü ile çevrilmiş 

geniş bir avluda, yirmi otuz kuş .. . Hep
&inin karınları bembeyaz, uzun kanadları 
ve boyunları simsiyah.. Ayaklarının ü
zerinde oturdukları vakit çok s€vimli o
luyorlar. Yanımdaki bir çoc'J.k yavaş ses
le arkadaşının kulağına fısıldadı: 

* Bizim çocuklarımız hayvanları sevmi
yor, onlardan korkuyorlar diye şikayet 

edip duruyoruz. Bunda ne dt!rece hakJız 
olduğumuzu nasıl anlamıyoruz? Hayır, 
bizim çocuklarımız da düı.yrıdeıki bütün 
yavrulara benzerler, onlara da, arada 
bir, hayvanları göstersek ahşac<ık, kork
mıyacak ve bilakis onları sevecekler. 

Romalılar birkaç defa bunlara kax:şı 
ordu ve nrınanma göndermişlerdi. Daha 
y2kından takib edebiJmek için bir vila
yet teşkil ederek daimi bir ordu bile bu
lundurmuşlar; fakat bu korsanları ta-

Pompeü:-. koca bir donanma ve ordu 
yapmış, altı hafta içinde korsanları İtal-

Roma geniş bir nefes aldı: 
sulh ve sükfü1a kavuştu. 

Akdeniz - Şunlara bak, frak giymiş adamlara 

Nitekim, bundan birkaç S"ne evvel İs
tanbula gelmiş olan bir csirk~ e büyük, 
küçük hepimiz, hücum edercesine koş
madık mı? Bunda şüphesiz ki cambaz
iardan ziyade hayvanları görmek merakı 

benzemiyorlar mı? (Devamı 10 uncu. sauiada) 
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Yıldız Sarayında 

Bir haremağasının hataraları 
Ya.zan: Ziya Şakir 

Abdülhamid cülus esnasında kendisine suikasd 
yapılacağını duyunca belindeki kayışlara asılı bir 
çift rovelveri çıkarmış, pantalon ceplerine sokmuştu 
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:~cu perş:mbe g~nÜ• erkenden, hü-
~et erkanı ile (Ilmiye ricali) nin ev

le~ıne birer. tezkere gönderilrni'Ş; cSır
l>ıstan meselesi hakkında mühim bir 
müz~kere. cereyan edeceğinden bahsi
le cumlesi, Babraliye davet edilmiş ve 
Babıaliye gelenlere de: 

- Meclis, Topkapı sarayında topla
nacak. Oraya teşrif edin .. denilmişti. 

Böylece, huzurları mıitad olan zevat 
buraya toplanırken· 0 gece Nişantaşın
daki konakta, Abdülhamid.in yanında 
yatan Damad Mahmud paşa ile seras
ker ~k~ymakamı) Redif paşa da Abdül
h~mıdı almışlar; kapalı bir arabaya bin
~ırcrek -Davudpaşa kışlasından getir
tılen- kuvvetli bir süvari müfrezesinin 
muhafazası altında Topkapı sarayına 
rıakletmişlerdL 

H d Kara Halil Efendi derhal konundan bir kağıt çıkardı ve ağdalı bir ifade ile 
er tarafı mahfuz olan saray a, fetvayı oku mağa başladı 

artık fevkalade tedbirler alınıya lüzum . . ,. . ,. . · 
yokken, gene sadrazam Rüştü paşanın nesı ihlal edılemez. Sonra şeamet getı- gazalarda kazanılmış, veyahud, mille-
emrile, Abdülhamid Mecidiye köşküne rir. .. . tin şerefine olarak başka hükümdarlar 
oturtulmuş, köşkün etrafına da süngü- Diye, ı~rar g~stermışler, tahtı . ge~e, tarafından hediye makamında yollanıl
lü askerlerden mürekkeb, çüte nöbet- dışarıdaki saçagın altına n.aklettırnuş- mış tarihi yadigarlardan mürekkebdi. 
ciler dikilmişti. Tabiidir ki; bu halleri lerdi. . . . Hatta, saray kanununda: 
gören Abdülhamidin telaşı arttıkca ar- Bu sırada, (H~r~aı S~ad~t) ı zıyaret cHazinei hümayunda mevcud bulu-
tıyor; itimad ettiği hususi bendeganını edip tekr~r Me~ıdıy: ~oşkune .~vdet e- na~ eşyanın, emvali zatiye gibi tasarruf 
sık sık orta kapıya gönderiyor; cereyan den' Abdulhamıd, bu tun bu munakaş~- edılrne~esi.. ve bunlar, (şahsi emval)
eden hadiseler hakkında malfunat isti- ları haber almıştı. ~rtık hayatından cıd den madud olmadıkları için, hiçbir va-
yordu. di bir surette endişeye başlamıştı. Be- rise intikal edememesi» ... 

cSansar Mahmud» denilen Hacı Mah- linae bir kayışa merbut bulunan iki ro- İçin, sarih bir madde vardır. Halbu-
mud efendi ile kilerci Osman ağa mü- volveıi kılıflarından çıkararak •. icab~- ki, son üç padişahın devrinde, böyle 
temadiyen orta kapıya gidip geliyor- da onları daha kolay kullanabılmek ı- şeylere ehemmiyet verilmemişti. Para 
lar; devleti ilmiye ricalinden kimlerin çin, pantalonunun ceblerine yerleştir- bulmak için, her şey mübah addedil
geldiğini haber veriyorlardı. meye m~cbur. k~lmı?tı: .. ~işti. H~tta; sarraf Köçeoğlu, Hristaki 

Nihayet; huzurları mutad olan zevat ._Mer~sın::, ~ıçbır. ~adıse olı:ııad~n, ~u.- gıbi mazı1eri hiçten ibaret olan adam1a
gelmiş1er (Kubbealtı) nda içtima et- yuk bır sukunet ıçınde geçıp gıtmıştı. ra, devletin en yüksek rütbe ve nişan

t@~r=~=?~ 

i~~~i~i~E;;}~= 
Robert Taylor yüzünden 
Bir İngiliz Başpapazı 
kadınları ·af aroz etti 

Başpapaz neşrettiği beyannamede diyor ki: 
" Bu delikanlının lngiltereye gelmesi münasebetile 
kadınlarımızın yapmıı oldukları mera.~im, insaabğın 

yüzünü kızartacak dereceyi bu!muştur " 

lngiliı kaaınlann.ın afaroz edUmeııne ıe l>eb oıan .l(obert Taylor, cLa Dame au 
Camelia> filminde Gre ta Garbo ile beraber 

Dünyanın en güzel erkeği teliklti edi
len meşhur san'atk8r Robert Taylor'un 
İngilterey;e gelmesi münasebetile İngiliz 

kadınlar tarafından parçalanmağı arzu 
eylemez. 

ınişlerdi. 'Sadrizam Rüştü paşa; muz- Fakat işte o günden sonra; artık Abdül- ları verllm ştL 
tarih, mükedder, elemn8.k tavırlar ve hamidin dımağına, her gün biraz da- Hükıimetin hazinesi de aynı halde i- kadınları muazzam bir istikbal merasimi 

/ vaziyetlerle ortaya çıkmıştı. Gene ca'li ha tesirini artıran meş'um bir fikir yer- di. MaS§ sahiblerine ve müteahhidlere yapmışlardı. Bu merasim esnasında ka
bir ağlama faslı yapmıştı. Ve bunu ya- leşmişti. O da; (suikasd korkusu) idi. muntazaman para verilemediği gibi, dınlar büyük taşkınlıklarda bulunmu~ 

Bu taşkınlıkları yapan kadınlan kilise 
namına lAnetliyor ve nedamet edecekle
rini ümid ediyorum.» 

parken de, şöylece SÖ7.e başlamıştı: memlek~in müdafaası için Avrupadan lardı. O derecede ki, polisler san'atkirı 
_ Efendilerim! Beşinci Sultan Mu- ABDÜLHAMİDİN İLK İŞLERİ ve Amenkadan alınan silahların borç- kadınların ellerinden zor kurtarabilmiş-

"Saray,. sineması: 

valsi rad hazretleri melek gibi bir padişah . lan bile ödenemiyardu. · · lerdi. 
idi. Fakat cülÔslarından on, on beş gün . Abdülhamid, saltanat makamına ge- Abdülhamid ise, kendini bildi bileli 

Şampanya 
sonra bir illete duçar oldular. Yani, lır ge~mez, hayatının şahsi program ve israftan nefret ederdi. İktısadı, sever
müfekk" kuvvetlerim kaybettiler. prensıblerini, saray ve hükıimet işleri- di. Onun bu tabiatini bilen bazı kimse-
Yapılanı~:davi tesir etmedi. Şeriati ~=: ne tatbik etti. .. ,. . . . 1er, şeh.zadeliğind~ ona «Pinti Hamid• 
rifenin bu gibi hallerde tayin ettıgı Saray, ve hukumet.. ıkısı de, altı~- derlerdı. Ona verıle~ bu sıfatın doğru 
müddet de geçti. Şu halde şer'i şerif d~n kalkılamıyacak derecede borç ı- ve~·.ahud yanlış ol~ugunu iddia etmiye
ney· . b ttiri orsa beyan buyuru!- çınde bulunuyordu. cegım. Fakat, malum olan bir şey var-
sun ı ~c~. e Y ' Asırl~rdanberi, israf ve sefahatin sa, o da Abdülhamid tahta çıktığı za-

A. e ı. lı h .. kfımetine (en ~~rkezı olan saray; bilhassa son üç hü- man, (iki yüz bin altını mütecaviz) 
b .. ~ırl~rca, ~an ) ~ bu kubbe- kumdarm zamanında artık iflas haline kıymette şahsi bir servete malik olduğu 
~yuk ıda:e ~a . a~~ ~ an sahnesi ha- gelmişti. Kadınlara karşı son derece idi. 

~ın altı, ~ııı:ıdi bır ıya ro düş~ü~ olan Abdülmecid, gözdelerinin İlk mücadeleye .. saray~n rnutfakların-
ıne gelmıştı. .. 

1 
. ··y enkuçuk arzularını yerine getirmek için dan başlıyan Abdulhamıd aşcıların ya-s drA R"şt·· paşa, son soz erı so . . . . , a azam u u . ,. H il h 1 en şuursuz bır mırasyedı gıbı hareket rısmdan fazlasını çıkarmış; kiler mas-

lerken, yüzünü, şeyhısl~ ,. ayrfu ad. 'etmışti. Onun gibi Abdülaziz de bir ta- rafını da şiddetli bir intizam ve kontrol 
ef d" virm"şti Şeyhıslam e en ı f • ' S h" en ıye çe ı · . a· b _ ra tan saray kadınlarının tesiri altın- altına almıştı. onra, as ahırdaki atla-
de, fetva emini Kara Halıl efen .ıyef a da kalarak gözdelerine büyük fedakar- rı da muayene ettirmiş; bunların asker 
§ı ile bir işaret etmişti. ~ra A~a:l ek en- !ıklar yapmaktan çekinmemiş, bilhas- işlerine elverişli olanlarını süvari ve 
di, derhal koyn~ndan. hır kagı çı bar~ sa, lüzumsuz yere yaptırdığı muhte- topçu kıt'alanna yollamıştı. Şehzade ve 
ntış; ağdalı bir ıfade ile okumıya aş şem saraylara, mılyonlarca lira sarfet- sultanların bir takım dağınık tahsisat-
lamıştı: • tb·k mişti. Hele, üç ay süren Sultan Mura- larını da bir araya toplatarak hepsine 

ı ·· ı· · cenunu mu ı ' - rnamülrnus ımın.. k dm saltanat zamanında valide sultan derecelerine göre maaşlar bag·ıatrnış-
. · " tten ma - ' ıle mecnun olmakla ımame . t Şevkefza kadının çılgınca sarfiyatı, is- tı. 

Tanınmı§ Fransız muharrirlerinden bi
ri İngiliz kadınlarının bu hallerini cde
monstration d'hysterie collective> cüm
lesi ile tavsif eylemiştir. 

İngilterenin büyük papazlarından 
Kenneth Aschroft bu vesile ile bir beyan
name neşrederek Robert Traylor'un istik-
~ali merasiminde car ve hayayı unutur
casına taşkınlık göstermiş olan> kadın
ları afaroz etmiştir. 

Beyannamenin metni şudur: 
cRobert Taylar adında bir delikanlı· 

nın İngilteıeye gelmesi münssebetile ka-
dınlarımızın yapmış oldukları merasim, 
insanlığın yüzünü kızartacak dereceyi 
bulmuştur. 

Kadınlarımız bu delikanlının fngilte
reye gelişini adeta büyük bir bayram gü
nü yaptılar. Hatta işi o der(ceye götür-
diller ki .sen göreceksin, ben göreceğim> 

diye birbirlerini yaraladılar, incittiler. 
Polisler seferber edildi. H.ısta nakleden 

Oynıyanlar: Gladys Svarthout, J.l'recı 
Mac Murray. 

Vak'a Vjyanada cereyan etmektedir. 

ud, feirt olsa.. uhdesin?~?! ımame raf ve sefahat hududunu geçmişti. Bu arada, Abdülhamidin ilk istibda
ınünhal olur mu? Elcevaaaab .. beyan Çok iyi hatırlıyorum, Sultan Aziz ve- dı, harem dairesinden başlamıştı. Sul-
buyunıla ... Allahü alem, olur.> .. fat ettiği zaman, (şahsi borç) olarak, tan Mecid ve sultan Aziz devirlerinde, otomobiller durmadan işledi. Hatti po-

Bütün başlar, öne eğilmişti. Şu ık! (iki yüz· bin altın lira) dan fazla borç saray kadınlarının maceraları pek iğ
satır yazı ile, artık (Sultan Muradı Na bırakmıştı. Sultan Muradın şehzadelik renç haller almıştı. Hatta birkaç kere 
Murad) bütün manasile, tarihe karışı- zamanı da dahil olmak üzere, saltanat- geceleri bir iki sultanın sarayı taşlan
yordu. Bu; tabii bir şeydL Sultan ~u- tan hal'edildiği zaman bıraktığı borç, rnıştı. Göze batan, halk arasında dedi

İhtiyar Frank Strauss ile küçük kızı El
sa meşhur Vals Palace'in orkestrasını 
idare etmektedirler. O sıralarda Ameri
kadan henüz gelmiş ve cazbanddan mü
teşekkil çalgıcılar (Caz Palas) namında 
bir kabare açıyorlar. Caz büyük bir mu
vaffakıyet kazanıyor. Cazın şefi Buzzy 
namındaki delikanlı kadınlar tarafından 
çok beğenilmektedir. Orkestrasını kur
tarmak için Strauss'un yaptığı bütün gay 
retler boşa gitmektedir. Nihayet baba kız 
orkestrayı dağıtıyorlar. 

Jisler vaktı nde ve şiddetli bir surette 
müdahalede bulunmamış olsaydılar bel
ki Robert Taylor da parça parça edile
cekti! 

rad için, zaten mukadder olan bir a~ı- (sekiz yüz bin altın lira) yı aşmıştı. koduya sebeb olan şeylerden hiç hoş- Bu hal hayranlık mı, sevgi mi? Her ne 
betti. Fakat asıl komedi, şimdi başgos- Sultan Muradın borcunun (beş yı.iz bin lanmıyan Abdülhamid; saray kadınla- de olsa çok ayıbdır. Demek kadınlann 
termişti. lirası), Ermeni sarraflarından {Köçe- rmı derhal kafesler arkasına kapamış; 

Biat resmi, asırlardanberi adet oldu: oğlu) na idi. Saray kadınlarının bütün sultanların ve saraylıların sokağa çık- zarafeti, incelikleri hep sathi şeylerdir. 
ğu vechile, (Babüssaade) nin önündekı elmasları da, Galata sarraflarından ma1annı bir takım sıkı kayıt ve şartla
saçağın altına ,::etirilmişti. Fakat, o es- (Hristaki) ye terhın olunarak yüz elli ra bağlamıştı. Abdülhamidin bu hare
nada Sultan Murad tarafdarlarının su- bin lira istikraz edilmişti. keti, birçoklarının hoşuna gitmişti. Fa

Kadınların, zamanımızda iher türlü 

ikasd yapmak ihtimalleri vehmine dü- • En çok dikkat ve teessüfe şayan olan kat bazıları da: 
§i.ilerek taht oradan kaldırılmış; kapı- bir cihet varsa, hazinei hümayundan - Hünkar, gayet çirkin. Kadınlar, 
nın iç t~rafına, arz odasının önüne nak- birer suretle lüzum gösterilerek saraya sokağa çıkıp da güzel erkekleri görme
ledilmişti. Hatta burada açıkta biatin alınan çok kıymetli bazı şeyler de, bu sinler diye, zavallıları sarayda hapsedi
de tehlikeli olduğu söyle~erek, merasi- borçlara mukabil rehine verilmişti. Ta- yor. 
Jnin arz odası içinde yapıhnası istenil- biidir ki bu borçlar ödenememiş; o kıy- Demişlerdi. 
ınişti. rnettar eşya da ortadan kayboluvermiş- Halbuki Abdülhamid, -Sultan Murad 

Lakin buna birçokları itiraz etmiş- ti. kadar güzel ve yakışıklı olmamakla be-
ler: Halbuki, (Hazinei Hümayun) denilen raber- pek o kadar çirkin de değildi. 

- Böyle bir şeyin emsali yoktur. Bi- yerdeki eşyalar, hiç kimsenin şahsi ma- Saltanatının ilk ıünleri onun şekli şöy
at icrasında taht yeri tayin olunmuş- 1ı değildi. Bunların hemen hepsi de~ le idi: 
tur. Sarayın ve saltanatın kadim an'a- milletin kanı pahasına olan cenklerde, (Arkan var) 

serbestiye, bütün haklara maJik olmaları Günün bırinde Elsa Buzzy'ye rasgeli-
yor. Delikanlı kendisine Amerikan kon

hiç şüphesiz çok yerınde ve çok doğru solosu süsünü veriyor. Elsa ve Buzzy çıl-
bir şeydir. gınca sevışiyorlar. Nihayet bir gün kız 

Fakat ckadınlığın hürriyetini elde et- hakikati an!atıyor ve hiddctınden kaçıp 
mek için> senelerce uğraşnıış olan vefa- gidiyor. 
kar kadınhtr, bu hale ne gozle bakacak- Buzzy Nevyorka avdet ediyor. 
lardır? Belki yaptıklarına nndim olmuş- Fakat orada müşkülatla karşıla -
lardır. şıyor. Strauss da Amcrikaya gel-

Bu delikanlı kadınlığın bu manzarası miştir. Valslar caza galebe çal -
karşısında iğrençhk duymamış mıdır' mışttır. d~fuzzyS sefalete düşüyor. Bır ge-

.. . . · ce esa u "n trauss'un konser vermekte 
Şuphe yok kı kendı uğrunda saç saça olduğu tiyatronun önünde b l 
başb~ş~ gele? b~ k~dı~ları korku ile sey- Elsa ile karşılaşıyor. Gençler ua;~l~~~:; 
retmiştır. Çunku hıçbır delikanlı isterik 1 venıJiyorla:- ve saadete kavuşuyorlar. 
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10 Sayfa 

BGtün iztirapların • 
çaresı 

ALGOPA 

Daima ismine ve madeni 
kutulardaki 

markasına dikkat. 
T akHtlerinden sakınınız. 

Her eczanede bulunur. 

ELEKTRiK VE MAKİNE 

T eknisiyeni Aranıyor 
Zonguldak'ta ehemmiyetli bir maden müessesesi maden ocağı harici işle

rinde buharla işliyen muzayyak hava kompresörü. lavuar. elektrik santralı, 
dar hatta buharla ve Dizel motörile işliyen lokomotifleri ve yükleme, boşalt
ma ilah ... tesisatına ve bunların tamiratını deruhte edebilecek bir elektrik 

ve makine teknisiyeni aranmaktadır. 
İsteklilerin Tophane 8 numaralı posta kutusu adresine kısaca tcrcümei hal

lerini şimdiye kadar çalıştıkları yerleri ve istedikleri ücreti bildirmek sure

tilc mektupla müracaat etmeleri. 

tn büyük Doktorlar 

QUINA LAROCHE'un 
F aidelerini bilirler ve daima en mü
kemmel bir kuvvet ilacı olarak 
tavsiye ederler. Bilhassa nekahat 
devresinde bulunanlara, zayıf ve 
kansızlara ve lohusadan kalkan anne
lere bir sıhhat ve kuvvet eksiri gibi 
pyanı tavsiyedir. 

eczanelerde ••tıhr. 

~ ---·---------·-----
Gemi Satışı 

Denizyollan işletmesi Müdürlüğünden: 
Evvelce satılığa çıkarılmış olan cVatan> vapuruna pazarlıkta verilen son fiat 

haddi layıkında görülmediğinden bu defa mezkur vapur idareye kömür naklede

rek bedeli kömür navlunu ile ödenmek üzere tekrar pazarlığa konulmuştur. 

Pazarlık 8 Teşrinievvel Cuma günü saat on beşte İdare Levazım Şefliğinde 

yapılacaktır. 

Kömür nakliye şartlarını öğrenmek is tiyenler Levazım Şefliğine müracaat 

etmelidirler. Pazarlığa iştirak edecek o lanlıtr İdare veznesine c5000, beş bin 

liralık teminat tevdi edecektir. 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
6. cı keti de 11 / Blrlncltetrln / 1937 dedir. 

Büyük ikramiye: 200. 000 liradır ... 
Bundan başka : 40.000, '5.000, 20.coo 15.COO, ıc.ooo Liralık 

ikramiyelerle (2l 0.000 ve 50.000) liralık iki adet mükafat vardır .. 

DiKKA T: 
Bilet aJan herkes 7 Birinciteşrin 937 gilnll akpmına kadar biletini 

değiıtirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten aonra bilet üzerindeki hakkı 
ıakıt olur. 

ruyor: 
-- Emıltme ka

vuşacak mıyım? , 
Maişete taalhlk ~ 

eden emellerin ça
lı~malarla, teıeb
büslerle meydana 
f!P!mesi daima 
mümkündür. Sevgi meseleleri ise; tabii 

imtiyazlara, tesadüflere, al11kanl~ 

bağlı kalır. 

Atılgan bir tip 
·istan<bııldan Ce

l4leddin imzCJsile 
soruluyor: 

- Muvaffak ola
cak mıyım? 

Pek gözlü ve a
tılgan olmak bazı 

meslekl~rin mu
\'affakıyet şartla

rını teıkil eder. 
Ruhi temayüllere 

uygun olarak seçilen işde muvaffakiyet , 
kuvvetli ıhtimallerdPndir. 

Emeller makul olduktan sonra ... 
Alaşehir oku • 

yucutanmızdan A. 
Dalgıç ıorııyor: 

- Emelime ka.
vuşacak mıyım? 

Muayyen bir e
mele muvaffak ol
mak için, lbım ge· .. 
len teşebbüslerda 

bulunduktan son· 
ra araya karışa -
cak fena tesadüfleri, fena niyetleri he -
saba katmak lazımdır. Zamanı uzatan bu 

kabil h~diı;pler oldukça tabii müddeti 

beklemek muvafık olur. Yalnız emelin 
makul ve diliyenin vasıflarına uygun ol
pıa~ı gerektir. 

Son Posta 
Fotoğraf tahlili kuponu 

isim • • • • • • • 
J\dreı • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahllll içln bu kuponlardan 
5 adedinin gönderllmesl şarttır. 

Kadın gözile Avrupa 
(Ba~tarafı 8 inci sayfada) 

hakimdi. Bundan başka, bu hayvanları 
tanımakla çocukların edecekleri istifa
deleri de göz önünde tutmak lazımdır. 

Filan cins ayının ne tarafta, falan yı
lanın dünyanın hangi köşe.sinde yaşadı
ğını çocuk, coğrafya kitabından çok hay
vanat bahçesinde öğreniyor Şu cins do
muzun derisinden çanta yapıldığını, fi
Jfın hayvanın ayakkabı veya eldiven sa
nayiinde işe yaradığını, şu sevimli cAn
tilop> un derisile bugün son nıoda kadın 
şapkaları yapıldığını gene buralarda ge
zip dolaşırken, yorulmadan ve sıkılma
dan öğreniyorlar ve bir daha da unut
muyorlar. 

M. Berkand 

Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk llak.im
liğinden: 

Hali tasfiyede bulunan Barut Şirketi 

vekili avukat Hamdi İpekoğlu tarafın
dan Pangaltıda 13 numarada oturan Mı

gırdıç Basmacıyan Barut Şirketinden sa
tın aldıA! inhisar ntt:vadı bedelinden ba-

kiye kalan 35 lira 61 kuruşun tahsili hak
kında ikame olunan davadan dolayı gön-

derilen davetiyede dava edilenin mez
kur mahalaen çıktığı ve halen ikamet

gahı meçhul bulunduğu anlaşılnu' ve da
vacı vekilinin talebile 20 gün fasıla ile 

:liin1.:..n tebliğine karar verilcrf!k mahke
mesi 4/11/937 saat dokuza talik kılınmış 
olduğundan işbu gün ve saatte mahke
meye gelmediği ve bir vekil gönderme

diği takdirde gıyabında devam olunaca
ğı davetiye tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ill.ı:ı olunur. 

Birindteşrin 7 

1 Emniyet Sandığı ilanları J 
Emlak alıcılarına sekiz taksitte satış 

SEMT! C 1 N S t 
Muhammen 
kıymeti 

Lira 
Beyoflunda Hüseyinağa mahallesinde 
Kavun sokağında eski 2, 2 mü. yeni 
10, 12 numaralı. 

Birisi dört oda iki sofa bir 
mutfak, diğeri altı oda mut
fak, sarnıç ve kuyuyu havi 
üçer katlı kArgir iki evin 

Boğaziçinde Sarıyerde Mcsarburnu 
caddesinde eski 16 yeni 79 (kapı üze
rinde 14) N o. lı. 

Beylerbeyinde Bürhaniye mahallesin

de Rasimağa ıokağında eski 12 Mü. 
yeni 12/5 No. lı. 
Zinclrlikuyuda Atikalipaşada Nured
dindergahı sokağında eski 6 Mü. yeni 
6 No. 

tamamı. 2200 
Beş oda iki sofa ve altında 

dükkanı olan elektrik tesi-
satım havi kardiıi bir evin 
tamamı. 2400 
Bir buçuk kat üzerinde yarı 

kargir bir ev ve dükkanın 

taınaınL 350 
İki katta üç odalı kargir bir 
evin tamamı. 40C 

Kadıköyünde Tuğlacıbaşı mahallesin- İki buçuk katta on iki odalı 
de eski Çamurluoğlu yeni Yaverağa bir sofalı maabahçe ahşab 

sokağında eski 1, 1 yeni 35 No. lı. bir köşkün tamamı. 2500 
1 - Arttırma 20/10/937 tarihine düşen çarşamba günü saat 14 de yapılacak 

ve gayrimenkuller en çok bedel verenin üstünde kalacaktır. 
2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde onu nisbetinde pey 

akçesi yatırmak lazımdır. 
3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede sekia 

müsavi taksitte ödenir. Taksitler yüzde beş faize tabidir. 
4 - TaksiUer ödeninciye kadar gayri menkul Sandığa birinci derecede ipotek· 

li kalır. (6572) .. 
Mutlaka okuyunuz 1 ~-ı--~ 

Kuştüyü Fabrikasından: 
lsttmbulda Çakmakçılarda Ömer Bali oğlu Kuştnyn fabrikasında kış 

mevsiminin yaklaşması dolayıslle müşterilerinin sıcak, yumuşak ve bel' 
zaman rahat kuştnyn yntdk, yastıktu yatmaları için fiatıannda mühim 
tenzilat yapmıştır. Mükemmel bir kuştOyO yastık yUzile beraber (1) liraya fazla 
miktarda alanlara tenzilat yapılır. Uzun ve soğuk kış gecelerinde şilte ve yor-
~ ganlar ve yastıklanmız güzel ve rahat uyku temin eder. Tel: 23027 

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

1 Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilanları 
501, 224 metre mikabı 20048,96 lira muhammen bedelli meşe veya 12560,60 lira 

muhammen bedelli kayın tomruk 22/10/ 937 Cuma günü saat 15.30 da kapalı zarf 
usulü ile Aukarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin meşe teklif ettikleri takdirde 1536,72 kayın tomruk 
teklif ettiklerinde 939,80 liralık muvakkat teminnt ne kanunun tayin ettiği ve

sikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve teklifledni ayni gün saat 14,30 a ka
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada 

Tesellüm ve Sevk Şefliği.nelen dağıtılmaktadır. (6768) 

""""""" Muhammen bedeli ile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 2 grup malzeme her grUJ 
ayrı ayrı ihale edilmek şartile 14/10/937 perşembe günü saat 10 da Haydarpaşa
da gar binası dahilindeki sa tın alma komisyonu tarafından açık eksiltme sure
tile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hizalarında yazılı 
muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günil saatine kadar komisyona müra
caatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondnn parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 - 750 takım komple ve kösele kılıflı işaret bayrağı muhammen bedeli 1873 

lira muvakkat teminatı 140 lira 63 kuruştur. 
2 - 20,000 şişe Knol No. 1 veya emsali maden parlatıcı mayi muhammen be

deli 1300 lira muvakkat teminatı 97 lira 50 kuruştur. (6524) 

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

1ZM1 R F u AR ında 
Ümidin fevkinde raA-bet kazanan 

J UN i O R 
Fener ve pillerinin taklitleri çıkmıştır. Taklide yel

tenenler kanunt yollara müracaata lüzum kalmadan D' 
sayın halkınuzın rağbetsizliği i[e cezal8:ID11 çekrn~- ~: 
lerdir. Fener ve pillerin üzerindeki JUNIOR marka - C 
sına dikkat etmeleri müşterilerimizin menfaatleri ik- ~ 
tızasındandır. Türkiye için umumt satış deposu: İS • C: ı~~~ 
MAİL ÖMER İŞÇEN, Galata Haraççı sokak No. S ~ 
DİKKAT: Anadoluda bayi aranıyor. 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Şartnamesi mucibince alınacak 2 tonluk bir adet yük asansörü kapalı 

zarf usuliyJe eksiltmeye konmuştur. 
II - Eksiltme, 22/XI/937 tarihine rastlıyan Pazartesi günil saat 15 de yapıla

caktır. 

m - Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminat 450 liradır. 

IV - Şartnameler 30 kuruş mukabilinde hergün İnhisarlar İnşaat Şubesin
den alınabilir. 

V - Asansör cWertheim Stiglar, Sehlndler veya A. T. G., markalı olacaktır. 
VI - Fiatsız teklifler ve kataloklar eksiltme gününden en geç bir hafta ev

vel Tütün Fabrikalar Şubesine verilerek eksiltmeye iştirak vesikası alınacaktır. 
VII - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik, eksiltmeye iştirak vesikası ve 

% 7,5 güvenme parasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç 
saat 14 de kadar yukarıda adı geçen komisyou Başkanlığına makbuz mukabi-
linde veı:ilmiş olmalıdır. cB.> c6808> 

---------------------------------------·---------
lstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden: 

Gümrük Muhafaza örgüdünde İzmir Urlasında ve Bodrum'da vazife görmek 
üzere 125 şer lira ücreUi sivil iki doktorluk yeri açıktır. 

Emekli veya sivil doktorlardan istekli olanların dilekçeleriyle An.kara'da 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlıjına müracaatlarL c6725e 



SON POSTA Sayfa 11 
"I Birinciteşrin • 

Memleket meseleleri 
Dan Kolof 
Parise kaçtı Resimli fıkra müsabakamız 

Arkadaşlarımızdan biri anlatıyor: 
Geçen gece ailem efradından birine 

doktorun verdiği ilacı yaptırmak üzere 
sokağa çıktım. Saat tam on birdi. İlk ec
zaneye baş vurdum. Kapısı duvar ... Kü
çük bir levhada gözüme şu satırlar ilişti. 
cBu gece ... eczanesi nöbetçidir.. 

etmiyen eczanelere karşı şiddetli ~ezalar 
mek lazım geldiğini, eczanelerın ge-ver .~ .. 

celeri sık sık kontrolü icap ~~lıgını şu 
yukarıdaki misal pek ~~el ~osterıyor. 

İkinci bir mesele de nobctçı eczanele
rin aralarındaki mesafelerin genişliği. -

(Baş tarafı. 1 inci sayfada) 
Telefonda karşınuza çıkan Utro 93ze

t~sinin yazı işleri müdürü bize şu cevabı 
verdi: 

c-- Telgrafınızı aldık. F'akat maalesef 
Dan Kolof iki gün evvel Parise gitmi~ 
olduğu için telgrafı kendisine teslim e • 
demedik. Bunun üzerine Paristeki mu -
habiri.rnize telefonla vaziyeti anlattık. 
O, bu teklifinizi orada Dan Kolofa söy
iiyecek, alacağı cevabı da bize bildire -
cektir. 

Son Postanın kış mevsimi programını numaralı :fıkranın V. S.) diye bildirec 
tesbit ederken sadece günün vak'ası, roa- bu fıkralar ve resimleri de gazeteden k 
kalesi, hikayesi, romanı kafi değil, biraz sip listeye bağlıyarak bize gönderecek 

1 
a eğlence !hım, diye düşündük, bu dü- siniz. 

Nöbetçi eczanenin semtine doğru yol
landım. Yolumun üzerindeki bütün ec -
zanelerde de ayni levha vardı. Nihayet 
sordum, soruşturdum ve nöbetçi ecza -
neyi buldum. Ne dersiniz, o da ayni hal
de değil mi? Eh olur ya, eczacı kalfası -
nın uykusu gelmiştir de kepengi kapatıp 
§Öyle bir dalıvermiştir, dedim. 

cBu gece eczanemiz nöbetçidir> diye 
Yazılı bir levhanın altında zil düğmesi, 
çıngırağa benzer bir şey aradım, 
yoktu. Çaresiz kepenge vurmağa 
başladım. Beş dakika kısa fası -
lalarla vurdum. Bu beş dakika sür'at
le on dakika oldu. Darbeler sıklaştı. Gü
~ltü. büyüdü. Bitişik piyazcı ve sütçü 
dukkanlarır.dan meraklı başlar uzandı. 
Elle yaptığım gürültünün kafi olmadığı, 
kepenge tekme ile vurmam lazım geldiği 
yolunda tavsiyeler duyulmağa başlandı. 
Bu tavsiyeleri de yerine getirdin1, fakat 
netice değişmedi. Nihayet bitişik dük -
kanlardan birinden çıkan ve etrafımı çe
viren kalabalığa karışan bir adam, be~
hude zahmet ettiğimi, bu eczanenin no
hetçi olduğu gecelerde de kapalı bulun
duğunu söylemesi üzerine oradan ayrıl
dım ve ilaç bekliyen hastamın yanına el
leri boş döndüm. Bereket versin hasta -
lığı ağır bir hastalık değildi. Yoksa bu 
dakikada kendisini kaybetmiş buluna -
caktım.11 

d .. Müstacel hallerde bir eczaneye gıt-
ıı. ks. 

mek için, evvela; fakir insanların ta ı 
parası bulmaları, saniyen paraları oldu
ğu takdirde de bazı semtlerde ta~si bul
maları ayrı ayrı birer iştir. Taksı parası 
olmıyan ve yahut geç vakit taksi bulup 

ktaki eczaneye çabukça gidemiyen uza k . 
bir insanın ölmesi veya ıztırap çe mesı 
iazım gelmez. Bunun için nöbetçi eczane
lerin miktarlarını arttırmak ve bunla -
rın aralarındaki roesaf el eri kısaltmak ta 
ehemmiyetle tetkike değer şeylerdendir. 
Bunun aksinin doğru olduğunu ve bu -
günkü nöbetçi eczanelerin, İstanbul gibi 
büyük bir şehir için kafi geleceğini isbat 
etmenin mümkün olabileceği fikrinde de-

ğiliz. 
Fakat, asıl mesele burada değil, bu işin 

:-olündedir: 
Eczanelerin tahdidi, eczacıların kazanç-

larını arttırmak maksadının eseri olma
r.ığına göre elbet bunun bir sebebi bu
lunmak lazımdır. Bu sebep, bir taraftan 
ecza~enin kazancını emniyet altına al -
mak ve buna mukabil de eczacılığı bir ni
zama ve inzibata tabi tutup bu sayede 
ilaçların temizliğini ve doğruluğunu te
min ve dolayısile halkın sıhhi ihtiyaçla
rını tatmindir. Fakat, gerek tahditlerin, 
gerek gece nöbetçiliği tatbikatının bu -
günkii şekilleri, bu gaye ile taban taba
na zıt bazı haller vücuda getiriyor; san
ki bu tahditler ve nöbetçilik usulleri hal
ka istediği zaman iyi, temiz ve ucuz, ilaç 

Bu hikayeyi anlatan ve sözlerine tama- veya sıhhi yardım temin etmek değil, ec
n1en inandığımız arkadaşımız, ayni za - zacılara rekabetsizce para kazanma ve 
ınanda bizr. eczanenin ismini de verdi. g~celeri rahat rahat uyuma imkb.ları 
Fakat, eczaneyi teşhir etmek istemedi - vermek için konulmuş gibi! 
ğimiz için bunu neşretmiyoruz. Vak'anın Mesela, Tünelin yukan kısmı ile Tak
bu tarzda cereyan etmiş olduğunda bizce dm arasında ve Eminönü ile Sirkeci ara
en küçük bir şüphe bile yoktur. sında bir sürü eczane vardır. Demek o-

Bu hadise bize eczaneler meselesi hak- luyor ki eczanelerin yerleri şehrin sıhhi 
kında bir kaç söz söylemek vesilesini ihtiyaçları itibarile değil, ecza.ne sahip
verdi. Bu vesileden istifade ederek on- !erinin ticari menfaatleri bakımından he-
ları söyliyrlim: sap edilmiştir. 

Bir çok memleketlerde olduğu gibi, Bunun gibi, gece nöbetlerinde de bu-
bizde de, eczanelerin tahdit edilmesi v~ günkü şeki! adetin yerini bulması kabi
kontrol altına alınması hakkında bir ka- iinden bir şeydir. Bir manav dükkanı ge
hun neşredildi. Tatbikat esnasında göze ce yarısına kadar açık kalabilir; bir ben
.çarpan bir takım hadiselerden anlıyo - zinci sabaha kadar açık durabilir. Fakat, 
r,ız ki bu kanunu bir kere daha gözden eczacı dokuzda kapamıya mecburdur. Bu
gt:çirmek ve yahut bunun tatbikatına ait nun neticesinde bir otomobil benzin al -
nizam ve emirlerde, bunları sıhhat ve mak için adım başında bir nöbetçi bu
istirahat ihtjyacı ile telif edecek tadiller lur; fakat ölüm halinde bir hasta baz.an 
yapmak lii.zımdır. . derdine deva bulmak için öteki dünyaya 

Mesela nöbet vazifelerini tamam ıfa kadar gitmeğe mecburdur! 
J ,,,._,..... ........ ........,....., .. ~ •r,..,., '"' .............. 

Yalnız benim bildiğime göre Dan Ko " 
lofun Pariste, Londrada ve Avrupanın 
muhtelif yP.rlerinde bir çok angajmanla
rı var. Buralarda bir çok güreşler yapa
caktır. Onun için bu ara İstanbula gel -
mesini ben imkan dahilinde bulmuyorum. 
Maamafih Dan Kolof mert bir güreşçi -
dir. Söylediği sözleri her ne pahasına o
lursa olsun yapmak ister. Onun için ken
disinin bu ay içinde olmadığı takdirde 
teklifinizi kabul edeceğini ve önümüz -
deki baharda istanbula gelebileceğini, ya
ni Türk pehlivanlarından kaçroıyacağını 
ümit ediyorum.> 
Doğrusu Dan Kolofun Parise gitmiş 

olması bizi üzdü. Sür'atle yapılmasını is
tediğimiz bu karşılaşmanın birdenbire 
böyle gayri muayyen bir tarihe terke -
cilmesi hiç hoşumuza gitmedi. Fakat bi
zi en ziyade hayrete düşüren tesadüf, ko
ca Bulgar pehlivanının, Türk pehlivan -
Jarına meydan okuduğu ebeni İstanbula 
çağırmıyorlar. Oraya gitsem, hepsini ye
nerim> diye palavra savurduğunun er
tesi günü Sofyadan sıvışmasıdır. Bizim 
bildiğimiz bir pehlivan meydan okuduk
tan sonra bir müddet cevap bekler. Hal
buki Dan Kolof bol keseden meydan o -
kur okumaz, ortadan kaçar &ibi Parise 
gitti. Ne gerip, ne garip bir tesadüf? 
İnsanın aklına haklı olarak gayri ihti

yar:: 
- Acaba ihtiyar kurd, bu beyanatta 

bulunmak için niçin Parise hareket ede
ceği günün arifesini seçti? Suali geli -
yor. 

Bu battı hareketi namlı ve mert bir 
pehlivanın meydan okuyuşundan ziyade, 
Haciyvadın meydan okuyuşuna benzi -
yor. O da öyle hayal perdesinde arasıra 
yalnız kafasını uzatır, bir meydan okur, 
sonra ortadan sıvışıverir. 

Bu itibarla Dan Kolofun hattı hareke
tini biz gene: cKorktu ve kaçtı> diye tef
sir ediyoruz. Halbuki, meydan okudu ve 
buna bir karşılık aldı; eğer sözünün eri 
ise ve korkmuyorsa derhal davetimizi 
kabul ederek İstanbula gelmelidir. Bu 
takdirde biz de hakkında verdiğimiz .pa
lavracının biridir. Türk pehlivanların -
dan korktu ve kaçtı> hükmümüzü de -
ğişiirebiliriz. Hem Paris uzak bir yer de
ğil, üç günlük yol ve bizim bildiğimize 

Sanayiin Muahedeler başka, göre orada nk maçını 2e teşr:tnievveıde 
Sarsılnıasına Hakikatler baeka yapacaktır. Bu itibarla hol bol vakti de 

şünce ile bir müsabaka tertib ettik, bu Bu suretle siz okuyucularımız hem gü 
müsabakanın esası şudur: zcl bir fıkra okumuş, hem güzel bir re 

MUsabakamn esası sim ~~rmüş, hem de ~~ müsabakanın 
verdıgı heyecanın zevkim tatmı~ olacak-

Meşhur Bekri Mustafanm 40 tane fık- sınız. . . -
rasmı seçtik. Her fıkra için bir resim MUkAfatlar 
yaptırdık. Fıkralara 1 den 40 a kadar, fık-
raların resimlerine de gene (1) den Bu müsabakada kazananlar arasında 

(40) a kadar numara koyduk. Hergün bu 75 okuyucumuza para mükafatı verece· 
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 > 
mış, yahut ta daha sonra çıkacak bir fık- 1 > 25 > 

ranın resmi olacaktır. 1 • ıo > 
Müsabaka 'bitince okuyucularımızdan 8 > 5 er lira 

• aracağız: 63 > 2 şer buçuk lira 
- Hangi resim, hangi fıkranındır? Mükafat kazanan okuyucuları noter 
Siz de bize mesela ( 40 numaralı resim, tayin edecektir. Müsabakamıza 6 gün 

1 numaralı fıkranın, 4 numaralı resim 17 evvel başladık. Altıncı resim ve fık
·1w --::ılı fıkranm, 14 numaralı resim 38 rayı aşağıda bulacaksınız. 

Rasim : 6 

Fıkra: 6 
Yangın var! 

Sokakta, bir gürültü koptu. Mahalle tulumbacılar(, yangına ko .. 
pyorlMdı. Belai de, wiiTültiiyü duymaıtu. Meyhaneden fırlayıp 
ÖJ1le zorlu bir nara attı iri lıolcalar iiıüıtüler: 
- Kim ath o narayı? 

Bekri, lıayıdnzca cevap rıerdi: 
-Ben! 
- Niçin bağırdın öyle? .. 
Bekri anlath: 
- Be lıardqler/ Bunda lu.zacak ne var. BaAtım, tulumbacı reisi 
bağırıyor. Ben de baiudım. 
- Tulumbacı rehi, yan.mı haber veriyordu. Ya aen? 
Bekri, zaten böyle bir mal bekliyordu: 
- Herkeı, kendi yangınını haber verirken, durur muyuz, ima -
nım, dedi. Biz de içimizdeki yangını efe, dosta haber verdik! 

i 

Jı Y' var demektir. 
~legdan verilmigece Bir alemi Nihai cevabı şimdi Pariste bulunan Dan 

(Baştarafı 1 inci sayfada) . . . Koloftan bekliyoruz. 

L_ 
·····=·=·=·=·=·=·=·:-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.~.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.~.~.~.:.~.:.:.:.;: •••••••••••• 

bir sual sormuş ve tetkik edilmesrn~ bıl- (Ba~ tarafı linci sayfada) M 1 •• 
dirmiştir. Mevzu şudur: Bir takımım~- tetkik ederken bazrşeylere gözümüz i~ş- Kabinede esaslı bir enevra ar pazar gunu 
latta bı'lhassa trikotaJ· ve çorab unala- ti: Bulgar ordusunda da tanltlar, a5ır klik l L 

k t bombardıman tayyareleri, ağır toplar Değişi o mıgacatt ~ c "'- i M f ki b 1 tında ı'stı.hsalat fazlalığı ne tutma • a?- a 
bulunduğunu gördük. Her millette bun- (Baş tarafı 1 inci sayfada) 13<'"\.. .-.. şa a aş ıyor dır? I'stı'hla· k, istihsa!atı karşılıyor mu· · h··k~ -' -:7-

. . ? lar bulunduğuna göre varsın Bulgarista- nat eden Inönü u umetinin çalışma 

•• 

Ihracat yapılabilir mı. nın da harp aletleri olsun. Fakat, bütün programının ana çizgilerini pek tabii ola- J ------
veka.letı·n bu suali sorması maksadı- k (B f 1 · · f d ) 1 · O ·· K ! bunlar meşhur Neuilly huahedesile ta - ~·ak muhafaza edece ve memleketin bu- aş tara ı ıncı say a a enıyor. gun ızılay Kurumu zmir-

na gelince: Hükfune~~ t~ss~:k:~·e:~ ban tabana zıt değil miydi? Bu muahede günkü ihtiyaçlarına uygun yeni esaslar- Yığınaklarda toplanan kuvvetlerin tlen iki, Denizliden bir hususi tren Ger-
h imaye gören sanayun ır . mucibince Bulgaristanın askeri tayyare- !a takviye edilmiş bulunacaktır. mavi mi, kırmızı tarafa mı mensub ol- menciğe tahrik edecektir. Trenler yüz-
imalathanelerle sarsılmasına ve yenı a- leri ve tank.farı bulunroıyacak, on buçuk Celal Bayar hükumeti ikinciteşrinin duk.larını serpuşlanndaki işaretlerden de seksen tenzilatlıdır. 
Çllacaklarln da l·ş göremem. esine tara!- k d B .. -k k l lıkl d d b.li k- santimetrelikten fazla topları olmıyaca - birinci haftası için e uyu Millet Mec- ·o ay a ayır e e ı yoruz. 
dar değildir. Bu itibarla Iktısad Ve.·a~ fJ. Bir kelime ile, Bulgaristanın ordusu, tisinin huzuruna çıkarak programını izah Erat o kadar neş'eli ki bu güzel ma-
leti tesis ve mürakabe kanunu proJesı bir harp ordusu değil, dahili bir emniyet ~decck ve itimat istiyecektit,· nayı gözlerinden okuyabiliyoruz. Rast-
l:ıazlrlan1aktadır. Hükumet bu kan. un- b k. · te b' edl • l b' ' 

Ve asayl·ş ordusu olacaktı. Hal u ı, ış Yeni uıe us naınz en ,ge e ır ere soruyorum: ·· ed cek ıma-1a Beride sonradan teessus e re&imler meydanda, bugün Bulgaristan- Ankara 6 (Hususi) - Cumhuriyet - Nereye? 
1.'th . ik' nayi kanunu ve 1 a anelerı te~v ı sa . da her şey ve hepsi vardır. Gene bu mua- Halk Partisinin ha en münhal bulunan O, büyüğünden izin almayınca konu-
diğer muafiyetler suretile artık hıma- hede mucibınce, Bulgaristanm bir tane uç rneb'usluğa namzetlerini ikinciteşrin- şamıyacak kadar tedbirli. Şu cevabı 

.. .. ktedir' fakat bLt- . 
yeye luzum gormeme ' . askeri silah ve mühimmat fabrikası den evvel ilan etınesı ve seçimin ay ba - veriyor: 
nun l·çın· de me\rcud i:malathanelenn ne 1 d ı yapılın.ası ihtı·maıı· kuvvet V if ı olacak, fakat hariçten silah ve ma zeme sın an evvE> - - az eye. 
nı!kdar istihsalat fazlası olduğu ve bun- ithaline hakkı bulunmıyacaktL Bulga - :idir. Başka bir sualle karşılaşmamak için 
ıarın ihtiyacatı tamamile karşııayı~ kar ristanda bugün kaç tabrika var, bilmi - Ameri .. 

0 
nihayet ilk arkadaşlarına iltihak ediyor. 

1>1lıyamıyacag· ının tesbı't edilmesi .azım b ı k. bo b d "n B·ıh t · k t' 1 geçı' sı' 'ı yoruz; fakat, i iyoruz ı .m ar unan ı assa mo orıze ı a arın . 
gelmektedir. tayvareleri, ağır top ve tank ımal edecek Ciddi ikazını yapıyor h:-Jlkı heyecana sürüklüyor. 

İktı~ad Vekaleti, yeni kanunla mev- fab~ikaları yoktur. Demek Bulgaristan, (Baştarafı 3 üncü sayfada) Hava kuvvetlerinin sık sık UÇU!jları 
1

~uda ilaveten fabrika veya imaJathane neşhur Neuilly muahedesi ahkiı:nma nıekte olduğunu ve mukabil bir taarruza da çok heybetli oluyor. 
tesisine de müsn~Je etmemek saJahiyc-

1 ıuhalif olarak, bunları da hariçten id - geçtiğini müşahede ediyonız. Sermaye Kara yollan ve trenler askerlerimizin 
tini haiz olacaktır. Fakat diğer taraf- :aı etmiştir ve ediyor. Bütün bunlar şu- kaçışını kontrol edip, para kıymetini mu- m .. >ş'eli seslerile, asker şarkılarile çınlı-
tan mevcud müesseseler ve bunların gösterir: Muahedeler başka bir alem, hafaza edeb.:lmeyi, ayni parayı sıkı su - yor. 

ı ~u • I 1 • •• f 
ir.ıalatı çok sıkı kontrole tabi tutu. a- hakikatler de başka bir a em.... tette kontrol etmekle kaim gören Ame _ Manevralar pazar gunü şa akla bir-

Manevralara davetli bulunan saym 
misafirler, Vekiller, askeri heyetler a-
yın dokuzuncu cumartesi gecesi Söke
de bulunacaklardır.' 

. Sabiha Gökçen 
Izmir, 6 (Hususi) - Kadın askeri 

tayyarecimiz Sabiha Gökçen yarın sa
bah sekizde beş tayyarelik bir fil oy la 

birlikte kendi tayyaresini kullanarak 

dokuzu 40 geçe İzmire gelecek, Gaıic
rnirde karşılanacaktır. Sabiha Gökçen 

manevralarda askeri vazife almıştır. 
Bir habere göre mavi taraftan manev
ralara iştirak edecektir. 

Kırmızı taraf 
Ankara, 6 (Hususi) - Sonbahar ma-

nevralarında kırmızı tarafın komutan

lığını Korgeneral Keramettin der'uhde 
etmiştir. 

cc:ktır. AJakadarlann söylediklerıne _ ... ---- --- 1 ika, İngiltere ve Fransa, bu anlaşma - ,likte başlıyacak, iki ordu muhtelif no:l
göre mevcud trikotaj ve çorab fabrika- tnhmin edilmektedir. Erkek çorabları laı ını, şimdi bir de siyasi itilaf ile teyit talarda karşı karşıya gelecektir. Ma
lan ihtiyacatı fazlasile karşılıyabilecek hakkında da buna göre bir nizamname etrr.ek ister görünüyorlar. Bu nutuk, bir ,nevra neticesi çarşamba günü anlaşıla-
istihsalat yapabilirler. Bugün için a:;ıl .. d getirilecektir. prensibin ilanından i~arettir. Sözden cak, bunu Sökede ordunun vereceği zi- Sümer Bank umum 
yapılacak iş. bu müesseseleri ısla~ ey- vuc~. ~ h .. kAmet bir taraftan sana- fiile mesafe epeycedir. Fakat şimdiye ka- yafet takib edecektir. Perşembe günü M . rl d ( 
lemek ve sıkı kontrole tabi tutmaKt~r. .!1~lasa•e :d;ken' pek haklı ve halkın dar mevzi almıyan Amerika için prensi- .erat istirahat edecektir. U ÜrÜ e zmİre g!diyor 

"·ıı hımay h B .. ük. 'd · Ank · 6 (II .) S" B nk Tabii ipek ve sun'i ipek kaclın ~o- J ·k" •etlerine makes olarak yerli bi benimsedikten sonra an~kete geçmek uy geçı resmı aıa, ususı - umcr a • 
rablarmın istandard nizamnamcsınc d~ şı r~~ sağlamlığını istemektedir. Ye-ıo kadar zor sayılamaz. Çünkü bu badi- Cuma günü Germenciğin bir kilo- Umum Müdürü Nurullah Esad Sümer 
gi)r kontıolii hakkındaki hi.iklinıler ta- n:·

1
{
1
a un ve nizamlarla bu işler kökün- ·~de pek çok şeyleri kaybetmek ihlinıali metre mesafesindeki ovada rnan\?vra 1Cel5.l Bayara cuma günku sc,Yahatinde 

:namile t~t bik ediline~. ç~~k ve ~1~~~~,"'"~ _:_.:_n_a_ı:_aı_ıed_i_le_c_e_k_trr._. __ ~ ______ v_a_r_dı_r_. _-_s_e_H_m_R_cıg_ı_p_E_n_•_cç ______ k_ıı_aa_ıın_ın_g_e_ç_id-resmi heyecanla bek- refakat edecektir. 
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Sizin için Günün En Mühim 
Hadisesi Nedir? 

Deniz ve denizcilik 
(Baş tarafı 6 ncı sahifede) 

dnlgıç yirmi otuz kıdem aşağıya diişer.ek 
olursa, tıpkı karada yüksekten düşP.n bir 
adam gibi, derhal ölebilir. 

it!m!i!!tlCGII!!ill 
Çalışan vatandaşlar 
arasında bir anket 

Vehlei Ulada insana inanılmıyacak gibi 
gelen bu hakikatin sebebi basittir: Su 
tazyiki, denizde derinlere inildikçe su taz
yikinin arttığı malumdur. O kadar ki bu 
tazyik yüzünden denizaltı gemileri bile 
muayyen bir derinlikten fazlasına dala -
mamaktadırlar. 

Bu yıl her yerde tütünler 
çok nefis yetişti 

,· -- Sizin için bugünün en mühim hA. -
disesi nedir? 

Bir muharririmiz dün altı vatandaşa 
bu suali sordu ve ilave etti: 

- Evet dünyada binlerce hadiseler 
birbirlerini kovalıyorlar. Akdeniz kor -
sanları yeniden sahneye çıktı. İspanyada 
hala kan gövdeyi götürüyor. Japonya hA.
ıa Çine saldırıp duruyor. Musolini Al -
rnanyayı ziyaret ediyor. İkide birde: 

rimiz için ne büyük bir devlet olduğunu 
düşünmekten kendini alamaz. Ben bu -
gün yalnız bunu düşünüyor ve sevini -
yorum. 

Dünya yüzünde ekmek parasım 
kazanmaktan daha mühim 

ne var? 
Şoför Cemal diyor ki: 

4 
- Benim için en 

r"fili?C~;;;.-:-~,,._::;:ı mühim şey derdi 

Binaenaleyh bir dalgıç ta ani ol::ırak 

su altında yirmi otuz kadem yerden su
kut edecek olursa üzerinde birdenbire 
artan su tazyikini karşılayacak dahili ha
va mukavemeti yoksulluğundan eziltrek 
ölür. 

Hatta son sistem dalgıç elbiselerinin 
icadından evvel bir dalgıç denız altında 
küçük bir irtifadan bile düşecek olsa su 
üzerine çıkarıldığı zaman ağzından, bur
nundan, kulaklarından ve gözlerinrfon 
kan geldiği sık sık görülürdü. 

Soma (Hususi) -. 
Bonbahann gelmesi ü
zerine artık tütün zı. 
raatlne nihayet veril
miş, şlmdl zürra denk. 
lerinl hazırlamak ve 
piyasanın istediği şekU · 
de mahsullerini hazır. 

lamakla meşguldür. 

Amerikan, Felemenk 
ve sair tütün alıcıları 
ilçemize sık sık eks· 
perler göndermekte ve 
tütünlerlmlzi beğen
mektedlrler. 

E g e mıntaknsının 

pek nefis olan Soma 

Harp tehlikesi var, harp başlıyor, başlı
yacak diyA şayialar çıkıyor ... Ve bütün 
bu mühim hadiseler bolluğunda biz size 
soruyoruz. Sizin için bugün en mühim 
mesele, sizi düşündüren, vaktinizi, dü -
şünccnizi işgal eden birinci plandaki, bi
ıı'inci sınıf hadise nedir? 

maişettir. Sa -
bahleyin uykudan 
gözümü açarım. 

Çoluğumun ço -
cuğumun maişe -
tini temini düşü • 
nürüm. Çünkü na-

Bu itibarla dalgıç denizin altında iş 

görürken üzerindeki su tazyiki ile elbi
sesinin içindeki hava tazyikinin ıniisavi 
olması icap eder. 

tütünleri bu sene ha- Somada tütünler işlenirken 

Aldığımız cevaplan aşağıda dercecll -
yoruz: 

En mühim hAdise hayallmı 
kazanmaktır 

Elbiıe boya evinde Bay Kamil di
yor ki: 

· - Bugün de, her 
gün de benim için 
en mühim olan 
hadise ve beni en 
lazla meşgul eden 
şey hayatımı ka • 
tanmak için çalış
"'l'laktır. Gündüzle
ri bununla uğra • 
~ Akşamlan 
Partiye gider, ça -
lışınm. Başka der
dim ve i§im ve be-
nim için mühim 

olan hiç bir şey yoktur. Her şey ikinci, ü
çüncü plfında gelir. 

~ 

Bugün yalmz kurtuluş 
bayramını düşünüyorum 

Berber Bay Mustafa diyor ki: 
- Benim için en 

mühim şey bugü· e:-;~:z:~~
nün İstanbulun 
kurtuluş bayraJill 
>luşudur. İşgal za
manının ieci gim • 
lerini yaşamış her 
r.I'ürk, her kurtu · 
luş gününün yıl · 
dönümünde ma • 
zinin fena günle • 
l'ini hatırlamaktan / 
ve elde ettiğimb , 

4>u zaferin her bi-

musum ve vicda -
nım bunu Amirdir. 
Onların önlerine 
yemek koydum 
mu, mektep ki -

taplarını, defterlerini, ayakkabı veya ön
lüklerini aldım mı, dünya benim olur. 
Ne sigaram, ne rakım, ne kahvem, ne ça
yım vardır, ne de bir başka düşüncem. 
Bak üstüme başıma bile bakmam. Yır -
tık gömlekle gezerim. Bugün de, dün de, • • yarın da düşüncem ınaişetimi temin et-
mektir. Dünya yüzünde bundan mühim 
ne var? 

En mUhim mesele: Çok piyanko 
bileti satmak 1 

Omlt tayyare giıe.ind• 
Semahat diyor ki: 

Bayan 

Dalgıçların baıardıkları harikalar 
Dalgıçlık çok tehlikeli bir meslPk ol • 

makla beraber dalgıçların bugün ba~ar· 
dıkları işler karşısında hayret etmemek 
kabil değildir. 

Mesela 1925 senesinde Amerikan dal • 
gıçları (Honolulu) limanında (300) ka -
dem suda batmış olan (F. 4) markalı A
merikan denizaltı gemisini tamam beş 

ay süren bir çalışma ve didişmeden sonra 
kurtardılar. 

İtalyan dalgıçları da derin sularda bat
mış olan gemilerden altın mücevher gibi 
kıymetli eşya çıkarmakta cidden biıyük 
muvaffakiyetler gösteriyorlar. 

Cihan harbinin sonunda (Skapaflo) da 
batırılmış olan Alınan açık deniz donan
ması büyük parçalarını çamurdan çıka
rıp yüzdürmek te muasır dalgıçlığın if
tihar edebileceği muvaffakiy€tlerdendir. 

Öyle anlaşılıyor ki insan oğhı, fen te
rakki ettikçe, havalarda daha fazla yük
seliyor, denizlere daha derin da hyor. 

Kim temin eder ki bir gün gelip su taz· 
yikinl büsbütün hiçe indirecek yepyeni 
bir ihtira Okyanusların diplerini adam 
oğlunun bir malikAnesi haline koymıya
cak. 

İşte aziz' okuyucu, dalgıç deyip te ge
çiverdiğimiz cesur ve fedakar denizcile
rin nasıl birer mütevazi kahraman ol • 
duklarını sana dilim döndüğü kadar an
latmış oldum. 

A Cemalettin Saracoğlu · 

EJyazm ve mwıiki ltursu bitti 
Gümüşhacıköy <Hususi)- Öğretmenler içln 
nçılmış olan el yazısı tekniği ve musiki kursu 
ikmal edilmiştir 

vaların kurak gitmesi dolayıslle kiloca biraz olarak rekoltenin tahmln edilen bılkdardan 
az ıse de nefaset ltlbarlle pelı: rüzeldlr. fazla olacağı bildirilmekte ve btlhasaa tem-

Çarşamba tüfün rekoltesi muz ve ağustos aylarında havaıann kurak 
Çarşamba (Hususi) - Kazamızın 937 yılı geçmesi dolayıslle tütünlerin nefasettnın bir 

tütün rekoltesi 650 bin kilo olarak tahinin kat dnha arttığı söylenmektedir. Bu hale 
edilmektedir. Havaların tütün ·zertyatına el- göre bu sene müşteri bulmakta güçltık çekil· 
\'eri.şu bir surette yağmurlu gitmesi neticesi mlyeccğl anlaşılmaktadır. 

Adan ada pamuk m~ ---i<ü'Çüki\ıltant iktısad konseyi 
çok iyi toplamyor 

Adana 5 (Hu~usi) - Şehrimize hafif, Küçük Antant lktısad konseyi bu ayın on 
bazı köylerle Kozan, Kadirli kazalarına birlnd~ Prag'da. toplan~caktır. KoDaeJ lçtı
fazla miktarda yağmur yağmıştır. Zarar maında Bükreşte toplanması mukarrer olan 
Yoktur. Balkan Ticaret Odaları kongresinin günü 

tesbıt edilecektir. 
Pamuk vaziyeti umumiyetle çok iyi -

arı:. Fiatlar da yüksektir. Mahsulün yüz
de 95 i toplanmıştır. 

Tokatta şarap fabrikası yapılacak 
Tokat (Hususi) - Tokat lnhlsarlar başmü

dürlüğü 3 bin kilo üzüm alarak şarab ima
line başlamıştır. Gelecek yıl burada bir oa
rab !abrlkası açılacağı umulmaktadır. 

Frank mütemadiyen düşüyor 
Fransız frangında dün 50 aantlm kadar 

düşüklük kaydedilmiştir. Evvellı:t akşam Lon
dra borsasında frank bir !sterlin mukabUI 
150.06 da kapanmıştı. Dün Londra borsa
sında 150.43 de açılmış 150.53 den muamele 
görmüşt!ir. 

Blrlncl tertib Ünltürk 13.45 de açılmış, 
13.32.5 de knpanmıştır. İkinci peşin Ünltürk 
13.10 dur. Merkez Bankası 90.75 dlr. Aslan 
çimento da yükselmektedir. 10.80 de açılmış 
11 lira 5 kuruşta kapanmıştır. İsterlln alış 
624, satış 627 dlr. 

Suşehrinde kömUr bulundu 

lstanbul Borsası kapanış 
fiatları 6- 10 - 1937 

Londra 
Nn-Yora 
Parla 
MllAno 
Brllksel 
Atlna 
Cenewe 
Bofya 
Amaterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlln 
Varııova 

Budapefte 
B!lkreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

ÇEKLER 

Açılış 
1)26. 1S 

0,7897 
24. 
ıs.o l40 
4,69 

87.1958 
S,432S 

63.8211 
1.4288 

22.5767 
4.1!i75 

11.5675 
1.9675 
4.1882 
3.9888 

107.3793 
S4.4236 
2.7410 

20.2950 
s.0945 

ESHAM 
Açılıı 

Kapanı, 
627.00 

0,7897 
24.0J75 
ıs,0110 

4.687J 
87.1610 
S,4314 

63.7958 
1.4284 

22,5675 
4.1962 

ll.56S I 
1.9665 
4.1866 
5.9875 

107.5365 
M.41 
2.74 

20 3050 
S.09S3 

Suşehri <Hususi) - Kazamıza üç saat me
safede bulunan Müstecabşeyh ve Sıyrındı 
köylerinde yapılan araştırmada iki metre 
toprak kazıldıktan sonra mühim kömür da
marları bulunmuştur. Bu kömürler toprak
tan çıkarıldıktan sonra ateşe konulmuş ve 
iyi bir şeklide yandıkları görülmüştür. Bıy

~;;;.;.;;;;;.;;.;.;~---.;.--.;;;;;;;:::;::;:;.;.;;.::,;;;.;;;;;.;;.;;;.;o.;.;;;;;;;;;;;;:;:;= rmdıda bulunan kömürün içinde sarımtrak 

- Birinci ola • 
rak tabii kurtulu§ 
bayramımız oldu • 
ğunu düşünüyo -
rum. Büyükleri -
mizhı yaptıkları 

yararlıkları dü -
§iinüyorum; son -
ra bayram günü • 
dür. Sokaklar ka
labalıktır. Belki 
bizim gişeye çok 
kişi uğrar. Çok sa-

tı§ yaparız diye Fotograf tahlillerimiz bugün 
Anadolu ım. S 60 
peşin 00. 

oo.oo 
00. 
00.()() düşünüyorum. Çünkü bu işe yeni başla-

dım. Benim için en mühim şey burada L-___ 
1_0_un_c_u_sa_y_f_a_m_ı_z_d_a_d_ır_. __ __. 

çok satış yapmaktır. 

bir damar bulunmaktadır. Kasabamız için 
mühim bir varidat membaı olan bu kömü
rün işletilmesi için al~kadar makamlara 
müracaat edilmiştir. 

A. Şm. ~ 60 vadell 
Bomontl - Nektar 
ASian çimento 
Merkez bankası 

00,00 
oo,oo 
p0.75 

oo.oo 
00,00 
PD.7S 

" Son Posta • nın edebi tefrikuı : 154 mahvolurdum. Bugün belki de bu dün- arkadaş diye bayılıy<:>rdu. Bu bakımdan 
yada bulunmazdım. Eğer yaşıyorsam bana muhtaçtı. 

İş Bankaaı 
Telefon 

10, uo oo,oo 
6.SS -

Bu sefer ben irkildim. Ben şaşala
dun. O andaki haleti ruhiyeıni tahlile 
.imkfm bulamıyorum. Hem sevindim, 
hem de gönlümün acıdığım, sızladığı

nı, kanadığını hissettim. Demek Maz
lum beni bu derece sevmiyordu!.. Ev
lendiğinin ayında başka bir kız hoşuna 
gidiyordu ve bunu da söylüyor, ben
den gizlemiy<:>rdu. Fakat ona darılma
ğa hakkım var mıydı? .. Belki de yalan 
söylüyordu. Belki de kendini müdafaa 
için ortaya bir isim alınıştı .. 

Başını önüne eğmiş düşünüyordu. 
Ben kendimi topladım ve kıskanç bir 
kadın gibi değil, müşfik bir arkadaş 

gibi yanına sokuldum. 
Kıskançlık göstermemem pek hoşu

na gitmedi, fakat şefkatime de söz söy
liyemezdi ya. Mazlum başını kaldırdı, 
gözlerimin içine baktı: 

- Sana müteşekkirim, dedi. 
- Neden? 

- Çoktandır kalbimi yoklamamış-
tım. Bana bugün bu fırsatı verdin. 
Belki de inanmazsın, ama doğru söy
lüyorum. Sana daha açık itiraf ede
yim. Bir zamanlar Gönülle evlenmek 
jstivordum. Bir zamanlar Gönül ile 
yaşıyabilirim sanıyordum. Gençlik 

Yazan: SELAMI iZZET 

sen varsın diye yaşıyorum. Bir anda düşündüm. Ona kuvvet mi 
- Şu halde?... vereyim yoksa şüpheye mi düşüreyim? 
- İstikbal beni korkutuyor... Ama ne de olsa kadındım ve dediğim 
- İstikbalden korkma Mazlum. Her gibi taş değildim, benim de hissim var-

ne olursa olsun senin yanından ayrıl- dı. 

mıyacağım, seni yalnız bırakmıyaca- - İlerde ne olacağını kimse bilmez, 
ğım. Benim dostluğuma itimadın yok evvelden bir şey söyliyemez. Ben de 
mu? istikbalde ne düşüneceğim? Bunu şiın-

hulyalarım hep ona aiddir. Baki ile ev- Yeryüzünde malik olduğum en diden söyliyemem. Sana bu hususta te-
lendiği zaman dünya bana zindan ol- kıymetli şey senin dostluğuİıdur. Sen- minat veremem. 
du ... Meğer aldanmışım.·· Bunun ne den başka hiçbir kadın, benim gibi Cevab verecekti. Kapı vuruldu, hiz-
demek olduğunu anlıyor musun? manevi bir hastanın hasta bakıcılığını metci kahve getirdi. Mazlum: 

- Hayır, anlat. kabul etmezdi. Bunun için sana min- - Yatak odasına götür, dedi. 
- Bugün Gönül benim için, neş'eli ııettarım. Kalktık. Mazlumun elini tuttum, yü-

bir arkadaştan başka bir şey değildir - Ne yazık ki, elimden fazlası gel- rümek istedim. Durdu, omuzlarımdan 
ve başka bir şey olamar miyor. yakaladı, gözlerini gözlerimin içine 

Sırası geldi: - Bugüne kadar yaptıkların yetişir. dikti: 
- Ya Mediha?. - İnanamıyorum. - Önce cevab ver Sevim.. 
- Çocuksun Sevim. Dedim ya, ka- - İnan yavrum. Gösterdiğin büyük Omuz silktim: 

labalıktan hoşlanıyorum. Maksad iyi kalblilik beni mestediyor. Bazan yeni - Gene münakaşaya başlamıyalım. 
vakit geçirmek değil mi?.. bir hayata girer gibi oluyorum. Bu gece çok konuştuk ... Arkadaşlık iyi 

- Onu sevmiyor musun?. - Ama bir türlü girmek istemiyor- hoş ama, arada bir karı kocalık olduğu-
- Kimseyi sevmiyorum.. sun ... Gözün gah arkada, gah başkala- nu unutma ... Fazla sorduğuma pişman 
Bu ani itiraf karşısında gözlerim ya- rmua ... Ancak şunu söyliyeyim ki, ben oldum ... 

şardı: de nıhayet taş değilim. Benim de his- Odamıza girdik. Ben soyundum. Maz 
- Senin hayalini kırdım öyleyse.. sim var. . . lum kahvesini içiyor. Endişeli ve dü-
Mazlum ürperdi: - Bir gün nihayet beni çekemiyece- şüm:eli. Fakat endişesile düşüncesinin 
- Ne demek istiyorsun? ğini mi ima etmek istiyorsun? beni'n lehime olduğunu hissediyorum. 
- Ben kendimi seni teselli edecek Birdenbire sarardı, biraz daha bana Kalbime gene ümid düştü. 

' yegane kadın teliikki ediyordum. Her sokuldu. Gözlerinin _:ifadesi beni bir ke- * 
erkeğin bir an teselliye ihtiyacı vardır. re daha sevindirdi. Ilk defa bana csev- P:ızar sabahı erken kalktık. Beraber 
Senin de bu anında ben karşına çık- gilim» dediği zaman ne kadar sevin- kahvaltı ettik. Hava çok güzel ve so
tım. .. Seni mes'ud edebileceğime ka- dimgc, yüzüme bakışını gördüğüm o kaklar kalabalık. Mazlum neş'eli. Ben 
nidim. Demek ben aldanmışım.. anda gene o kadar ve öyle sevindim. keyifliyim. Mazlum ensemden öptü: 

- Hayır Sevim aldanmadın. Haya- M:ızlum benim dostluğuma sahiden - Haydi gezmeğe gidelim, dedi. 
tınıda büyük bir yerin var. Eğer sen kıymet veriyor demekti... Beni belki - Sahi istiyor musun? 
olmasaydın, seninle evlenmeseydim kadm olarak henüz sevmiyordu, fakat (Arkan var) 
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7 Birindt.-
cSon P osta. nın zabıta romanı : 13 

&VALİDE SULTANIN 
DANLIGI' [ ~~~~? 

Otel mu··d" .... urunun 
cevabı bir başka 
cepheden beniın de 
hayretimi mucib ol
~uştu. Abdülmutta-

bey veres · · Vekili esının 
umuru olan 

avukat demek bi . 
Ma k zım 

ç adaki apartı-
ınanın üçüncü katı
nı tutan M d. - . b ec ı Alı 
t eymış. Valide sul-
anın gerdanlığı fa
cıasının aktörler· 

ı a-
rasına, rolü taı· d 

ı e-
rb~ced~ de olsa Yeni 
ır sıma ka 

b rışmıs 
ulunuyordu. • 

Rıdvan Sadullah 
sordu: 

- Ada demekle 
kasdettiğiniz saha
nın büytiklüg· ·· d ? u ne-
ır. 

- Bu binadan iti
~:re~ aşağıdaki yan 

kaga kadar uza. 
ilan arazi. 

d - Bu arazi üstün. 
e ne kadar bina Rıdvan Sadullah hızla ileri atıldı: - Haydi aşağı, azami sür'atle! .. 

Var? _.Ağızlıksız sigara içtiğiniz vaki mi-ı - Bastırıp söndürürüm. Öylece ata-

- ~annederim beş tane. dir? rım. 
- Alfı! Bunlardan otele en yakın o- - Kat'iyen efendim. Bir tane bile Dost:ı~m yakından tanımasaydım a-

•anı hangisidir? içmem. . . . . lay ett~gıne, yahud delirdiğine hükme-
- Bahçenin bitişiğindeki beyaz köşk. - Birinci nevı sıgara ıçıyorsunuz. decektım. Bütün çehrelerde derin bir 

nı~ Bu köşkü bize haricen tarif eder - Evet. . hayretin ifadesi okunuyordu. Fakat o 
ısiniz? _ Had~s~ye muttalı. olur ~lmaz bu- bunun farkında değilmiş gibi sualleri-
- İki katlı bir bina. raya geldımz. Oturarak tahkıkata baş- ne devam ediyordu: 
- Boş mudur? !adınız ve bittabi sigara içtiniz. İçtiği- - Sizden sonra bu odada sigara içen 

b·~ Hayır, belediye meclisi Azasından niz sigaraları da bu tablaya attınız. oldu mu? 
ırı tutuyor. - Evet efendim. - Hayır efendim. 
. - Bınanın haricinde ahır, arabalık - Sekiz sigara içmişsiniz. - Müddeiumumi muavini bey siga-

gıbi sonradan yapılmış ayn bir baraka Merkez memuru tabakasını çıkara- ra içmez değil mi? 
Var mı? rak baktı: Müddeiumumi muavini, içmem! de-

Otel müdürü hayretle tasdik etti: - Hayır, on sigara içtim efendim, di. 
k - Var ya ... Binaya bitişik bir bara- dedi. Merkezden çıkarken tabakamı Rıdvan Sadullah tekrar merkez me-
a var. doldurmuştum. muruna dönerek sordu: 
-f- Ala! Başka bir sual... Bu odanın - Nasıl sigara içersiniz? Yani siga- - Ya aşağı indiğiruz zaman nöbetci 

numarası niçin 13 tür? ra sonuna geldi. İzmariti ağızlıktan çı- bıraktığınız memur? 
Bu sual hepimizi hayrete düşürdü. kardınız. Tablaya bastırıp söndürür - O da içmez efendim. Hem bu me

Oteı müdürü de bizim gibi şaşırmıştı : müsünüz, yoksa tablanın içine ateşile mur kapının dışında bekledi. 
- Anlıyamadım! dedi. beraber atar mısınız? Mutadınız nedir? (Arkası var) 
- Bu katta mevcud odaların sayısı 

kaçtır? 
- Altı. 
- Aşağıda da iki salon var değil mi? 
- Evet. 
- Etti sekiz. Şu halde oda numara-

ları teselsül edip getmiyor. Bu odaya 
Sekiz numara konacak yerde 13 kon
rnuş. 

- İyi düşündünüz efendim, öyledir. 
- Bu rakamı siz mi koydunuz? 
- Hayır, bu şekilde buld~ ve bi-

nayı içindeki hiçbir şeye el su~emek 
Şartile tuttuğum için değiştirme~ım. 

- Bu şartı ileri sürerlerken sıze oda 
numaralarından da bahsettiler mi? 

- Sarahaten bahsetmediler. Fakat 
Öyle hır lisan kullandılar ki tereddüde 
dahi düşmedim. . 
Rıdvan Sadullah bu suallen sorar

ken ortadaki masaya yaklaşmış, bir is
ke.rnıeye oturarak masanın üzerinde 

duran tablayı önüne çekmişti. He~ k?
~uşuyor, hem de tablanın içindekı ka
gıd kırpıntılarını kanşiırıyordu. Bu~
ların bazılarını alıp baktı. Derin derın 
düşündü. Fakat tavrı o kadar lakayddı 
ki muammayı çözen nokta üzerinde 
bulunduğunu hiçbirimiz anlıyamadık. 

Otel müdürü dışarı çıktıktan sonra 
başını arkaya çeviren Rıdvan Sadullah 
kapıda bekliyen merkez memurunu bir 
~aş işaretile içeri çağırdı. Zabıta amiri 
ılerledi. 

HASAN 
AL.L.I~ 

Vt: 

~lJJlJ 

Kadınlar Hasan rujuna bayılıyor. 

Çünkü en çok muvaffak olan, en çok tanılan 
en latif ve en mükemmel ruj ve allıklardır. 

Allıklar 35, ruj 50 ve lüks 100 kuruıtur. 

ıq, dlf, nezle, grip, romatlmaa ve bitin aırııa
rm111 derllal IEeıer. icabında günde Uç kaşe ahnabilir. 

isim ve markaya dik~at! Taklitleri"den sakınınız. 

Posla,, nın Hikayeleri 

SON DANS 
Yazan: Muazzez Tahsin B erkand 

Fatma kendisini bekliyen akıbeti bi
liyordu. Öyle iken kendisinden, kendi 
varlığından çok daha kudretli bir kuv
vetin penı;esinde sürükleniyormuş gibi, 
ta çocukluğundanberi bu sonu istemiş, 

onu çekmişti. 

yat ..• Eskiden yaptığı gibi artık evde bu
cak bucak kaçarak vahşileşmiyor, gözle
rini bır noktaya dikip hasta denecek ta
hayyülata dalmıyor, biliıkıs gevrek knh
kahaları ortalıgı çınlatıyordu. 

Onun bu canlılığı etrafındakilerı ümi
de duşürn.üştü. Herkes: - Zayıfsın, bu ağır yükün altından çı

kamazsın ... dedikleri vakit, ince kemikli 
omuzlarını göğsüne doğru bükerek: 

- Biliyorum; fakat bunu çok istiyo
rum, diye cevab vermekle iktifa etmiş 
ve kendisini kuvvetli bir selin cereyanı
na bırakmı~tı. 

Fatma orta halli bir ailenin normal bü
yüyen ve normal yaşıyan bir çocuğu idi. 
Onun bütün ihtimamlara rağmen cılız 

ve kansız kaldığını gören annesi: 

- Aldığı gıdalar vücudüne fayda ve
recek yerde ona dokunuyor sanırsınız di
yerek üzüliır, ne yapacağını şaşırmış bir 
vaziyette ellerini açar, boynunu bükerdi. 
Fatmanın cılız kalmasının sebebi, ba

şının içinde yaşıyan gizli dünyaya aid dü
şünceler ve üzüntülerdi, bunlar onu bir 
saniye rahat bırakmaz, evde, mektebde, 
derslerine çalışırken, yemeğini yerken 
ve hatta uyurken onu rahatsız ederlerdi. 
Bunlar ne idi? Fabnayı niçin meşgul edi
yordu? Buna da cevab vermek imkan
sızdı. Çünkü bunların belli başlı bir bi
çimi, bir şekli, bir mahiyeti yoktu. 

Evdekiler onun için: 

- İçli Joz, ufak bir sebeble üzülür, 
günlerce kendi kendisini yer ... derlerdi. 

Fatma on altı yaşına kadar böyle her
kesten uzak, neş'esiz, zevksiz bir ömür 
sürmüştü. Bir gün annesi onu zorla de
necek bir ısrarla bir sinemaya götürdü 
ve işte o günden sonra Fatmanın bayatı, 
üstünden bir kasırga esmiş gibi, altüst 
oldu . 

O gece, ilk defa olarak annesinin boy
nuna sarılarak yalvardı: 

- Anne, bana izin ver, ben de onun 
gibi bir dansöz olmak istiyorum. 

- O da kim kızım? 

- Sinemadaki artist kadın. 
- Çıldırdın mı sen kızım? Bu fikir 

nereden çıktı? Mektebini, derslerini dü
şünmüyor musun? 

- Hayır anne, hiç bir şeyi düşünemi
yorum. 

Fatma cidden düşünecek vaziyette de
ğildi artık... Gözlerinin önünde bir tül 
bulutu içindeki dansözden başka haya
tında bir şey yoktu. 

- Başının etrafında ince çiçekler .. 
Boynundan başlıyarak bütün vücudünü 
dolayan beyaz tüller.. Çıplak kollarında 
şıngırdayan bilezikler.. Ayaklarında ona 
esatiri bir hafiflik veren yumuşak, ökçe
siz i&karpinler ... 

İşte genç kızın bütün gün, bütün gece 
düşündüğü ve gördüğü manzara bu idi 
ve bu onu ateşler içinde yakarak hasta 
ediyordu. 

Ailesi Fatma ile başa çıkamadılar ..• 
Genç kız dans iptilasına kendisıni bırak
tı. İlk zamanlar ona: 

-- Zayıfsın.. . Yapma... Vücudün ta
hammül edemez, gibi nasihatler edenler 
artık vazgeçmişler, onu kendi haline bı
rakmıslar, genç kız da ince vücudunün 
bütün hırsilc kendisini dansa vermişti. 

Fatma geç kaldığını anlıyor ve tam 
manasile iy; bir dansöz olmak için daha 
dört beş yaşında iken vücudünü yumu
şatmak lazım olduğunu biliyordu. On al
tı yaşında artık çocuk değil, genç bir kız
dı. Öyle iken büyük bir azim ve irade 
;cuvvctile, yavaş yavaş vücudüne lizım
gelen eiastikiyeti vermeğe çalışıyor, her
gün saatlerce uğraşıyor, kaybettiği vakti 
bu suretle kazanmak istiyordu. 

Genç kız için yeni bir hayat başlamış
tı. Neş'e ve sevinçle dolu yepyeni bir ha-

- Fatma değişti, güz ı şti, yaı ak a
rına kan, gozlerine parJ ık geld , ui
yordu. 

* Ahmed ona bir gün 
rastladı. 

- Nereye böyle Fatma? 
- Derse gidiyorum. 

kağın b. ır Ja 

- Seninle birkaç adım o raber \ u u-
ycbilir miyım? 

- Peki ... 
Ahmed Fatmayı ÇOC' klu rund... ri 

tanır ve bu melfınkolik komşu hı nm 
gözlerindeki yeisi severdi. Onun ıç nde 
yeşeren yeni hayatı da herkesten C'\ vd 
o anlamıştı. Sokakta yanynna yiı urlcr
ken konuşuyorlardı. 

- Dansi:ııda epeyce ilerkdın dcgıl mı? 
Senin için cok müstaid diyorlar Fat a ... 
Yakında op ret heyetine danil olac k nı -
sın?. 

- Evet Ahmed, kaç aydır beni sahne· 
Y~ çıkarmak istiyorlar, fakat ben h nü~ 
ı azı olmuyorum. 

- Niçin? 
- Çünkü henüz tam manosile bır d n-

söz olamadım bu san'atın incel ki rini 
henüz kavrıyamadım. Esasen sa n yQ 
çıkmadan evvel kendimi halka tanıtn ak 
istiyorum. 

- Nasıl? 

- Hocamız bir bale hazırlıyor. Bırkaç 
hafta sonra hususi bir davet yaparak bi
zı halka tanıtacak. 

Genç kızın bırdenbire durup ellerini 
göğsüne bastığını gören Ahmed m rak
Ja ona bakl~. 

- Ne oldun Fatma? Hasta mısın? Ren
gin birdenbire soldu. Dönelim mi? 

- Hayır yürüyelim, derse geç kalmak 
istemiyorum. 

Sesinde huşunet, gözlerinde ateş var
dı. İşte anr-:lk o zaman Ahmed Fatmanın 
hasta olduğunu ve kendisini ölüme su
riıklt:diğin: anlıyarak kalbinin üstünde 
d~rin, acı b•r sızı duydu ve onun ellerıni 
tutarak yalvardı: 

- Vazgeç Fatma .. Kendini öldürüyor
sun... Vazgeç ve benimle gel... Senı ta 
çocukluğundanberi ne kadar scvdıgimi 
anlamıyor musun? 

Genç kızın dudaklarında hasta hır gü
~ belirdı. 

- HayJr Ahmed, senin genç ve dinç 
hayatını bc>nim hasta günlerime bagla
mak istemem ... Hem öyle olmasa da her 
§eyden evvel san'atım var. 

- San'atın sıhhatinden ve saadetinden 
de üsttin mu Fatma? 

- Evet Ahmed ... 
• Ve genç kız ölüme Jwşuyormuş gıbı te

Jaşlı adımlarla yürüyerek uzaklaştı. 

* • 
Genç artistin harikulade dansını sey

retmek için toplanan halk bekli) ordu. 
Fatma tüller ve tüyler ar. sında, ha met
li bir yurüyüşle ilerledi. Sabır ızlanan 
seyircilere bakmıyor, onları görmüyor
du ... Çocukluğundanberi yaşadığı k ndi 
gizli dünyasında, ayakları yere dokun
madan, şdfaf elleri bir tarafa degmeden 
döıımeğe başladı. Bu ilahi bir danstı ve 
ona bakanlar. genç kızın ince vücudün
den, .?evik ayaklarından ziyade yüzünün 
ve gozlerıncieki mananın cazibesine ka
pılarak ne!es almaktan korkuyorlardı. 
B~ dans ne kadar zaman sürdü? Bir 

dakıka mı? Bir saat mi? Hayır b-t.. b. .. .. , u un ır 
omur ... 

- Çok sigara içiyorsunuz, merkez 
memuru bey! dedi. Günde iki paketi Komısyonundan: ___ ............ -... ·-·-··········--··,··----

Fatma sakat kanadlı bir kuş gibi ağır 
a~ır yere yığılırken, halk bu düşüşünü 
bır dans numarası zannederek onu çılgın 
gibi alkışlamışlardı; fakat genç artistin 
yerden kalkmadığını görünce yaklaşan
lar, onun, dudaklannda tatlı ve mes'ud 
bir tebessümle kendi gizli dünyasına uç
tuğunu gördüler. 

butı.ıyor, değil mi? 
- Anlıyamadım efendim. 
Sual adamcağız kadar bizi de şaşırt

mıştı. Bu yersiz sorguya ne lüzum var-
dı Şitndi? 

b' Rıdvan Sadullah cevab beklemeden 
ır başka suale geçti: 
7 Ağızlık kullanıyorsunuz, değil 

rnı. 

Mikdarı 
Cinsi 

Tahmin bedeli İlk teminatı 
Lira Kr. Lira Kr. 

İstanbul İkinci İflas Memurluğun
dan: 

1 h
. 

1 
Beyoğlunda İstiklal caddesinde To t. 

94 kalem laç ve sıh ı ma zcme 4155 55 311 67 r 
l katliyan karşısında perükar salonu sahi-

l 
_ Jandarma Genel Komutan ıgının Sıhhiye Dopusu ihtiyacı içın tahmin 

k d bi müflis Oskar Cilaciyanın alacaklıla _ 
bedel 

ve ilk teminat mikdarı yu arı a yazılı doksan dört kalem ilaç ve sıhhi k , d 
l k 

rın arari ,e i are edilmektE: olan sa _ 
malz

eme açık eksiltme ile satın a ınaca tır. lon işi içiı alacaklıların toı-lanmıya da _ 

2 
_ Eksiltme 19 Biıincitcşrin 937 Salı günü saat 15 de Gedikpasadaki J andar- vetlerine masa memurluğunca lüzum Yarınki nüshamızda : 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. görülmüş olduğundan alakadaranın K 

Merkez memuru adeta aptallaşmış
tı: 

m; - Şartname hergl.İn Geciıkpa adaki Komisyonumuzda görülebilir. 13/10/937 Çarşamba günü saat 11 de dai- arısının Portresi 
K 4 _ İsteklilerin bellı gün ve saatte 2490 sayılı kanunda yazılı evrak ve ilk te- 1 ede hazır bulunmaları ilan olunur. " l 

- ul anırıın be im! diye kekele- makbuz VC)a m ktubları)le Komis)Onda bulıımnaları. c67lh ıazan: smet Hulusi 
~~--'-l.IJ~L!!!:=.::.:..;___:_ __ ~~----~------~----~~----~_!__----~----~----~(~58~8)~~=================~~--J 
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Talat Paşanın 
.. - . . .. : . :·. · .... . 

_._-.. , . ·.:·_ ·:"~:~::~·~ .. ·-: · .. son günleri 
Y uan : Arif Cemil 

Reis ne pahasına olursa olsun katili bigünah çıkarmıya 
azmetmişti. Yahudta o zamanki sosyal demokrat Alman 

hükumetinden aldıgı emre göre hareket ediyordu 

Çeviren: Ahmet Cemalettin Saraçoğlu / 

Aılıerikan jandarma zabiti: "Ne diyorsunuz Allahaşkına! 

- 1914 de harb b~ladıktan ve Er-ı vak'aları yaşıyor gibi olacağım. Onun 
meniler askere alındıktan sonra mayıs için anlatmak istemiyorum. 
191 S de mekteblerin kapatılacağı ve 1 Fakat, Reis inadında devam etti ve 

diye bağırdı. Gitmek istediğiniz o mıntaka insan kan 
içen yamyamlarla doludur! n 

şehir eşrafile hocaların sürülecekleri tekrar .. sordu: . . . .. .. . .. .. Bir kere düşünün! Tek elim- yamlar oturur. Ben sizin kendinizi göz nao• isminde medeni bir kasaba va~ 
haberi geldi. - Kız kardeşınızı surukleyıp gotur- le havaya kaldırabileceğim kadar mi- göre göre ölümün kucağına atmanıza Ukiıı o medeni noktaya varmak iç!l 

- Nereye sürülüyorlardı? Bir ka- dükten sonra bir daha geri gelmedi mi? nik bir beygir, üzerinde şişko Lauler- nasıl müsaade edeb~lirim? geçmek mecburiyetinde bulunduğuillıı 
rargahta toplanmak üzere mi sevkolu- - Hayır, onu bir daha göremedim. bah .. pek komik bir şey olmaz mıydı?.. - Peki ama biz clligan» a kadar git- dar arazi şeridi pek tehlikeli idi: pıl 
nuyorlardı? - Ya siz ne yaptınız? _ Mülazim cMalone• bu makUI ceva- rnek mecburiyetindeyiz. Biz Alınanız, lar, tepeler, zehirli yılanlar mı ıstef 

_ Bilmiyorum, hepsi bir araya top- - Şiddetle başıma vuruldugunu duy bım üzerine bize oradan kırk millik bir ve ilk kalkacak vapuru da kaçırmak is- siniz? Vahşi hayvanlar, yamyam kab: 
landı ve sevkedildi. Ben korkuyordum, dum, yere yuvarlandım. Ondan sonra mesafede oturmakta olan Mister cVal- temiyoruz. leler mi arzu edersiniz? Hepsi, heP5 
evden çıkmak istemiyordum. Kafileler ne olduğunu bilmiyorum. Orada bir ker• isminde bir zattan bahsetti ve ken- Bir müddet düşündü. Sonra alnını mevcuddu. Her halde hazırlandığıtıl 
sed~edildıkten sonra gi.denlerin öldü- hayli kaldım. Belki bir, belki iki gün. disi bizzat gidip bu zatla görüşeceğini kaşıyarak: seyahat muhakkak ki bir zevk ve el 
rüidüklcri şayi olmağa başladı. Hazi- Kendime geldiğim zaman ortalık ka- vadetti. Bay «Valker• in bir teknesi - Anlıyorum, dedi, hakkınız var. lence seyahati olmıyacaktı. 
ran iptidasında gelen bir emirde şehir ranlıktı. Etrafımı araştırdığım zaman varmış ve bu hayırsever zat bu tekne- Sizler bir tehlikeyi göze aldırmak mec:- Mfilıaza ben ve Sohenberg heme 
ha kının şehri terke hazır olması bil- cesc<lier gördüm. Annemin ölüsü biraz sini bize iare etmeğe derhal razı ol- b~riye~indesiniz. De~izde~ ~?emezs~- yola çıktık ve biraz sonra kendin'li 
dırildı. Paramızın ve kıymetli eşyamı- ileride yerde yüzü koyun yatıyordu. muş. nız. Zıra Zambaa~~a da Ingılız torpı- vahşi ve balta yüzü görmemiş orma?ts 
zın memurlara teslım edilebileceği Biraderim ise üzerime düşiip ölmüştü. Mülıizim cMalone• in kumandası al- dobotları var. Bu ıtıbarla kara yolunu ortasında bulduk. zavallı şişko denızc 
söylendi. üç gün sonra halk sabah le- - Kendinize geldiğiniz zaman ne tında bulunan jandarma bölüğü cMen- tercih etmek mecburiyetindesiniz... talisiz Lauterbah vahşi ormanlar& 
yin erkenden şehirden çıkarıldı. . yaptınız? v _ _ dao• nun bütün cenub mıntakasının Biraz daha düşUn~~ ve n_ihayet o- yeniden taban· tepmek mecburiyetirıdl 

_ Halka eşyasını, malını beraberın- - Ayaga kalktıgını zaman bacagı- emniyet ve asayişinden mes'ul bulunu- muzlarını kal.dır~rak Jlave. ettı:.A .. .. kalmıştı. Yegane eğlencem de pipot1 
de almasına müsaade ediliyor muydu? mın yaralı ve kolumdan da kan akmak- yordu. . - .B.u .te~~~eli seya~atı tabu butun ve bir gün olup yeniden medeni hayB' 

_Tabii her şeyi beraber alıp götür- ta olduğunu gördüm. Halbuki cMendao•nun merkezınden avakibını duşunerek goze aldırıyorsu- ta kavuşmak hususundaki sarsılmaz tr 
mek mümkün değildi. Herkes ancak Bu kadar basit bir yalanı «yalandır• simaline kadar devam eden mıntaka nuz. Ben maddi ve manevi hiçbir mes - mid ve imanım idi. 
üzerinde taşıyabileceği şeyi alabili- diye meydana çıkaracak gene hiçbir ~abani ve ıssız bir yerdi ve bu mıntaka uliyet kab~l etmiyorum. Bu hususta İklim hakikaten sıcaktı ve önüıniit 
yordu. Nakil için at, araba yoktu. kims~ görülmedi. Reisin bacağında. ya~ da vahşi cMoro• kabileleri tarafından ?laalesef sıze yardımda bulunamıyaca- de de tırmanmak mecburiyetinde btl' 

- Ailenizin de eşyasını nakletmek ra iı.i olup olmadığını sorması hakıkatı meskun bulunuyordu. . . gım. . . . • . lunduğumuz (2400) rakımlı bir tepl 
için bir vasıtası yok muydu? meydana çıkarmak için kafiydi. Kolda- Bu vahşi ve yabani herifler. sahılın Hırı~tıya_n. ıı;ıısy?nerlerı A taıafından vardı. 

_Bizim yalnız bir atımız vardı. Fa- ki bir yaradan iki gün mütemadi~.e~ bazı mıntakalarında denizde bıle kor- medenıleştırılmış bır yabanı Moro b~~- .. .. _
3

Ç' 

kat harb bidayetinde hükumet ona kan akan bir insanın ölüp ölmiyecegını sanlığa cür'et ve cesaret ettiklerinden dum, ve kendisine yirmi dolar para mu- Gunun en sıcak zamanların~a n_g t· 
vaz'ıyed etti. Bunun üzerine bir mer- mütehassıs doktorlara sormak ve ko- 0 sularda dolaşanların gözlerini dört: kafatı vadetmek suretile bize cI!igan• a lar a~tında u~uyo~ ve akşam .. u:~:.ı :r 
keb satın aldık. lunu da muayene etmek de hakikati açmaları icab ediyordu. Mülazim _cMa-ı ka?ar klav:ı~l~k etm~ğe ~azı ettim. Va- raf bıraz serınleyınce yola duzu uy 

- Demek ki eşyanızı yalnız bir mer- meydana çıkarmak için yetişirdi. lone• bu yabani korsanlara tesaduf et- kıa geçecegımız tehlikelı mıntaka dar duk. (Arkası var) 
keble nakledecektiniz. Araba filan yok Halbuki reis hiç oralarda değildi. O, rnemizden ve onlardan bir zarar gör- bir şeriddi ve dağların öte tarafında •La ;:1 

mU\·du? her ne pahasına olursa olsun katili bi- memizden enc]ıişe ettiğ.inden jantlar-
_:_ Yalnız bir öküz arabamız vardı. günlh çıkarmağa azmetmişti veyahud malarmdan üç tanesini emrimize ver- ~------. 
_ Kaç gün yürüdünüz? 0 zamanki sosyal demokrat hükCu-ne- m · t · ı HAZIMSIZLIK 
_ Bilmiyorum. Daha şehirden çı'k.- tinden aldığı emre göre hareket etmek ı~~aberimizde jandarmalarla dolaş-

tığımız gün ebeveynim öldürüldü. ten başka bir çıkar yol göremiyordu. mak hiç de hoşuma gıden şeylerden 
1 

Hayatın zevkinden insanı mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT Komprimeleri - Sizi nereye götürüyorlardı? (Arkası var) değildi. Diğer taraftan içinde bulundu-
- Cenuba doğru... ,r -·- ·-·---··"--·~· · .. •c••· · · · ···~· · ···--;.-

1 

ğumuz rnüŞkül şartlar içinde bu silfıh- 1 Ço'< temiz bi- Karboııattnn ve toz karbonat almnktaki mUşkülAt göz 
- Kafileve kim refakat ediyordu? h muhafızların yardımından kendimi- _ önllncle lutulnrnk yapılmıştır. Her eczanede satılır. 
_ Janda~ı·malar, süvariler ve dig-er Bir Doktorun k A ----------- -----zi müstağni addedemezdi . ynı za- _ ··-----------

askerler. Günlük Perşembe manda biıtün Aksayı Şarkta düşmanla- Ankara Okulları Satınalma 
- Çok a~ker var mıydı? Notlarından (*) rımız hesabına çalışan bir sürü casusla-
- Şosenın her iki tarafında yuru- ırm bulunduğu da muhakkaktı. Ve biz Komisyonundan: 

yor ardı. ·ı Yüz kırışık,ıkları böyle jandarma muhafazası altında do-
Görülüyor ki hadise hakkında hiçbir \ 1naşacak olursak zorla kendimiz üzeri-

taraftan itiraz vaki olmadan muhake- Ve göz e düşmanlarımızın dikkat nazarını 
me, katilin ifadesine göre pek gayri Kapağı şişle rl çekmiş olacaktık. Bu yüzden ilk fırsat-
kanuni ve gayri tabii emsalsiz bir mec- t · darmalardan yakamızı sıyırmıya -3- aJm 
ra alıp gidiyordu. Katilin ifadesini cer-: Derisi kuru olanlar lçln taze kold krem karar verdim. İngilizlerin eline düş-
hedccek bir makam yoktu. Müddeiu- ı ue sabnh ve akşam teml?Jenmelidlr. Yü. mektense vahsi cMoro• lar tarafından 
mumi ise yerinde put gibi oturuyor, 1 zün suya tahammülü varsa yüzü soğuk sovulmak elbe°t müreccahtı. 
sesini hiç çıkarmıyordu. Anasının, ba su ile yıkamnk muvafıktır. Soğuk su Bir kereste fabrikasına geldik ve ka-

Cinsi Mıktarı 

Koyun etı 
Kuzu etı 

~2500Kilo 

16200 » 
13600 • : ığır eti 

Dana eti 
Koyun Böb-

7300 • 

Muhammen 
Frntı 
Kuruş - 45 

45 
28 
35 

40 

Muhammen 
bedeli 

Lira Kr. 

41625 lO 
6840 00 
3808 00 
2555 00 

520 0() 

% 7,5 teminatı Münakasa 
Lira Kuruş Tarihi saati 

312l 
513 
285 
191 

39 

87 
00 
60 S-10·937 15 curo• 
63 

00 .. ı 1 yüzdeki adalatı yani etleri kuvvetlendi~ basının ve kardeşlerinin nasıl öldüru - rlr, sürpük olmasın mfml olur. raya çıktık. Orada iki Amerikalı ile üç 
düğü reis tarafından sorulması üzerine Eğer yüz derisi gevşek ise knynamış su- İngiliz vardı ve bunlar daha ilk telaki- !)5!H8 00 4151 ~ 
tabiikatilbu~angayetfucib~~uda nn u~e~ne y~~~ b~ gram CK~rat de bitim Alman ~duğ~uzu an~mış ~T-ttv_u_k~~~~-0-~~A-u-~-L~~b-~~~~~~~29~5~~0~0~~1~7~2~~1~2~~~~1~~~9;37~~1~5~,00~ 

rek yağı 1300 • 
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anlatınca dahi kimsenin ağzı açılmadı. dö süd lllve etmelidir. Fakat yüz deri - olmakla beraber bizi iyi karşıladılar, Hindi 
2000 

» 
150 3000 00 

n~ oo Cuma 
b bl d .1 . ld' sı kuru olanlnr bunu kullanmamalıdır- hu"snu·· muamele ettiler. Tehcırin hangi se e er en ı erı ge ı-

5295 00 
39? 

k . b 1 d Jar. Bunlar için kullanılacak tertlb şu- Kendı"lerinden şimale dog-ru yola çı-ğini izah edecek bir ımse u unma ı. dur: Yıkanncakları suya bir mlkd.nr 
Reis bu izahatı dinledikten ve jüri he- (tentür dö banjvanı koyarak öylece yı- kacak bir vapur olup olmadığını sordu 
yetine de dinlettikten sonra bilakis şu 'kanmalıdır. ğum zaman İngilizlerden birisi: 
garib suali sordu: Yüz buruşukluğuna karşı yüzü snbah ve - Biz bu akşam, dedi, cMalabang»a 

akşam şu terklble masaj yapmak çok İ b k - Demek ki sizi muhafazaya memur 111 gellr. gidiyoruz. stimbotumuz izi oraya a-
olan askerler tehcir edilenlerin malla- Klorat dö Sud ıo santıgram dar götürecek. İsterseniz sizleri de gö-
rını yağma ettiler, öyle mi? Kokusuz kold krem 20 gram Hirürüz. 

- Evet, öyledir. Alt göz kapaklarının şişine de şu terkib Kendilerine teşekkür ettim ve gidip 
çok iyi gelir: b 

- Buna karşı bir sebeb gösterilme- Vnzelln 40 gram muhafız jandarmaları ularnk onlara: 

12 

ı _ Komisyonumuza bağlı yatılı okulların ihtiyacı olan mikdar, muhammen 
bedel ve ilk teminatı karşılarında yazılı et ve tavuk partileri ayrı ayrı kapalı 
zarf usuliyle münkasaya konulmuştur. İhalesi 8/10/937 Cuma günü saat 15,30 
da Ankara Mektebler Muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

2 _ Eksiltmeye gireceklerin 937 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı kanunun 2 

ve 3 ncü maddelerine göre ellerinde bulunan belgelerle komisyona gelmeleri. 

3 - İsteklilerin teklif mektublarını 2490 sayılı kanun hükümleri daıresinde 

ihale saatinden bir saat evvel komisyona makbuz mukabilinde vermeleri "e di mi? Yasemlnynğı ıo gram - Biz başka bir motörle cKortobato• 
- Hayır, sebebi söylenmedi. Buna Sülfat dalomln ya kadar gidiyoruz, orada buluşuruz.. şartnamesini görmek istiyeııler 

bütün dünya zaten akıl erdiremiyor. Tanen mlkdarı kAfl <hnll işbarı. ge- Dedim. Jiğine müracaatları ilan olunur. 
Mektebler Muhasebeciliğinde Komisyon katip

llnclye kadar). d l';.m••••••---------------~~----, Böyle şeyler ancak Asyanın içeri ta- Müfrezeye kuman a eden onbaşı ne- f 
raflarında olabilir. ("J Hu notları kesip saklayınu, yahuı !erlerine bir emir verdi ve herifler l A" s Tı ı K ç ı' H u.. s E y ı' N• G U"' z E L 

c6360ı. 

bir albüme yap~tınp koll~k<ırlYOn yapına. 
- Demek ki sebebleri anlaşılama- Bıkıntı ı:amanını1da ba notlar 1tlr doktor ([Kortobato• ya hareket ettiler. Onlar 

dan bu gibi şeyler olup biter? ribl imdadınıza yetl .. blllr. motörle hareket ettikten sonra kendi-j 
Katil sırıttı: ::r==============·-== leri kayboluncıya kadar gözle takib et- İstanbul, Yenipostanc karşısı, Türbe sokak No. 7. Tel. 23090 

d h d tab·· l benı· ' Du··nvanın e• sag-ıam TRAPEZ marka lastik ve şoşonları, TRETORN - Evet, zaten olup bitmiştir. 1l7öbelcl tim ve bir a a a ıı ne on ar , 
1 

n 

n d b 1 ı görmek nasib olma marka 1-aAstı'k çizmeler, GİZl.AVEDmarka yerli lastikler, gayet sağlam ve Bundan Sonra reis tarafgirlig-inde ne e en on ar İ 
Eczaneler zarif potin ve iskarpinler, meş'hur alem HABİG ve BORSAL NO marka bir adım daha ileri giderek olup biten dı. d kt 1m k 

1 Bu •ece nöbetci olan eczaneler "Unlar- K t fabrı'kası11dakı" I"ngı'lı"zler şapkalar. Mag-azamızda mevcut olup her yer en ucuz ve ma U O a vakayii bütün tnfsilatile an atmasını " .. eres e 
dır- · t"lm d l d B" u·· zere toptan ve perakende suretile satılır. katile tembih etti. Katil Tayliryan, ist~~ıbul cibetindekiler: sözlerinin erı cen ı en a am ar ı. ı-

derh~ y~an uydurmanın kclay ~mı- Ak~ra~a: (Sarım>, ~emduda: (Ab- tl ~timbotlan i~ cMalabang• köyüne ~~~~~-~~------~------~~-~~~-~~r 
yacağını anlıyarak: dlilkndlr>, Beyazıdda: <Cemil), samat- götürdüler ve biz dcSohenberg• le ge- Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

_ o günleri bir daha hatırlamak ıs- yadn: <Teotllos>, Emlnönünde: (Salih ceyi o köyde geçir ik. 1 _Yüksek Enstitü talebeleri için aşağıda cinsleri gösterilen ayakkabıları a-
lemiyorum, öleyim daha iyi, demekle Necatı), Eyüpte: (Arif Beşir), Fenerde: Ertesi sabah erkenden kasabanın A- çık eksiltme ile satın alınacaktır. . . 
kanaat etmegve mecbur oldu. ı <Hüsameddin), Şehrewnlnde: CNnzım), merikan jandarma zabitine müracaat 2 - Muhammen bedel 2702 lira 50 kuruş olup mukavvat temmat 202 lıra 70 

Şehzadcbaşında: ri. Hakkı>, Karagüm. d k 11w d o nun asıl merkezi o Fakat reis bir türlü kanaat etmedı. e ere emen a • -
Dedi. ki·. rükte: (Suad), Küçükpaznrdn: <Necatı lan cİligan• a kadar gideceğimizi söy-

Ahmed), Bakırköyünde: (Merkez). 
- Mahkeme bu tafsilatı sizden öğ- Bcyoflu cihetindekiler: ledik ve bize muhafız vermesini rica 

renreeğe fevkalfıde ehemmiyet veri- İstiklfil caddesinde: <Kanzuk>. onıata- eyledik. Jandarma zabiti bu ricamızi 
vor. Çünkü 0 hadiseler hakkında izahat da: <İsmet>, Taksimde; <Nlzamcddtn), kahkahalarla karşılad1 ve: 
" Kurtuluşta: <Necdet), Yenlşehlrde: _ Siz ne diyorsunuz Allahaşkına 
verecek yalnız siz varsınız. Belki bi- (Parunakyan>. Bostanbaşında: Cittmad>. h f k k 
raz kendinizi toplarsanız bunları bize Beşlktaşta: (All Rıza>. diye bağırdı. Yanınıza mu a ız atma 
anlatabı.lı'rsı'nı"z. şöyle dursun sizlerin o mıntaka-

Boğazlçt, Kadıköy n Adalardakiler: l ·· d d 
Katil düşündü, taşındı, bir Şl$7 uy- ti'sküdarda: (İtimadı, sarıyerde: (Asaf), lara gitmenize bi c musaa e e emem 

· ı k bı Kadıko-yu~nde.· <Saadet), (Osman Hu!· ... _ Zira bütün o havaliye henüz hiçbir Av-duramıyacagını an ıyara şu ceva u 

verdi: 1 sl), Büyükadnda: (Şinasi Rıza), Heybe- rupalının ayağı basmış değildir ve bü-
- Anlatacak olursam tekrar o acıklı ı ~-11-ad_a_d_a_: _c_T_n_n_aş_>_. _______ ..... tün o mm takada insan kanı içen yam-

kuruştur. 

3 _ İhale 13/10/937 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 16 da Yüksek Enstıtil 
Rektörlük binasında Komisyon odasındayapılacaktır. 

4 _ Fazla izahat ve parasız şartname almak ve nümuneleri görmek isteyen-
ler Enstitü Daire Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. «G48h c3560• 

Cinsi Azami adet Muhammen bedel Yektln tutaı1 
Lira ,,, --Erkek Talebe A. K. 450 Çift 550 2475 

Kız 35 • 650 227,5 
~ 

(6481) 
. 

2702,5 



' Birindtepin ======== 
Emniyet Sandığı ilanları 

Caddebostanında Satılık Ankaz 
Caddebostanı iskelesi civarında Emniyet Malzemei Jıııaiye Şirketinin içinde 

kiracı bulu.'lduğu eski 44_44 yeni 27.29 No. h araba fabrikası müştemilatını teş
kil eden yedi parçadan mürekkep binaların enkazı .-arsayı çeviren duvar enkazı 
Aariç olmak üzere> açık arttırma ile satılacaktır. .. .. . 

1 - Arttırma 15/T.evvel/937 tarihine düşen Cuma gunu saat la de Emniyet 
Sandığı b. ınC1sında yapılacaktır. .. · 

2 - Artı.:rmaya girenlerin enkazın muhammen kı~-meti olan 2550 lira uzerın-
den % 10 pey akçesi yatırmaları Jizımdır. 

3 - Satış bedeli peşin ödenecektir. 
4 - Satış tarihinden itibc.ren üç ay ;çindc enknıın tamamen kaldırılmış bu-

lunnıası şarttır. .6523, ,. ......... ..;;;;.. ....................... ~ 
NIYOR AZA .C 1 USTABAŞISI A 

z_onguldakta emniyetli bir maden müessesesi muht~lif model (Deniz, ~-
kulı, lokomotıf buh 1 ır· e) kazanların her türlü tamiratını ve resım 
.. , ar ı ve sa l"t ·1 
uzerine gerek eı aletlerile gerekse muzayyak haYa ile müteh rrık a a ı e 

her nevi saç ve demir işlerini yapmıya ve yanında bır tane k ncı ve?·a ka
zancı çıraklarını çalıştırmaya ve yetiştirmeye mukkdir ga) et faal bır ka· 

zancı ustabaşı aranmaktadır. 
Namzedler arasından seçilecek olan usta üç ay mü~~etle ve ücreti öden

mek şartile tecrübe edilecek ve bu müddet zarfında ışınden memnun kalın-
dığı takdirde kat'i olarak istihdam olunacaktır. 

Talihlerin kısa tercümei hallerini, şimdiye kadar çalıştıkları yerleri ve is
tedikleri ücr ti bildlrmek suretile mektupla Top ne 8 numaralı posta kutusu 

adresine müracaat etmeleri. 

1 ıstanbul Eelediyesi ilanları 

Haseki Hastanesine lüzumu olan 155 kalem ecze açık eksiltmeye konulmuş
tur. Listesile şartnamesi U.:vazım Müdiirl.ü undc g~rülcbi!ır. Bu~1arın hepsine 
4171 lira 50 kuru f.o.t tahmin edilmıştir. J::;t dıl r _190 No. lı kanunda yazılı 
Vesika ve 312 Jira 86 kuruşluk ilk temin t makbuz veya mektubile beraber 
8/10/937 Cuma günü saat 14 de Daimi Enciımende bulunmalıdırlar. (B.) (6471) 

tJ/#llllf 

Tcphirhane1crc Juzumu olan ecza açık ck::;ıltmev konulmuştur. Bunların hep-
sine 12.~2 !ira 75 kuruş bcd ·l tahmin edilını ir L •e ıle şartnamesi Levazım 
Müdürlüğünde görulcb·lir. İstekliler 2490 No lı k unda )azılı vesika ve 92 
lira 46 kuruşluk ılk t min&t makbuz veya mektub ıe beraber 8/10/937 Cuma 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdır ar. (B.) (6464) 

~ 

Keşif beddi 946 lira olan Beyoğlu Firuzağada Defterdar caddesi kaldırımları-
nın tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamC!:>i Leyazım 
Müdürlüğüııde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı k &..,unda ) azılı vesika ve 70 lira 
95 kuruşluk ilk teminat mrıkbuz veya m~ktubile beraber 8/10/937 Cuma günü 

SON POSTA 

' 

i 

öksUronler.e ve 
gölUs nezlelerine AT 

TÜRKiYE 
CUMHU RİYETI 

A 

.. 

.,,. . 

• 

.. 

saat 14 de Daımi Encumc:nde bulunmalıdırlar. (B.) (6465) 
~~~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~---------------------. DOYÇE OR(ENT BANK 

Dresdncr Bank Şubeal 
Merkezi: Bcrlia 

Türkiycdekı pıbelniı 

T. Cumhuriyet Merkez Bankası 
Z • 10 -1937 Vazireti 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: 1st. Tütün Gümrüğü 
~Her türlü hanJıa iti* 

Dr. H AF 1 Z C E MAL 
(Lokman Hekim) 

DabW1e müıeııassısı: Pazardan maada 
hergün l2 - 6) Dlvanyolı.ı nwnar& 104. ev t.e• 
lefonu 12398 - 2l0ff - Son Posta 

Yevmi. slyaal. H;;dıs ve Balk pzetesi ..... 

Yerebatan, çatalçeşme sokak, 25. 
iSTANBUI .. 

-=======-===' - =======--====== 
Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bü~ü11 hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

AK T 1 F 
KASA: 
Altın : Safi kilogram 19.617,905 

BANKNOT ••• • 
UFAKLIK •••• 

• • • •• • • 
• • • • • • 

Dahildeki Mahahirl.r ı 
Türk Lirası • • • • • • • • • • 

Hariçteki Muhabirin ı 
Altın : Safi kilogram 8.482.909 

Altına tahvili kabil serbest ::lövızler . 
Diğer dövizler ve Borçlu kliring baki· 
yelerl • • • • • • • • • 1 • • 

Hazine T alavillni : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye kaJlllığl. 
K.anWlun 6 ve 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından va.ki tediyat . 

27 .594.152,52 

12.992 050,-
818.328.~ 

3.558.878,18 

9.118 729,56 
18.281,35 

28. 796.965,11 -
158. '148.583,-

13.577.480,-

-R'~- .,~~6~~3~~1:--1 Senetlat Cüdanı : 
Sene Ay Ay Ay HAZİNE BONOLARI • • • • 

ABONE FIA TLARI 

3.500000,-

: : '· Kr. Kr. Kr. Kr. TiCARt SENEDAT ••••• 

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 

ECNEBİ 

1400 700 400 150 
l-340 1220 710 270 
2700 1400 800 soo 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

E•ham ve T alıoilôt Cüsclanı : 
(Deruhde edilen evrakı nakdi· 

A - (yenin brplılı !'.iham ve Tah
(villt (itibari kıymetle) • • • 1 

B - Serbest esham ve tahvilit .. 

Avan.lar: 

1 

38.944.808,50 

38.109.923,02 
3.'195 825,58 -

80.738,87 
8.607.783.24 

Gelen evralı geri aJerilmez. 
ilanlardan me.'uliyet alıntnU. 
Cevap ıçın mektuplara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lf&zınıd:r. 

Altın ve Döviz üzerine • • • • • 
Tahvilit üzerine • • • • • • • • -

Posta kutuıu : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

H iııeJ arlar • • • • • • • • 
Muhtelif • • • • • • • • • 

•• •• 

Yekiın 

Lira 

41.404.530,60 

3.558.878,18 

37 .933.976,02 

145.171.083,-

42.#t.808,:ie 

·U.905.'1.a,eo 

1.688.522,11 
4.500.000,-

17.073.107,09 

342.680.654,10 

• 

PAS i F 

Sermaye • • • • • • • • • 
ihtiyat Akçe.i • • • • • • • 

Adi ve fevkalade 
Husus! . . . . 

• • • • • • • • 
• • • • • 

T edavültlelti Banknotlar ı 
Deruhde edilen evrakı nakdiye • • • 
Kanunun 8 ve 8 inci maddelerine tev· 
tikan hazine tarafından vaki tediyat. 

Deruhde edi. evrakı nakdiye bakiyesi. 
Karşılığı tamamen altın olarak illve
ten tedaville vazedilen . . . . . . 
Reeskont mukabili illveten ted. vucl 

7iirlt Liraı Meodatdıı 
Döv is T aalılt;;Jotı: 

Altına tahvili bbü dhlzlıer • • • • 
Diler dövizler .. alllcakh kllrtnı .... 
kiyeleri • • • 1 • • • 1 • • • • 

Malttelil ı 

2 Mart 1933 tarihlnden itibarea: 
lıkonto badeli '10 Si Allln üzeriae 

1 
2.105. 172.40 
4.516.007,70 

1 
158.748.563,-

13.577.480,-

1 

145.171,083,-

19.000.000,-. 
10.000.000,-

?26.459.93 

30.810.208,18 

. Yekin 

Son çıkan 80D 

derece müe.uir 
Kaşeleri uşutme, grıp, nezleye ve ağrılara bire birdir. 

-
Lira 

15.000.000,-

6.621.180,10 

174.J71.083,-
13.849.804,H 

31.596.668,11 

101.441.917,95 

342.GS0.654,10 

Birlik ve onluk 
kutalan Yardir, 



ıs Sayfa 

Yarım yağh gece ve deniz kremlle 
Menekte ve acıbadem 

Yağsız Kar Kremi ' 

ACIBA 
K 

E 
E 

1 
i 

Çilleri, sivilce1eri, ergenlikleri iı.ale eder. lhtiyarl•n 
~ençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

HASAN lamlne ve mark•aına dikkat. 

IWIRllDY 

SON POSTA 

KANZUK 

Öksürük şurubu 

En muannit öksUrüklerle bron
şit, astın, ve boğnrnca öksOrU
ğOnOn lrnt'f ilılcıdır. Göğüsleri 
zuyif olanlara vikaye edici tesi
ri şayanı dikkattir. 

BUtUn eczanelerde bulunur. 
lNGlLIZ KANZUK ECZANESl 

Beyoğlu, İstanbul 

,._.. ANKARADA ..--. 

AKBA 
Kitap Eri KAatçılık 

Bütün mektep kıtaplnrının satış 

yeridır. Mektep kırtasiye çeşitleri 

en müsait şartlarla temin edilir. 
Tel. 3377 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TABtBI : 1863 

eerma1eat: ıo,oot,oot tnııw.a Urua 

Türkiyenin başlıca şehtrlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbra, Irak. 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyalleri 
vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar. 

İlan Tarif em iz --Birinci sahile 400 kuruı 
ikinci sahile 250 n 
Üçüncü sahile 200 » 
Dördüncü sahile l 00 » 
iç sahifeler 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyım bir müddet zarfında fazla
ca mikdarda ilan yaptıracnklar ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden-istifade ede
ceklerdir. Tam, yanın ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayrı bir tarife derpiş 
edilmiştır. 

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

SAHİPLERİ: 

Birinftteşrin 7 

Herkesin üzerinde ittifak 
ettiği bir hakikat: 

Sabah, öğle ve ak
şam her yemekten 
sonra giinde !J defa 
kullanmak şartile 

RADYOLiN 
Dişlerinizi tertemiz, bembeyaor 
ve sap sağlam yapar. Ona 
yirminci asır kimyasının ha
rika1arından biridir, denile
bilir. Kokusu güzel, lezzeti 
ho~, mikroplara karp tesiri 
yüzde yüzdür. 

J .... • ,:. 

Kullananlar, dişlerini en ucuz 
şeraitle sigorta ettirmiş sayılırlar 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 defa 

Tek, fak at kat'i çare 

Tecrübe •denlerden sorunuz 1 
Baı, diş, adale ağnlarile üşütmekten mütevellid bü-
tün ısbrablara karşı yegane müessir tedbir bir ka e. 

(ALıvIAKTIR) 
Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri 

yormaz 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 

Asri kadın güzelliği 

VENÜS 
VENÜ8 
VENÜS 
VENÜS 
VENÜS 
VENÜS 

VENÜS 

VENÜS 

Krem• 

Ruju 

Pudrası 

Alhiı 

Briyantini 

Esansı 

Kirpik 
&Ur meal 
Kolonya~n 
90 derece 

Asri kadın güzelliğinin tılsımı oldu. 
Butnn şık ve kibar familyalar 

şimdi onu kullanıyorlar. 

Depoau ı Nureddin l!vllraaade. lata11bul 


