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HiikUmet, A~denizdeki 
vaziyete dair Mecliste 
beyanatta bulunacak 

Atatürkün Ankaraya avdeti muhtemel 
Dün Ankaradaki meb'uslar Mecliste 

rıatı a nr:, 

Tarih kurultayı haznhklan 
Dün şehrimize güzel 
Türkçe konuşan bir 
İtalyan profesörü geldi 

Profesör, Kurultaya: "Türk tarihi için Italyan arıiv 
ve kütüphanelerindeki mehazlar" a dair 

bir etüd arzedecek. Başvekil Kurultayda bulunacak 

edecek olan ecnebi alimlerden Roma Qııi. 
• d •• •• 1 • 1 İkinci Türk Tarih Kurultayına iftirak 1 

korı or goruşme erı yaptı ar versitesl türkçe müderrisi Prof. Ettory 

Yarın lstanbuldan lıallıacak trenlere hususi vagonlar ilave 
Dahiliye Vekili vilayetlere tamim gönderdi 

Rossi de dün §ehrimize gelml§ ve Tokat
e dilecek llr lıyan otelinde misafir edilmiştir. 

Büyilc Millet Meclisi içtima halinde 

Ankara, 15 (Husust) - Hükfunet Cumartesi öileden evvel on birde -----·---···--
?iyon mukavelenamesinin tasdikine ;parti grubunun toplanmaya davet o- Beyazılla 
dair kanun layihasını kısa bir esbabı lunması ihtimali kuvvetlidir. Öğleden 
ınucibe mazbatası ve mukavele metni sonra on dörtte toplanacak olan meclis öldürülen kadın 
ile birlikte cuma günü meclise takdim Abdülhalik Renda tarafından açılacak 
edecektir. (Devamı 11 inci sayfada) 

Fransız frangı yeniden 
düşmeğe başladı 

Fransız frangında geçen haftanın 

sonlarında başlıy~n düşme biraz durur 
gibi olmuştu; iakn~ frank dün tekrar 
clüşmeğe başlamt.j ve hadise bor3a me
hafilinde büyük alaka ve hayretle kar
şılanmıştır. 
Aşağıda vereceğimız tafsilattan da 

anlaşılacağı vechiıt.: Puankara ıamanın
danberi frankta bu de!"ece sukut görül· 
n:ıemiştir. 

Frank son bir buçuk ay içinde l;ir is· 
1erlin mukabili 132-133 arasmda idi. 
Geçen hafta bir İngiliz mukabili 140 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Küçük, fakat göze çarpan haberler 
iş sahipleri memurlarla 

konuşamıyacaklar 
Erkekler için sağlam çorap 

yapllacak 
Müracaat sahipleri dairelerde müdür Kadın çoraplarının standardizasy~ 

ve müdür muavinlerinden başkaları na tabi tutulmasından sonra erkek ço
ile temas ed_f'miycceklerdir. ~ sahiple- raplarının da ayni §artlara tabi tutul! 
rinin kalem odalarına girip memur ve \ 

ması kararlaştırılmıştır. Bunun hak -
mümeyyizler le görü§mcleri men edil • . . . y • .... · ı· l\1r •• • 1 d . kında sanayı bırlıgıncc hazırlanan ra-
•11ış ır. ıemur ve mumeyyız er en ış 

sahibpleri ile görüşenler en ağır ceza- ı por İktısat Vekaletince tasvip edilmiş-
ya çarpılacaktır. · tir. Kararname yakında çıkacaktır. 

[Yama 4 ilndl sayfamızda] 

Bu genç ve sempatik filim, güzel bir 
türkçe ile arkadaşımıza §unları söyle • 
miştir: 

- Ben Roma üniversitesinde Türk di
li müderrisiyim, ayni zamanda Yeni 
Şark isimli İtalyan mecmuasında ilml ya
zılar yazarım. 

İntihab ettiğim ihtisas sahası, bilhassa 
mazideki Türk - İtalyan kültürel müna
sebatının tetkikidir. Buna dair bir çok 
yazılar yazmış ve Ziya Gökalpı ilk defa 
olarak garblılara ben tanıtmıştım. ı 

Yeni Türkiyenin sosyal ve kültürel iıı· 
(Devamı 11 inci sayfada) Profes6r ~OTY vapurdan ç'k.ark.w 

Çılgın dünyanın 
bugünkü vaziyeti 

Eğer TolıgonuırpllJnı muvaffak olursa bir iki 
sene içinde 500 milyon nüfuslu muazzam bir 
imparatorluğun kuruluşuna şahid olacağız 

Her sabah gazete - yazan ya mı görüyorum. 
lerim gelince başlık- diye düşünüyorum. 
!arına bir göz atar Logd Corc Filhakika bu hava-
atmaz gözlerimi o- F..ld lngi]lı Başvekili disleri okuyan bir 
ğuşturuyor ve ba • insan fena ve korku· 
şıını ~utarak hakikaten uyanık olup ol-ı lu bir rüyayı andıran bugünkü dünyanın 
madığıma bakıyor, yoksa korkulu bir rü- (Devamı 11 inci sayfada) 

o~ J:o~-----
..____ ~KIS MEV~iMry __ , 

._.AJ.lt<Ll~LAQ/ 

Lisanımızın ilk mükemmel zabıta romanı 
Valide Sultanın gerdanhğı 

Miinekkldler .:ese: o kadar giızcl kl nrlnpte veyn mülhem zanncdllece
ğl endişesinde gazete ldarcslnı haklı görüyoruz. Fnknt değildir ve haki. 
knten kendi nevinde bir ş1iheserdlrıı dJyorlar. 11MuharrlrJ kimdlr.t diye nıl 

soruyorsunuz? Yakında onu da s6:1Uyeceğlz. 

Edebiyatımız için sürpriz olacak bir aık romanı 
Sulara giden köprU 

Ed~iyat ilemlmlzln çok mümtaz bir slmr.sı olan maruf bir şalrlmlzln 
yazdığı ilk roman. «Son Postaıı onun bu yoldaki engin kabillyetlnl keş
fetmiş olmakla dalma övUnecektlr. .Bu şairin adı ne• mı dlyecekslnlz? 
Biraz sabırlı olunuz! 

Çok eğlenceli ve istif ad eli bir müsabaka 

Resimli fıkra müsabakası 
Yüze yakın okuyucumuZR para mükfifatı kazandıracak, aynı zamanda 

kendilerini güldürerek eğlendirecek reshnll ve fıkralı bir müsabaka. Tal
sllAt mı istiyorsunuz? Acele etmeyin! 

Bu6iinlıii •İyaut, ilıtııad ve eğlence Avrupasını görmek için ayr: 
ayrı yola çıkan üç arkadaıımı:zın intıbaları 

Kadınlan çok yakından alakadar edecek bir anket, erkeklerin çok 
hoılanacakları bir röportaj serisi 

" Kıf mevsimi programı, bundan ibaret mi ? ,, diye anlamak 
-- -·istiyorsamz ... Hayır, değii ı-- -

Tafsilat Yakında 



2 Sayfa 

Her gün 
----

Harp 
Korkusu 

- Yazan: Muhittin Birgen -
Viyana, 12 Eylül ' 

l'ES> uraya gelir gelmez gördüg~üm 
lg) teltış ve endişe havası, soguk 

ve yağmurun yaptığı fena bir hava ile 
birlikte devam edip gidiyor. Harb za
manından kalma gazeteci dostlarla, ih· 
racatçılık devrinden kalma ticaret mu
hiti dosUan arasında yaptığım temaslar, 
buraya geldiğim ilk günde görmüş oldu
ğum telaş ve heyecandan daha derin bir 
endişe ve hattl tehlike duygusu içinde 
bulunulduğunu göstermekte gecikmedi. 
AvusturyaWarın, ve bilhassa, büyük bir 
Yahudi nüfusuna sahih olan Viynnanın 
endişeye düşmekte haklan da var. Av
rupada kopacak ilk fırtınanın yıldırım
ları Avusturya ve Viyana üzerine di..ışe
ccktir. Hududun öbür tarafında Yahudi 
düşmanlığı ile hareket eden bir rejim 
bulunması ve bu rejımin bu memlekette 
büyük taraftarları olduğu kadar öbür 
tarafta da Avusturya hakkında ilhakçı 

bir siyaset hüküm sürmesi burada her
kesi ve herkesten ziyade Yahudi muhi
tini fevkalade hassas bir hale getiriyor. 

Zannedildiği ve burada izam olundu
ğu kadar büyük'"-bir tehlike var mıdır? 
Ben, ötedenberi söylediğim gibi, bu· 
günden yarma bir tehlike mevcud oldu
ğuna kani değilim. Bununla beraber, et
rafta fena alametler de mebzuldür. Ga
zetelerin borsa sayfalarına bakınız: Her 
şey ve her tarafta düşüyor. Bir kere bü
tün esham, derece derece zaf alametleri 
ve yahut sukutlar gösteriyor. Yalnız, 

Nyon konferansı hakkında müsaid ha
berler geldiği cfarzedilmesiıt üzerine, 
dün biraz borsalarda sağlamlık alameti 
göründü. İki günde bize daha kaybedip 
harbden sonraki en asgari kıymetini de 
geride bıraktıktan sonra biraz durdu ve 
yarım puvan kadar kazandı. Fakat, Nev· 
york borsasında bütün tahviller ve 
sehimlcr, bir günde yüzde iki ile yüzde 
on beş arasında yeni bir sukut kaydetti. 

Bu sukutlann sebebi olmak üzere bir 
tarafta dahili, öbür tarafta teknik, muh
telli sebebler gösteriliyor. Fakat, kısmen 
doğru olan bu sebeblerin yanı başında 
umumi dünya fenalığmın tesirleri de 
apaşikar göze çarpıyor. Düşmiyen esham, 
hep harb sanayiine ve bwıa mülhak o
lanlara aid şeylerdir! 

* Dündenberi gazetelerin Nyon konfc· 
ransının gayet s~ri ve müsbct neticeler 
vermekte olduğunu ve yeni siyasi hadi
seler kaydedilmediğini bildirmekt~ müt
tchid olmalarına rağmen yeni bir lngiliz 
gemisinin Frankistler tarafından yaka
lanarak limana götürmüş olduklarına 

dair haber gösteriyor ki Akdenizde de
ğişmiş bir vaziyet yoktur. İki ideoloji ve 
iki zümre kuvveti arasındaki gizli mü
cadele öylece devam ediyor. İşte, Viya-

\na muhitini haklı olarak endişeye düşü-
ren de budur. Mesela, İtalya ile Sovyet

' ler arasındaki zıddiyet ve son haddine 
•varmış sinirlilik o tarzda bir takım ha
diseler doğurabilir ki bunlar, umumi bir 
telaş ve heyecan içinde bir harb çıkma
sı neticesine kadar varabilir. Faraza, 
İtalyanın, Rus notalarına karşı aldığı 
sert vaziyete Ruslar da Karadenizde 1-
talyan gemilerine cmeçhul bir denizaltı 
Aleti> ile hücum ediverirlerse, acabn o 
zaman vaziyet ne olur? Burada herkesin 
aklına bu sual gelmekte ve bu sualin 
arkasından da fikirler endişeye düşmek
tedir. 

Ayni zamanda, Akdenizde dolaşacak 

gemilerin yapacaklnn zabıta vaıJfesine 

rağmen, acaba meçhul denizaltıları, faa
]iyeUerine tamamen nihayet verecekler 
mi? Avrupada mücadele halinde bulu
nan kuvvetlerin bugünkü vaziyetlerine 
bakanlar bu suale müsbet bir cevab ve
. miyorlar. Almanya ile İtalyanın işti
ı aki olmaksızın aktroilen Nyon konfe
ransının ittihaz edeceği kararlardan 
ameli faydalar elde edilemiyeceği hak
kmda iki memleket mntb ıatı tarafından 
vaki olan neşriyat ta bu p:c"rüş tarzını 

teyid etmektedir. Bumda hüküm slırrn 
kanaate göre, konferansın !\U dakikada 
yapmış olduğu müsaid ırs·rıere rağmen, 
yann yeniden hatıra gclmiyen hadiseJer 
meydana çıkacak, hnrb ve sulh bu hfı
diselerin elinde bir oyuncak haline gele
cektir. Bu hadiselerle harb çıkmasa bile 
bunların sebt b olacağı teliiş ve heyecan, 

• 
SON POSTA 

Resimli Makale: 

Fransız boksörü Carpanüer cihan şampiyonluğu için Ame
rikada dövüştüğü zaman Pariste gazete idarehanelerinin ö
nünde milyonlarca halk toplanmıştı. İkisi de Amerikalı olan 

Dempsey ile Tuney maçında bir iskemle 100 liraya satıldı, 
İngiliz boks0rünim yaptığı son maçta ise Londra radyosu 

durmadan c;öyledi ve Londrada sokaklan gazetelerin ikinci 
tabı nüshalarını haykıran müvezzilerden geçilm~z. oldu. 

X insan döğüşü, hayvan dögüşü.. X 

• 17• .... ~-f.:~· ~~f.l'I?"'~ 
~~ .. " -..-.:: ' . . ~.:. :\· 
{~ ... .:~~. 
l~':ı.~~~~~ 

Fransada, İngilterede, Amerikada insanın boğa ile dövüş
mesi yasaktır, ve vahşi hayvanları terbiye ederken işkence 
yapıldığı idcliasile hayvanları koruma cemiyetleri tarafın
dan at cambazhaneleri aleyhine protesto mektublan yağdı
rılır, fakat Loks n:ımı altında iki adamın dövüşmesi, bazan 
birinin ölme~i serbesttir ve bu dövüşmeyi seyretmek için 
avuç dolu para verilir, 20 inci asır insanlarının iyiyi kötü
den ayırmakta kullandıkları ölçü iki türlüdür. 

r 
1 
\., soz ARASUNDA 

Ey1ül 16 

r- ' 
Sözün KJscısı 

Zamana uggun 
Bir fıkra 

E. T:ılu 

lf B ektaşinin biri bir sofu ile be· 
raber yolculuk ediyorlarmış. 

Akşam üzeri bir handa konaklamışlar. 
Sofu namazını kılmış, dağarcığından 
birkaç hurma çıkarmış, yemeğe hazır· 
!anıyormuş. Bektaşi ise, ortaya mü· 
kemmel dem sofrasını kurmuş ve ar· 
kadaşına dönerek buyur etmiş. 

Sofu sormuş: 
- Nedir bunlar ? 
- İşte görüyorsun ya: Rakl, meze, 

falan filan .. 

Sofu: 
- Haramdır.. ben içmem! dediyse 

de, bektaşi ısrar etmiş .. sofunun ağzın
dan girip burnundan çıkmış; kandır· 
mış. 

Güzel güzel muhabbet etmişler. Er
tesi akşam gene sofra başında hulus· 
tuklarında, sofu dayatmış: 

- İçmem de, içmem!. 
- Neden, yahu? 
- Dün gece, ben bilirim çektiğimi. 
- Hayrola? 

- Sabaha kadar kıvrandım, durdum. 
Üstelik de rüyamda peygamberi gör· 
düın, yüzüme tükürdü. 
Bektaşi gülmüş: 

- İyi ya, erenler, demi~ .. bir gece· 
elle sözümü dinlectin, sana Resulüllahı 
gösterdim; bu gece de bana uy, seni 
Zülcelfılin huzunma çıkarayım! 

* 
Pariste, patronlar 
Cemiyeti binasına 
Yapılan sulkasd 

l*lff RGüN BiR FIKRA ·j 
) 

Feci bir tayyare 
Kazasını tesbit eden 
Fotograf 

İspanyada uzayıp giden dahili muba· 
rebe en ağır başlı, en temkinli devlet· 
leri, banşı devam ettirmek hususunda
ki bütün hüsnü niyetlerine rağmen 
bugünkü günde ihtilnfa sürüklemiş bu· 

İki gün evvel, Pariste bazı meçhul 
eller tarafından yapılan bir suikasd ne
ticesinde «Fransız Patronlar Cemiyeti> 
merkezinin bomba ile uçurulduğunu 

yazmıştık. Yukarıdaki resim, suikasd
den sonra yıkılan binanın vaziyetini 
göstermektedir. 

yetsizlik bütün hayatı berbad etmeğe 

kıifidir. 

* Hakikat te şudur ki A vrupada bugün-
kü vaziyet, düne nisbetle daha çok ka
rışık ve daha çok berbaddır. Her §ey 
muvakkattir, kararsızlık içindedir. Bu 
şartlar içinde hayatın inkişafına imkan 
yoktur. A vrupanın umumi bir hesaplaş
maya, hesap tasfiyesine ihtiyacı vardır. 

Bu yapılamadığı ve bu işi yapacak insan 
bulunmadığı içindir ki dünya bu karar
sızlık . ve perişanlık içinde bulunuyor. 
Bolşevizm ile faşizm dünyanın bugünkü 
gidişinden memnun değildir. Demokrasi 
de dünyanın rnan(Wt sulhunu iadeye ka
dir görünmüyor. Şu halde, A vrupanın 
bütün milletleri kararsızlık içinde sürük
lenip gitmekte devam edeceklerdir. 

Hayat, bugün, her zamankinden ziya
de tesadüflerin elinde kalmıştır. 

Muhittin Birgen 

Kumaş soruyor l 
Muharrir Osman Cemal kostüm

lük kutna§ anyordu. Bir mağazaya 
gif'di. Tezgahtar kumaş ftkardı: 

- Halis lngiliz kuma§tdır! 
Dedi. Osman Cemal kutna§a baktı, 

sonf'a kumaşı kulağına götürdü. Tez
g4htar §Cl§ıTdı: 

lunuyor. Niyon konferansı en mühim 
bazı devletler arasında ahenk ve vifıı 1 

kın teyidine hizmet etmişse de, diğer 
bazılannın da menfi bir tavır takınarak 
ayak diremelerini hayra alamet saya· 
mayız. 

Böylece İspanya bektaşi, Avrupa 
devletlerinin de ekseriyeti sofu rolünil 
üa etmiş oluyorlar. 

- Kumaşın iyiliği kulağa götürill
me1cle anl4§tlmaz ki .• 

Oıman Cemal cevab Vttdi: 
-1yiliğini, fenalığını anlamak için 

kulağıma götürmedim. Ben ona bir 
ıuaZ ıordum, o da bana cevab verdi. 

- Siz kumaşa sual ıordunuz, o da 

Şunu demek isterim ki: İspanya bu· 
gün, aramıza ihtilaf soktu.. biraz daha 

1 

dahili parb devam eder, ve yeniden ih· 
tilatlar da yapacak olursa, harb ilahı 
diye tanılan Mars'ın huzuruna çıkaca· 

1 ğız. 

size cet:ab mı verdi? Hemen, Ulu Tanrı bizlere o günleri· 
göstermesin! 

- Ben ona, lngiltereden ne zaman Yukarıdaki resim, fotograf adese - ~ 

1 

geldin? dedim, o da bana: Fabrikadan sinin tesbit ettiği fevkalade bir hadi - C ---
çıkalı on gün oldu. 1ngiltef'eye kadar sedir. Gördüğünüz tayyarenin İngilte- .L. / ~ .. 
gidec!t!k vakit bulamadım! dedi. ı·ede uçarken motörü bozulmuş ve ta-

* • rihi Hill şatosunun duvarlarına çarp -
Sofya sokaklarında .mak üzereyken orada bulunan bir fo-

Dllencller 110Jı arttı tografçı t~~CU: resmi aı~~tır. 

---------··-.. -.. -··-·-·-.. ---"--~----------
Fabrika ruhsatiyelerini bizzat 

vali verecek v Tayyarenın ustunde kendısını para· 
Sofya gazetelerinin yazdıklarına gö- şütle boşluğa atan pilot ta görünmek - Fabrika, imalathane ve emsali ı:ı~-

re son günlerde Sofya sokaklarında di- tedir. essese küşat ve işletmesine ruhsat ıçırı 
lenciler o kadar çoğalmış ki nihayet be- B. k h J müracaat vuku unda huni.arın . evv;ıce 
lediye meclisi bunlara karşı kat'i ka- ır adını ırsızuan ait olduğu belediye şubesınce ıda~ı ve 
rarlar ittihazına mecbur olmuştur. kurtaran zehirli yılan mahalli mahz~ru .tetkik e.~ilip ırrı~~ 

Dilenciliğin ortadan kaldırılması i- Son günlerde Hindistanda görülen bü.rosunc.a vazıyet\ mevk~yesı te~oğ• 
çin belediye meclisinin ittihaz ettiği ~ayanı hayret bir h~dise yılamn öyle eclilecekt~r. B~ ~a.lumat .dogru~an be" 
kararlar arasında b!r de bilhassa genç- zannedildiği gibi her zaman insanın ruya vahye bıldırılecektır. Vah ve • 
)erden mürekkeb olarak 1eşkil edilen .düşmanı olmadığını ortaya çıkarmtş- lediye re~si Muhitt~n Üstündağ .~utnı:e 

· ·· · h t· !Um.atı bızzat tetkık edecek, kuşa bır murakabe heyetı vardır. Bu eyet ,r. . . .. d'k ruıısa· 
Sof anın bütün fukara mahallelerini Hadise şudur: Büyük v~ zehirli bir .~letm:sıne musaade etme ı çe . 
dol:şarak buralarda bulunan rnühtaç E~gerek yılanı bir kadını bir hırsızın ::a :~t .~~--a~e~e .y.a~ı~ı~acaktn.:. -
ve alil işsizleri tesbit edecektir. Bun- elınden kurtarmıştır • 

Engerek yılanı bu kadımn kapısının 
}ardan maişet vasıtalarından mahrum ·· ·· d tın kta 'k b' h ı· . 1 k onun e ya a ı en ır ırsız, e ın-
olanlar beledıye tarafından açı aca sı- d t tt ~ b. 1 ·· t·· · 
~ · . . kt· B 1 d' e u ugu ır sopayı yı anm us une ın-gmma yerme yerleştırilece ır. e e ı- d. k . . . . t' s . 

. .. . . . . ırere ıçenye gırmış ı. opayı yıyen 

ye kendı butcesınden ~un~n. ıçın ?ır yılan ortadan kaybolmuşken biraz son
mikdar tahsisat ayı~dıgı .gı~ı zengın- ra hırsızın kadını boğmağa teşebbüs et
lerden de muavenet ıstemıştır. tiği bir anda hemen saklandığı yerden 

Dilencilerden çalışabilmek kabiliye- çıkarak ayağını ısırmıştır. Hırsız da al
t:nde olanlara da belediye vasıtasile iş <lığı bu öldürücü şehirın acısi'ie he.'1ıt3n 
bulunacaktır. olduğu yere yıkılıvermiştir. 

Dün hava gene ııcak geçti . 
Kandilli rasat istasyonunun verdı~ 

maliimata göre dün hava açık ve sıca 

r 
iSTER İNAN İSTER 

-
iNANMA! 

olarak gesçmiş -
tir. Güneşte ha • 
raret 60 J bulmuş, 

gölgede en iazla 
sıcaklık 27, en az -
da 17 olrrak kay -
dedilmi~tir. 

Dün 1stanbulun ağır başlı gazetelerinden biri memlekette 
maden kömürü ihtiyacının arttığını söylüyordu, hulasaten: 

- Bunun ıki sebebi vardır, birincisi yeni orman kanunu
nun ormanlardan ağaç kesmeyi tahdid etmiş ve ağaç kömü
rünün yapılmasını güçleştirmiş olmasıdır, ikinci sebebi de 
halkımızın maden kömi.irünün ağaç kömürüne faikiyetini 
anlamıs bulunmasıdır, diyordu. 

Biz bu satırları okurken İstanbulun yaz aylarında olduğu 
gibi kış aylarında da rağbet görmeye başlıyan bir sayfiye
sinde iş icabı dolaşıyorduk. Tam yedi tane köşkün önünde 
odun kesildiğini ve:ıa taşınmakta olduğunu gördUk ve arka
daşımızın bütün iddialarına rağmen memleketimizde taş kö
mürü kullanmak adetinin kafi derecede yerleşmediğine ve 
bunun için de kafi de propaganda yapılmış olduğuna inan
madık, fakat ey okuyucu sen: 

Rüzgar doğudan 
saniyede 8 metre 
sür'atle esmiş, rutubet derecesi 
bulmuştur. • 

Barometre dün öğleden sonra 759 

yük l · tir se mış -
. 

S.41 Ôğle : ıı.os 
l..Wlet,7 : - 18.19 
ı .. indi 1S,4<ı Ak,am : ı - ,.S9 
)ataı 19.~S imaak ; : -

vaziyetteki kararsızlık, işlerin gidiş tar- ...J 
zmdaki muphemıyet, jarma karşı emni- L.-----------------------·-----------------------
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San'at okulları 

Ak denizde 
Pazartesi 

• • öğretmenleri 
emnıyet tertıbatı arasmda tayinler 

•• •• gunu başlıyacak 
Ankara, 15 (Husust> - Kültur Bakanlığı 

bölge san'at okulları ile aqam aan'at okuı
ları ve enstitülerdeki (ifretmenler arasında 
şu tayin ve nakilleri yaptı: 

ltalganların kontrole müsavi şartlarla iştirakinin 
temini şüpheli görülüyor, iki lngiliz hava filosu da 
Akdenize hareket etti, hazırlıklar devam ediyor 

Bursa Necatl Bey cnstltll.!ünden Mefha
ret, İstanbul san'at okulundan Umran, iz
mirden Melek, Selçukbn Tevhlde, Buraadan 
Adalet, Ankara İsmet Paşa enstıtüsüne. 
İsmet Paşa enstitüsünden Lütfiye ve Sa

adet Bursa Necatı Bey enstitusüne, İstanbul 
akşam kız san'at okula direktörü Hailde Sel
cuk ~n'at okulu direktörlüğune, İst. akşam 
kız san'at okulu yardlrektörü Fehamet Sel
çuk kız enstitüsü yardirektörlüğune, İsmet 
Paşa enstitüsünden Dürdane Selçuk kız enst
tltüsüne, Selçuktan Ali ÜSküdar enstitüsü
ne, Selçuktan Fesahat, Usküdardan A!Uc, 
İzmir kız enstitüsüne. 

Londra 15 (Hususi) - İtalyanın, Ak -
aeniz anlaşmasına iştirakden imtina et
tiği yolundaki cevabı, Avrupanın siyasi 
merkezleri tarafından muhtelif §ekiller
de tefsir edıJmektedir. 

Bazıları, yapılan anlaşmanın cuma gü
nü Londrada toplanacak olan ademi mü
dahale komitesinde, İtalyan ve Alman 
murahhaslarının huzurunda tekrar mü
zakere edileceğini tahmin etmektedir -
ler. 

Diğer taraftan İtalyan gazeteleri, Ak· 
<lenizin umumi kontrolü işinde İtalyaya 
müsavi haklar verildiği takdirde, Roma 
liükümeti!nin anla'şmaya ~Şt!~ake hazır 

olduğunu ihsas etmektedirler .. 
Vırjinio Gayda, Jiomale d'İtalyada 

yazdığı bir makalede diyor ki: 
- Şimdi artık sıra İngiltere ve Fran

sanındır. Eğer bu iki devletin, İtalya ile 
teşriki mesai arzusu samimi ise, bunu is
bat etmelidirler. İtalyanın Akdenizdeki 
mevkiini nazarı itibara alarak, müsavi 
haklara istinnd eden bir yol tutmalıdır
lar.:. 

fngiliz Başvekili 
hadiselerden çekiniyor 

Londra, 15 (A.A.) - Star gaze
tesi yazıyor: Öyle zannediliyor ki, 
başvekil Chemberlain harici siya
set üzerinde devamı~ kontrolda bu
lunduğunu bir kere daha göstere
cektir. Kuvvetle muhtemeldir ki 
Chcmbcrlain Akdenizde kontrolün 
ifasında İtalyaya tam bir müsavat 
verilmesini istesin. Chemberlain 
İngiliz-İtalyan müzakerelerini boz
mamıya ve İngiliz ve Fransız kon
trol gemilerile İtalyan harb gemile
ri arasında hadiseler ~ıkmasına ma
ni olmıya çalışmaktadır. 

Alınan emniyet tertibatı, pazartesin -
den itibaren işlemeğe başlıyacaktır. 

Bu şerait altında İtalyan müracaatının 
Nyon konferansının meseleyi yeniden 
me\•zuubahs ve tesvi etmesine yol açma
sına ihtimal verilmemektedir. 

Sigorta fintlanmn artması yüzünden 

Nevyork, 15 (AA.) - American 
Export Lines, bir geminin tayfası, 250 
bin dolar prim verilmesini ve 25 bin 
dolara sigorta edilmelerini istediklerin
den dolayı bu vapurun Akdenize yapa
cağı seferleri ilga etmiştir. 

İtalya-Almanya mutabık 

Adanadan Nimet İzmir alc4am kız san•at 
okuluna, Bursadan Enikn İst. kız san'at o
kulundan Saadet, Üsküdardan Cemile, ismet 
paşa Enstitüsünden Nimet, Üsküdardan Fah
riye Kadıköy kız enstitüsüne. 

İst. terzilik okulundan Ragıb, Kadıköy kız 
enstitüsü yardfrektörluğilnc, Adana o:rta ti
caretten Hilmi, İzmirden İsmet, Adana cns
titüsune, İst. san'attan Hikmet, Kadıtôy 
kız enstltusünden Hikmet. tr~. san·aı oku
lundan Munevver, Selçuktan Fatma, Beyo~
lu snn'at okulundan Mlhrilıınlsa, Beyoğlu 

san'at okulundan Muazzez, Elliz•:: kız san'at 
okuluna, Beyoğlu kız san'attan Hrtyrlye, is. 

Milfıno, 15 - Şimali İtalyada çıkan met paşadan Sabri, Selçuktan Şazıye, iıımet 
l;ütün gazeteler, İtalyanın Nyon anlaş- paşadan Pervin, Beyoğlu akşamdan Aliye, 
rnasına iştirak davetine verdiği red ce- Usküdardan Nebahat, İst. akşam okuluna 

b ·1 lAk d 1 k İt 1 . ·ıe Al- Beyoğlun~an Nezahat Selçuk'a, Beyoğlundan 
ı"mtina va ı ı e a a a ar 0 ara a )_a 1 Semiha. Ist'den Miizeyyen, Semiha Aksum, 

cevabını Nyon itilafını kabulden manyanın bu hususta tamamıle muta- Beyoğlundan Selma, 'l'rabıon akşam okulu-
mahiyetinde addetmektedir. bık bulunduklarını kaydeylemektedir. ııa. 
Romanın teşriki mesai için ileri sür • Paris 1 5 ,--- Temps gazetesi İtalyan İsmet paşadan Sam!ye Konyaya, Afy?nd:ın 

mekte olduğu şartların kabulü, ıtilfıfna- ccvabın'ı mevzuu bahsederek bu ceva- Remziye aynı mekteb ~üdürlüğüne, Istan
menin değiştirilmesine muadil olacak - . . lAkk" buldan Şaziye Afyona, Iunir ticaretten Mn

bın kat'i bir red mahıy<:tmde te a ·ı e- ıde İzmir enstitüsüne, samsun kfltlbl Sarım 
tır. Şu halde meselenin halli, tekrar bir dilemiyeceğini, çünkü Italyanın Fran- Trabzona, Kadıkoydc!l Menkfbet Eldzlze, is-

fngiliz hava kuvvetleri mesele halinde ortaya atılmış olacaktır. sa ve İngilt,..re ile her türlu müzakere- met paşadan Enver Elfı.zlze, Kadıköy ıo un-
Londra 15 (Hususi) - Akdenizde Halbuki alakadar devletler, Akdenizde yi reddevlemediğini yazıvor. cu ortadan Meliha Selçuğa, Edirne s:ın·attan 

kontrol vazifesini gören torpido muhrip- serbest münakalatın tesisi keyfiyetinin • · Kadri, Aydından Heş:ıd Sıdkı Ankaraya, 
}erile teşriki mesai etmek üzere, iki tay- müstacel mahiyette olduğu noktasında it- Ademi müdahale komitesi Kastamonudan Necmi Edirneye, D!yarıbc-
y f·ı b - Akd . h k t t "f k l d" B b d l k L dr 15 (A.A.) - SalaAhı"ycttar ma- kirden, Şükrü Kastnmonuya. are ı osu ugun enıze are e e - tı a etmiş er ır. u se epten o ayı ·en- on a . . Ankarndan Hikmet Konyayı:ı, Kastamorıu-
miştir. di namlarına derpiş edilmiş olan neza - karolarından bildirildiğine gcire ademı dan Muharrem, Seiçuktıı.n Asım, Ank:uadan 
İtalyanın vaziyeti ve cm.niyet tertibatı ret ve tarassut vekaletini almış bulu - müdahale komitesinin bu cuma günü top- linyrettin, Bursaya, bt. san'at.ıan Cevdet. 

Cenevre 15 (A.A.) - Havas ajansı mu- nan Fransa ile İngiltere, bu vazifelerini Ianac:ığı henüz belli değildir. Bu toplan- ıer~lik mektebine, Selçuktan Kazım İst. 
ha birinden: ifa için hemen muktezi tertibatı alınış - ı tının önümüzdeki haftaya kalması da sn.n :ıtn: Kabataştan Memduha Bursa Necati 

. . . . . Beye, Ismet paşadan Saliha, Ankara tıcn-
Akdenız konferansı meha{ılı, Italyanm lardır. muhtemeldır. rete, Bursadan Sami Adanııya, Ankara Uca-

-............................................................................................... tt H dllzm .. re en aın ıre. 

Japonlar 1
• kı· çı· n Mareşal Ankara kız erkek öğretmen okulu ihtisas 

kısmından mezun olanlar stajyer olarak §U 

•• •• • • 
ı;r • ç k k mekteblere ta~1n edilmişlerdir· 

C eVZl Q ma Nafia İst. akşam san'at okuluna, İclfll Ka-

ruvazorunu b ,ı. d ı dıköyüne, Semiha Kadıköyüne, Güzln İzınla lir ı ar Belrara Ja gı·d,·gor re, Hikmet Kadıkövt, Zek.Avet Kadıköye, Sa-
6 Uj ime Beyoğluna, Betül İ:;met paşaya, Nezaha 

---~------------ Bursaya, Adalet Bursaya, Saniha İsmet pa-

Çİ n İn şimalinde ( 80) kilometrelik bir cephede Sonbahar manevralarına §aya. 
Aynı okulun ort.n kısmından mezun olan-

şi d de lfi muharebe/er O/UgOr ehemmiyet veriliyor !ardan Nevin ve Saime Adanaya, Ulya tİskü
Londra 15 (Hususi) - Japon kuvvet-ımüteakiben Boccatiğres ve Kanton is

leri Ş:ınghay şehri ile nehir :nasındaki tihkamlarını da topa tutmuşlardır. 
dar bir arazi parçasını nihayet işgal ede
bilmişlerdir. Bu muvaffakiyet 10 bin Ja
pon askerinin telef olmasından sonra te
min edilmiştir. 

Dunden itibaren yeni müdafaa hatla -
rına çekilmiş olan Çinliler, şimdi vazi· 
yetleıinden emin olduklarını beyan et -
ınekte ve Japonların yeniden ilerleme -
sinin pek güç olacağını söykmektedir -
ler. 

F:Ihakika, Çinliler yeni m~vzileri mü
dafaaya çok m"isaittir. Japon motörlü 
kıt'aları bu sahada işliyebilmck için hay
li r:ıiişkülat çekeceklerdir. 

Japon Domei ajansına gör<!, Japon 
kuvvetleri şimali Çinde de biıyük bir 
taarruza geç.mişlerdir. Bu taarı uz 80 ki
lometre uzunluğunda bir cephe üstünde 
yapılmaktadıı. 

Pek.in - Nankin demiryo!u taarruzun 
hedeflerinden birini teşkil etmektedir. 

Lieuli nehri boyunca 80 kilometrelik 
bir cephe üzerinde 300 bin Çinlinin ya
yılmış oldukları söylenmektedır. 

Diğer taraftan şimali Chansi cephesin
den bildirildiğine göre Çin otdusu Ta -
toung mıntakasını terkedere:t mevzile -
rini buranın cenubunda Seddi Çinde mü 
him bir sevkülceyşi geçit olan Yenmen 
Kouang'de tesis etmiştir. 

Japonlann muvaffakiyeti 
Tokyo 15 (A.A.) - Son haberlere gö

re Japonlar Nankin - Hankow ve Tiyen
Çin - Pukow demiryolu arasında Yang
ting nehriniin şimalinde Çinlileri mev
zilerinden çıkarmışlardır. 

İki Çin kruvazörii l>atınldı 

Bir şehir daha zaptedildi 
Pekin, 15 (AA.) - Röyter: 
Japonların bildirdiğine göre, Japo=ı 

kıtaatı Pekinin elli kilomelre ilerisin
de ve Huvan nehrinin cenubu garbi
sinde kain Kuvanı zaptetmişlerdir. Bu 
,şehir Çin mevzilerinin anahtarı mesa
besindedir. 

Hava muharebesi 
Tiençin, 15 - Domei ajansı tebliğ e

diyor: 
Japon ve Çin hava kuvvetleri :-ıra

sında ilk muharebe şimali Çınde vu
ku bulmuştur. 

Amerikada endişeler 
Vaşington, 15 (AA.) - B. Ruzvelt, 

dün B. Hull ve bahriye encümeni reisi 
He görüşerek Çin'e 15 tayyare naklet
melcte olan bir geminin tevkif ediimesi 
çarelerini tetkik etmişlerdir. İdare, Ja
ponların bu gemiyi zaptetmelerinden: 
korkmaktadır. Böyle bir hal, beynelmi
lel bir hadise teşkil edecektir. 

Başvekilin 
Kastamonu 
Seyahati 
Ankara 15 (Hususi) - Başvekil İsmet 

İnönünün Kastamonu seyahatini ne za -
mnn yapacağı belli değildir. Tarih kon
gresinden sonra müsait bir zamanda 
Kastamonuya gideceği anlaşılmaktadır. 

Başvekil bu sabah Ankara civarında 
atla bir gezinti yapmıştır. 

lzmir valisi 
Selanlğe gitti 

Formos, 15 ( A.A.) - Domei: Mako 
deniz makamatından bildirildiğine gö
re Japon harb gemileri dün öğleden 
sonra Kanton açıklarında iki Çin kru- İzmir, 15 (Hususi) - İzmir valisi 
vazörünc hücum ederek bu kruvazörle- Fazlı bugün panayırda bulunmak üze
ri batırmışlardır. Japon harb gemileri re Selaniğe hareket etmi.ştiı:. 

Genel kurmay 
başkanı Mareşal 
Fevzi Çakmak dün 
Ankaradan şeh -
rimize gelmiştir. 

Dost ve müttefi· 
kimiz Yugoslavya 
orduları tarafın -
dan bu ayın yir -
misinden sonra 
büyük manevra -
lar yapılacaktır. 
Genel kurmay 
başkanımız bu 
mane,·ralara da -
vetli bulunmak -
tadır. 
Mareşal Fevzi 

Çakmağın riyase - _ ... 
tindeki heyetimiz 
manevralarda bu- Mare§aL Fevzı 
Iunmak üzere cu - Çakmak 
martcsi akşamı ekspresle Belgrada hare· 
ket edecektir. 

Mareşal Fevzi Çakmak, ayın sonuna 
doğru Yugoslavyadan dönecek ve ordu
muzun Aydın havalisinde yapacağı bü -
j>Ük manevraların hazırlıklarını tetkik e
decektir. 

Sonbahar manevraları 

İzmir 15 (Hususi) - Milletimizi ya • 
kından alakalandıran sonbahar maney • 

ralarına süel makamatça büyük ehem -
miyet verilmektedir. Vaziyet şudur: Ya
pılacak askeri harekat esnasında büyük 

ve küçük Menderesler arasında sahil kıs
mına bir ihraç harek~inin muvaffakiyeti 

c::.rn, Nuran ist. san'at okuluna, Lütfiye J{a. 
.......,;;.vüne stajyer olarak tayin edilmişlerdir. 

Yugoslav 
Ordusunun 
Manevraları 
Belgrad, 15 - Ava la ajansından; 
Yugoslav ordusunun eyllıl ayının i

kinci yarısında yapılacak olan büyük 
manevralarında ecnebi birçok askeri 
heyetler ve bilhassa Çekoslovakya, Ro
manya, Fransa, İtalya, Türkiye ve Yu
nanistan heyetleri hazır buiunacaktır. 

Bu manevralarm gayesi, Yugoslav 
ordusunun asri hazırlıklarım göster
mekbir. 

Hususi teknik kıtaat ile, motörlü kı
taat, tayyareler vesaire vasi mikyasta 
bu manevralara iştirak edecektir. Ma
Levralara yüksek askeri şura reisi Ge
neral Milovanoviç kumanda edecektir. 

ManevrqJ.ara takriben 50 bin kişi iş-
tirak edecektir. t 

Akdeniz vaziyeti 

kabul edilerek harekat cereyan ettirile -
cektir. Topraklarımıza sokulabilmek fır
satı kazanıldığı takdirde bunun ne su -
retle boğulacağı, ihraç yapan kuvvetin ( 
nasıl kovulacağı. esaslıu"ı üzerinde ince

lemeler yapılaeaktu'. 

TahkW edilen. Cebelüttank 
- Alıua karikatürü -

E 
e Çekoslovak milli lideri 

Mazarik ve ölümü 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

Ç ekoslovakyanın sabık Cum

hurreisi M. Mazarik öldü. Her 

faninin mukadderi olan bu akıbetle ih· 
tiyar Mazarik. te sırasını savuştunnuı 

oluyor. Filvaki Mazarik epey ihtiyardı. 
Doksanı bulmasına dört sene kalmıştL 

Bir müddettenberi de hasta idi. Son gün
lerde vaziyeti ağırlaşmıştı. Bütün bun
lar kadar tabii ne olabilir? 

Mazarikin şahsına ehemmiyet verdi
ren şey, evvela bu adamın bir millet 
muh'yisi olması, sonra da halk arasından 
yetişerek sırf kendi zati sayi ile Çek 
cumhur riyasetine kadar irtika edebilmiş 
bulunmasıdır. 

Mazarikin babası, Avusturya impara
torluk hanedanı emrinde çalışan bir a-· 
fabacı idi. Tahsil hayatına girmeden ev
vel demirci çıraklığı yapmış, binbir mah
rumiyet geçirmiş, nihayet Viyana gim
nazyonlarından birini bitirerek hocalık 
hayatına atılmıştır. Mazarik, hocalıkta 

felsefeyi tercih etmişti. Otuz bir yaşında 
da ilk eserini meydana getirerek nazarı 
dikkati kendi üzerine çekmiştir. 

Mazarik bir taraftan muhtelif felsefi, 
içtimai eserler meydana getirirken di
ğer taraftan da siyasetle meşgul oluyor
du. Bunun neticesi olarak Avusturya par
lamentosuna Çek mebusu olarak scçildL 
Fakat burada semereli bir iş göremiye
ceğini anlayınca parlamento hayatını 

bir tarafa bıraktı, liberal esaslara istina
den bir Çek partisi vücude getirdi. Bun
dan maksadı, genç Çeklerde bir siyasi şu
ur ve vicdan yaratabilmekti. Mazarik bu 
emeline ancak bin dokuz yüz senesint. 
doğru muvaffak oldu ve genç Çekleri 
etrafına toplıyan yeni bir f ırkayla faa
liyetini tezyide başladı. Bu arada Avus
turya - Macaristanın Balkanlara karşı 

takib ettiği siyaseti baltalamak istiyen 
bazı unsurlar Ağramda hiyancti vatani
ye ile itham edilerek muhakeme altına 

alınmışlardı. Mazarik, arkadaşlarile be
raber bu davada mühim bir rol aldı. Bu 
muhakemenin ekseriyetle bir takım uy
durma vesikalara istinaden açıldığını id
dia etti ve bu muhakeme, böylelikle, he
defini kaybeylemiş oldu. Mazarik, bu 
faaliyeti ile A\•usturya - Macaristanı için 
için kemiren yabancı unsurlardan biri
nin mümessili idi. Nitekim 1914 de neş
rettiği bir eserle Avusturya - Macarista· 
nı Avrupa nazarında itham etti ve İsviç· 
reye kaçtı. Oradan Parise geçti. Orada 
Çekoslovakyanın istiklalini ilan ettiler 
ve harbin devamınca Çek davasının ta
hakkukuna çalıştılar. 

Bütün bu mesai esnasında onun bera
berinde genç bir adam vardı: Bu Edvard 
Benestir ve bugünkü Çek Reisicumhu
rudur. 

Büyük harbi müttefikler kazanınca, 

merkezi Pariste olan Mazarikin riyaset 
ettiği Çek milli konseyi Çekoslovakyayı 
nakletmiş ve bu konsey Çek milli hükt1· 
metinin esası addedilerek Mazarik Cum
hurreisi ilan olunmuştur. O zamandan
beri müstemirren bu vazifeyi ifa eden 
Mazarik geçen sene fazla ihtiyarladığını 
hissetmiş ve bu vazifeyi, milletin reyine 
müracaat etmek suretile mesai arkadaşı 
Benese devretmiştir. 

Mazarikin ölümü işine bu bakımdan 

ve bilhassa orta Avrupada küçük Çek 
milletine temin etmiye muvaffak oldu-. 
ğu mevkiden ötürü şayanı ehemmiyettir. 
Malum olduğu üzere tarih, Çek diyı 
bir millet kaydetmez. Mazarikin en bü· 
)'ilk meziyeti de bu hakikati bilmesi ve 
Jcabul etmekten çekinmemesidir. O, ba 

siyi ile hakikaten hiç Y"ktan bir millet 
yaratmaya muvaffak olmuştur. 

Selim Ragıp Emeç 

Seyid Rıza 
Elô.zizde 
Ela:riz, ıs (Hususi) - Serge11de Se

yid Rıza bugün buraya getirilmiş, adli
yeye teslim edilmiştir. Çok yorgun ol· 
.duğundan ifadesi yarın alınacaktır. 

Muhalefet harekatına iştirak edenle

rin muhakemelerine yakında başlana
caktır. 
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Hatay vapurunun kızağa konma merasimi 

SON .POSTA 

Yedikule 
yangınının sebebi 

anlaşılamadı 
, . .. 

~.1:.§ -1. 
ı( 

Yangın yeri 

Evvelki gece Y edikulede Kazlıçeşme
·~ bir deri fabrikasından çıkan yangın
da dört deri fabrikasile; boya ve yün 
deposunun tamamen, bir fabrikanın da 

Denizyo~larımızın asrileştirilmesi hu- olan Hatay isimli gemi tahsis oluna- kısmen yandığını dün yazmı.ştık. Bu 
susunda Iktısad Vekiileti tarafından caktır. Bu vapur, orta boydadır. Orta hadisenin tahkikatına müddeiumumi 
çizilen. programın tatbi~atına b~yük e- b~ v.apurların sür'~ti .13,5 mildir ... K,ü- muavinlerinden birinci tetkik qj.irosu 
hcmmıyctle devam edilmektedır. çuk tıpler de 18. mıldır. Bunlar sur at şefi Sabri el koymuş yangın mahalline 

Almanyaya sipariş edilen 3 büyük, postası olarak Istanbul-Bandtrma ve niderek tahkikata ba~lamıştır 
4 orta boy, 3 küçük ki cem'an 10 vapur- Istanbul-Mudanya arasında işletilecek-

0 
İtf . : .tt."~. 

dan altısı tezgahlara konmuş, inşaata tir. Denizyolları İdaresinin ilk vapu- N. aıyDe y~ng.ın yer5ı~l~hgtı ıgıd z
1
aman, 

k ışan emırcıyan, ı a arza e er ve 
başlanmıştır. Bu vapurlardan başka A- ru (Hatay), mart ayında gelece · ve İb h" N. . d f b 'k 

1 k · · ı ı· · k .. f · · · ı d' - 1 . b t k"' d kt' B" ra ım ıyazı epo ve a rı a arının ay ıçın ve zmır or ezı :çın vapur ıger en unu a ıo e ece ır. u- ·· .. .. b' d 
1 1 

. . . d .. d .. 
· · ·1 k d" D · 11 A .. 1 b' b k .. d 1 uçunu ır en a ev er ıçerısın e gor u-ınc:a ettırı me te ır. enızvo arı ve - tun vapur ar ır uçu sene ıçm e ge - - ·· d b 

1 
d h .. 

• · • 1 o · . ·h · ·ı . ~un en, yangının un ar an angısın-
kay ıçın mılyon lıra ta sısat verı - mış olacaktır. · kt - k t•• ti t b't d 
miştir. Akay İdaresinin vapurları da 938 se- a~t. çı ıgını a ıye e es 1 e eme-

d 
_ 

1 
k mış ır. 

Bu vapurlar Almanyanın Germanya nesi temmuz aylarına ogru ge ece - .. 
Verft, Nepton Verft, Atlas Verge fab- tir İzmir körfezi vapurları da aynı ay- Bunun ıçın, yangının · ne suretle 
rikalarında inşa edilmektedir. la;da gelmiye başlıyacaktır. çıktığı, ne de nereden çıktığı henüz an-

Büyük vapurların sür'ati 16,5 mil- Yeni vapurlar deniz ticaret filomuz- faşılamamıştır. Yalnız Demirciyan kar-

Eylw 16 

Dün Beyazıtta !carısını. 
öldüren Halil tevkif edildi 
Halil "Karımı dostu ile konuşurken R"Ördüm, kendimi 
kaybettim, b1çağ1mı çekip -.. arnından vurdum" diyor 
Dün sa~h Beya.utta Yorgancıbaşı so

kağında Elektrik Şirketi muhavvele mer
kezi önünde bir cinayet olmu~ı 36 yaşla -
rında Halil isminde birisi, 32 yaşın'!aki 
kansı Şükmyeyi karnının muhtelif yer • 
!erinden bıçakla yaralamış, öldüBlüştür. 
Hadise şöyle olmuştur: 

Divrikli Halil, Aksarayda memba su
ları deposu sahibidir. 32 yaşındaki karısı 
Şükriye ve 13 yaşındaki kızı Nimetle be
raber Kocalllustafapaşa caddesinde 114/1 
numaralı evnde oturmaktadır. Bu evin 
bir kısmında da, ~vvelce Sirkeci - Ko
camustafapaşa, şimdide Maçka - Beya
zıt otobüslerinde çalışan şoför Lutfi kira 
ile oturmaktadır. 

Suçlu Halil 

Halil, karısından, ötedenberi şüphe et
mekte, Lutfi ile münasebeti olduğunu se
zinsemektedir. Kendi iddiasına göre de, 
beş altı .gün evvel, arkadaşlarının yar -
dımile, semtleri civarındaki bir camiin 
avlusunda, karısı ile şoför Lıitfiyi pek 
çirkin bir vaziyette yakalatmış, cürmü 
meşhut temin etmiştir. Bundan sonra da, 
Fatih üçüncü sulh hukuk mahkemesin
de dava açmıştır. Fatih sulh mahkeme-

tesbit etmiş, defnine ruhsat vermiştir. si Beyazıtta Yorgancıbaşı sokağındadır. 
Halil ne diyor ? Bu dava için, dün saat 10 duruşma za -

Halil dün adliyeye götürülerek, Sul-
manı olarak kararlaştırılmıştır. tanahrned 2 nci sulh cez3 hakimi Se-

Halil, dün sabah, mahkemeye gitmek 
üzere yola çıkmış .. Saat 9,55 de mahke _ lfilıattin Demirellinin huzuruna çıka· 
meye yaklaştığı zaman, karısının şoför rılrnıştır. 

Katil, sorgu esnasında kısaca şun!a· Lutfi ile, Beyazıtta mahkemeye doğru .. 
1 

. . 
'd"l k k kt 1 ı 1. t - .. r: soy emıştır: gı ı ece so a a, e e e ""onuş ugunu gor- . . . 
·· tü' u kt H l'l' ·· .. Ş"kr· - Bu sabah, Fatıh mahkemcsı yo· 

muş r. za an a ı ı gorunce. u ı - .. A • • k 
l L 'tf' b" b" ı · d 1 1 )unda karımla dostu sofor Lutfın o-yey e u ı ır ır erın en avrı mış ar, .. . • • 

Ş .. k · d k" B" . •. d k. b' nuşurlarken gordum. Aklıın basımdan u rıye, yanın a ı ınnaz ısmın e ı ır . . . . . • • 
k ·ı b b h 1 h 1 .. .. k gıttı, kendımı kavbettım. Eıçagımı çek· 
omşusı e era er ız ı ız ı yuruyere . . ~ ~ ~ . . 

hk b . bul d - y tım. Kaç verındcn vurduguınu bılmı-ma eme ınasının un ugu organ- u 

b k v t B" k d vorum ama, karnından yara1ad•m. 
cı aşı so agına sapmış ır. ır aç a ım ·• . ,.. . d 

t t kt H l'l ka t· . Sorgusu netıce::;mde, ka.ıı Halıl er-a ı an sonra a ı nsına ye ışmış, h 
1 

k"f d'l . ~· 
ta l kt ·k h ı k . · k a tev ı e ı mısLır. m e e rı mu avve e mer ezının a- ------·--------d 1 nakl'y

1 

at sür'at ve konfor dcşlerin _içerisinde 14 bin liralık mal dir. Bunlar Karadenizde işliyecek ve a yo cu ı ı, b 1 d . k.. 
1 

f b 'k . 
bir vapur da İzmir, Pire, İskenderiye noktalarında büyük bir inkişaf temin t u unan end~'! ~s~ e.k a rı p:sı s~gor- pısı önünde, şuurunu kaybetmiş bir hal- Üniversitede : 
hattına tahsis edilecektir. Hatav hattı .edecektir. Hatay vapurunun kızağa hasız~ yan~~ r~ge: ka t;ı a ve. e~ot;ın de, bıçağını çekmiş, kadının karnına iki 
da tesis edilecektir. Bu hatta Netpon konma merasimi geçen ayın yedisinde Hepds.ı m.u tehkı 'kşı.r e el rke sıgor .~dıdı:. defa saplamıştır. Üçüncü bıçak darbesi de Üniversite hesabına Anadoluda 

. • 1 t · a ısenın a ı ıne e oyan mu eı- kadının kasığına rastlamış, Şükriye fer-
V crft fabrıkası tezgahında yapılmakta yapı mış ır. • S b . b .. 1.. .ht" 11 . .. .. bı"r tetkı"k seyahati 

....,____________...... umumı a n, u un ı ıma erı goz o· yat ederek yere yığılmış, Binnaz da a • 
nünde tutarak birçok cihetten tahkikat vazı çıktığı kadar bağırmağa başlamış - Tıb fakültesi göz kliniği doçenti J1r 

Vakıflar idaresi 126 bin 
liralık su sermayesi ayırdı 

ve tetkikat yapmış, hiçbir cihetten he- tır. Naci Bengisu cenubi Anadoluda Uni 
nüz bir neticeye varamamış, bir ip ucu Halil, hızlı hız1ı Bcyazıd meydanına versite hesabına bir tetkik seyahati ya· 
elde edememiştir. doğru yürümeğe başlamıştır. Feryada pacaktır. Naci Bengisu bu seyahnti <'S· 

Müddeiumumilik tahkikata devam yetişenlerden birkaç tanesi Haliiin ar- nasında taze (trahom )\'ak'alnrı üze-
etmektedir. Bugün tahkikatın daha kasından koşmuşlardır. ,rinde bazı ilmi araştırmalarda bulıın~ 
müsbet bir safhaya girme5i ümid edil- Bu sırada, çığl·kları i~iten Kapalı- caktır. 

Vakıflar idaresi tarafından Avrupa • 
dan getirilecek su makinelerinin mü -
bayaası yakında yapılacaktır. Su şişele
rinin otomatik surette ve yüksek hara-
ret derecesinde yıkanıp temizlenmesi, hiç 
el değmeden dolduruh)J) kapsüllenmesi 
ve etiketlenmesi, muntazam bir teşkilat 
ile şehre getirilip satılması için şimdilik 
126 bin lira ayrılmıştır. Yeni küçük şişe-

alaminyom kapsüller müstehlik tarafın- mektedir. çarşı bekcilerinden 12 1 numaralı Şük- ----------
dan yırtılarak şişenin ağzı açılacaktır. Yangından mütevellid zarar ve ziyan rü, Halilin önüne çıkmış, durmasını Dt!nİz işleri: 
1Du su~.et.~e bunl~rın bi: da~a kullanıl~a- ı mecmuu 120 bin lira ile 150 bin lira a- söylemiştir. Halil de kendisine: 
sının onune geçılecektır. Zıra, bazı kım- rasında tahmin olunmaktadır. _ Ben zaten karakola gidiyorum.. Akayın ~onbahar tarifesi 
seler halen boş şişeleri doldurup kap · haydi beraber gidelim! demiş, beraber- Akay İdaresı sonbahar tarifes: ha-
süllerini biraz v.uru~ ka~atmakta, sonra Balıkcılar arasında ce yürüyüp Beyazıd merkezine gitmiş.., zır1~mıştır. 30 ey'llilde ilatbik erliic-
bunları kapalı şışe fıatı ıle satmaktadır. lerdir. cektır · -----------

Bu küçük şişelerden başka 3 litre hac- •ht · ı "f Hadiseden müddeiumumilik haber- Evlenme teblrl 
mi istiabisinde galonlarla 30, 50 litrelik 1 ı a d d'l . d"- t ft d 1 

ar e ı mış, ıger ara an a, yara ı 18/ 9/ 937 akşamı Tokatliyan otelinde yapıl-
lcr 30, 50 santilitrelik olacaktır. Bu şişe- damacanalar yeknesak bir tarzda piya- kadın bir taksi otomobilile Haseki has- ması mukarrer olan Gümüşhane saylavı A· 
ler Paşabahçedcki şişe fabrikasına sipariş saya sevko1unacaktır. Bu tesisat için 126 İktısad Vekaleti ticaret tanesine kaldırılmıştır. Şü!~riye, hasta- ıı Şevketin kızının evlenme mcrasımı 22 ey 
edilmiştir. Şişelerin ağzı alaminyom ka- bin lira kifayet etmezse vakıflar idaresi odasından malumat istedi neye götürüldükten biraz sonra aldığı lül çarşamba günü akşamına tehir cdllıniş. 
pakla kapatılacak, içinde bulunan man - İstanbul halkının gönül rahati ile temiz yaraların tesirile ölmüştür. Hadisenin tir. -· . .•.•• . .•. . .•. . ----
tar safihası su ile temas etmiyecek suret- temiz su içmesi için daha fazla para sar- Balıkcılar cemiyeti idare heyeti is- tahkikatına müddeiumumi muavinle- ERTUCRUL SADi T .. K 
te kalayla kapatılmış bulunacaktır. Bu !etmekten çekinmiyecektir. tifa etmiş ve yeniden intihab yapılma- rinden Sabri el koymuştur. Katil cür- Bu gece (Yeşilköy) 
••• • • • • • • •••--••• • •• •••• ••• •••••• • • •• •• • • • ••• •••• •• • • • • •••• sı Hızım geldiğinden Ticaret Odası bu münü oldug· u gibi itiraf etmis,, karısını 

Beşiktaş biçki yurdu . . hususta müsaade verilmesi için istifa- fışıkile görünce kendisini kaybettiğini, SergISI lan, istifa sebebleri ile beraber Veka- cinayeti iş1ediğini söylemiştir. 
Yarın gece (H ybelı) 
tiyatrolarında 

R8VÜ ve lete göndermişti. İktısad Vekaleti, Ti- Dün hastanede cesedi muayene eden 
caret Odasının bu hususta hazırlad~ğı tabibi adil Enver Karan ölüm sebebini KAYNA NA 
raporu noksan bulduğundan, kafi ma- ••••••••••••••••••••••••••••- -••••••••••••·--·-•••••••

S. 'fl'I Befikta§ Biçici Yt&T"dundan m.eZ14n oJcıtt talebe 

Türk kadınlan Beşiktaş a içki ve di- da tasnif edilmiş ve güzel bir sergi vü
kiş yurdu on beşinci denı yılı sonu mü- cuda getirilmiştir. 
nasebetilc dün mektebte bir sergi ı:ıç- Okuldan bu sene mezun olan talcbe-

lürnat edinebilmek için yeniden bazı 
malumat istemiştir. Ticaret Odası es
naf şubesi istenen malürnatı tophyarak 
Vekalete gönderecek, bilahare oradan 
gelecek cevaba göre hareket olunacak
tır. 

Kuablar dükkanlarına şehir 
suyu alamıyorlar 

Kasabların dükkanlarına şehir su
yu almaları mecburi tutulmuştu. Ka
sablardan bir çoğu belediyeye müra
caat edip dükkanlarına su alabilmeleri 
için 70-80 lira tesisat masrafı lazım ol
duğunu ve bu parayı veremiyecekleri
ni bildirmişlerdir. Bu müracaat beledi
ye tarafından tetkik edilmektedir. 

Bu akşam 

Ulal eden sarışın yıldız 
JEAN HARLOW' un 
ölümünden iki ay evvel çevirdiği 

iKi KARiLi KOCA 
Fransızca sözlü bil yük filmi 

SARAY sinemasında 
Görmek için biletlerinizi evvelden aldırınız: MOt!ssir ve his.si bir 

mevzuda olan ~u parlak ve şık m m emsalsiz bir muvnftakiyet 
kazanacak br. 

tıAveten: FOX JURNAL son dünya havadisleri Telefon : 41666 

1 

AŞK - KAN - GÜZELLİK - MACERA - iHTiRAS ve SERGÜZEŞT ŞAHESERi 

CEZAYiR BATAKHANELERi 
zun olarak diploma almışlardır. Behice, Ulviye, P.ııina, Zümrüt, Muh- Eli kanlı bir 'scraerdeoin heyecanlarla dolu qkı ve maceraları 

Okulun birinci Ye ikinci sınıf talebe- terem, Semiha, Mukadder, Kamile, Ra- • 

" 
nuştır. Bu sene okuldan 16 talebe rne- ler şunlardır: 

1 }erinin bu ders yılı içinde vücuda get ir- bia, Müyesser, Saime, Fethiye, Makbu-1 Varın akşam i p E K ' te 
d ikleri eserler okul binasında üç kısım- le, Feriha, Melek, Zekiye. , 1 "-.•••••••••••--•--••-•••••••••••••••••••••••••-' 
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Cumhuriyet bayramında <loğuda yenil 
bir kasabanın küşad resmi yapılacak 1 

Burnavalılar iyı suya 
kavuşuyorlar 

Doğu Beyazıd (Hususi) - Doğu Be

l'aı.ıd İran hududuna yi~mi beş kilomet
l'e ve Ağrı dağının karşı yamacında ka

l'•lıklar arasında kurulmuş eski bir ka
labadır. Evvelce vilayet ve mutasarrıflık 

halinde de idare edilmiştir. Kasaba kü

Wktür, iki bin nüfusu vardır. Bulundu

lu mahal terakkisine hiç müsaid değil
dir. Bu yüzden Hey'eti Vekilece verilen 

ltı.usib bir kararın kasabanın altında düz 
0vada eski şimendifer istasyonu olan ma
halde yeniden bir kasabanın kurulması
na başlanılmıştır. İnşaat devam etmek

tedir. Cumhuriyet bayramında da resmi 

ltüşadı yapılacaktır. Trabzon - İran tran

•it yolu da buradan geçtiğinden devlet 
Otobüs servislerinin uğrak mahallidir. 

~u yüzden yeni lturulan kasabanın kısa 
bir zamanda inkişafı muhakkaktır. U

ltı.uıni nüfusu 21 bin olup Musun ismin
de bir nahiyesi 102 parça da köyü var

dır. Geçen senelerde buraya Ahıska mu

hacirleri yerleştirilmiş, bu yüzden tah

!'ir işlerinde yolsuzluklar ve ihtilaflar 
Olmuş ve nihayet vekaletin ciddi bir e

llıirlerile ve kaymakam Fuad Coruk eli 

lltında teşekkül eden heyet bu mahzur
ları temizlemiş, valinin yaptığı ciddi ic
raatla muhacirlere tapuları verilmiştir. 
Geniş ve mümbit mer'alara, mahsuldar 

ovalara sahib olan bu mıntakada şarkın 
en gürbüz hayvanı yetişir. Doğunun ser
\retini teşkil eden bu hayvanlar yok ,Pa
basına satılmaktadır. İstihsal edilen hu

bubat yolların uzaklığı ve nakil vasıta
larının merkezlere sevki masrafını ko-

B i.r ç~~~-k· .i 4 ·gü-; 
ormanda kctldı 

Emet (Hususi) - Samnk köyünden 
liüseyinin 8 yaşındaki oğlu Ali bir ay 
e\'veı ormanda kaybolmuştu. Çocuk Da
l'ınlar köyünde bulunmuştur. Çocuk or
ltıanda 14 gün kalmış, köye indiği zaman 
da bıtkin ve baygın bir halde bulunmuş
t~r. Küçük Ali başından geçen macerayı 
toyıe anlatmaktadır. 
r - Babam dağdaydı. Ona ekmek gö -
Urdum. Babam da: 
.- Sen şurada eşekleri gözle. ben şim
~ gelirim, dedi ve tahta fabrikasına git-

Dogu Beyazıdın bağlı olduğu Ağn vilciy en de adete! yeni baştan kurulmaJCıadır. 
Re.simde Ağrıdaki Orduevi görülmektedir. 

rumadığından elde kalmakta ve bazı ma
hallerde ~ürümeğe mahkfun edilmekte 
ve yahut yok pahasına satilmaktadır. 

Burada bir banka şubesine şiddetle ihti
yaç vardır. Bu hususta Ziraat Bankasına 
müracaatlar yapılmış, henüz bir netice 
alınamamıştır. Ağl'l dağında hayvanatı 

vahşiye bilhassa domuz çoğalmakta ci
varında mezruata zarar vermektedir. Bu
ralarda çok mümbit ziraate elverişli 

metrUk bir çok arazi vardır. Havası, suyu 
her şey emsalsiz bulunan bu havaliye 
göçmen yerleştirilecek olursa hem met
ruk arazi işlenmiş ve hem de mezruata 
zarar iras eden hayvanatı vahşiye izale 
edilmiş olur. Maliye idaresince bu sene 
yapılan ciddi yazım ve kont~olda 3000 
hayvan fazla elde edilmiş, bu suretle ka-

zanın varidatı artırılmıştı.r. Bu muvaf
fakiyeti gösteren malmüdürü İrfan Gül
budak terfian Rizenin Pazar kazasına 

nakledilmiştir. Cemiyet kurumlan yeni- ' 
den teşekkül etmiştir. Geçmiş senelerde 
fena bir itiyadla göçebe halinde bulunan 
halle son zamanlarda aşiret ,eltlinden 
vazgeçmekte her köylü toprağa sarılarak 
bir mekan tutmaktadır. 

Kasabanın kuruluşu çok eskidir. Eski 
Türklerin vücude getirdiği eserlerden 
bir kale bir de cami vardır. Bunlar çok 
san'atkarane yapılmış Türk eserlerinin 
bir sembolüdür. Bunları ziyarete gelen
ler de vardır. Ne de olsa §imdiki kasaba
nın inkişafına bulunduğu mahal hiç mü
said değildir. Yeni kurulan kasaba kısa 
bir zamanda mamure halini alacaktır. 

Memlekette kültür hareketleri 
Arapkir (Husu-

si) - Şimdiye kadar, 
burada, ilk mektebi 
bitiren çocuklar orta 
rnekteb tahsili için 

ya Ela.ziz, Malatya gi

bi civar vilayetlere 
giderler, yahut ta 

tahsili bırakarak ba~ 

ka iş güçle meşgul o

lurlardı. Çocuklarını 

okutmak için, ba

zı aileler de Arap

kirden ayrılırlar • 

dı. 

Kültür Bakanlığından gelen bir emirle, Arapkirde bu sene bir orta okul açıl
ması bildirilmiştir. Mekteb için, phrin göbeğindeki, geniı bahçeli belediye bi
nası tahsis edilmiştir. Daha şimdiden, yalnız kaza merkezinden, mektebin birinci 

sınıfına 79, ikinci sınıfına 25, üçüncü ımı fıııa da 18 talebe yazılmıştır. Civar kaza 
ve köylerden de daha talebe gelecetine göre, bu yekQnun, iki misline varacağı 

tahmin olunmaktadır. Resimde yeni orta mektebe girecek Arapkir ilk okulu me
zunları görülmektedir. 

Bum ava 

Burnava (Hususf) - Yamanlar dalı rnakla beraber su işi için 20 bin lira ta· 
silsilesinin Burnavaya mail cephesi e- sarruf etmesi ınemnuniyeti mucib ol· 
.teklerinden çıkan üç membadan sıhhi ve muştur. Halk az bir zamanda temiz ve 
fenni şartlara uygun olarak Burnavaya iyi suya kavuşacağından büyük sevinç 
getirilecek suyun proje ve keşifleri Da- içindedir. Bilhassa suyun mikyası dere
hiliye, Sıhhat ve Bayındırlık Bakanlık- cesinin az olması ve bol olması sevinci 
ları fen heyetince tasdik edilmiştir. • arttırmaktadır. 

Burnavaya getirilecek bu suyun mik
yası derecesi 4,5 olup saniyede 8,5 litre 
akmaktadır ki şehre bol bol kafi gele
cektir. 

Bu sene için suyun membalardan şeh
re kadar olan kısmı ile şehrin ana cad
delerindeki su tesisatı yaptırılacak ve 
mütebaki kısmı da her sene tamamlana-
caktır. Bu suretle ilk yapılacak işin tu
tan 60 bin liradır. Bu paranın 40 bin li
rası Belediyeler Bankasından istikraz 
suretile, mütebaki 20 bin lirası da Bur
nava belediyesinin bu iş için şimdiye ka
dar topladığı 20 bin lira ile temin edi
lecektir. 

Belediyeler imar heyeti 40 bin lira is
tikrazı kabul ve tasdik etmiştir. Beledi
yede mevcud 2·0 bin lira belediyeler imar 
heyeti emrine gönderilmiştir. 

Zernabad ,,uyu da 
Vana akıtılacak 
Van (Hususi) - Belediyemizin büyük 

derdlerinden biri de içme suyunun yok
luğudur. Evvelce şehre 12 kilometre u
zaktaki Zernabat suyunun getirilmesi 
kararlaşmıştı. Valimiz bu işe yeniden el 
koymuş, yanına belediye reisi Şaban, su 
işleri direktörti Halil, nafıa rnüdurü Fah
ri ve fen memurlarından Zekiyi alarak 

su bendine giderek meşgul olmuştur. Su
yun şehre getirilmesi için 40-50 bin lira 
sarfolunacağı tahmin edilmektedir. 

Vilayetin ödeme kabiliyetine uygun 
bir projenin hazırlanması hususu Nafıa 
Vekaletinden r·c<'. edilmi~tir. Bu suyun 
üç yıl sonra bugünkü vaziyetini muha
faza edip etmiyeceği kat'i surette kesti

Burnavada mevcud su hem gayri kafi 
ve hem de gayri sıhhi olduğundan bir rilmek üzere de tetkikat yapılmaktadır. 
çok şikayeti mucib olmakta ve beledi- Yeniden tahlil için Sıh~at Vekaletine 
ye de bu yüzden sıkıntı çekmekte idi. nümune gönderilmiştir. 
Belediyenin su işi için lazım olan parayı Belediye şehir dahilinde bh~çok çeş
toplamak için çalışması ve dar olan büt- meler yaptıracaktır. İlk olarak yeni seb
çesine rağmen şehrin mecburi hizmetle- ze halinde yapılacak çeşmenin mal,.ome
rini, kaldırım, şose ve imar işlerini yap- si tedarik edilmcğe başlanılmıştır. . ---------
iğrenç bir ticaret yolu 

Bigada çocuklarına izmarit toplatan ve hunların 
tütünlerini bir araya getirerek halka satan insanlar türedi 

Biga (Hususi) - Burada izmaritçilik 

i, Ben eşekleri gözlerken dalmışım, e
tekler de kaybolmuş. Bunu farkedince 
eleklerin peşine düştüm, onları aramı
~ başladım. Fakat yolumu kaybetmişim. 

1 
rnan içinden bir türlü çıkamadım. Baş

dadıın ağlamıya. Tam 3 gün 3 gece ağla- * 
"' 1 .ıdı yürüdü. Sokaklarda, kahvehaneler-

de, süprüntülüklerde iımarit toplıyan kü
çük çocuklar görülüyor. Binbir çeşit in
sanın ağzından düşen izmarit tekrar tü -
tün haline sokulmakta ve fakir halka 

belediyenin ve zabıtanın gözü önünde bi
Japerva izmarit toplamakta, kahvehane
de oturanların bacak aralarına sokul -
nıalrta, masa altlarını her yarını saatte 
bir defa yoklamaktadırlar. • 

tın. Fakat baktun ki ağlamaktan f~da 
l'ok. Karnım acıktıkça ceviz yedim, ka
~aınık yedim, çam yalamağı yedim, bun
~~~la açlığımı giderdim. 14 gün sonra bir 

0Ye vardım. Amma orada kendimi kay
~trnişim, köylüler beni sütle ayıltmış -

!', 

Samsun başöğret

menleri ile ilk öğre

tim ispekterleri Kül· 

tür Direktörü Hamdi 

Hızalm başkanlığın· 

da yeni ders yılının 

ilk toplantısını yap

mışlardır. Bu toplan
tıda okulları ilgilen

diren bazı meseleler 

görüşülmüştür. Fo

1 

htör Yaşar müddelumumillte teslhn edildi 
) ~arşamba (Hususi) - Çarşamba-Terme .;:u üzerinde ve Karaağaç köyü clvarınrta 
~kavgada Elbuzu öldüren ve tütüncü Ka
teaJ Yaralıyan şoför Yaşar müddelumumilfğe 
tıtılrn olmuş, bu fşl ne~sinf müdafaa için yap 
te nı söylemiştir. Yaşar lstlcvabını milteAkıb 
...;:ir edilmiştir. toğraf toplantıda bulunanları grup ha- linde göscermeıttedir . 

- Hasan Bey bizim oğ -
lan hiç çalışmak istemi • 
~or. 

Pazar Ola Hasan Bey Dlror Ki : 

Bütün aklı fikri gez
mekte, hele şimdi tatil .• 

" 

... Biraz çalış diyorum, 
~alışmıyor. 

Hasan Bey - Aman zor
la, çalışsın! Mektepler a -
çıldıktan sonra gezmekten 
calıpcak vakit buJamaz. 

satılmaktadır. 

Süprüntülüklerden izmarit toplıyan 

toplıyan küçükler bu karlı işin tadını al
mış olacaklar ki, geceli gündüzlü faali -
yetten geri kalmıyorlar. Bunlar izmarit 
tütünü satarak günde en az bir lira ka
zanıyorlar. Halbuki şehrimizde toprak a
melesinin yevmiyesi elli kuruştur. 
Şehrimizde izmaritçilikle geçinen bir 

kaç aile vardır. Bunların ulat çocukları, 

İzmaritçiler, faaliyet esnasında pej • 
mürde kı~afctlerile görenleri iğrendir -
mckte, şehrimizi ziyaret eden misafir -
lere karşı belediyemizi küçük düşürmek
te, mahçup vaziyette bırakmaktadır. Çok 
vakit pis tükürükler üstünden alınan bu 
izmaritler harman edilerek sigaraları bo
..şaltılmış kutulara konulmakta ve 8'lıp 
çıkarılmaktadır. Belediye ve zabıta bu 
fenalığın devamına derhal mam olma • 
lıdırlar. 

K0Ç9 K MEMLEKET HABERLERi =~ 
Hırsa hamallar maıhkim oldular j Kemaliye Kaymakamlılı 

Adanada yeni lataşyon bagajından Bor~ Akçadağ kaymakamı Cemal Yaşar Ktma
Hasan Hüseyine aid bulunan bir balya d~ l!ye kaymakamlığına tayin edilmiş, •Ulfe
çalmattan suçlu bataJ hamallarınaan Ah- alne başlamıştı•. Şimdiye kadar MalatyPya 
dullah dört ve Abbas altı aya mahküm ol- ballı bulunan Kemaliye kaza tıetkllAtı a.'J!:r-
muıtur. lllncana batlanmıştır. 

Enincanda bir matbaa açıldı Aksarayda pp hastalıtı kalmadı 

Erzincan <Hususi) - Kadri Brbaı ısrnın. Aksaray {l;tususi) - Hayvanlarda IUbur 
de bir müteşebbis tarafından burada bir eden şap hastalığı baytarlık 1dare9lnln aldı. 
matbaa kurulmuş ve küşad ream1 memleke- tı tedbirler sayesinde tamamlle mündefl ol
tin bütün ileri gelenlerinin ham bulundu- muştur. 3 aydanberf kapalı bulunan hayvan 
lu bir törenle yapılmıştır. Bu matbaa Erzin.. pazarı açılmıştır. 
canda mühim bir noksanı tarplaml§ bulun- Emrah Babanın mezarı JapllıJor 

mattadır. Nlltsarda harap oımat Uzere bulunan -.ıı-
Malkara4a Asa& obUı ldW rah babanın mezan Erbaa ttlccarlanndan 

Malkara <Hususi> - Balabancıkda turu- Şevki Önderin himmeti ile yapılacattır. 
lan Azat obası sona ermiş, yavrular 'riıcut Şevti Önder mezann tam asri bir tekilde 
Ye ııirııüce istifade ederek eYlerlne dönmlf- yapılması için Samsundan mimar ptlrimlf 
letdlr. Ye mmnıı ;p.pılmasına baı•ınmıftar, 



• Sayfa 

Balkan güreş temasları 
• 

yarın lzmirde başlıyor 
Bulgarlardan sonra Romen güreşçileri 
de müsabakalara iştirak etmiyorlar 

Yarın çarpışacağımız Yunan ve Yugosla v güreşçilerinden: Athan (79 kilo), Biriı 
(56) kilo), Antonoviç (66 kilo), ve Vekoslov (61 kilo). 

Balkan güreş maçlarının beşincisi cu
ma günü İzmirde yapılacaktır. Bcrlin o
limpiyadı dolayısile yalnız geçen sene ya
pılan bu müsabakalar, Türk güreş f cde
rasyonu tarafından atılan bir fıkirden doğ 
muş ve bugüne kadar 1stanbulda olmak 
üzere dört Balkan müsabakası yapılmış
tır. 

Yugoslav, Romen, Yunan, Bulgar ve 
Türk güreşçileri arasında muntazam bir 
şekilde yapılan bu müsabakaların bu 
sene bilindiği gibi İzmirde icrası karar
lı;ıştırılmıştır. 

Bu müsabakalar için icap eden hazır
lıklar ikmal edilmiş, takımlar da birbirle
rini takip ederek İzmirde toplanmışlar -
dır. 

Birinci ve ikinci Balkan güreş müsa
bakalarında büyük birer kuvvet olmak
tan çok uzak olan Balkanlılar, beynelmi-

lel bir temas şeklini alan bu müsabn -
kalarda memleketlerini lfıyık olduğu şe
kilde müdafaa etmek maksadile noksan
lıklarını telafiye çalışarak hergün bir 
parça daha kuvvetli bir vaziyet alma -
ğa başladılar. 

Nitekim birinci ve ikinci Balkan mü
sa'bakalannda kolaylıkla maçları kaza
nan takımımız, son müsabakalarda, Ro
men ve Yugoslav güreşçilerlerilc çetin 
maçlar yapmak zorunda kalmıştır. Kuv
vetleri yavaş yavaş büyüyen Balkanlı -

lar:n düne nazaran bugün çok daha kuv
vetli bir halde bulundukları, Berlin o -
limpiyadında yapılan müsabakalardan 
da anlaşılmıştır. 

Bu seneki müsabakalara Bulgarları mü 

larda takımımıza muvaffakiyet diler ve 
beşinci Balkan güreş müsabakalarını da 
zaferle kapıyacaklarına emin olduğumu
zu bir 'kere daha kaydederiz. 

Ömer Besim 

Doğu muhtelıtinin lstanbulda 
yapacağı maçlar 

Erzurum, Trabzon ve havalisi futbol
cu@rından müıekkep olan Doğu muh -
teliti, İstanbulda Galatasaray ve Beşik
taşJa yapacağı maçlara büyük bir ehem
miyet verilmektedir. 

Galatasaray, Fenerbahçe, Ankara 
Gençlerbirliği takımlarında en mühim 

mevkileri dolduran Trabzonlu oyuncu • 
ların arkadaşları içinde, birinci sınıf fut
bolcular bulunduğu söylenmektedir. 

Bu haftaki maçların bu bakımdan bü
yük bir ehemmiyeti vardır. 

Davet 
Bilal Spor Klübü G-enel Sekreterliğinddl: 

Klübün ıenellk alelA.de kongresinin 19/Ey
lftl/1937 pazar ıününe bırakıldıtı sayın tıye-
lere blldirllir. · • 

lzmirli Vehab Güneş 
Klübüne mi 
Girecek? 
İzmir (Hususi) - Paristen avdet eden 

Vehab, İstanbul klüplerinden blrile an· 
Jaşmak üzeredir 
Vehab İıtanbulda 
intisap edeceği 

teakip aralarında bir kaç ta Macar gü - klüpte antrenör _ 
rE'şçi bulunan Romenlerin de son daki - lük edecefi gibi 
kada müsabakalara iştirak edemiyecek- futbol da oynıya • 
lerini bildirmeleri, Balkan müsabaka - caktır. Öfrendi • 
larının büyük rekabetini birdenbire dü- ğime göre bu klüp 

~ürmüş olmaktadır. Yugoslav, Yunan ve .Güneş> tir. 
Türk güreşçilerine inhisar eden bu mü- Vehabın İzmir

sabakalarda hiç şüphe yok ki en büyük den ayrılmasına 

rekabet Yugoslav - Yunan güreşçileri a- sebep, İzmir mm -
rasında olacaktır. Takımımızın festival takasının Vehaba 
maçları dolayısile şimal memleketleri lisans verilmesi İzmirli Vehab 
pehlivanlarile yaptığı son maçlardaki hususunda federasyon nezdinde teşeb -

form üzerinde bulunması müsabakaların bilsata girişmemesfdir. 

neticesini bizim lehimize kaydedecek bir 
§ekil göstermekle beraber, bilhassa Yu-

goslavlarla müsabakaların çok zorlu ola
cağına şüphe yoktur. 

Yarın İzmirde başlıyacak müsabaka -

Son Posta - Vehab evvelce Beşiktaşa 
kaydedilmişti. Bu vaziyette B. İ. T. O. K. 
nizamnamesine göre Vehab İstanbula 

geldiği takdirde resmen Beşiktaşın malı 
olması lA.zım ıelmektedir. 

--- -- --

SON POSTA E,161 ı• 

Amerikada demokrasi 
.bugün ne halde? 

-, 

Nevyork, EJHll 

K anadada muhtelif kadın te§ck • 

küllerinin bir kongresinde ya -

nımdaki Amerikalı kadınla beraber 
programı gözden geçiriyorduk. Konferans 
vereceklerin adlarına bakarken yanım -
daki kadın birden parrnağile bir isme işa
ret etti. 

cBak şu Amerikalı, benim bulundu -
ğum §ehirden bir genç kızdır. Dehşetli 

enteresan bir hayatı var> dedi. Bu cen -
teresan hayat> m hikllyesini dinlemeğc 
tabii hemen can attım. 

cBu kız yirmi dört, yirmi beş yaşla -
rında orta halli bir ailenin kızıdır. Provi
dincede otururlar. Orada bu kızın iyi bir 
işi vardı. Siyas! kanaalleri bir gün bu 
kızı sola temayül ettirdi. Ve muhtelif a
mele gösterişlerine, mitinglerine iştirak 
etmeğe başladı. Bu yüzden işinden çıkar
dılar. Fakat o gene içtimalara ve göste -
riJlere devam etti. Bu defa kızın babası 
ve kardeşleri çalıştığı müesseselerden ih
tar aldılar. cEğer kızınız ve kardeşiniz bu 
yolda devam ederse sizi müessesemizde 
tutamıyacağız>. Aile evveltı bu ihtarlara 
aldırmadı. Fakat ~ir gün gelip kızın ba
basını sahiden işten çıkardılar. Derken 
erkek kardeşi işten çıkarıldı. Hangi işe 
baş vurdularsa muvaffak olamadılar. Ai
lenin vaziyeti sarsıldı. Nihayet kıU\, Ttı
zım sen başka bir şehre gidip başının ça
resine, hayatını kazanmanın yoluna bak. 
Yoksa bu gidişle hepimiz açlıktan öle -
ce.ğiz. Ve yahut ta şu solluktan, amele ha
reketlerine iştirakten vaz geç.> deme -
ğe mecbur oldular. 
Fakat kız kafasvıı veren, kanaatini de
ğiştirmiyen cinsten. Tasını tarağını top
layıp Nevyorka gitti. Şimdi bir mensu
cat fabrikasında amelelik yapıyor.> 

* A merikaya hemen ilk geldiğim gün-
lerde idi. Burada olup bitenlerin 

pek farkında değildim. Bütün mallıma
tım gazetelerde okuduklarımdan ibaret
ti. Büyük bir müessesede mühim bir işin 
başında bulunan bir bayanla şuradan bu
radan konuşuyor, Amerikan demokra -
sisile diğer demokrasiler arasında mu -
kayeseler yapıyorduk. 

- Fakat siz burada hiç olmazsa ser -
best rey sahibisiniz. Reyinizi istediğini

ze verebilirsiniz, dedim. 
Kadın yüzüme baktı ve güldü. 
- Hani o günler! dedi.. Daha dün pat

ronumdan mektup aldım. Benimle be -
raber bütün diğer memurlar da.. Önü -
müzdeki intihapta reyimizi onun tayin 
ettiği partiye vermediğimiz takdirde 

maalesef bizi müessesesinde bulundu
ramıyacağını yazıyordu. 

ı~ * S orbon mezunu Fransız arkadaşım, 
paskalya tatilini geçirmek üzere 

cenuba gitmişti. Dönünce şu vak'ayı an
lattı: . çarlstonda şu bizim siyah zenci 

1 arkadaşı ziyaret etmek istedim. Beni e-

1 
Yazan 

Belkis Halim 1 
vinde alakoyamadı. Otelde misafir etti. 
Sokağa çıktığımız zaman ayrı ayn kaldı
rımlardan yürüyorduk. Çünkü bu şehir
de zencilerle beyazlar ayni kaldırımda 
yürüycmezlermlş. Sokağın bfr yanında
ki kaldırım beyazlara, öteki yanındaki 
zencilere ait. Zenci bir çocuk sokakta hiç 
bir şekilde beyaz bir kızla yanyana gide
mezmiş. Btinlar hep lince sebep olur -
muş. Filvaki linç kanunen yasak edildi 
amma .. Adet hAIA baki .. > 

* G ene bir gün sofrada üniversiteli bir 
kaç genç kızla konuşuyordum. 

Bizde de bir kaç siyahi var. Fakat biz 
onlara hiç bir gün farklı bir muamele 
yapmadık. Onların bizden farklı oldukla
rını bile düşünmeyiz. Benim talebele • 
rimin arasında zenci bir kız vardı. Yal -
nız cArap> lafını kullanacağım zaman 
onun orada olduğunu farkeder ve kendi
mi tutardım. Biz onlara zenci de değil, 
Arap deriz. Sınıftaki öteki çocukların o
na karşı muameleleri, arkadaşlıkları, di
ğer beyaz çocuklara karşı arkadaşlıkla -
rından hiç farklı değildi! dedim .. 
Amerikalı kızlardan biri sordu: 
- Yani beyazlar onunla arkadaştı, ko

luna girip dolaşırlar, oynarlar mıydı .. de-

. 

mek istiyorsunuz?> 
Ben celbette> diye c~vap verince alt 

'dudağını yayarak, omuzlarını silkerek 
iğrenmesini ve tiksinmesini anlattı. 

t * M riam Anderson isminde barikula· 
de güzel sesli bir siyah kadın bit 

gece kolejde bir konser verdi. Onun ktı' 
dar vakur ve kibar duruşlu pek az kn • 
dm gördüm. Amerikada onu tanımıyaıı 
yok. Alkışlamaktan herkesin avuçlarl 
şişti. 

Kolejin bulunduğu yer küçük bir lcS
saba. Yalnız bir tane oteli var. Sonradatı 
öğrendim. Bu otel Miriam Andersonı.ı 
müşteri olarak kabul etmemiş. Koleji11 

hocalarından biri onu evinde misafir et· 
miş. 

* G ene zenciler arasında Bufer Va • 
şington adında gayet meşhur ve a· 

lim bir adam var. Muhtelif mektepler 
tesis etmiş. Bu adam oraya buraya kofl' 
ferans verilmek için davet edildiği zıı ' 
manda gene hep - oteller kabul etmediği 
için - evlerde misafir edilirmiş. Gene bÖ)'' 

le misafir edildiği bir evde hizmetçi , beli 
dünyada ona ne yatak hazırlarım, ne 
sofrada hizmet ederim> diyerek ayak cif' 
rediği için bütün bu işleri ev sahibi ]ceJl' 
di yapmağa mecbur olmuş. İşte Ameri ' 
kada halk arasında demokrasi bugün btl 
halde ... 

Türk vatandaşlığına nurıdur. Her mahalle köşesinde çeşı11el; 
açmış, sular get!rtmlş, Gönenin nıeŞ'Ur. 
kükürtlü su banyosunu genlşletınlş ıfd 
Belediye relslmiz Hakkı Akçell Gölleil d' 
ki ortamektep ihtiyacının teınln1 Içiı'l 

Kabul ediimek 
Meselesi 
Lüleburgazda Giindoğu mahallesinde 

229 numııralı evde oturan Sadullah o~u 
Ömer Bulgaristandan geldikten sonra 
Türk nüfusuna kaydl için yaptığı ml.ıra
cnntln beş yıldır neticelenmedlğlnl, ken
disinin bir an evvel Türk nüfusuna k:ıy
dedllerek Türk vatandaşlığı şere!ıne ka
vuşmayı istediğini söylemektedir. 

Anlattığına göre Sadullah oğlu Ö;nerln 
evrakı Lüleburgaz iskan dairesinden 1584 
numarn Ue bu ayın 14 ünde Ankara nfi
f\73 umum müdürlüğüne gönderilmiştir. 
Türk vatandaşlığıno. ko.bul edilmek kolay 
değildir, kanuni bir çok evsafın iopl:m
masma ve nihayet Heyeti Vekllece muslp 
görülmesine mütevakkıftır. Ve anlışılıyor 
ki okuyucumuzun müracaatının geçlkme
sl bu yuzdendlr. 

* Gönen belediyesinin faaliyeti ve 
bir okuyucumuzun takdiri 

Gönen okuyucularımızd~n Mustafa 
Remzi yazıyor: 

., - Son senelerde Gönen bclediyesı hum
malı bir şekilde çalışmaktadır. Halk be
lediyenin 1aa.liyeUnden zlyadeslle mem-

teşebbüslere glrişmlşUr. Ü' 
Göneı1in şimdi11k yalnız elektriğe ili ,, 

yacı vardır. Diğer bütün ihUyaçıar t' 
mnmcn giderilmiştir. 

* 24 saatlik yol yiirünerek bir ınckttlP 
veya telgraf nasıl verilir'? ~ıı 

Suşehrinln Ezbldcr nahiyesine ~t'll' 
A vsundu köyünden İbrahim Dündar 1:1....-
li okuyucumuz yazıyor: ıı111 

- Suşehrinc bağlı Ezblder nahiye ı ıeJ 
50-60 parça koyü vardır. Bütün bu 1'Ô~ , 

posta ve telgraf işlerinde büyük bır el'' 
kıntı çekerler, çünkü köylünün, bir ~0rC 
tup vcyo. telgraf vermek için yirınl )l'ille 
saatlik bir mesafe katederek suşcl1 ııJf 
gitmesi lazımdır. Bu mesafe sür'ııtl 111r.t 
hayvanla. altı santte katolunur. EZ~, 
nahiyesinde ufak bir telgrafhane ıı ş o
köylü bu buyük sıkıntıdo.n ıcurtuıın_ıı 10, 
lacaktır. Posta telgraf umum mudur 
ğiinun nazarı dlkkntinl celbederınv 

* ",;ıJ1'' Okuyucularımı:ıdnn Bay Niyazi /. cC tlı' 
- Dlleklerlnlzl, fırsat zuhur edin 
hakkuk ettinneye gayret edeceği:!· 
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Hasırcılar cinayeti 
Hamallar katibini öldüren Yusuf kullandığı bıçak 

gösterilince cinayeti bununla işlediğini itiraf etti 
Hasırcılarda hamallar katibi Hasanı öl- ;niye mahallesinde, Şerif sokağında 14-16 

cfürmekten suçlu, Yusuf Karabatağın du- numaralı binadadır. 
ruşmasınıı Ağırceza mahkemesinde dün I 
(ie devam olunmuştur. Dünkü celsede, E- Sİlf80Ca Ormam J&nQlnl daVaSI 
nıinönü merkezi vasıtasile hamallar kiı.h-
yalığına yazılan müzekkereye gelen ce
Yab okunmuştur. Bu cevabda bazı ge -
~imsiz hallerinden dolayı Yusufun işten 
çıkarıldığı, ancak müteaddit ricaları ü • 
zerine tekrar ahndığı bildirilmektedir. 

Fakat Yusuf, işe girdiğinden pek az bir 
müddet sonra tekrar geçimsizliğe baş -
hımış, ayni çirkin hareketleri müfrit bir 
şekilde tekerrür ettiğinden, bu sefer 
kendisine müebbeden işten el çektiri! • 
miştir. 

Dün dinlenen iki şahid de, hamal Yu
sufun Hasanı vurduğunu gözlerile gör
Ö.üklerini söylemişlerdir. 

Bunlardan Ahmet hadiseyi şöyle an -
tatmıştır: 

- Sabahleyin Hasırcılara doğru gidi
,yordum. Bir aralık, bir çığlık işittim. 

~aktım, hamallardan Yusuf, elindeki bı
!}ak1a katip Hasana rastgele saldırıyordu. 
l3undan sonra, maktul cAh, yandım!> di-
3•erek, kanlar içinde koşmağa başladı. O 
<ılvarda bulunan kurukahveci Vasilin, 
Öükkanının önüoe gelince, yıkıldı, kaldı .. 
R'.atil ise, kaçmağa teşebbüs etmişti. Fa
kat, hadise mahalline yetişen bekçi tı -
Yas tarafından yakalandı. 

Dünkü celsede, reis Refik Omay suçlu
ya kırmızı saplı bir çakı göstererek: 

- Sen, Hasanı bununla mı vurdun? .. 
<liye sormuş, suçlu, bıçağa uzun uzun 
baktıktan sonra: 

- Evet demiştir. 
Muhakeme gelrniyen şahitlerin celbi 

lcin başka güne bırakılmıştır. 

Üsküdar 
adliyesinin projesi 

Yeni bina 32 odalı olacak 
Yanan Üsküdar adliyesinin yerinde, 

Yapılacak olan yeni adliye binasının in
faatına yakında başlanılacaktır. Bu iş 

lçin, Vekalet bütçesinde 50 bin lira ka
dar bir para ayrılmıştır. İnşaata bir an 
evvel başlanılması için, yanan binanın 
yerinde bir keşif yapılmış ve bir proje 
hazırlanmıştır. 

Bu projeye göre yeni bina iki kat üze
rine yapılacak, ayrıca bir de zemin katı 
bulunacaktır. Burası, evrakın ve dosya
ların saklanması hususunda kullanıla -
caktır. Yeni binanın cephesi geniş ola -
cak ve içinde 32 oda bulunacaktır. 

Şimdilik Üsküdar adliyesi iki ayrı bi -
hada toplanmış bulunmaktadır. Asliye ce. 

za mahkemesile, tebligat dairesi Hacı 

İsmail Paşa mahallesinde, müdddeiumu· 
milik ile beraber diğer kısımlar da İhsa-

İki sene evvel Istıranca ormanların
da ateş yakarak yangın çıkarmak suçun
dan maznun Mehmedin ağl!' ceza mah
kemesinde duruşmasına devam edil -
miştir. İddia makamı suçlunun cezasını 
istemiş, suçlu da müdafaasında bu su
çu yapmadığını ileri sürerek ehli vukuf 
tarafından mahallinde tetkikat yapıl • 
masını istemiştir. 

Mahkeme heyeti suçlunun talebini 
müdafaasına müteallik görmüş ve Ça
talca hakimliği vasıtasile ormanda ke
şif icrasına ve suçlunun mahkfuniyeti 
sabıkası olup olmadığının bir kere de 
Çatalcadan sorulmasına karar vermiş-
t~ . 

Üsküdar adliyesini yakan adam 
hakkındaki takibat tamamlanıyor 

Usküdar adliyesini yakmaktan maz -
nun Nurettin hakkında.ki tahkikat he
nüz müstantiklikte bulunmaktadır. İlk 
tahkikat bir kaç güne kadar bitirilecek 
ve suçlu Ağırceza mahkemesine verile -
cektir. 

Poliste: 

Bir marangoz 1>encereden düJtil 
Beşiktaşta on dokuzuncu ilkmektebte 

yatıp kalkan marangoz Hasan oğlu 
Hakkı evvelki gece saat ikide kalk· 
mış, üçüncü kattaki bir pencereyi ka
pamağa uğraşırken birdenbire üzeri
ne bir fenalık ve sinir buhranı gelmiş, 
kendinden geçerek beş altı metre yük
sekliğindeki pencereden aşağı düşmüş, 
muhtelif yerlerinden ağır surette ya· 
ralanrnıştır. Yara1ı B~oğlu belediye 
hastanesine kaldırılrn.UJ, tedavi altına 
alınmıştır. 

Bir adam trenden diiftü 
Dün saat 12.10 da Yeşilköyden Flor· 

ya plajına gitmekte olan Üsküdarda 
Yıldız otelinde oturan Abdülkadir tren 
den inerken düşmüş, başından ağır su
rette yaralanmıştır. Yaralı Abdülkadir 
Cerrahpaşa hastanesine kaldınlarak 
tedavi altına alınmıştır • 

Bir amele kazaya uğradı 

Balatta Duba imalinde çalışan ame
leden Ramazan, dün, sağ elini miskap 
motörünne kaptırarak parçalatmı.ştır. 

Ramaza Balat Musevi hastanesine kal
dırılmıştır. 

lstanbulda bir ay:}ık in~aat 
Temmuz ve ağustos ayları içinde İs

tanbul sınırlan dahilinde 104 ev, 19 n
parlıman, 9 dükkan ve mağaza, 1 4 di
ğer bina yapılmış, 738 bina da tamir e
dilmiştir. 

---" •• • 1ı~111:~re 

CONUL iSLERi . 
Okuyucularıma 

Cevaplarım 
İzmirde Bay 1. Ö ye: 
Mektubunuzu iki defa okudumt bu· 

na rağmen anlamak kabil olmadı, bir 

henncme döner. Sonra bu zatın §art
ları içinde kızın muayenesi şekline aid 
bir fıkra görüyorum ki açıktan açığa 
izzetinefsi kırıcı mahiyettedir. Sizinle 
alay etmiş olmasın! 

* cBigadiç. ten okunmaz imza ile 

HADiSELER 
KARŞISBNDA 

Robert Taylor ve 
delikanlılar 

1 

Her ikisi de genç birer erkektiler. Yaş· 
ları yirmiden efzun, otuzdan dfuı idi ve 
onlar tramvayda benim oturduğum sı· 

ranın önündeki sırada oturuyorlardı. Ben 
dinliyordum, onlar konuşuyorlardı: 

- Robert Taylorun resimlerini görü-
yor musun? 

- Göıiiyorum. 

- Çok güzel erkek değil mi? 
- Evet! 
- Vücudü tam manasile güzel bir vü-

cud, hani usta heykeltraş ne kadar uğ
raşsa mermere o şekli veremez. 

- Evet! 
- Hele yüzü .. O ne muntazam bir yüz .. 

Hiçbir erkek onun kadar muntazam çiz
gili bir erkek yüzüne malik değildir. 

- Evet! 
- Dikkat ettin mi, sanki herifin gözle-

rinde bir büyü çanağı kaynıyor. Bir ba
kl§ı insanı çileden çıkarmaya kili! 

- Evet! 

• 

- Kadınların peşini 

kadar varmış. Böyle bir adamın kolay ko. 
lay peşi bırakılır mı? Doğrusu ben de 
kadın olsaydım ve bir telt sultan gönlüm 
olsaydı, hiç tereddüd etmez, derhal gön
lümü ona bağlardım.. Sen de benim gibi 
düşünmez misin? 

- Evet! 

- Herhalde Rudol! Valantinoya, Jon 
Jilberte tercih edilir! 

Evet diyen birdenbire değişmişti: 
- Hayır! 

Dedi. Öteki şaşırdı: 

- Neye? 

- Rudolf Valantinonun favurileri var-
dı .. J on Jilbertin de ince bıyıkları. 

- Bundan ne çıkar? 

- Rudolf Valantinoya benzemek için 
favuri bırakmıştım, Jon Jilberte benze
mek için bıyık salıverm.iştim. Rober Tay. 
lorun ise ne favurileri var, ne bıyıkları! 
Elbette tercih etmem. 

lsmet Hulu.si 

Bir taygarege uçarken 
Nasıl benzin verilir? 

.arkadaşıma verdim, o da içinden çık

ınaktan aciz kaldı. Daha sarih yazar
sanız anlamaya çalışır, aklımın erdi
ği bir tavsiye varsa söylerim. 

* İzmirde Bayan (A. Z.) e: 
Size talih olan gencin müstakbel 

~vcesinde bulunmasını istediği şart

ları söylemesi tabii bir hakkıdır, fakat 
bu şartları birer madde halinde bir 
Jnektuba yazar, bir taahhüdname şek· 
linde imza edilmesini isterse fazla mü
\'esvis olduğunu göstermiş olur. Fazla 
ınüvesvis bir adamın mes'ud olamıya· 
cağından, ve mes'ud cdemiyeceğinden 
hiç şüphe etmeyiniz, hayatınız bir ce· 

mektub yazan okuyucuma: 
- Kanun görünüşe değil, hakikate 

bakar ve hükmü hilafına hareket e
denleri de mutlaka cezalandırır. Ma
demki kız 15 yaşındadır. Bu bahiste 
söz hakkına malik değildir. Esasen üç 
seneden evvel ebeveyni istese de, iste
mese de sizinle olduğu gibi bir başka
sile de evlenmesi mümkün olamaz. 
Münasebeti kesiniz. Başınıza derd aç
mamanın en kestirme yolu budur. 

. * 
Eskişehirde cDerdlh ye: 
Bu meseleye ancak crüfailer> karı· ı 

şır oğlum, içinden çıkmak benim har· 
cım değild~ TEYZE 

Geçen yıl Amerikada mukavemet re
korunu kırmıya teşebbüs eden bir tay
yare havada benzini tükenmek üzere 
iken uçuş halinde bulunan diğer bir 
tayyareden benzin almıştı. Bu ıecrübe 
geçenlerde gene Amerikada, fakat bu 
defa tayyare ile otomobil arasında ola
rak tekrar edilmiştir. Havada uçmakta 
olan tayyare aşagıya bir hortum atmış, 

yüz kilometre sür'atle seyreden bir oto
mobil bu hortumu yakalıyarak tazyikli 
tulum~a vasıtasile tayyareye benzin 
yollamıştır. Görenler bu ameliyenin 
,kolaylıkla yapıldığını söylüyorlar. 

Otomobil ile istanbuldan Avrupaya 1 

Turizm için Avrupadan 
alacağımız dersler 

Almanyada dag başında ufak bi,. köyün 
misafirhanesinde bile insan her aradıtznı bulabiliyor 

Yazan: Vasfi Rıza Zobu 
- '13 -

Almanyad4 bir ıımatoryom 
cMünih> ten, elimizde muntazam bir .eğlenmenin, senede hlç olmazsa bfrkao 

seyahat planile aynldıktan sonra sıkı bir hafta dinlenmenin medent bir insan için 
yol aldık. Avsburg şehrine geldiğimiz za- ihtiyaçların en başında geldiğinl herket 
man akşam olmuş, fakat ortalık büsbü- biliyor: Halk, esnaf ve hükCimet bunlar 
tün kararmamıştı. Binaenaleyh daha yü- elele vermişler. Birbirlerine yardım et
rüyebilir ve ilk rasgeldiğimlz köyde ka- mek için ne mümkünse yapmışlar. Şik8-
labilirdik. Öyle de oldu. Bir tepe üstün- yet edecek bir şey bulamazsınız. Halk 
deki köyün cmisafirhane> sinde kaldık. esnafla, esnaf hükiimetle dost.. Bunlar, 
Bu otellerin sahibleri ne mükrim oİu- birbirlerine müşküliit çıkarmak için va
yorlar? Elektriği bile olmıyan bu küçü- dfe almamışlar. Bunlar, birbirlerine 
cük köyün küçücük otelinde her istedi- yardım etmek borcile mükellef oldukla
ğimizi bulduk. Mahzeninden çıkardığı rını idrak etmişler. Böyle insanlar ara· 
şarab ve biralarile, her çeşid kızarmış sında şikayet olur mu? 
ctlerile mükemmel bir akşam yemeğini, Halbuki, geçen gün gazetede bir oku· 
vaktin geç olmasına rağmen hemen ha- yucu tenkidi gözüme çarptı: cBursa yo
zırladılar. Kendimize güzel bir ziyafet !undaki polis kontrolünden, deniz yolları 
çektikten sonra kar kadar beyaz çarşaflı vapurunun servis bozukluğundan> şika· 
karyolaların kuştüyleri arasına gömül· yet ediyor. Bunu duyan bir 1stanbulluda 
dük. Bilmem bu tarifimle iyi anlatabil- Bursaya gitmek hevesi uyanır mı? cBu 
dim mi? Bahsettiğim bu rahat, bu temiz pazar Bursaya gidelim!> diyen: cAdam 
ve her istediğimizi bulduğumuz otel, Al· bu müşkülatla kim uğraşacak?• cevabını 
manyanın küçücük bir dağ köyünde idi. alınca, bir daha teklif eder mi?. Gezme
İzmir, Adana, Konya gibi büyük şehir- ğe, eğlcnmeğe giden adam: Müşkülata, 
!erde değil! rahatsızlığa, ihtikara tahammül eder * ıni?. Haydi bir defa yanıldı ve gitti. Aca

ba gökten k.itab inse, ikinci defa onu bu 
Fransa hududuna girerken geçtiğimiz .girdaba sokabilir misiniz? Biz her işde 

büyük ve küçük şehirlerin hemen hemen evvela para kazanmasını düşünüyoruz. 
hepsi tarihi yerlerdir. Eski ve yeni harb- Bir gazino, bir otel, bir plaj açarız. 1ste
lere sahne olmuş, kapılarında toplar, riz ki halk akın akın gelsin, cebinde nı 
damlarında bombalar patlamıştır. Bu ta· var ne yoksa bıraksın. Bunun olmasını 
rihi vak'~l~rı canlandıran tektük eser- bekleriz .. Gelenleri memnun etmek, on-
ler, kendını ateşten nasıl kurtarmışsa 1 h t k' · ğlencesı·nı· te . . . arın ra a mı, zev mı, e • 
kurtarmış; bıraz yaralı, bıraz berelı, şu- . .. h'b' . . 'k' ci 
rada burada kalmış, o devrin şehir bina- 'mm etmek: ~u~ssese sa ~ ı ıçın ı ın 
!arının yerlerinde şimdi yeller esiyor. derecede bır ışdır. O tezgahını, mu.tfağ~· 
Yanmış, yıkılmış, harab olmuş. Sonra- nı,. kumsalını ko~trol e~meden,v gelip gı· 
d b kü·ıı · t d b' şesıne oturur ve ıster lö: Kapagı açılmıt an u enn or asına mo ern ır şe- . . 
hl ku k · t · .. 1 Pl"- kafese herkes kendı ayağıle tıpış tıpıı r rma ıs emı~er. unını yapmış- . . . . . . ll 
l B. d b kmı 1 k' E · dd gelsın. Bu ıstedıklerı ış, eskı maha e ar. ır e a ş ar ı: n genış ca e- d ş· d' h ·· 1 
· · t ki hrl k 1 k kahvelerinde olur u. ım ı er şey oy e 
sının or asına, es şe n a e apısı, v· . . Öv . . b . 
h b b'tki b. h ld km dcgışmış kı. grenmek ıçın aşını çevı· ara , ı n ır a e çı ı~. • . 

rip garba bakmak kafı. Onlar ne yapı· 
Yol açacağız diye bq harabeyi yıkmak 

kimsenin aklına gelmemiş. Bilakis bizim 
yaptığımızın aksine, hemen yolu bırak
mışlar. Bu yıkık kapının .etrafını mimar
lar, işçiler almışlar. Onun yıkık tarafla
rını tamir, düşük taraflarını tecdid ede
rek, etrafını çiçekler, çimenlerle süsle
mişler. Büyük, geniş caddenin tam orta-
sında onu, bir zafer abidesi gibi, ihti
mamla ebediyete devretmişler. Meşruti
yetten sonra, cyol açacğız. diye yıktığı
mız sebiller, çeşmeler, kemerli çarşılar 

aklıma geldikçe bala içim sızlar. O, baha 
biçilmez kıymetli asan, cehalet yüzün
den cyol> suzluğa kurban ettik. Halbuki 
bunlar, değil bütün bir eseri, hatta on
dan kopan bir taş parçasını bile kaybet
memişlerdir. 

* Bir cSU> şehri daha geçiyoruz: Froy. 
denştat. Kara orman denilen uçsuz bu
caksız ağaçlıklı dağların tepelerine çıktık. 
Ormanların arasındaki yollarda gayet 
muntazam asfalt olduğu jçin, buralara 
çıkış ve iniş te ayrıca bir zevk oluyor. 
Mevsim, o vakitler soğukça olmasına 

rnğmen, oteller, banyolar, yüzme havuz· 
!arı çok kalabalıktı. Banyo mevsimi ge
lince kim bilir buraları nasıl olacak? Na
sıl olmasın ki: Hem ucuz, hem de vesaiti 
nakliye bolluğu var. cBir insan nasıl ya
§ar?> Bunu herkes anlamış! Gezmenin, 

yorlarsa, onu yapmak. Ne bir adım geri 
hatta ne de bir adım ileri gitmeğe he
veslenmeğe lüzum yok. Orada gördüğü· 
müzü tatbik edebiliyor muyuz? İşte en 
büyük muvaffakiyct ... 

Yük 

Vasfi R. Zobu 

kamyonlarına plika 
verilmiyecek 

Araba iskelelerindeki kamyonların 

nıüretteb adedden fazla olduğu için ye
niden yük kamyonlarına plfıka veril· 
memesi için aliikadar şubelere bildıril
miştir. 

Bir Yunan vapuru karaya oturdu 
Yunan bandıralı Mariakos vapuru Ro

manya limanlarından Liverpool'e gider,. 
ken, Gelibolu civarında İncebumunda 
karaya oturmuştur. Hora ve Alemdar 
kurtarma gemileri, gemiyi kurtarmaya 
çalışmaktadırlar. Kazazede geminin yü· 
kü altı bin ton hububattır. . 

Arşiv dairesi hazırlanıyor 
Sultanahmed medreselerinde yapıla· 

cak Arşiv dairesi ihale edilmiştir. Bu· 
ıası 11 bin lira sarfedilerek yapılacak· 
tır. Birkaç güne kadar inşaata başla· 
nacak, iki ay zarfında ikml cdilcccktır. 
Buraya konacak evrak tasnü edilmeğe 
başlanmıştır. 

I 

.. 
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60 ından sonra azan papas 
en son unda bir aslanın 

pençesin·de can verdi 

LK 
Sonbahar modeli l 

A D D 

Gözlerin 
N 1 

Güzelliği 

r 

Faziletlô Davidson işi kilise vaizliğinden hokkabazlığa 
nasıl ve ne için döktü ? 

Solda Davidson baştan çıkmadan evvel kilisede vaz verirken, sağda papaz 
aslanın hücumuna maruz kalıyor 

Martin Luthere atfedilen §Öyle bir ı Papazın düşkün kadınları kurtarmak 
söz varclır: dhadı tamamile başka mahiyette idi. 

cKadını, şarabı ve şarkıyı sevrniyen Onları kurtaracağına saf hizmetçi ve iş-
bütün hayatınca kör, abdal kalır.> çi kızlarını kandırarak heveslerine Alet * etmekte idi. Bunlardan birisi, 17 yaşla· 

İngilterede Stiffkeyde papazlık eden rında fena yola düşmüş bir kadındı. Bir 
pek muhterem rahib Davidson altmış yıl- Çok erkeklerle münasebeti olmakla be
dır hayatını boşuna geçirdiğini, kadın- raber, doğruluk yoluna sevkederek ken
sız, şarabsız ve şarkısız bir ömür sürdü- disini kandırmaya çalışan papazla ilkön
ğünü acı acı hatırlayınca: ce ayni odada yatmış olmasına rağmen 
cDünyanın abdalı ben mi kaldım?• di- bir takım dini düşünceler ve töbekar 

yere:k paçaları sıvadı, öyle bir iş ve nüş olmak arzusile, ona teslim olmamıştı. 
alemine daldı ki iki sene geçmeden kili- Papaz, iki senelik münasebetlerinde ona 
seden kovuldu, beş sene de o sirk senin, birçok hediyeler almış, paralar yedirmiş, 
bu .sirk benim, cambazlık etti. Sonunda ev kiralamış, hatta bir keresinde bir al
da halkın en çok tuttuğu numaraların- tın saat vermişti. Buna rağmen kadın, 
dan birini, aslan ininde danyel oyununu gene de töbekar kalmıştı. Papaz taciz
oynarken, istemeden kuyruğuna bastığı lerini artırınca, kadın dayanamamış, baş. 
aslanının bir pençe darbesile, uzun uzun papaza bir mektub yazmış, iş de böy1e
ıstırablar çektikten sonra son nefesini likle patlak vermişti. 

~~~~~~~~~~~~~ 

Göz •• goz • 
masajı, 

•• goz 
ve 

Gençlik, sıhhat v. 
neş'e mi? Yoksa hü· 
zün, yorgunluk ve: 
yaş mı? İkisinden bi
rini seçmek ve de
vam ettirmek eliniz
dedir. Hiç şüphe yok 
gençlikle neş'eyi isti
yeceksiniz. Şu halde 
bu dört şeyden hiç 
birini ihmal etmeyi
niz: 

1 - Göz banyosu. 
2 - Göz masajı. 3 -
Göz makyajı. 4 -
Kompres. 

Banyo, gözden bütün kir ve tozu alır. 
Ona parlaklık verir~ Kırmızılığını gide
rir. Yani hem daha genç, hem de daha 
sağlam gösterir. En basit banyo kayna
tılmış sıcak ve su ile yapılır. Önce sıcak 
ile sonra da soğuk ile. Bilhassa akşamları 
yatarken. Sabahleyin de yaparsanız daha 
lyi olur. 

Masaj göz etrafını buruşmaktan 
korur. Yani daima genç saklar. Göz ma~ 
sajı iki türlüdür: (a) Göz kapakları için, 
(b) Gözün bütün civarı için. 

bir parça dokundurmalıdırlar. Göz ka 
paklarındaki bu parlaklık gözü de pal" 

lak gösterir. Fazla boya, sürme veya ri• 
mel ancak sahnede hoş görülebilir. Umu• 
mi hayatta, bilhassa bol ışıklı ycrlerd~ 
hiç hoşa gitmez ve sahibini olduğundan 
daha yaşlı gösterir. 

Hiç boyanmamış sürmesiz, rimelsiz bir 
Her ikisi de yağlı ve besleyici bir göz iyi boyanmış bir göze nazaran çok sö

kremle yapılmalıdır. Bu kremi cildinizin nük ve yorgun görünür. İyi bir göz mak· 
cinsine göre seçmelisiniz. (a) Parmak yajı gözün ve gkapaklann bir çok kusuru 
uçlarınızı kremliyerek dışarıdan içeriye nu gizler. 

verdi. Papazın kepazelikleri ayyuka çıkmış ol-
Dav.idson daha bir delikanlı iken, üni- duğu sabit görülünce, kilise ile alakası 

versitede arkadaşlarının çapkınlıklarını kesildi. Papazlıktan tardedildi. Davidson 
hoş görmez, ayıblar, hele içki içmeleri- da işi hokkabazlığa döktü. Bir fıçının içi
ne, kadından bahsetmelerine asla taham- ne girerek para ile kendisini teşhir etti. 
mül edemezdi. O kadar ki, onu tanıyan- Kiliseden tardedilmiş bir papazın, ken
lar, bu Abid ve zahid delikanlının her disini teşhir ettiğini duyan halk o kadar 
halde papaz olacağını kat'iyetle söyler· merakla onu görmeğe koştular ki ilk gü
lerdi. Nitekim, hadisat ta bunu gösterdi. nün hasılatı 600 liraya çıktı. Bu gös • 
Davidson, Anglikan kilisesinde çömez- terişinden çabucak usanan papaz, bu se
likle işe başladı, papaz muavini oldu. So- fer, cam bir mahfazaya girerek açlık 
nunda da Stiffkey başpapazlığına seçildi. grevine başladı. İlk günü vurgunu gene 
Bu iş: onun için biçilmiş kaftandı. epeyce yüklü oldu. Dalavereyi pek ça-

Siyah yünlü takım. 'iakası tilki deri
sindendir. Ceb şeklindeki kürk garnitür 
bu sade elbiseye yenilik ve şıklık ver
mektedir. 

doğru alt ve üst kapaklarınızı hafif ha- Şu şekilde yapılan kompres göz· 
lif .oğarsınız. Derinizi çekmemeye, gözün leri bir gecede on yıl gençleştirir. Yüzü
bilhassa alt kapağını hırpalamamaya nüzdeki bütün tuvalet izlerini iyice tc
çok dikkat etmelisiniz. (b) İki avucunu- mizleyiniz. Göz kapaklarına ve kenarliı.· 
zu bol bol kremlersiniz. Alın, yanak ve rına besleyici bir krem sürünüz .. Sonra 
burunda gözlere civar olan her yeri aşa- kaynatılmış çok sıcak bir bardak suya 

ğıdan yukarıya ve içeriden dışarıya doğ- bir çay kaşığı tuz atıp eritiniz. Bu suya 
ru oğarsınız. Birincisi yirmi, ikincisi o- büyük bir parça pamuğu batırıp ıslatı
tuz defaya kadar çıkarılabilir. nız. Arka üstü yatıp bu pamuğu kapalı 

Yaşayışı da hiç te öyle fevkalade de- buk anlıyan ve papazın hiç te ölmeğe 
ğildi. Dinine inanan bir papaz gibi, kö- niyeti olmadığını pek çabuk meydana 
yünün küçücük kilisesinde, halka hak çıkaran polis, Davidsonu bu hokkabazlı
yolunu gösteriyor, öğretiyor, her hal ve ğa devam etmekten menetti. Bunun Ü· 

hareketile onlara nümune olmaya çalı- zerine, Amerikada bir tiyatro turnesi 
§ıyordu. Bu arada evlenmiş, beş tane de yapmaya karar verdiyse de alakadarlar-
çocuğu olmuştu. dan izin koparamadı. 

Mevkii icabı, arada sırada köyünün Bunun üzerine papaz Davidson tam 
eşrafile birkaç bardak şarab içmek mcc- beş sene, sirk oyunculuğunun her nevine 
buriyetinde kalmakla beraber, kadın na- girdi, çıktı. O kadar ki, halk bunları gö
mına harama eJ sürmemiş, karısından re göre bıktı, kanıksadı. Papaz, yeni bir 
başka kimseyi tanımamıştı. Mesela, ka- oyun daha icad etti, terbiye edilmiş as
dın hastalarını ziyarete gittiği zamanlar, tanların kafesine girecek, orada hüner
hastanın oda kapısını ardına kadar açık ]er gösterecekti. Numaranın ismi de ca
bırakır, duasını öyle okur, nasihatlerini zibdi ve İncilden bir parçayı temsil edi
verir ve yanında da ancak ev halkından yordu. cAslan ininde Danyel..:ı1 Halk bu 
birisi olmak şartile hastanın yanına gi- numarayı müthiş surette tuttu ve sirkin 
rerdi. bu görülmemiş numarasını seyretmek 

Cemaat ona cNamuslu, fazileti papazı. için, akın akın geldi. Papaz, yalın ayak, 
mız:ı1 derken böyle söylemekte haklı idi- başı kabak aslımın kafesine giriyor ve 
for. dolaşıyordu. 

Fakat hak yolunda saç sakal ağartmış Kazandığı nnuvaff akiyetten mağrur 
olan papazı, altmış senelin ömrünün olan papaz, bir gün ayni numarayı ya. 
bir hiç olduğuna yavaş yavaş inanmış ol- park:n, mutadı hilafına çivili ayakkab
malı ki, artık köydeki işlerini muavini- ları ıle kafese girdi. Mutad dikkatini 
ne terkederek, ne de olsa zevk ve safa kullanıp, tedbirli davranacağı yerde, 
kaynağı _sayılan Londraya taşınmaya gafletle aslanın kuyruğuna basıverdi. 
başladı. Amirleri, böyle haftanın birçok Bunu .. hiç beklemiyen ve herhangi bir 
günlerini şehirde geçirmesinin sebeble- tecavuz k~rşısında asla şakası olmıyan 
rini sorunca, açık bir alınla: aslan, gerıye sıçradı ve kükriyerek pa -

c- Düşmüş kadınları kurtarmaya, pazın üzerine atıldı ve ön pençelerile 
hak yoluna getirmeğe çalışıyorum. di - za~allının yüzünü darmadağın etti. 
ye ~vab verdi. Eğer genç olsaydı, du- Işin daha fecii, zavaMı papazın acı fer
daklarda haklı bir şüphe tebessümü be- yadlarmı, oyunun başka bir numarası 
lirebilir, gözlerde inanmamazlık ışıkları tel~kki eden seyircilerin şiddetli alkışla-

k d rı arasında kısılıp kalmasıydı. ça ar ı. Halbuki papaz 60 yaşında muh-
terem bir zattı ve nasıl olur da günahına Talihin garib cilvesine bakınız ki, 16, 
girilebilirdi. 17 yaşlarındaki körpe kızları aldattığın-
. İşte böylelikle muhterem papaz, iki dan, onları :fena yola scvkettiğinden do
sene düşkünleri kurtarmak cihadına gi- layı kiliseden kovulan papazı yeni aslan 

mürebbiyeliğine başlamış olan 17 yaşla
rişerek, arada sırada da Londradan Pa- rında bir genç kız kurtarmıştı. 
rise de seferler yaptı. Yalancının mumu H d 

astane e son ne.fesini veren 60 lık pa
yatsıya kadar yanar derler. İşte onun gi- paz Davidson, ölümünden birkaç dakika 

bi, papazın foyası da bir gün meydana evvel, kendine gelerek, yanındakilere 
~ıkıverdi. Norwiç peskaposu, papaz Da - gazeteler benim için yeni bir şey yazı
\l'idsonu beş maddelik bir ittihamname yorlar mı, diye sormuştu. Vakıa gazete-
ıJe bombardıman etti. ]erde yeni bir şey yoktu amma bir kaç 
İddiasına göre: dakika sonra, ölümünü kaydedeceklerdi. 

Yeni şapkalar 

Şapka modasında geçen yıilara nisbet
le büyük bir değişiklik vardır. Alçak ve 
düz şapkalar artık yerini yüksek kalotlu 
şapkalara bırakıyor. 

Bu sonbahar şapkalımnın ya önleri, 

ya arkaJarı, yahut ta bütün (kalot) lan 
yüksek. Bu esas üzerinde yapılan şap

kalar da çok çeşidli. :Bu, bir yandan iyi 

olmakla beraber diğer taraftan da şapka 

intihabı meselesini güçleştirmiş bulu
nuyor. Bu mevsim şapkanızı seçerken 

modanın bu zenginliği önünde belki her 
zamandan daha çok titiz davranmak 
mecburiyetindesiniz. Saçının şekline, yüz 

çizgilerine yandan, önden her taraftan 
uyacak bir şapkayı bulmak esasen pek. 
kolay bir iş değildir. Bunun için umu-

miyetle hangi şapkaların hangi yüzlere 

iyi gideceğine dair bir fikir sahibi olmak 
icab eder. 

Mesela: Koyduğumuz iki model de son 
moda ve en şık birer şapkadır. Fakat 
her biri başka bir yüze yaraşır. 

Sağdaki - Yeşil fötrden yapılmıştır. 
Sol yanındaki garnitür de fötrdendir. 
Bu şekil yüksek ve sivri kalot ancak pek 
muntazam çizgili yüzlere yaraşır. 

Soldaki - Kahve rengi fötrden yapıl
mıştır. Önünün bir kuş havalanışını an
dıran biçimi sağdakinden çok daha ko
lay yaraşır. 

Göz makyajı - Yaşa göre değişir. Fa- göz kapaklarınızın üstüne koyunuz. So
kat yaşlı veya genç her kadına mutlak ğuyuncaya kadar o halde tutunuz. Soğu· 
IAzımdır. Yirmi yaşından aşağı olanlar duğu vakit başka bir pamuk parçasını 
müstesna. Gençler gözlerinin rengine ayni sıcak suya batırıp evvelki pamu· 
uymak üzere mor, yeşil, mavi, siyah bo- ğun yerine koyunuz. Bunu on beş, yirmi 
ya kullanabilirler. Yaşlılar ya pek hafif kere tekrarlayınız. Bu kompres bilhassa 
siyah sürmelidirler. Yahut ta boya ye- loş bir odada yapılırsa gözlerden on yı· 
rine yağlı bir kremden göz kapaklarına Iın yorgunluğunu alır. 

ÇocukiilliadiŞÇıkması 
Ekseri çocuklar diş çıkarma sıraların 

da sarsılırlar. Yemek yememeye, huy. 
suzluk etmeye başlarlar. Başka bir ra .. 
hatsızlıktan ileri gelmedikçe bu gibi şey• 
leri fazla merak etmemeli. Çocuğu ye--
mek yemeye zorlamamalıdır. Fakat 

ona kendisi için mühim bir geçid sayı· 
lan bu devrede her zamandan ziyadt 
yardımcı olmayı da unutmamalıdır. 
Çıkmak üzere olan diş yerleri çocuğu 

çok rahatsız eder. Kaşınır. Çocuğu bu 
rahatsızlıktan kurtarmak için dişlerin 
çabuk çıkmasına yardım etmek lazımdır. 
~unun için çok basit bir çare var. Çocu-1 
ga arasıra üstü iyice kazınmış, temizlen-ı 
miş ya bir piliç kemiği, yahut ta bir pir· ' 
zola kemiği veriniz ve kendi haline bı-ı 
rakınız. O, bu sert şeyi derhal ağzına gö· 
t~.rüp çiğnemeye çabalıyacaktır. Çün- 1 

ku: Kaşınan ve acıyan damaklarım biJ': 
şeye sürtmek ihtiyacındadır. İşte temizJ 
piliç veya pirzola kemiği bu işi mükem~ _ ........ ..._ 
mel görür. Bundan çocuğa herhangi bir 
zarar geleceğini hiç endişe etmeyiniz.' . • 
Düşününüz ki: Çocuğa yemek üzere ver- be~lerı vardır. inkıbazdan, mide bozuk· 
diğiniz bisküvitin sert ve pürüzlü yu" - lugundan ve daha başka şeylerden Heri 

zu l b"l' B. onun çenelerini bu temiz ve yüzü .. .. _ ge e ı ır. ır anne, bu rahatsızlığın se--
puruz b b' . k . . k 

süz kemiklerden daha ziyade hırp 1 _ e mı estıremez. Bunun için yapılaca 
a a .. h. 

maktadır. en mu ım şey derhal bir mütehassıs 

~ Bu devre çocuğa bol bol kaynatılıp so
gutulmuş, şekersiz su yahut portakal su
yu vermek te pek faydalıdır. 
· . Diş ~~karan çocuğun çok defa ateşi ha
fıfçe yukselir. Bu ateş düşünceye kadar 
ona. arasıra b~rer parça su halinde mag
nezıa vermeyı unutmamalıdır. 

* Diş çıkarma sırasında bazı çocuklara 
cihtilô~~ gelir. Anne ve etraftakiler şaş
kın~ doner. Bu dakikalarda yapılacak 
şeyı evvelden kat'i surette bilmelidir. 
.Yoksa pek ani olan bu arızayı bfrdenbire 
önlemek imkanı her zaman bulunmay _ 
b·ı· a ı ır. 

İhtilaç, kemik hastalığına tutulan ço
cuklarda da sık sık görülür. Muhtelif sc-

doktora müracaat edip bu sebebi bulmak 
ve tedaviye çalışmaktır. 

Fakat doktora gidinciye kadar çocuğU 
o halden kurtaracak ilk tedbirler yine 
anneye veya çocukla her zaman meşgtı1 
olan diğer kadınlara düşer. İhtilaç gelir 
gelmez çocuğa derhal banyo yaptırma· 
lıdır. Bu banyo suyunun sıcaklığı, dirse
ğinizi batırdığınız zaman tatlı bir hara• 
ret duyulacak derecede olmalıdır. İçine 
bir kaşık hardal karıştırılmalıdır. Har· 
dalı bir tülbcnde, yahut seyrek herhangi 
bir kumaş parçasına sarıp suya daldır
mak lazımdır. Çocuk bu banyoda on da· 
kika kadar kalabilir. Fakat başını hiçbir 
zaman bu sıcak suya batırmamalıdır. Bi· 
Iakis başı serin tutmak için soğuk suda 
ıslatılmış bir bezle sarmalıdır. 
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Ancak bir tane 
Toparlak naftalin

lı!rden almıştL Er
tesi günü gene ec
taneye girdi: 

Dün aldığım 

naf talinlerden yüz 
tane daha veri-
niz? 

Ne yapacaksı

nız, dün de yüz tane 

almıştınız. 

SON POSTA 

Görmüyor musun 
Tramvayda bir genç 

oturuyordu. İhtiyar 

k~dın yer bulamamış, 

ayakta k~lmıştı. Biri 

oturan genci dürt

tü: 

Ayakta duran 

kadını görmüyor mu

sun? 
Sivrisinekleri 

öldüreceğim, dün 

yüz tanesini de siv
risineklere attım 

- Ne hissiz adam .. 

Genç başını kaldır

madan cevab ver
- Doktor sıhhatimden şiiphc cdıyo- di: 

- Nereden anladın? rıun. 

- Neniz ı:ar? ama ancak bir ta- - Benimle tanı§alı üç giiıı old11. Ha
nesini vurup öldü- ıa karısını bo§amaya karar ver- - Şimdiye kadar 1ı iç hastalanmadım 

- Görmiyeyim di

ye gözlerim kapalı 

oturuyorum. rebildim. medi. da. 

Alı1mı1 
Müessese sahibi, memur namzedine 

baktı: 

- Sizi müesseseme almak istedim 
ama bekar olmanız buna mani. 

- Niçin? 
- Ben müessesemde mutlak itaate 

alışmış insanları isterim de .. 
Ntl'W 

Bilmem 
Karı koca bir şapkacı vitrininin önün

de durdular; kadın kocasına bir şapka 
gösterdi: 

- Bu şaP,ka nas·l, bana y'ikışacak de-
ğil mi? 

- Bilmem .. 
- Neye? 
- Üzerine etiket Koymamışıar da~ 

ilimle ?I 
- Buraya mektub yazmak için mi Annesi oğlunu dövmüştü. Biraz sonra 
geldin? baba geldi. Oğlunu gördü: 

- Bcnı yirmi senedir görmediniz 
ha? Her 1ıalde çok dt'!ği~mişim-
dir. - Mektub yazıp burada oldu.ğu.mtt- - Bu ne hal, ne oldun? 

ıu tanıdıklara bildirmiyecek olduk• - Iliç, senin karınla kavga ettim. - Zannetmem, yirmi sene evvel de 
tan sonra neye geldik? Nt11W gene çirkin cliniz .. 

~----------------- --------
TıbblJ'•d• 

- Bir hasta var, başı ağrıyor, 
in.idesinden rahatsız, fiyevrisi 
de noksan, ne yaparsınız? 

Düşünür. 

- Ne yaparsınız, haydi iÖy· 

leyin! 
- Sizi çağırırım. 

Dabr pahalısı 
Kırtasiyeciye girdi: 
- Bir dolma kalem verir mi

sin? 
Kırtasiyeci dolma kalemi ver

di: 
- Kaça? 
- Dört lira! 
- Daha pahalısı yok mu, ben 

yiiz bin liralık çekler imzalarım 
da .. 

laka ~~-3 1
1 

~ 
- Bayan ne kadar çirkinsi- ..#~r . ~im!D l~ID 'l 

niz. 1 Iht·yar kadın bır mağazaya 
- Ne diyorsunuz? -----------------------• girdi: 
- Şaka söylüyorum. Hani si- Birinci kuyruklu yıldız - Saçlarımz ne kadar güzel ol- - Bir beb0 k elbisesi istiyo-

muş .. ~ ne kaaar güzelsiniz, dersem 
de gene bu tarzda bir şaka ol
lnaz mı? 

ikinci kuyruklu yıldız - Permnantımı, Venüsün 
rinde yaptırdım. 

- Ben müesseseme yalnız evli adam-
ları alırım. Mutlak itaat isterim de .. . 
~-........................ ..._... ................. __ 

Acı mü 
- Kocam denize düştü. 
- Vah vah .. 
- Ben de çok acıdım, dönüş biletleri 

de onda idi. 
,.,.,.,., 

Yirmi ıeaı eneı 
Kadına sord'ular: 
- Kaç yaşındasınız? 
- Yirmi! 
Tekrar sordular: 
- Yirmi sene evvel kaç ya§ında idi

lliı? 

Ne oldu 'l 
- Evlendiğimiz zaman kocam çok a

şağı bir işde idi, sonra birden bire yük
seldi? 

- Eskiden ne idi, sonra ne oldu'? 
- Eskiden pedikür yapardı, şimdi saç 

kıvırıyor . 

. Fena olmuş 
- Kocacığım, hani dün bir mağazanın 

vitrininde bir şapka görmüştük ya! 
- Görmüştük, ne olacak? 
- Onu oradan almışlar. 
- İyi olmuş. 
- Ama alan benim! 
- ????? 

Domino meraklm, domino meraklısı 
dostlarına ziyafet. veriyor. 

rum. 
berbe - Satıcı kız sordu: 

- Kendiniz için mi? 

- Karı.m spora merak sa1·dı saralı. 
işte ben de bu haldeyim! -.. ...... _ .. _______ ........... -..... ____ _ 

&ır11un ıaau 

Avukat yalnızdı. Zayıf, çelimsiz bir 
adam, çekine çekine kapıyı açtı .. Avuka
tın yazıhanesine girdi: 

- Bay avukat, bir kasa soymuş hırsı·· 
zı müdafaa eder misiniz? 

- Bunu bir gün evvel de sormuştunuz, 
evet; demiştim. 

- Sözünüzde durup durmadığınızı an-

lamak istiyorum da.. . Ben ka

sayı sizden söz aldıktan sonra soy

dum! 
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''B k. · 7 en ımım.,, 

Willy Fritsch hayatım anlatıyor: 
On iki delikanlı arasında zarif gülmek 
müsabakasını kazanınca angaje edildim 
Meşhur Alman san'atkarı Willy Fritsch 

en ziyade sevilen san'atkarlardan biri
dir. 

Sinema hay~tına ne suretle atıldığı hak
kında her gün kendisine sorulan suallere 
toptan cevab olmak üzere bir Alman mec 
muasında c:Bcn Kimim?> adında bir ma
kale neşretmıştir. 

Bu enteresan yazıyı aynen nakleyliyo
ruz: 

·Almanyada Kattovitz şehrinde doğ
dum. Tahsilimi ikmal eyledikten sonra 
babam beni Berlin'deki meşhur Sie
mens fabrikalarına makinist olarak yaz
dırdı. Maksadı; tiyatro san'atkarı olmak 
hakkında ötedenberi beslemekte oldu
gum fikri ortadan kaldırmaktı. 

Makinistliğe devama başladım. İyi ça-
1 ıştım. San'atimde cidden muvaffak olu
yordum. Fakat her şeye rağmen aktör ol
maktan da bir türlü vazgeçemiyordum. 
Aklım hep tiyatroda idi. Boş zamanla
rımda tiyatro piyesleri okurdum. Beğen
diğim bir şahsı kendimde yaşatmağa yel
tenirdim. 

Nihayet günün birinde iş olacağına 
vardı. 

Bir akşam bir piyes seyrctmeğe gitmiş
tim. Oyun üzerimde o kadar derin bir te
sir yaptı ki hemen tiyatro müdürünü gör 
düm. Beni kumpanyasına almasını rica 
ettim. Tam bir san'atkar olan müdür be
ni bir süzdü. Sonra ricanu kabul eyledi. 
Evvt•Ia figüranlık yapacaktım. Bu arada 
Siemens fabrikalarını terkeyledim. 

Bir taraftan figüranlık yaparken diğer 
taraftan da küçük rolleri ezberliyordum. 
Bir gece kumpanyamız Hamlet'i temsil 
ediyordu. Küçük rollerden birini yapan 
aktörün biri hastalanmıştı. Müdür rolü 

bana teklif etti. Memnuniyetle kabul et
tim. Rolü o kadar binimsiyerek oynamı
şım ki bir müddet sonra Berlinde cAlman 
Tiyatrosu> ndan çağırdılar. Gittim, bana 
iyi bir mukavele teklif ediyorlardı. Tabii 
kabul ettim. 

Aradan birkaç ay geçmişti. Bremen
den daha müsaid bir teklif aldım. Onu 
tercihen kabul ettim. Bu kumpanyada 
hayli kaldım. İstikbalimden emindim. 

Günün birinde bir haber aldım: 

Zamanın tanınmış rejisörlerinden olan 
Danimarkalı Benjamin Christens yakın
da çevirecek olduğu cMeçhul Kadın> fil
mi için bilhassa zarif bir surette gülen 
genç bir san'atkar arıyordu. 

Hemen müracaat ettim. Benimle bir
likte on iki delikanlı daha müracaat et
mişti. Bir müsabaka yapılması kararlaş
tırıldı. Ben kazandım. Sevincimden ne 
yapacağımı bilmiyordum. 

Willy Fritsch 

O vakittenberidir ki şansım daima ba
n. yardım etti. Her taraftan çağırılıyo

ru. n. 
:Een de her gün daha iyi oynamak, O· 

yun ımu fazla beğendirmek için gayret 
ediyJrum.> 

W;lly Fritsch'in yazısı burada bitmiş
tir. Bu genç ve yakışıklı Alman san'atka
rı, mrnsub bulunduğu kumpanyay=ı can-

dan merbut bulunduğundan başka mem
leketlc.-den, hatta Hollywood'dan vaki o
lan tekliflere aldırmamaktadır. 

En çok sevdiği ve her vakit birlikte 
film çevirmek istediği san'atkar Lilian 
Harvey'dir. 

Geçenlerde Lilian Harvey ile çevirmi~ 
olduğu c Yedi Tokah filmi, birlikte çe
.virdikleri on birinci filmdir. 

Willy Fritsch son günlerde .\'reit um 
den Knaben Jo> adındaki filmi bitirmiş
tir. Bu filmde fevkalade muvaffak oldu
ğu söylenmektedir. 

Willy şimdi büyük bir film çevirmek 
üzere hazırlanmaktadır. Bu filmin ismi: 
cGewitterflug ZU Claudia> dır. FHmde 
bir tayyare kumandanı rolünü yapacak
tır. Bu rol Willy Fritsch'in ağır başlı v~ 
ciddi rollerinden biridir. 

Tino Rossi de Hollywooda 
gidiyor 

Meşhur İtalyan tenörü Tino Rossi 
Ho11,ywood'a hareket etmek üzeredir. 
Rossi beş sene için bir konturat imza
lamıştır. Orada her sene iki film çevi
recek ve her akşam radyoda şarkı söy 
liyecektir. 

Yüzme dersi alan sinema artistleri 

.!lollyw?od'daki artistlerin yüzme bil meleri de şarttır. :i'ukarıcıa gördüğünüz 
guzel artıstler bunun için eskiden olimpi yad yüzme şampiyonu olup ııimdi işi 
artistliğe döken Larry Crabbe'den ders almaktadırlar. 
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iş yerlerindeki iş şartlan ve -işçiler 1 RA ov o 1 
Dahili talimatnamelerin ihtiva etmesi lazım gelen esaslar 

(Dünkü nüshadan mabad) ilaçlar ve saire gibi tıbbi tedbirlerle tşolnin 
12 _ Gün saat hatta, ay veya başka bir za- eve aııesı efradınıru müeasese tarafından 

.. 1 - ' - ' ve,,. •· mlkdan. üze tedavi edilmesi yolunda tatbik olunan usul-man o çusu ve parça ,, - ..., • 1 r1n österilmesl. 
rlnden ücre~ hesaplanan qlerln ve qçı gu- e 23 ..: Sağlık koruma ve 1§ emniyeti bakı
ruplarının gosterllmesl. 

BugUnkU program 
. ....... H Byluı 1937 Peqembe 

İSTANBUL 
Öfle nepiyatı: 
1uo: Pilkla Türt mu.st.tlal. 12.so: 

dla, ıs,o~ Muhteııı pllk lle§rlyau. 13 _ İşçller parça veya iş mlkdan üzerin- mından aşağıdaki noktalarda i§Çllerln rla -
den ücret nldıklan takdirde, parça veya iş yet etmeye mecbur oldukları şart ve usullerin Akfam neşrb-ah: 
mlkdanna göre ücret.1 hesaplama usullerlle tesbitl. 18.30: PlA.kla daıu muslk1s1. 19.30: Bpor 
bu hesaplo.nn işçi ta.rafından da tetkiki ne- Yangından koruma, il yerlerinin ve 1şçlle- musahabeleri: Eşref ŞefiJc tarafından. 20: 
tlceslnde vaki olacak !Uraz üzerine yapıla- rln temizliği, 1§ elbisesi ve işçin~~ -~~~lana-
cak muamelenin taylnl. cağı korunma eşyası ckorunma gozluğu, hu- CelAI ve arkadaştan tarafından Türk mual-

14 _ Türlü işlere ve işçi guruplanna vert- susı eldiven, ayakkabı T.8. glbb klsi ve hallı:: şarkılan. 20.30: Ömer Rıza ta-
lecek asgari ücretlerle tecrübe devrelerine Maklne, alft.t ve iptıdal maddelerin kulla- rafından arabca söyleT. 20.45: Suzan ve ar-
ait asgari ücreUertn tasrlhL nılmnsı, noksnnların ve hasann blldlrtlmesi, kadaşları tarafından Türk mus1k:lsl ve halk 

. ı 1 d b l ld k tehlikeli yerlere girme ve oralarda bulunma •arkıları (saat •yan) 2115• Orkestra "215· 15 - Işç gurup arın ıın azı arının a ı - v , «> • • • • • • • 

ları ücretten başkaca yemeleri, içmeleri ve şartları.. Ajans ve borsa haberleri. 22.30: PlAkla aolo-
24 - Iş inzibatının bllbassa aşağıdakl hu. Iar opera ve operet parçalan 

yatmaları gibi znrurl lhtlyaçlannın da tat- suslarda temin edilmesi, İş saatlerine rla - • 
mln edllmesi usul ittihaz edllmlş olduğu tak- yet, işçllerin giriş ve çıkışlarını kontrol, işçi- -----
dırde, verilecek istihlak maddelerlnln ve yatı ıerln muvakkaten ve beklenmlyen blr sebeple ~-n•••••••••••• .. 
şarUım~n ayrı ayrı tasrihi. tş yerinden ayrılmaları, l§çlnln çalışma ycri-

16 - Iş kıınununun 19 uncu_ mad~esi mu- ni muvııkkııten terketmesi ve iş yerinin dl
clbincc işçi ücreUerlnin, her gun mu, ha~ta- ğer kısımlarına girmesi, mecbur! dinlenme
dıı bir mJ, lkl haftada bir mJ veya, ayda n- lerde işçinin bulunacağı yer, iş esnasında 
yn mı, tesviye edlldlğinln ve hangi g~.n ve yemek ve içmek, işçinin ~irleri ve arkado.ş
saatlerde ve iş yerinin hangi kısmında oden- larlle münasebetlerinde riayet edeceği mu-
diğlnln tasrihi. .,,..,., ,., 

11 
amele tarzları ve işçi olmıyanların iş yerine 

Asıl iş yez: dışında ç~n ~ç er varsa, glrebilmclert şartıo.rı. 
ücretlerinin ödeneceği yer, gün ve saatleri - 25 _ İşçinin doğrudan doğruya bağlı bu-
nla ayn~a bildirilmesi. ıunduğu lımlrlerln gösterllmesl, müessesede-

17 - Işçinin, aldığı ücretin ne suretle he- k1 A.mlrler arasında derece sırası, bu flmlr
saplandığını anlıyabllmesi 1çln gerekli usu- lerin hak ve vazifeleri ve işçilerin cillek ve 
lün cıpusula vermek veya işçinin yanında bu şlk~yetlerlni ne yolda blldlreceklerinin tayini 
ltman deftere bu hesapları yaznıalı:: gtbı. 26 _ iş kanununun ao uncu maddesi hü
\'C bu hesabın işçi tarafından da tetkiki ne- klhnlerlne uygun şekilde alınacak para ce
tlceslnde vAkl olncak itiraz üzerine yapıla - zalannın ne gibi sebeplerle ve ne hallerde 
cak muamelenin tesbltl. tahakkuk ve tahsil ettlrlleceğlnln tesbltl, bu 

18 - İşçinin, borçlar kanununun 327 inci cezalardan toplanan paranın sarfedlleblle
mnddesine göre avans alması ve bunu öde. ceği yerin ve bu cezaya karşı işçi tuafından 
mcsl şar.tlannın tesblti. vW olacak iUraz ilzerlne yapılacak muame-

19 - Işçi ücretlerinden :tefıılet akçesi le- lı:nin tasrihi. 
yahut işçi lehine müessesece kanuni mecbu- İhtar ı _ Yukarda yazılı noktalardan 
riyct haricinde temin edilen hlzme~ ve mu- maada iş veren i~ kanunu ile bunıı müteferri 
nvenetler kaf'Şllığı gibi sebeplerle veyahut nizamname talimat genel emirlerin 
1ş kanununun 22 inci maddesi hükmüne tcv- ve iş hayabna müteallik sair merl mevzua
fikıın yapılan kesinti mikdnrının tayini. tın hükümlerine muhalif olmamak ve bu 

Bu kesintilerin tahsil veya !adesi usul!le mevzuattaki hükümlerin netice veya. icap
bunlann işçl tarııfındo.n da tetkiki netice - lıınnın tekrarı mahiyetinde bulunmamak 
sinde vaki olnca.k itiraz üzerine yapılo.c:ı.k şartlle kendi iş yerl için bazı hususi şartlan 
muamelenin tesblti. varsa bunları da dahlll tallmo.tnamestne 1-

20 - İş veren, iş kanununun 13 üncü mnd- ın.ve etmekle mükelleftir. 
deslle işçi lehine temin edilmiş olan mühlet ihtar z - Bu resmi tebllğln neşrinde işle. 
ve tazminat mlkdarlnrındnn daha iyi .§art - mekte olan ve iş kanununun şumulüne dahll 
ları işçilerine tatbik etmek isterse, bu usul bulunan ış yerlerine alt olarak tanzim edl
' e ş:ı.rtıarın tasrihi. lecek dahlli talimatnamelerin, iş verenler ta-
21 - İşçinin kendlslne alt olup 1şl görmek rafından 2 ay içinde llglll dş dairesi bolge 
için getirmeye mecbur olduğu :ıllıt, edevat llmlrUğiııne tas lk edllmek üzere tevdi edll
ve hayvanlar gibi vasıtaların tayini ve işçi- mesl mecburidir. 
nln bu hususta lş kanununun 28 inci madde- İhtar 3 - İşbu resmt tebliğin 1-2-3-8-10-
slne göre hakkı olan tazminatı alması yo- 11-13-18-20-21-22 ve 25 numaralarınd:ı. yazı
lunun gösterilmesi. ıı husulann yirmi veya dııhıı. az sayıda işçi 

22 - İlk sıhht imdat, müessese doktoru çalıştıran iş yerlerine alt dahlll tallmatna -
taro.fında'n bakılma, hastaneye kaldırılma, melerde gösterilmesine lüzum yoktur. 
_.. _ ___...._ . ·- ..__ ... ·-· ·---·--·-·-··---· ... ._._...._._.. . .-...-.... ... __..... ................. 

l ______ ı_sıa_n_hu_ı_v_ak_ıı_ı~ __ D_ir_ek_ıö_rı_uo_u_n_an_ıa_n __ ~-~~ 
Muhammen 

Aylığı 
Lira K. 

Semtimeşbur ve mahallesi Cudde veya sokağı No. sı Cinsi 

Uzunçarşı, Samanviranl· Uıunçarşı caaddesi. 30 Kllidhanında 
evvel. dllkk4o. 
Çar .. ı'da. Gelincik. 28,30 İki dUkkaıt. 
Çakmakçılar'da Yalidehanı. Üstkatta. 39 Oda. 
Çnkmakçılar'da Validehanı. Oslkatta. 35 • 
Bahçekapı, Şeybmehmedgeyln.nı, Hidayet camii Tn.şmerdiven 

içinde. alb. 
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Aksaray, Çakırağa. Davudpaşa C. 12-14 Arsa. 2 60 
Yukarıda yazılı mahaller 938 senesi Mayıs nihayetine kadar kiraya veril

mek üzere arttırmaları uzatılmıştır. İstekliler 20 EyHH 937 Pazartesi günü saat 

15 e kadar pey paralarile beraber ÇenberlitaŞta İstanbul Vakıflar Başmüdürlü-
ğünde Vakıl Akarlar kalemine gelmeleri. (6221) 
~ ................................................... .. 

Türk Hava ({urumu 

-·vuK PiY GO 
6. cı keşide 

Buyuk ikramiye: 

11 / Blrlnclteşrln / 1937 dedir. 

200.00 liradır ... 
Bundan başka: 40.000, 25.000, 20.000 15.000, 10.000 Liralık 

ikramiyelerle (2CO.OOO ve 50.000) liralık iki adet mükafat vardır •• 

DlKKA T: 
Bilet alan herkes 7 Birinciteşrin 937 günO aktamına kadar biletini 

değİftirınq bulunmalıdır. Bu tarihten soma bilet üzerindeki hakkı 
sakıt olur. 

lstanbul Liman Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma 
Komisyonundan : 

Fare itlafı ameliyesinde kullanılmak üzere 50 ton çubuk kükürd kapalı zarf 
usuliyle satın alınacaktır. 

A - Kükürdün tahmin bedeli kilosu20 kuruştan on bin liradır. 

B - Kükürdün şartnamesi İstanbul Limanı sahil sıhhiye merkezi levazımın
dan parasız alınır. 

c _Eksiltme 21 Eylfıl 937 Salı günü saat on beşte Galatada Kara Mustafa
p3şa sokağında mezkiır merkez satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

D _ Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacağından isteklilerin mühürlü tek
lif mektuplarını eksiltmeden bir saat evvel komisyona vermeleri şarttır. 

E _ Muvakkat teminat parası yedi yüz elli liradır. 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARIBt ı 1863 

Berma7es1: ıt,eoo,ooo İngll1.I llraa 

Türk.iyenin başlıca oehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyalleri 
vardır. 

Her turlu banka muamelef eri 
yapar. 

Yeni tarzda 
Fevkalade 
Bir Pudra 

BULDUM. 
Şayanı hayret yeni bir usul sayesin -

de istihzar edilen bu pudra, o kadar ha
fiftir ki havada uçar. O derece incedir 
ki yüzde gayrimer'i durur ve yüzü ince 
bir güzellik tabakasile kaplar. Hiç bir 
kimse sehhar güzelliğinizin tabii olmadı
ğını iddia edemez. Hemen bugün yeni 
chavalandırılmış• Tokalon pudrasını tec
rübe ediniz. Evde veya yazıhanenizde 
bütün gün çalışınız. Yüzünüzde hiç bir 
parlaklık eseri gözükmiyecektir. Bütiln 
gece dans ediniz, teniniz daima taze ve 
sevimli kalacaktır. Teninize cazib ve de
vamlı bir güzellik vermek istiyorsanız 
yeni chavalandırılmış> Tokalon pudra -
sını kullanınız. 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Tiirkiyedeki Şabeleri: 

İSTANBUL (Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yanani.tanclaki Şubeleri : 

SELANİK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasalar servisi 

J 

t.i:'\. 
~ ...... ~ 
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Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör
ltlğünden: 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat EnstitüsünUn Ziraat, Baytar Fakültesine, kıs 
ve erkek ve orman fakültesine yalnız erkek parasız yaWı, paralı yatılı ve yatı· 
sız talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için aşağıdaki şartlara uymak g .. 
reklidir. 

1 - Türk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihanını vererek ba • 
kaloryasını yapmış veya lise olgunluk diplomasını almış bulunmak lAzımdır. 

(Bakaloryasını yapmamış veya olgunluk diplomasını almamış olanlar enstitüye 
alınamaz). 

2 - İstanbul üniversitesinin fen fakültesinden .naklen gelecek olanlar orada 
okuduktan sömstrlerden muvaffak olmuşlarsa, ikisi kabul edilerek Baytar, Zl· 
raat ve Orman Fakültesınin üçüncü sömestrlerine alınırlar. Ancak Baytnt 
Fakültesine girenlerin bu fakültenin birinci ve ikinci sömestrlerinde okunnıı 
Anatomi dersine de ayrıca devam etmeleri ve Ziraat fakültesine girenlerin zi • 
raat stajını yapmaları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı, ve 25 den yukan olmaz. 
Nehari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gösterdiği beden kabiliyeti 
ve sağlamlıkları hakkında tam teşekküllü bir hasta evi kurulunun raporu la • 
zımdır. Bu raporlarda talebenin her türlü askeri hizmete kabiliyeti olduğıı 
ayrıca tasrih edilecektir. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve sağlamlık mt1a• 
yenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdiği beden kabiliyetini göstel"' 
miyenlerin enstitüden illşiği kesilir. 

6 - Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankarada Orman Çifliğinde 10 ay staJ 
görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince talebeye 30 lira aylık verilir. Yata
cak çiftlikte parasız sağlanır. (Stajyer talebenin yemesi ve içmesi de enstitüce 
sağlandığı takdirde kendilerine bu 30 lira verilmez). 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde her ne sebeple 
olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini bırakanlardan veya cezaen çı
karılanlardan hükumetçe yapılan masrafları ödiyecekleri hakkında verilecek 
nümuneye göre noterlikten tasdikli bir kefaletname alınır. 

8 - Enstitüye girmek isüyenler yukanda yazılı rapordan başka nüfus kağ1• 
dını, aşı kAğıdını, polis veya uraylardan alacakları özgidim kAğıdını, orta ve 
liselerde görmiif olduklan süel dersler hakkındaki ehliyetnameleri iliştirilerek 
el yazılarile yazacakları pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafile birlikte 
doğruca Ankara'da Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğüne baş vururlar. Talip • 
ler dllekçelerinde hangi fakülteye kaydolunmak istediklerini bildirmelidirler. 
Aksi takdirde dilekçeler hakkında bir muamele yapılmaz. 

9 - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamış olan ve 8 inci maddede yazılı 

kılğıtlarm ilişik olmadığı dilekçeler gelmemiş sayılır. Ve bunlar hakkında hi9 
bir muamele yapılmaz. 

10 - Birinci ve sek!zinci maddede yazılı vesikalarla vaktinde baş vuranla• 
arasından pek iyi ve iyi dereceli olanlar tercih edilir. 

Kabul edilecek talebe diploma derecesine ve baş vurma tarihlerine göre seçi
lirler. Kadro dolmadığı takdirde orta dereceliler de baş wrma sırasına gör• 
alınabilirler. Ayni şerait altında liseden fon kısmından çıkacaklar tercih olunut• 

11 - Cevap istiyenler ayrıca pul göndermelidirler; 

12 - Baş vurma zamanı ağustosun birinci gününden Eylıilün 30 uncu günil 
akşamına kadardır. Bundan sonrakı başvurmalar kabul edilmez. 

(4643) (2298) 

1 .... __ in_h_i_sa_r_Ia_r_Ü_-.-M-u-·· d-ur-·· -lu-.. g-" u-.. n_d_e_n_: __ I 
I - Kapalı zarfla eksiltmeye konmuş olan Kayseride inşa edilecek karabarut, 

dinamit, kapsül, tecrid depolarile bekçi kulübesi inşası ve etrafının tel örgülerl• 
muhafazası işleri için teklif edilen bedel haddi layikta görülmediğinden pazar· 
Iıkla yaptırılması kararlaştırılmıştır . 

II - Pazarlık 23/IX/1937 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 15 de Kaba .. 
taşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Keşif bedeli (11937,06) lira ve muvakkat teminat (895,35) liradır. 

IV - Şartname, keş.ifname ve sair eksiltme evrakı (60) kur~ mukabitind• 
her gün İnhisarlar ~aat şubesinden alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para .. 
sile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (5976) . 

~ 

ı _ Şartname ve niimuncsine tevfikan tütün denkleri için cl25,000> adet beyas 
çul cbaşı bağlı> pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık, 20/JX/937 tarihine rastlıyen Pazartesi günü saat 16 da Kaba .. 
ta§ta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para .. 

larile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilim olunur. c5703> 
F _ Eksiltmeye girecek olanlar 937 senesi Ticaret Odası vesikalarını ibraza 

mecburdurlnr. 
G _ Eksiltmeye girecek olanların saat on dörde kadar teminat paralarım 

merkezimiz veznesine yntırıp makbuzlarını almaları Hizımdır. Aksi takdirde ek· 

ökaUrenlere ve 
göOU• nezlelerine KATRAN BAKKI EKRE!d 

siltmeye giremezler. c5860· 



r. _a._o lf P O'B TA 

Çılgın dünyanın Tarih kurullagı 
Hazırlıkları Anlaşmayı Başvekil 

müdafaa edecek bugünkü 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

çılgın vaziyeti karşısında dehşe~e kapıl
maktan kendini alamamaktadır. 

Denizaltı gemileri Akdenizi basarak, 
haber bile vermeden Rus, İngiliz, Fran
sız ve İspanyol gemilerini batırıyorlar. 
Barbarlık ayak satıcıları, eski meta

larını, bu sefer başka yollardan yürüye
rek, bir kere daha ortaya sürüyorlar. 

* İngiliz bayrağı, karada veya denizde 
bir himaye sembolü olmaktan çıktı. İn
giliz gemileri Akdeniz sularında tecavü· 
ze uğradı 1 bazıları müsadere edildi, ba -
zıları hasara uğradı, bir çokları da ha -
tırıldı. 

Şarkta, üzerinde bir İngiliz bayrağı 
bulunan bir otomobile ile Çin sokakla -
rında giden bir sefiri bir Japon tayya -
resi makinelitüfek hücumile ağırca ya -
raladı. Japonya hükumeti, İngiltereye 
verdiği, cevabı özür ve tazminat diye 
telakki etti. 

Bir Japon zırhlısı, bir Çin vapurunu ba
tırmak için Hongkong'daki İngiliz haki
miyeti altındaki sulara girdi. 

* Dünyadaki iki en büyük demokrasi J a-
ponyaya gayet nazikane yazılmış notalar 
ve yahut ta Çin ile Japonyaya birbirle • 
rini sevmeleri için konferanslar verecek
leri yerde, bu işle bilfiil uğraşmayı dü -
şünseler daha iyi ederler. 

* Çinin. Japon ahtapotu tarafmdan bo -
ğazlanması ameliyesi, korkunç bir sür'at
le ilerlemektedir. Şimali Çinin altı eya
leti bugün bilfiil Japon imparatorluğu

nun bir kısmını teşkil etmektedir. 
70 milyon nüfuslu Japon imparatorlu

ğu, bugün gayet canlı, 300 milyon Çin 
ve Japondan mürekkep bir imparator -
luk halini almış bulunuyor. Bunlar, azim
li ve haris bir askeri otokrasi tarafından 
idare edilmekte ve tahakküm altında bu
lundurulmaktadır. Japonya, şimdi şimal 
eyaletlerinin altıncısı Şansiyi istila et
rniş bulunmaktadır. 

Acaba, bu muazzam, devasa zaferi ile 
memnun kalacak mıdır, dersiniz? Görü
nü~ hiç te öyle değil ... 

• • 
vazıyetı 

(Bqumıfı ı inci sayfada) 
kilabını büyük bir hayranlık ve alaka 
ile takib etmekteyim. Ben kendimi daima 
bir talebe sayıyorum. Tarih Kurultayında 
yenilikler göreceğime hiç şüphem yok
tur. 

İlk defa on sene evvel tekrar İstanbu
la gelerek, kütüphanelerde tetkikat yap
tım. 1933 senesinde ikinci defa geldim 
ve Halkevinde bir konferans verdim. 

Ankara, J 5 (AA) - Nyon'da imza edilmiş olan anlaşmanın tasdikine 
mütedair kanunu Büyük Milıet Meclisinde bizzat Başvekil İsmet İnönü 

müdafaa edeceği cihetle Cemiyeti Akvam asamblesinde Türkiyeyi temsil 
etmekte bulunan Hariciye Vek;li Doktor Tevfik Rüştü Aras'ın Ankaraya 
gelmesine lüzum kalmamış olduğunu Anadolu ajansı haber almıştır. 

I J-:;;. İstanbul kütüph.-nelerinde yaptığım 
tetkikat esnasında çok mühim eserlere 
tesadüf ettim. 

Büyük Çiçeron'un meşhur eserlerin • 
den ihtiyarlığı anlatan (Desenetutte) 
adlı kitabı Venedikliler tarafından türk
çeye tercüme edilerek, Kanuni Süley -
mana takdim edilmişti. Bu eseri Nuru -
osmaniye kütüphanesinde gördüm ve 
muharriri bulunduğum Yeni Şark İtal
yan mecmuasında buna dair bir etüd yaz

Hükumet, Akdenizdeki vaziyete dair 
mecliste beyanatta bulunacak 

dım. 

( Baştarajı 1 inci ıayfada) 

ve hükfunetin, göndererek gelen ev!'ak 
cedveline alınan, layiha hairciye encü
menine havale edi1eI"ek birinci celseve 
son verilecektir. · 

Kurultayda arzedeceğim komünikas -
yona gelince, cTürk Tarihi için İtalyan 

Japonyanın Çinde ne yapmak istediğini arşiv ve kütüphanelerindekı mehezler> e 

Encümen derhal toplanarak mukave
leyi tetkik edecek ve bu hususta hari
ciye vekaleti vekilinin vereceği izahatı 

dinliyecektir... Encümen bundan sonra 
mazbatasını ha~iıyarak umumi heye
te takdim edecek ve meclis ikinci cel· 
sesinde mukaveleyi müzakereye baş!ı
yacaktrr. 

gösteren harita dair bir etüd olacaktır. 

lu düşüncelerin hadıselerin tekevvünü 
iie kolaylıkla tekz!b edıleccği muhak
kaktır. Japonlar, h nikıı!ade bedeni 
imvvete malik, sabit fikirli, aynı zaman 
c~a gayet ateşli va ~ansever bi!" millet-
~· .ır. 

Binaenaleyh, devietlerin, bilhassa İn
giltere, Amerik~·nın bir Japon zafe
rinin, kendi hayati ml'ııf ,rn.t!crıni halel
dar edeceğini göz ön.in .len uza:< tutma

Yapacağım bu komünikasyon biblio • 
grafi mahiyetinde .olacağından, fayda 
temin edeceğini zannediyorum.> 

Diğer ecnebi ilimler 
Tarih Kurultayına iştirak etmek üze

re İstanbula geleceklerini bildirmiş olu 
diğer ecnebi ilimler şunlardır: Marina -
tos (Yunan), Hartman (Alman), Hanja, 
Menghin ve Flor (Avusturyalı), Persson 
(İsveçli), Kont Zişi ve Moravçik (Ma -
car), Peşevorski (Leh). Bunlaıdan baska 

Bu münasebetle hükfunet meclis kür
süsünden Akdeniz vaziyetini ve bu mu
kavelenin ifade ettiği mana ve kıymdi 
tasrih eden beyanatta bulunacaktır. 

Tasdik muamelesinin cumartesi top
lantısında tamamlanacağı anlaşılmak

tadır. 

d. y b :ı: Meclis binasında 

* 
ıger azı profesörlerin de gelmesi muh-

temeldir. Me<jlism toplanm1ya davetS dolayı-

maları lazımdır. 

Eğer Tokyonurı. plföı· muvaffak ola- sile bugün meclis binasında hummalı 
Profesör Pittard 

c:ak olursa, o zaman b'.r iki ser..r~ iç!n-:le, Prof. Pittard, refikası ve asistanı dün bir faaliyet göze çarpmakta idi. Bura-
Pasifik sahillerinde, .ı;oo m!iyon nüfus- Türk Tarih K b k f ' da bulunan meb'uslar meclise gelerek 
1 h t b . . t 1 v urumu as aş anı pro e- k "d .. .. 1 ~ 1 d . 
u şayanı ayrP ı:· ur.para or ugun so"r Bayan Af ı· h ~ . f' . 1 k on or goruşme er~ yapmış ar ıı. e ın ususı mısa ırı o ara . .. · 
kuruluşuna ~ahid olacağız. ögyle yeme;;.;nı· Fi d . 1 dir Toplantı haberı dun gece yurdun her 

O k't A ., th "k~ ı:;ı orya a yemış er · t fına ldıy d t .. va ı merıırn, su ve su ununu Gece ise p f P"tta d .1 . K ara yayı gm an cumar es. gu-
d h ı tl t hd.d d b" ,. .1 k ro . ı r ve aı esı, urum .. 1. . b'" .. k b" k . tl a a mvve e e _ ı e an :ram:. ar- tarafından b" . af" 1 . y 1 nu mec ısın uyu ır e serıye e açı-
şısında kalacaktır. magya m ecndile.

1 
ı mıskaırd erı agır af- labileceği muhakkak addediimektedir. 

. ernur e en ar asımız pro . C ·· ·· İst b ld k lk k 
.• Ingılt:reye gelir..cc: Muvakkat bir sü- Ercümend Ekremle birlikte. yemekle- t -~ah gunui an] u ·ı~n -da., acak 
kuna ragmen Hirdistandlki g~~:cs' he- r·n· Ta b d k" T k tli 1. d ren.ıere usus vagon ar 1 ave e hece -' • · • ı ı ra ya a ı o a yan ote •n e . 
nüz bitmiş değıldir, hatta artmaktadır ~emi§lerdir. · tır. . . . • . .. • • . • 
da ... Kendi imµarato:ı::u.~ı.mdan namü- 'l'ürklerin heyet ilmine yardımlan Dahiliye Vekıhnm mühlm ~~ tanm~~ 
tenahi askeri menbalanle ır.ücchhez u k 15 (AA , C v f. Ankara 15 (A.A.) - Dahıhye Vekılı 

şa , . '/ - ogra ı ve man- c H p t· · ı kr t · B Ş"k ·· 
daha mütecanis daha büyük b:.r kuv- vat'k t tk'k t . . U k' 1 . ve . . ar ısı gene se e erı . u ru 

· . ı e ı a ıçın şa a ge mış olan K • ·· f · ı · 
vet, Asyadaki domınvo:ı.arına te..:a\'ÜZ rasath 1 di kt·· .. B F . T . aya, Umumı mu ettış ere, valılere, kaza . . ane er re oru . atın arıh ka k 1 v d k. "ft · · ·· 
ederse Ingiltere ne yapacak·! .. Alacnğı Kurultayın.da Türklerin heyet, ilmine ym_a _am arına aşagı a ı 1.-dnumı gon· 
tedbirler ne olacakt~r?.. çok eski zamanlardanberi yapt kl dermıştır: 

• • • • .• 1 arı ı - Türkiye Cuınhurreisi Atatürkün 
Başvekil ve Veki:ler geliyor bızmetıere aıd tezını muaafaa etmek u- yükse. k t bli~ı . .kin . ddeded' 

zere İstanbula gidecektir. e 15 en ı cı ma ı~. 

mukaveleyi tetkik ve tasdik etmek i.ıze· 
re Türkiye Büyük Millet Meclisini 
18/9/1937 cumartesi günü saat 14 de iç .. 
timaa davet ediyorum. Türkiye Reisi • 
cumhuru K. Atatürk.> 

3 - Bu tebliğ Anadolu ajansı ile neşil: 
ve tamim edilmiştir. 

4 - Bu tebliği alır almaz !?linizde ve 
emrinizde bulunan resmi ve hususi her 
vasıta ile keyfiyetin vilayetinizde bulu • 
nan saylavların bizzat ve şahsan iblağını 
ve sayın saylavların o gün içtimada bu
lunabilmelerini temin edecek bilcümle 
vesaitin emirlerine ihzar edilmesini ve 
hazır bulundurulmasını rica ederim. 

5 - İşbu emri aldığınızı, hükümlerini 
ifa ettiğinizi ve hangi saylav arkadaşla
ra tcbliğatta bulundunuz ise bunların ad
larını, telgrafla makine başında bana bil· 
dirrnenizi dilerim. 

6 - Müfettişi umumilerc, bütün vali· 
lere tebliğ edilmiştir. 

7 - İşin müstaceliyctine binaen ve 
ihtiyaten bu tebliğin bir sureti bütün 
kaymakamlara da verilmiştir. 

Dahiliye Vekili C. H. P. Genel 
sekreteri Ş. Kaya 

İstanbuldaki meb 'uslar gidiyorlar 
Reisicumhur Atatürkün Nyonda deV' • 

!etlerle yaptığımız Akdeniz meseleleri -. 
ne ait mukaveleyi tetkik ve tasdik et • 
mek üzere Büyük Millet Meclisini cu • 
martesi günü içtimaa davet etmesi üze -
rine İstanbulda bulunan meb'uslar dün 
akşamdan itibaren, içtimada bulunmak 
üzere Ankaraya hareket etmeğe başla 
mışlardır. 

Atatürk 
Atatürkün de bu akşam V"?ya yarın ak

şam Ankarayı teşrif etmeleri muhtemel· 
dir. 

Japonya yalnız Amoy gibi cenubi Çin 
limanlarını bombardıman etmek veya 
bomba atmakla kalmamış, oralarda he -
ınen hava üsleri kurmuş, ayni zamanda 
Hongkongun yakinile Kanton nehrinin 
ağzına asker çıkarmıştır. Bundan mak
sat ta, daha şimdiden Japon bomba tay
yarelerinin hedefini teşkil eden Kanton 
yarı müstakil hükumetini sindirip elde 
etmektir. 

Ankara 15 (Hususi) - Pazartesi top
lanacak olan Tarih Kurultayında buhın
mak üzere Başvekil, vekiller, meb'uslar 
cumartesi ve pazar akşamlan İstanbula 
hareket edeceklerdir. 

B F t . Kurulta b"ttikt 2 - cNyonda devletlerle yaptıgımız . a ın y ı en sonra ra-
sathaneden kendisine iltihak edecek --------... ·-'iml--------
yardımcılarla birlikte tekrar uşak'a dö- Japonlardan şı·kaA yet 
nerek tetkikatına devam edecektir. 

* 
Fransız frangı yeniden 
Dilşmeğe başladı 

~:::.: :::,~;:,6:' eden Çinli asamblede 
Bütün bu hadir.eJer yalnız bir ;eyi i

fade eder, o da ~udur: Japonya bütün 
Çini boyunduruk altıııa almak için son 
ve muazzam bir gayretle çaltşmakıa1 
dır. 

(B4§tarafı 1 inci sayfada) 
frank olarak muamele görmüştür. İki 
gündür frank biraz yükselmiş ve ev
velki akşam bir İngiliz mukabili 138,5 7 
de kapanmıştı. Dün sabah Londra bor
sasında bir sterlin mukabili frank 
138, 79 da açılmı~t:r. Müteakiben bir 
İngiliz lirası mukabil: 141 ,3,75 frank 
i.i.zerinden, daha sonra da 142,93, 
143,37 - 144,50 ve akşama doğru 144,75 
frank üzerinden muamele görmüş ve 
bu son rakamla kapanmıştır. Bu su

Paris 15 - Hüktimetçilerin elindeki İs. d J k l d 
panyanm eski şefi B. Lugo Caballero, sa ece a iŞ an 1 
Matin gazetesine beyanatta bulunarak 
ezcümle demiştir ki: 
İspanyanın dosUarmdan maddi bir 

yardım istemeğe geldim. Fransa ile in .. 
giltere, ademi müdahaleyi yeni bir nok
tai nazardan derpiş etmeJidirler. 

Yardım, bütün ecnebilerin geri çağırıl
masından ve esliha ve m\lhı::nmat satın 
almmasının serbest bırakılmasından iba
ret olabilir. 

Japonyanın şimal eyaletleri, mer· 
kezi hükfunete bağhyan zaten g~vşek 
rabıtaların, kopmasile memnun olmı
yacağı muhakkaktır. Japonlar Çinın 
bakiye ülkesi :ç:n C.e bir kukla hj
kümdar tayin etm(;ğP. veyahud kendi 
hükümleri altında ~ir hükumet kurım
ya haZJrdırlar. 

Janonlar, büvük ve uzun sürecek bir 
har~ hazırlan.makta ve bu harbi :le 
her ne bahasına o!ursa olsun kawnm:-

retle evvelki güne nisbetle 6 frank 18 Menemencioğlu yakında 
santim ve geçen hafta sukuttan evvel- Beruta 2idiyor 
kine nazaran l 2-13 frank düşmüştür. 1 S (H .• . . 

ya azmetmişlerdir. aynı zamanda, diğer 
cevletlere de, hıç hir mildahaleyı ka
bul etmiyeceklermi ihtar etmişler-

Bu sukutun neden ileri "eldig~i ma- Ankara, .. ususı) - Harıcıye Ve· 
0 k"l t" · • mustec · N M lıim olmamakla beraber Fransanın da- a e ı sıyası .,ar... uman ene -

hili siyaset işlerinden tahaddüs e:tiği- mencioğlu yakında Beruta gidecektir 

rlir. ne hüküm verilmektedir. * Frangın daha düşmesi ihtimali de 
Uzun zamandanberi tetkık edilmiş, kuvvetlidir ve kaçta karar kılacağı da 

hazırlanmış bir p!tlntlır ki, sarsılmaz· belli değildir. 
bir irade ve azarrıi bir soğu'< kanlliık ve Bir Türk lira5ı mukabili de 23,05 
muayyen bir mak:.:;a:lla başarılmı§tır. franktır ki ,bir frank 5 kuruştan aşa-

Çin hükfunetinin, ordusu r.c ncft'rl, ne ğıdır. Frangın düşmesi Ünitürkler i.ize
de techizat, manevn: kat:>: Hvctı bakı- rinde tesir yapmaktan hali kalmamak
mından, hiçbir v~r·hj !e Jap:ın orJus.le tadır. Ünitürk dün 1 3,60 de açılmış, 
mukayese edilemez. Zira Japonla:-;n 13,27 de kapanmıştır. 
hepsi de harb içirı 11az1rlanırı~ 2 mi.~·on * 
cıskeri vardır. B1ın'l f'1ul:abil de Çinin Londra, 15 (A.A.) - Bugün borsada 
asker denebilecek WO b=ıı kişi çıkara- Fransız frangında yeni ve mahsus bir 
tağına inanmıyorum. tenezzül kaydedilmiştir. Açılışta İngi-* liz lirası başına l 38,8 1 iken kapanışta 

Buna mukabii Amerika, İngiitere ve 146 olmuştur. 
diğer Avrupa devıet 1 eri ıktısadi, içti- F ransa frangı tutmak için altın ve 
rnai buhranları ve yenid"n kalkmma döviz sariedecek 
l·areketlerile meflu~ bir hale gelmis, Paris 16 (A.A.) - Frangın yeniden su-
bu çetin savaşmayı koilan bağlı olarak kutu iktısadi ve mali mahafilde derin 
seyrediyorlar. endişe uyandırmıştır. 
Japonyanın, bu uzun mücadelede ik- Mezkur mahafilde beyan olunduğuna 

tısadi ve mali bir inhitat ve inkıraza! göre Fransanın son 9 aylık ticareti hari
uğrıyacağına dair s~rdedilen akıllı us- ciye bilinçosu bu düşüşte alakadardır. 

Gölcük yağ gemisi 
Ankara 15 (Hususi) - Gölcük yağ ge

misinin işlemeğe açılması Gölcükte me
rasimle yapılacaktır. ------

Van Rallı:m başkanlıtı 
Birkaç yıldır Balkevt b114lı:anlı~nı yr~pan, 

maarif direktörü Mustafanın lstifası üzeri
ne, yerine orta okul direktörü Turgu~ seçil
miştir. 
• ... ··----..·· ı ıı••• ......_. ............ .... ,... _ _.., 1 1 

Çünkü, Fransa ihracatına nisbctle 11 mil
yar franklık fazla ithalat yapmıştır. Bun
dan başka Fransanın harice sipariş ettiği 
mühim miktarda iptidai madde sipariş
leri de İngiliz lirası ve dolar mübayeası
nı zaruri kıldığından bunun da mühim 
bir rolü olmuştur. HükUnıetin ciövızi mu
hafaza için elde bulundurduğu ihtiyat 
akçesi bu para hareketlerine karşı gel • 
meye kafi değildir. Hükume! fevkalade 
mühim miktarda altın ve döviz sarfeder
se ancak frangı tutabilecektir ki hüku -
metin de en muvafık zamanda bu yolda 
hareket edeceği söyleniyor. 

Cenevre, 15 (Hususi) - Milletler Ce -
miyeti asamblesinin bu sabahki toplan -
tısında, tahdidi teslihat komisyonunun 
tetkili münasebetile Macar murahhası 

general Tancoso, Macan,rtanın bu komis
yonun mesaisine iştirak etmiyeceğini, 

çünkü teslihat işinde hukuk müsavatmın 
teessüs etmemiş bulunduğunu beyan et
miştir. 

İran mümessili, memleketin siyaseti -
nin esası Milletler Cemiyeti statüsünün 
prensipleri olduğunu beyan etmiştir. 

Çin mümessili doktor Wellington Koo, 
şarki Asya hadiseleri hakkında beyanatta 
bulunarak J apon ordusunun Pekin, Ti
yen-Çin, Nankeou ve Kalgana taarruz 
etmiş olduğunu ve hali hazırda memle -
ket dahilinde ilerlemekte bulunduğunu 
söylemiştir. Cenupta Japonya kuvvetli 
filosunun yardımı ile Şanghayı işgale te
şebbüs etmiştir. Japon donanması her 
türlü hukuka muhalif olarak Çine karşı 
bir abloka tesis etmiştir. 

Japon tayyareleri bir çokları memle -
ket dahiline yüzlerce kilometre mesafede 
bulunan 13 eyaletin şehirlerini bombar
dıman etmişlerdir. 

Çin murahhası, .iapon taarruzuna 
mukavemet etmek sureti ile Çin'in 
kendi toprağını müdafaa ve ecnebi dev 
!etlerin menafiini muhafaza etmekte 
olduğunu beyan etmiş ve sözüne şu 
suretle devam etmiştir: 

rinde hassaten mes'ud bir tesiri olacak· 
tır. 

Koo, netice olarak Uzakşarktaki vazi. 
yetin acil tedbirler ittihazını amir o•~ 
duğunu beyan etmiştir. 

Hatib hararetle alkışlanmıştır. 
Wellington Koo'nun nutkundan son· 

ra reis Ağa Han, bugün öğleden .1>~a 
birçok komisyonların toplanacağını 
söylemiştir. 

Hiçbir hatib umumi müzakerede is
mini kaydettirmemiş olduğundan a
samble'nin önümüzdeki celsesi tesbit 
edilememiştir. 

------------------
Paris suikastını 
Yapan ita/yan 
Yakalandı 
Paris 16 (A.A.) Paris suikastleri üze

rine polis tarafından aranılrnakta olan 
İtalyan anarşisti Tamburinin Tııluz civa· 
rında yakalanmıştır. 

Japonyada hava manevraları 
Tokyo 15 - Büyük hava manevraları 

bugün Tokyoda öğleden sonra başlamış
tır. Bu manevralar beş gün müddetle 
Japonyanın merkezindeki bütün eyalet • 
lerde yapılacaktır. 

Şayed Japonyanm ml.ikerrer taarr!.lz- l\.. ... 1 d A - k h k 1. larile Uzakşarkta hadis olmuş olan me- ug a a tatur ey e 1 
sele Milletler Cemiyeti mukavelename- Muğla, 15 (A.A.) - Şehtimizde ya-
si prensiblerinin tatbiki sayesinde ve pılmakta olan Atatürk anıtının kaide, 
memnuniyete şayan bir surette halle- si tamamile bitmiştir. Heykel İstanbul-. 
dildiji takdirde bu hallin Avrupa üze - cia yapılmaktadır. 
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Çocuğunuzu Fotoğraf tahlilleri 
Manevi kuvvetlerin de hayatta 

kıymeti var 
Bursadan 1Zyas 

imzasile sorııluyor: 

- Muvaffak ola· 

/ Göz pekliği muvaffakiy'ete 

1 
yardım eder 

Ankaradan Kad-
Ti imzasile soru1 

hangi me~t~be Adanada bu y l pamuk 
vereceksrnız?- -rekoltesi 184 bin balya 

cak mıyım? ı luyor: 
- Muvaffak ola· 

" Son Posta ,, bütün 
mekteplerin kayıt ve kabul 

şartlannı neşrediyor 

Adanada tarlalarda pamuk toplama faa- raretli geçmiştir. Dün satılan suaam (S'/500) 
llyetl hararetle devam etmektedir. Tahmin kilodur. 

Daha becerikli 

olması ve karşısın

dakine, etrafına te. 
ılr yapacak mane
vt kuvvetleri elde 
etmesi lazımdır. 

cak mıyım? 
Tuttuğu işde tu-

tunmalıdır. Bun
dan sonııa yeni İ§• 
ler ve maceralar 
peşinde dolaşması 

edildiğine göre bugüne kadar ldevland pa- Büyük çlftçllerlmizln bu sene kamyon ile 
muğunun % 57 1 toplanmıştır. Boşalan ara- pamuk ve koza nakliyatını yapmalanndan bu 
z1 sür'atle yeni sene buğday ekimi lçln ha- lş gümi gününe görülmektedir. ~ yıllar· 
zırlanmaktadır. Borsada pamuk satıtları da olduğu gibi yağmur mevslmlue toza bı· 
günden güne artmakta ve tlatlar da yük- rakılmıyacağı çok ümit ediliyor. ÖJle ti 300 
selmektedir. Bunun sebebi de Almanya ile amelesi olan çutç1 toplama işini kamyon 
anlaşmadır. Yapılan bir tahmine göre bu nakliyatına yetiştırememektedir. Bu da ma
sene Çukurovadan (64,000) balya kl~vlant klneleşmenln faydalarındandır. 

intizam hayatın en IUzumlu 
kayıdlarından biridir! 

pek tavsiye edile· 
meı. Gözünün pek 
olması muvaffakiyetine 

~ 

hizmet edebilir. 

Kazancm ihtiyath bir şekilde 

ve 020,000) balya yerli pamuk elde edile - Bütün Çukurovada traktör ve haynn kö· 
cektlr. Ticaret ve zahire borsasında (170000) tenlerile felhan (nadas> işleri devam etmek
kUo klevlant pamuğu satılnuştır. Fiat vasa- tedlr. Bu yıl geçen yıllardan daha çok tel -
ti olarak 42-42,5 arasında değlşmlşUr. Pa- han yapılmaktadır. Bilhassa bu l§de makl
muk satışından maada susam satışı da ha- neler büyük rol oynamışlardır. 

Edirnedm Saki 
Yılmaz imzalı o
kuyucumuz da ka
rakterinin tahli -
lini istiyor\ ı: 

Zararsız olmağa 
çalışmalıdır. Fezla 

söylemekten, her 
şeyi anlamak ve 

dinlemek istemek-
ten, ekseriya zarar 

ve hazan da tehlike gelir. İntizam kayıd· 

larına riayet eden, hayatın en lbım e

saslarından birini elde etıni~ olur. Uü
bali temayüllerden uzak bulunmak ise, 

ciddıyeti tı-mine ve hürmeti telkine ya

rar. 

sarfı zenginliği doğurur 

1stanbuldan Mus-
tafa imzasile soru
luyor: 

Londrada bir 
Türk ticarethanesi 

Zorla dUgUn evine girmek 
istemiş 

Susıgırhk panayırı 
Susığırlık <Hususi> - Her yıl açılmakta 

olan Susığırlık panayırinin bu yıl da B:ılı -

kesir-Bandırma ve Bursa yolu üzerinde Si
mav çayı yanında 25 eylülde açılması karar
laştırılmıştır. Mes'ud olmak için mes'ud 

etmesini bilmelidir - lşimde mu .. 
vaf fak olacak mı· 
yım? 

Biga (Hususi} - Biga halkından pe
rükfır Hüsnü, yavrularına sünnet düğü
nü yaptığı gece eve toplanıp hususi ma· 
hiyette eğlenmekte olan komşu kadınla- tll••••••••••••••mı. 

lstanbul Borsası kapanış f stanbul okuyu.culanmızdan A. S. R. 
1'esminin dercini istemiyerek soruyor: 

- Mes'ud olacak mıyım? 

Daha derli toplu olması her iki dileği

ne cevab olabilir. Mes'ud olmak istiyen 

mes'ud etmesini bilmelidir. 

Kendini meydana vurmayan 
bir zeka 

Mardinden Ceb· 
bar isimli okuyu-
cumuz da karakte· 
rinin tahlilini isti
yor. Cevab şudur: 

Kendini meyda
na vurmayan dur
gun bir zekası var. 
dır. Arkadaşlarile 

kavgacı ve gürül
tücü hareketlerde 

bulunmaz. Ataklık ve atılganlık yapmaz. 
Serbest tavırlı ve sokulgan değildir. 

Pazar işlerinde 

tutumlu ve açık

gözdür. Kendi te
şebbüsile hayatını 

kazanmasını bilir. 

Son Posta 
Fotoğraf tahlili kuponu 

laim • • • • • • • • 
Adreı • • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahlili için bu kuponlardan 
5 adedinin gönderilmesi şarttır. 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsüne ve zi
raat fakültelerine kız veya erkek lise me
zunları alınır. Orman fakfiltesine yalnız er
kek parasız yatılı, paralı yatılı talebe kayde
dilir .Olgunluk imtihanını veren lliıa mczun
lan Türk talebe Enstitüye imtihansız girer
ler. Tallblerln yaşları 17-25 olmak ltı.zımdır. 

Nehari talebe yaıı kaydine tllbi değildir. Zi
raat Fakültesine yazılacak talebe, Ankara. 
Orman çiftliğinde Hl ay stnJ görecek ve oy
da 30 Ura alacaktır. Kayıtlar eyliil sonuna 
kadar devam edecektir. 

Antalya iş mmtakıısı 
N.lksarda şarbon Antalya (Hususi> - Merkezi Antalyada ol-

Niksar (Husustl - Kasabamızda koyun ve mak üzere Burdur ve İsparta vllflyetıerinl de 
sığırlarda varbon hastalıit görülmüştür. Ted. çevresi dahiline almak üzere bir iş mıntaka-
bir alınmış ve halka ilfln edilmiştir. sı ihdas edilmiş ve faaliyete başlamıştır. 

Hayreboludıı eczane açılıyor Aypınıırında odun satışı 
Hayreboluda Kflmll isminde blr gen9 ta- Karaman CHu.susl) - zengen köyü civa

rafından bir eczane açılmıya teşebbüs edil- rında Aypınarı mevkllnde devlet ormanla
nılştlr. Hayrebolu bu suretle eczaneye kavuş- rından 1870 kental kereste ve ardlç odunu 
maktadır. satılığa çıkarılmıştır. 

rının içine sokulmak istiyen Uğurlu oğlu 
Mehmed namında biri düğün evinin ka
pısını açık bularak dalmış ve orada bir 
takım uygunsuz hallerde bulunmağa 

başlamıştır. 

Hane sahibinin ihtarlarını dinleıniyen 
Mehmed, hayli uğraşıldığı halde dışarı 

çıkmamış, oraya gelen mahalle bekçisine 
de tecavüzde bulunmuş olmakla cürmü 
meşhud mahkemesince altı ay hapse 
mahkum edilmiştir. 

Kızılçullu yatı mektebi 
Manisa 13 (Hususi) - İzmir Kızılçullu 

yatı mektebine aid bütün hazırlıklar bit
miştir. Mektcb bu yıl faaliyete geçecek

tir. Mektebe alınacak olanlar, 3 ve 5 sı
nıflı köy mekteblerini bitiren talebeler
dir. Bunların seçilmesini müfettiş Ce
mil Kurtelle Ayhan tarafından, kazalar 

dolaşılarak yapılmıştır. Müfettiş Ce
mil tarafından, bu çocuklann seçim im
tihanlarına başlanmıştır. 

" Son Posta • nm edebi tefrik8S1 : 33 buna acımıyacak bir k~i varsa o da de bir büyük demet gül duruyordu. İyi 
sensin. Sen ona acımamalısın Mazlum... bakılmış, harikulc1de güllerdi Yaprak

İsminin üstünde öyle bir duruş dur- ları şebnemlerle ıslanmıştı. Herkes bu 
dum ki, sözlerimdeki gizli manayı an- şaheseri beğendi, doğrusu büketi tan
ladı. Ben de bunun için Mazlum keli- zim eden çiçekci, san'atkir adamdı. 
rnesine bastım, ne demek istediğimi i- Gönül: • 
yice anlasın diye. Ahladı; mücrim gibi - Bu büket Galatasaray pasajındaki 
başını önüne eğdi, sonra omuzlarını Ahmedden geldi, dedi. 

Yazan: SELAMI iZZET silkti, sustu, sessiz durdu. Bunu söylerken gözleri, tam karşı-
Hülyasını bozmak istemedim, yolu- sında oturan Mazlumun gözlerini usul 

- Elbette eminim, çok eminim. Bel- Gayri ihtiyari: muzu değiştirdim, gene aşağı doğru usul aradı... Anladım, muhakkak bu 
ki ilk günler Baki ile aralarında ufak - Onun arkadaşı çok, dedim. Gönül dolaştık. Eğer söylediklerimi düşünii- büketi Mazlum göndermiş olacak. Kal-
tefek anlaşmamazlıklar olmuştur ... A- kalabalıktan hoşlanır. Kabul günleri yorduysa iyi ederdi. .. Erkeklik guru- bim bir anda sıkıştı, bir an nefes ala
ma nasıl kavga etmesin, her noktada evinin salonunu görmedin mi?.. runa basmıştım. Onu biraz kendine ge- madım, sonra sesimi ona duyuracak ka-
anlaşan aşık gördün mü? Kavga karı - Demek benim fikrimde değilsin tirmiştim... Bir kadının çevirdiği ah· dar hızlandırıp: 

fiatları 15 - 9 .. 1937 
ÇEKLER 

Açılı, Kapanı~ 

Londra ~28.0J 627.75 
NeY-Yorlt 0,787; 0,7870 

Pari.s n.sı2s 22.'1675 
Mlllno 14,9682 14,9693 
Brüksel 4.6810 4.6822 

Atina 87.0225 17.0S70 

ceneyre 3,43 S,4SU 
Bofya 63.6942 6'.72 
Amaterdam 1.4314 1.4526 

Prat 22.5716 22.SS 
Viyana 4.1688 4 17 
Madrld tı.70~ 11.7034 
Berlln Uo!JO 1.96'3 
VarşoYa 4.18 4.1816 
Budapeot4 3.9810 J.982S 
Bültreş 106.S286 106.S71u 
Belgrad S4.45S M.4484 
Yotoham& 2.7'S6 2.7366 
MoskoYa 20.~ms 2t3'7S 
Stokhobn S.0884 S.0896 

ESHAM 

Açtlıı Kap .. , 
Anadolu ım. ,. 80 

peoln ()(1, 00. 

A. om. ~ 60 vadeli oo.oo 00.()(J 
Bomontl • Nektar 00,00 oo.oo 
Aslan çimento 9,90 9,!IO 
Merkez bankası 00.0J 00.00 

it Bankası 9,sa 0,00 

Telefon 9.8S -
İttihat ve De~lr. ıt.95 -
Şark Değirmeni ı.ıs -
Terkos o.o• 0.00 

İSTİKRAZLAR 

AvJıı Kap.al 
Türk borcu I peşin 13. 825 1J.82S 

• • ı ndell 13.925 U.2S 
• • II Yadell 13-45 12,825 

TAHViLAT 
koca hayatının tuzu biberi imiş. Bu- Sevim? Iaksızca manevralardan sonra bedbaht - Günah, dedim, böyle güller kesi-
günse birbirlerinin huyunıı alıştılar. - Hem de hiç değilim. olan bir erkek, zamanla kaygısını u- lir mi?. . Anadolu ı pe. 
Çok iyi geçiniyorlar. Mazlum nihayet bu hususta konuş- nutmalı ve bir daha 0 manevrayı çe- Yemek pek neş'e1i geçiyordu, fakat • 1 ndell 

AvıJıı Kap.aı, 
ııo.oo ou.oo 
oo.oo Ol).00 

Mazlum ısrar etti: mak istemediğimi, canımın sıkıldığını virmiş olanın yüzüne bakmamalıdır. misafirler birbirlerile pek Iaübali olma • II pe. 
• II Ta. 

- Her halde Baki kansının yanından farketti, fakat buna rağm8ll gene söy- Bu kadının ·ablam olduğunu unut- dıklarından samimi bir bava esmiyor- Anadolu mtı. peşin 
ayrılmamazlık etmiyor; mütemadiyen ledi: muyorum, fakat ıstırap çekenin Maz • du. Bereket versin benim sağımda Ber- ~-ı•••ıııilılll•ill••••••r 
beraber olup canını sıkmıyor... - Ben Gönülü daha basit bir saadet lum olduğunu da unutamıyorum... na oturuyordu. Biz ikimiz konuşuyor-

- Bunun daha iyi olmadığına neden içinde görmeği tercih ederdim ... Ama Neyse benliğimi Mazluma vakfettim duk. 
hükmediyorsunuz? Belki de Gönül olan olmuş, artık kendini attığı hayatı artık... Arada sırada, yan gözle Gönülün ko-
mütemadiyen kocasile beraber gezmek tadil edemez. İş işden geçti. * casına bakıyordum. Onun bu kadar 
istemiyor... Hiddetimi biraz daha meydana vur- Dün gece ablama yemeğe davelliy- genç olduğuna hiç dikkat etmemiştim. 

- Bana kalırsa bunu istiyor da dum, ona bu mevzudan hoşlanmadığı- dik. Mazlumla teyzem de vardı. Bay ve Bu gece çok genç görünüyor, ama dal-
Baki yapmıyor. mı, söylediklerine kızdığımı biraz daha Bayan Sözerler, birkaç ahbab ve Ber- gın, fazla dalgın, fazla ağır ... 

- Nereden anladınız? açık ihsas ettim: na sofra başında toplandık. On beş ki- Mesleğine dair sorulan şeylere kısa 
- Gönülün can sıkıntısından... - Tuhaf adamsın Mazlum?.. şi kadardık. fakat veciz cevaplar venyordu. Uzun-
- Ay, Gönülün canı mı :nkılıyor?. - Neden Sevim? Parlak akaju masanın üstüne kristal boylu konuşmuyordu. Annesi açıkça 

00.0() oo.oo 
oo.oo 00.00 
00.00 00.00 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
--

15/9/937 

FİATLAR 

°ClNSl 1 Aşağı Yukarı 

K. P. K. P. 
- Evet. - Ablam hakkındaki düşünce tarzı- bir ayna konmuştu, kristal takımların oğluna hayran olduğunu gösteriyordu. 
- Neden? na şaşıyorum onun hayatını ne kadar aksi ile süslenmişti. Her misafirin Ö· Babası da, dört kelimede bir kere: 
- Yalnızlıktan... soğuk kanlılıkla muhakeme ediyorsun?. nünde ayrı, dantel bir küçük örtü, bu - Avukat de..Piğin oğlum gibi olur!. 
- Size öyle geliyor. - Acıyorum . örtünün üstünde tabak vardı... Bar- diye övünüyordu. 

Buğday yumuşak s ss 6 12,S 
Buğday sert s 20 • 00 
Arp~ 4 5 o 00 
Mısır sarı .. 10 4 20 
Keten tohumu 9 '° - Hayır, Sevi~, Gönülün yalnızlık· - Ben de buna şaşıyorum ya.. dakların ayakları dibine karanfil ser- Onlar da asabıma dokunuyor. 

tan canı sıkılıyor. Bunu son zamanlar- - Bunda şaşacak ne var? pelenmişti. Yemişliklerde her türlü ye- Gönül herkese güleryüz gösteriyor, 
da sana ve anneme yaklaşmasından an- - Çok şey var. Eğer aldandıysa, eğer miş ~hramlaşıyordu. tam bir ev sahibi halile misafirlerini 
tadım... mes'ud değilse, eğer bedbaht olızyorsa, Masanın ortasında ·gümliş sepet için~ ağırlıyordu. (Arkası var) 

Fındık kabuklu 2() 20 
Tiftik mal 133 
Tiftik Kastamonu 138 21> 
Yapa~ı Anadolu 26 00 Si• 
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çm..ı Abli C-lettla SU.Cı ... 
Malezyalılar ha1atlarında ıu üç kelimeyi kendilerine 
düstur edinmişl~rdi ı "iyi. biı pipo, güzel bir kız ve 

ayakları t u·zatarak . oturmak... n 
l lfava sıcak, İ>ek sıcaktı. Güneşin ya- ı . 
~ ışıklan altında nehrin suları göz- • . tr 
~ kör edecek bir ışıldayl§la parlıyor- ~ 
~ Buna mukabil sahile kadar uzanan 
'""YU gölgeli vahşi ormanların gölgeli 
~~,illiklerinde çekici bir letafet ve se
-"'lik vardı. 

aen kaptana soruyordum: 
ti - İlk iskeleye ne zaman varacağını

tahmin ediyorsunuz? 
~ lıerif uykudan şişmiş göz kapakları
açrnıya çalışarak cevab verdi: 

nı - Allah bilir. Vakti gelince varmış 
llruz. 
~ Ben gemide kalmak istemiyorum, 

aya çıkacağım. 
- y •• 1 ,, p kfilA kAlAf a, oy e mı... e a, pe a a .... 

1 
Aslen ve neslen haydud olan bu ya

~-~orsan, yan kaptan Çinliden alabil
li gırn cevab bundan ibaret kaldı.. Ga
~~ nerede bulunduğunu, nereye gide-

gini kendisi de vazihen bilmiyordu. Nehre düşecerc otursak t imsahlara yem olacağımızı tya bildiğimızden .. 

~~~las~ ~erif ~ünyanın fa.r~da de- sülük edip de Aksayı şarka geldiğim ilk hüzünlü, gah şakrak şarkılar söylü 
6• ı. Butun murettebatı gıbı sabah, zamanlarda öğrenmiştim. Sonra (Sin- yor lar ve muttarit hareketlerle kürek 
)~le ~e. akşam demiyor, afy?nunu çek~- gapur) üsera kampında geçirdiğim ay- çekiyorlardı . Tabiatin sükunu ortasın
)a r, ışın alt tarafı kendisme vızgelı- lar içinde bu dilde pek çok ilerlemiş - da birbiri peşine süzülen bu dört ka-
~du. .. .. _ . . tim. O kadar ki Malezya dilini bir Ma- yık ve bu kayıkları çerçeveıeyen göl-

ta oldaşlarla g~ruşt~ ve ~eseıe~ı .a- lezyalı kadar konuşabiliyordum. geli yeşilliklerin eflake ser çekmiş a -
~~~~-a. halle~tık. Bız nehır. t.arıkıle_ cSakla samanı, geıı·~. _zamanı> feh -"'-.,lK - _ ğaçların suda yaptığı akisler nev'i şah-
~ un oldugu kadar adanın ıçıne so vasınca Malezyacay ogrenmı· · olmak- h b' ·· ll"k t 
"Ulınak · ı· d "dik ki b d gı· ı ~ sına mun asır ır guze ı yara 1yor-
hıka ~ıye ın .. e 1 

. ' u a aşa lığım şimdi çok işime yarıyordu ve ben du. 
tUt· rı bır ay surecektı. Sonra kara ta- tembel kayıkçılarla mükemmelen an-
l 1~e (Padang) yolunu tutacaktık. Hal- !aşıyordum Onlar Kumsal noktalara yaklaştığımız ra-
Ukı artık buna mümkün nazarile bak- · . ·, . . . A manlar ~se timsahlar küreklerhnizin 

llı:ıı ..... ak . b ed" d z· h"ç b. Av - Makam amıe ... dıyorlardı kı, ma- . d .. k k d l l ·'il " 11 ıca ıyor u. ıra ı ır - sesın en ur ere suya a ıyor ar, et-
t palı bir ay değil, bir hafta bile bu nası: raflarını köpük içinde bırakıyodardı. 
~1Ustekreh geminin içinde 0 pislik, 0 ka - Halinden memnun ol! Fazla üzül-
·tsızlık içinde yaşıyamazdı. me!. Olacak olur!. gibi bir şeydi. Bina-

do8iz de şu kararı verdik: cGözilmüzil enaleyh böyle bir felsefe ile bizim ten
\> tt açıp nehirde daha temiz bir nakil perver kayıkçıların hallerinden mem

Dört kayıktan mürekkep r.ıini mini 
filotillamızdan artık neş'eli kahkahalar 
yükseliyordu. Herhalde İngilil dostla

rımızı unutmuş, tabiatin güzellikleri \' "ıtası bulmak. Belki de bizi cPelula- nun olmaları pek tabii idi. 
b?n• köyüne kadar kürekle götürectk Aksayı şarkta cBoy• kelimesi el işi içinde mest ve mes'ut vakit geçiriyor-
~~ Yerli kayığına tesadüf edebilirdik. yapan, beden hizmeti gören her yerli- ~~=----·-- ·- .. . <.~r~~ı. ~~2._ 
~~enaJeyh bu sureti tesviye de işi- ye verilen bir isimdir. Yalnız Aksayı ~r•••••••••••-• 
ııe gelirdi.• şarkın her memleketinde cBoy > diye BI k t•• • • b 
li hitap ettiğiniz kimsenin size vereceği r te up sızın u 

albuki o gün koca ırmak üzerinde . • A • • 

~Uteharrik nesne olarak ancak bizim şıfahı cevap ayrı ayndır. Mesela hızım neticeyi almanıza 
ıı:.erru vardı. kayıkçılara: 
ı. .. ŞUndi bu pis gemide vaziyetimiz büs - Boy, bana bak!... diye seslendiniz kafi gelir 
uuı.. mi hemen: 
e}b·un müşkülleşmişti. Sivrisineklerin 
~· ıselerimizden dişlerini geçirerek bi- -Tuam besar, 3J'OSer herr'i yapış-
~ rahatsız edememelerine mukabil tırıyorlardı. 

11 
htakurularının ve bitlerin verdikleri Aralarında konuştukları di! de Ma-

1 'l.aba tahammül elden gelmiyoıdu. O lezya, İngiliz ve Holanda dillerinin bir
~~ hiç birimize gözümüzü kapamak birlerile karışmasından vücude gelmiş 1 

\> ıb olmadı. Ben de kalktım, oturdum acayip bir halita idi ve bu Uç ciilin bir 
i e Var kuvvetimle pipomu çekiştirme- araya gelmesi Almancaya ~ayanı h:ıy
~ .haşladım. Tütün dumanı sivrisinek- ret derecede benzeyen bir acube yura
•i ~ Uzaklaştırdı ve biz de hiç olmazsa tıyordu. 
l\ıllırıeri tırmalıyan vızıltılarından kur- Kayıkcı-?arımız n~ kadar tuhaf ise için
~ ?nuş olduk. Kitabı mukaddesin yaz- de bulunduğumuz yerli kayıklar da o 
~ıgı gibi, çölde kırk gün kırk gece se- derece acayipti. Bunlar içleri oyulmuş, 
~hat eden evladı Beni İsraili taklid i- dışları yontularak birer kayık şekli ve
~kendimizi kapıp vahşi ormanlara rilmiş büyük ağaç kütüklerinden ibn
)olt~ue.rmekten başka, yapacak l:>ir şey retti. İnsan bu kayıklarda dimdik dur

mak mecburiyetinde idi. Küçük bir ha
reket bunları tehlikeli bir surette yat-~0~r~esi sabah nehirde bir_ Malezyalı 

da tduın .kendisine seslendım ve bor
(~tnıza yaklaşmasını söyledim. Herife 
h· elulavan) köyüne gideceğimizi ve 
bı~aenaleyh bize iki yerli kayık bul
~~ını söyledim. Adamcağız başını sal
~ )arak bu işi becerebileceğini anlattı 
~küreklerine sarılıp uzaklaştı. Fil
~ . i bir müddet sonra dört yerli kayı
k. ~e bordamıza geldi. Bu kayıklardan 
~tt'lnde iki Malezyalı kürekçi vardı. 

lh~Yıkc.lar uzun boylu, güneşte piş
~ derili ve kıvırcık sakallı adamlar
Ql~-Su üzerinde şaşılacak birer gemici 
b~ bu Malezyalı denizcilerin bir tek 
~ll&Urlan vardı: Lüzumundan fazla tem 
~lik. Hatti bunlar afyonkeş Çinliler-

. . 
palatıyordu ve bir çok defalar bizi dev-
rilmekten kayıkçıların mahareti kur
tarmış oldu. Hepimiz bir kere nehre 
düşecek olursak timsahlara yem oia -
cağımızı iyi bildiğimizden bu düşünce 
bizi kayığımızda baston yutmu5 gibi 
dimdik ve hareketsiz oturtmaya kafi 
geliyordu. 

Bu küçük mahzurlar bertaraf edile
cek olursa kayıklanmızda çok rahat 
seyahat edecektik. Her kayıkta ik~ Al
man yer almıştı. Irmağın iki yanında 
tesadüf ettiğimiz manzara cidden ne -
fisti. Orman nehrin kıyısına kadar ini
yordu. Ağaçlar arasında binlerce ve 
binlerce irili, ufaklı maymun geçişimi-
zi seyrediyorlardı. Kayıklarımız gah 

Bugün ilk iş olarak 

RADYOLİN 
alınız ve bitinceye kadar 
günde üç defa kullanınız. 
Bu müddettin sonunda dişle-
rinizin evvelkinden çok daha par
lak, çok daha beyaz ve çok daha 
temiz olduğunu göreceksiniz. 

RADYOLİN 
ile muhakkak sabah, öğle ve akşam 
ve her yemekten sonra yahut h:ç 
değilse günde üç defa fırçalamak 
şartile. 

de tembeldiler. Bu adamlar yaşa
~rında ıu üç kelimeyi kendilerine 
-.
1 

Ur ediıımiflerdi: cİyi bir pipo, gü
' bir kız ve ayaklarını uzatıp otur
) lt..... Bu nazariye onlarda o kadar 
~leşmiş, kök salmış bir akide idi ki 
~kanaatlerini yıkmıya benim de di
lle Vamuyordu. Zaten hayatta benim 
\ telkinim aşağı, yukan aynı mezhebe 
~}~rnıyor m uydu? Ancak tembellik 
~ında onlardan biraz aynlıyordum; 
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Posta • nın Hikayeleri 

BABA 
Yazan: lımet Hu ltiıl 

Ufak ellerinı f'mdi oaba ıının boynuna dolamı§tı 

Silleymana her zamanki gibi pne ka
rısı kapıyı açmıştı. 

- Nerede aldın? Vakit çok geç. 
Süleyman duraladı. Bir şey söylemek 

istiyor, fakat söyliyemiyordu: 
- Üstün başın da çamur içinde .. 
Duvardaki petrol lambasının ışılı bu 

fakir köy evine, eşyayı hayal halinde 
belletecek kadar hafif bir ışık veriyor
du. Süleymanın iki yaşındaki oğlu Salih 
yere oturmuş, oynuyordu. 

- Süleyman sende bir şey var. 
- Yok bir şey Fatma, sana öyle ge-

liyor. 
Süleyman kapıyı dinliyor gibi idi, yo-

la kulak veriyordu. 
- Fatma! 
- Ne var? 
- Beni arayan olursa yok dersin olur 

mu? 
- Peki, yemek yemiyecek misin? 
- Yok, canım istemiyor. 
Fatma düşünüyordu. Süleymanda bu 

akşam gayri tabii bir hal vardı. 
- Fatma! 
- Ne var Süleyman? 
- Sen benim şu heybemi hazırla! 
- Bir yere mi gideceksin? 
- Evet! 
- Ne vakit, şimdi mi? 
- Hemen şimdi.. 
- Ne vakit döneceksin? 
- Belli olmaz. Belki hiç dönmem. 
- Ne diyorsun Süleyman? 
- Fazla sorma, heybemi hazırla! 
Süleyman çöker gibi \Yere oturdu. 

Fatma sormadı. Mutfağa doğru yürüdü. 
Bir kibrit çaktı. 

- Fatma kibrit yakma! 
- Peki! 
Dakikalar geçti. Bir şey konuşmadılar. 
- Heyben hazır Süleyman. 
Süleyman ayağa kalkmaya hazırlanı

yordu. Yolda ayak sesleri oldu. Rengi 
attı: 

- Ne oluyorsun? 
- Hiç! 
Kapı vuruldu; Fatma bağırdı: 

- Kim o? 
- Aç kapıyı kadın. 
Süleyman yerinden fırladı. Yavaı bir 

sesle: 
- Ben mutfaktaki erzak sandığına gi

riyorum, dedi, sen kapıyı aç! 
Fatma titrek adımlarla yürüdü. Kapı-

yı araladı: 

- Kimsiniz, ne istiyorsunuz? 
- Süleyman nerede? 
- Bilmem daha gelmedi. 

Kapı itildi. Jandarma çavuşu yanında 
köy bekçisi olduğu halde içeri girdi: 

- Süleyman buraya gelmedi mi? 
- Gelmedi, gelmedi diyorum size, 

hem Süleymanı ne yapacaksınız? 
- Süleyman, adam öldürdü. 
- Yalan, yalan söylüyorsunuz! 
- Sus kadın, gözlerile görenler var. 

Alilerin bağ bekçisile çekişmişler. Sonra 
ne olmuş bilmem Süleyman onun üzeri
ne atılmış ve adamı gık dedirtmeden 
boğmuş. Süleymanı isteriz. O buraya 
gelmiştir. 

- Buraya gelmedi. 
- Ararız evi. 
Bekçi ile çavuş yürüdüler. Şüleyma

nın yatak odasına girdiler. Yatak duvar 
kenarına istif edilmişti. Yerde bir hasır 
vardı. Jandarma çavuşu dizili yataklara 
bir tekme vurdu. Yataklar devrildi. 

- Burada yok. Bir defa da mutfağa 
bakalım! 
Mutfağa girdiler, ocak içini aradılar. 

Bekçi, bacaya doğru uzandı: 
- Burada da yok! 
- Söyle kadın Süleyman eve gelmedi 

mi? 
- Gelmedi! 
- Dinine yandığımın herifi hududu 

geçmiş olmasın! 
- Haydi bekçi gidelim, hududu geç

meden yakalamamız gerek! 
Küçük Salih te onların arasında idi. 

Olan bitenden habersiz yüzlerine bakı
yordu. Hatta kaç kere jandarma çavuşu
nun gümüşlü kırbacını eline almıık iste
miş, çavuş ona: 

- Haydi oradan 
Diye bağırmıştı. Çavuş arkasını dön

dü, kapıdan çıkıyordu. Bekçi de onu ta
kib ediyordu. Küçük Salih mutfağa doğ
ru yürüdü. Minimini ellerile sandığın 
kenar tahtalarına vurdu: 

- Baba! 
Fatma sapsarı kesildi. Bekçi durdu. 

Jandarma çavuşu kamçısını çizmesinde 
şaklattı. 

- Herifi kıskıvrak yakaladık şimdi. 
Bekçi ile birlikte sandığa doğru iki a

dım attılar .. Bekçi kapağı kaldırdı: 
- Çık oradan, teslim ol! 
Süleyman yavaş yavaş doğruldu. San

dığın kenarını tuttu. Dışarı çıktı. Fatma 
ağlıyordu. 

- Baba! 
Süleyman, oğluna baktı, onun biraz 

evvel, baba dediğini, sandığa vurduğunu 
duymuştu. Jandarma çavuşu Süleymanı 
yakalamak istedi; Süleyman silkindi. 
Salibin, oğlunun yanı başında idi. Eğildi: 

- Benim iyi çocuğum, benim biricik 
oğlum! 

' Gözleri yaşarmıştL 
- Baba! 
Biraz evvel sandığa vuran ufak eııe

rini şimdi babasının boynuna dolamıştı. 
Süleyman yakalanmasına sebeb olan oğ
lunu kokladı, öptü: 

- Oğlum, benim Salihim. 
Doğruldu, jandarma çavuşuna döndü: 
- Haydi, dedi, artık gideriz! 
Süleyman önde onlar arkada çıktılar. 

Fatma hıçkırdı: 
- Süleyman! 
Salih annesinin etejini yakaladı: 
- Baba! 
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Yazan : · Arif Cemil 

Taglirgan Talat paşanın evden çıktığını görünce: "işte 
gidiyor, hemen koşz·p işini bitireyim I ,, diyor 
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1 M. Ruha Ôıt~ 
t1e taba."':caszndan evvel konyak şişesine sarılıyordu. 

Derhal Türkler tarafından bir pro-/ yet saatinin gittikçe yaklaştığını gören 
testo tufanı daha koptu. Çünkü darağa- Tayliryan yüreği şüphesiz heyecanla 
cmda iki üç meslubu gösteren o fotog- atıyordu. Üzerine aldığı ağır işi bece
rafta hiç bir fevkaladelik şoktu. Kim remiyeceğinden korkuyordu. Berline 

Yere diz çöken kraliçe titrek bir sesle: " Seni seviyoruJIJ 
ve ayağa kalktı• Se A ' d dll v ı· h h 1 ıyaveş.,, e ı. e ıa t ayret e irkildi 

bilır Türkiyenin hangi tarafında şeka- ilk geldiği zaman vahşilikten ileri gelen Siyaveş, pek küçükken saraydan ay- dinlerken düşündüğü yegane şey bu işin içinden çıkamadı. Kendisini teı' 
vet ettikleri için yakalanan ve :dam o- bir cesaretle kendisinden bir çok şey- rıldığı için harem dairesinin birçok yer- kadının .elind~ nasıı .. ~~ulaca~ı. ~di. eden tehlikeler pek korkunçtu. ~u ~ 
lunan birkaç şaki görülüyordu. Üzerle-j ler umduğu halde, aradan geçen hafta- leri gibi bu odayı da hatırlıyamıyordu. Kralıçe nihayet sozunu bıtırınce lı1r.elerden kurtulmak için payıtaht'P"' 
rinaeki yaftalarda yaptıkları cürüm- lar zarfında Bedinin eğlenceli hayatı Oda genişti. Karşıdaki köşenin iki ta- döndü: uzaklaşması lazımdı. 
ler bırer birer sayılıyordu. canavarlık hislerini hergün biraz daha rafındaki duvarlardaki süslü perdeli - Bana iki gün müsaade ediniz. Siz- Nereye? 

Fakat, bu resimden dolayı da konfc-J yumuşatıyordu. Ermeni ihti!al komite- pencerelerden bahçenin yeşillikleri, çi- den yalnız bunu istiyorum, dedi. Şehzade, ilk evvel, Zaloğlu Ri.ıst~ 
rans salonu~da kı~~~et ~optu .. T~rk- sinin şiddetli ihtarları, cürüm şerikl~- çekleri görünüyordu. Yerlere kıymetli Sudabe, sevgiden titreyen bir sesle: min yanına avdet etmeyi hatırladı;~ 
lerle Erme~ıler bırıbırlerıne gırdıler. rinin teşvikleri ve güzel Maykovanm halılar serilmişti. Orta yerdeki büyük - Fakat beni aldatmıyacaksın değil kat arkasından yetisecek kirli haberlı:> 
Talebeden Ismail Hakkı: gizli imaları olmasaydı hain adamda masanı~. üs~ü, çiçek dol_u Çin vazola~l~, ~i? Sözünde duracaksın, değil mi? de- orada istihfafla, istikrahla karşıl~rt-~ 

- Bunların hepsi uydurma! Söyle- cesaretten eser bile kalmıyacaktı. altın, ~uş heykelcıklerle _dolu ıdı. dı. . ~ . sını intaç edecek .. o temiz muhıtı dl 
~~k~erin tezvirattan başka bir şey de- Tayliryan vaktinin büyük bir kısmı- Du~ar~_a:. boYl_lnca. uza~an zarıf halılar Sıyaveş bu suale hıç cev~p verme- aleyhine çevirecekti. Tehlike, oradB 
gılaır. . _ . nı karşıki evde oturan Talat paşanm la ortulu sedırlerın, dıvanların arala- di, sert adımlarla kapıya dogr.ı vürü - . d ıl kt B n içİ' 

D h k d b - b d k" ··ks k k- -k la d · ek .. - peşın en ayr mıvaca · ı. unu ,... .ye er ·e.:.ten zıya e agırınca ır- harekatını tarassut etmekle geçiriyor- nn a ı yu e uçu n:a~ r ~ çıç du, kendisini dışarı attı. . Rüstemin yanına w gitmeyi gözüne 1'".:. 
kaç Ermeni _onun. üzerıne hücum etti. du. Paşanın hazan yalnız bas.ına soka- saksıları vardı. Odanın ıçınde, ınsanın Açık havaya kavuşunca gent5leyen t" d" Başk "d k h 

1
.n..ot ve 

T 1 I :r kk d · · ı · tl b. h t k . w . ıreme ı. a gı ece . . aNU... ıe( urk er de Is:maıl ].a ının ya_r ·mma ğa çıktığını gördükçe: sınır enne ta ı ır ra ave veren -o- cıgerlerile derin bır nefes al~ı:. tehlikeden uzak yaşayabilecek bir :.ı. 
koş~ular. Derken Almanlar da ışe karı· . . kular uzanıyordu. - Obhh! nihayet kurtulabıldım! hat 

1 
dığ • . M.d. , ·ırrıer 

şaruk kavga edenleri ayırmağa çalıştı- - İ~t: ~ıdi?·~r, .h~m~ S:k~ı~dan Siyaveş, bir müddet, kapının önün- Dedi ve büyük bir tehlikeden kaçar Ak ır ay:'1 _ 1 ıçın ı 'Ja)tk g~uidıJ. 
lar. Tarafeyn arasında epeyce yurnruk koşup ışımı bıtırcyım. dıye duşunuyo~, den ayrılmadan odanın her tarafını gibi kendini dairesine attı. Odada, ya- ·~as:a ~ı~ınmayı muv~ ~ ıctır 
teati edildikten sonra kavgacılar yatış- ve tabancadan evvel derhal konyak şı- gözden geçirdi: Suda beyi göremediği i- tağına uzandı. Düşünmeye başladı. w S~y.aveş,. ol~m korkusu ıçınde o 1'' 
tırıldı. şesine saldırıyor, fakat sonra vaz geçi- çin hayretler içinde kaldı. Nihay~t, sağ . Babasını hatırlayınca. içi, bi~ korku gu ıçın daıresı~de fa~ ~u.r~adı.tJCY' 

Bir aralık kendisine de hücum edil- yor,. caniyan~ m~ksadını yerine getir- tarafından iniltiye bcnziyen bır ses raşe.siyle sarsıldı. Kendı kendıne: rasını, kıymetlı şeylerını wikı hey~ 
me.:.inden korktuğu için kürsüden ine- 1 meyı başka bır gune bırakıyordu Kcn- geldi: _ Babam, bu çılgınlığı duysa .. mu- doldurdu. Akşam karanlıgındıı, 1,~ rek sıvışmağa çalışan Wegner yeniden eli kendine: - Şehzadem! Buradayım. hakkak ikimizi de tepeler. bulunduğu uşağına atlarını hazır 
cesaret alarak «konferans• ına devam - Daha hazır değilim. Arkadaşlar•m Siyaveş. sağ tarafına baktı. Orada Dedi. ··~yola çıktı. 
etti. Fakat, gösterdiği üçüncü bir re- da yardım etmeliler, hiç olmazsa hadi- tüller içinde kaybolan bir sedirin Siyiıveş .. bundan sonra ne yapacağı- Siyiıveşin, romanımızın birinci ~ 
sim '1nun foyasını büsbütün ortaya koy- se esnasında civarda bulunup ben ka- bulunduğunu gördü. Kendi kendine: nı, nasıl bir hareket takip edeceğini dü- mında anlattığımız felaketll ma~rıı 
du. Wegner: çarken arkamdan ge1melidirler. Yaka- - Kraliçe hasta ... Bundan doiayı be- şündü. Bir daha harem dairesıne gitıni- ııın ilk kısmı böyle cereyan t?tmışlı. 

- Bu fotograf ga~bi Anadoluda leh- lamak istiyenler olursa buna mani ol- ni odasına çağırtmış. yecekti; o zaman, analığı çıldıracak, 
cir edilen Ermenilerin kaçarak sahile malıdırlar, diye teselliye çalışıyordu. Dedi. Sonra, büyük bir emniyetle yü- çılgınlıklar yapmıya kalkışacaktı. Her 
kadar geldiklerini ve oradan vapurla· Bu düşüncelerin ağır yükü altında rüdü. Sedirin önüne gitti. SCıdabe,,· §eyi gözüne aldığını söylememiş mi idi? 

-9-

ra :vüklenerek meçhul bir semte götü- buhranlı saatler geçirirken mütemadi- ınce bir ipek örtüyle örtünmüş yatıyor- O, şimdi, bir his hezeyanı ile. hareket İsfendiyarm ölünıH 
rü düklerini gösteriyor. Sözlerini ağ- yen odasında bir aşağı bir yukarı do- du; fakat yüzünde hastalığa benziyen ediyordu. Ruhunu yakan o büyük aşka t:;J 
z1Pr1n çıkanr çıkarmaz, vaziyetin kız- !aşıyor, yorulunca kana penin Ü.)tüner bir şey yoktu. Bilakis, kaşlarını rastık-! mukabele görmiyeceği gün, hiç şüp - Siyaveşin Midyaya kaçışı, Sl'ıda i~ 
rna

1
• an ziyade gülmeği icab ettirdiği- çöküyor, bir müddet sonra gene ayağa lamış, gözlerine sürme çekmiş, yüzüne hesiz, kinine, husumetine cereyan ve· ilk günlerde, derin his ~ul_ıran.ıarı t1 

ni ,. "fren Türkler hep bir ağızdan bir kalkarak eline dürbünü alıp karşıkı evi dl.izgün sürmüş, çok güzelle~mişti. recekti. O zaman, iftira ile, isnatla ken· hırpaladı. Genç kadın, Sıyaveşın v ,J· 
kar

1

• 1ha kopardılar. Çünkü Wegner'in tarassuda koyuluyordu. Bu esnada he- Südabe, Siyaveşin tereddütle, ş~p - disinden intikam almıya kalkışacaktı. dına i~andığı i~in, ik~ g~n, tat.~ h~ 
gö •rdiği resim bu sefer de Çanakkale- lecan ve korkudan ellerini oğuşturu • heyle kendisine baktığını .. sonra bıraz Siyaveş analığının iftiralarına, is - ler içınde vakıt geçırdı. O gun, .,p, 
nin bombardımanı esnasında sahile il- yordu. geriye çekildiğini görünce, karşıdaki natlanna nasıl karşı koyabilecekti? Ba- çocuklarını gezmiye gönder.di. J{aI ııJ/ 
tica eden «Re~id Paşa• vapuruna alına- (Arkası vıır) sediri göstererek: basına anlatsa .. gene şüpheden kurtu- dairesini tenhalaştırdı. Carıyelere, ~ 
r ak harb mıntakasından uzaklaştırılan - ·----~ · ·- - ou•-- - .otur şehzadem! B~raz evvel bir- lamıyacaktı. Belki de bütün kabahat bir :nisa~ir ~a~ul etme?1eı:rin.i, :aı:, 
Türk'eri gösteriyordu. r ~ denQire sancılandım. Şımcli, rahatım. gene kendisine yüklenecekti. Anlatmaw sızJ.ıgını ılen surerek hıç kımsen1!1 t-

\l;' egner bu aralık kızar gibi oldu, de- Bir Doktorun Yalnız vücudüm ateş içinde yanıyor. sa .. analığının iftiralarına göğüs ger - rem dairesine alınmamasını lenbıh 
dik.: Günlük Of! Ne dehşetli hararet! mesi icap edecekti. ti. Beklemeğe başladı. ) 

- Ben bu fotografları Türk sansü- Perşembe Siyaveş oturdu. Kraliçe doğrularak Siyaveş, uzun uzun düşündüğü halde (Arkası v;:..-
ründen kaçırmak için neler çektim! Notlarından (*) ayağa kalktı ve pencereye do!!ru yü -
Gbm eğimin içine saklıyarak hududu rüdü. Bir müddet dışarıya baktıktan 
geçMeğe muvaffak oldum. Ermeni fa- Cild hastalıklarına sonra döndü, gelip Siyaveşin karşısın-
cia arını gösteren ve mahal1inde ken- T da durdu. Gözleri buğu buğu 1Jlmuş -
di fotografımla alınan bu resimleri ha- utulmamak İÇ.İn tu. Bir şey söylemek istiyor, fakat bu 
yatımı tehlikeye koyarak kurtarabil- Çareler söyliyeceği şeyin verdiği sıkıntı içinde 
d " bunalıyordu. ım. 1 - Yemek yavaş yenmell. B. k d. ..k k I g· 

O böyle tamamen uydurma sözler 2 - Ağızda iyi çiğnemeli. ır aralı • yere ız ço ere e ini ı-
6arfettikce gürültü de aynı nisbette art- ! - Dikkatıı yemek yemen. yaveşin dizleri üzerindeki ellerine koy 
tı, nihayet salon sahibi işe müdahale • - De!'! tabii muntazam olmalı. du, titrek bir sesle: 
etti, serseri w egner'c sözü kısa kesme- 5 - Mide ve barsaklıırın vazlfelertnde - Siyaveş seni seviyorum! dedi. 

noksan olmamalı. Gen eh d h tl · k·ım· ı· ırı· ta\•sı·ye olundu. ç ş za e ayre e ır ı ış ı. ., 6 - Karaciğer ifrazatı tam oımaı.ı. K 
Biraz sonra da meşhur «konferans• 7 - Böbrekler süzgeç vazifesini tam yap- aşlarını çatarak üvey anasına baktı, 

bitti, Türkler, Ermeniler ve Almanlar malı. sonra hiddetle ayağa kalktı. Sesi asa -
dağıldılar. B - Çürük diş, müzmın nezle, bo~az mı- biyetten çınlıyordu: , 

habları. kan rük\ideUeri gibl sebebleri Unutuyorsunuz ki, karşınızdaki Fakat, Wegner maksadına nail oldu. -
ortadan kaldırmalı. oğlunuz isfendiyarın kardeşidir anne! 

Ertesi günü, Berlin gazeteleri c Urania 9 - Cildin temizliğine ve hıfzıssıhhası- dedi. 
salonunda Türk, Ermeni muharebesi• na dikkat etmelldlr. 
başlığı altında makaleler neşrettiler. Cümlci asabiye tarafı tam müvazenesin- Kapıya doğru yürüdü. 
Bu yazıları salon sahibinin bir izahı ta- de ve intizamda olmalıdır. Bunu zcdellw Fakat Kraliçe, çılgın gibi ayağa fır-

yecck alkollii içkiler, keylt verici zehirler, }·varak sı·ya·"eşı·n arkasından ko<:tu ve kib etti. .Salon sahibi Wegner tarafın- 1
J • "' kahve, çay gibi münebblhat, devamlı uy- k ·· ·· d k 11 k d 

dan aldatıldığını söyliyerek serseri a- kusuzluk, devamlı heyecanlar ve yor - apının onun e o arını açara ur -
damın kullandığı desiseyi meydana gunluklar clld ha.!talıkları busulfinde du: 
vurdu. mühim Amn olduklarından bunlardan - Siyaveş! Seni seviy0rum. Senin i-

Talat paşa faciası için perde arkasın- sakınmak elzemdir. çin çıldmyorum. Seni bırakmam, bir 
da hazırlanan tablolardan birinin son <•) ıs11 notları U.lp uklayum, 7911.ı yere gidemezsin, dedi. 
fırçası da 0 gece Wegner'in eline tutuş- laU ali.Cim• 7apqtanp 1tou.u17 ea YQllln. Siyaveş hiddetle silkindi: 
turulan çek idi. Sıkıntı zamanınızda h notlaJ" ı.ır •ok&er - Anne! Bu çılgınlığınızın netice -

CİNAYET GÜNÜ 
YAKLAŞIRKEN 

«Konferans• hadisesini takib eden 
günlerde bazı Türkler tarafından Ber
lin gazetelerine gönderilen makaleler 
neşredilmedi. Sosyalist gazeteler zaten 
hadiseyi şişirerek Türkler aleyhinde 
yazdıkları için belki o makaleleri oku
mak bile istemediler. Nasyonalist ga
zeteler ise hadiseden esasen :ıefretle 
bahsettikleri için meselenin büyütül
mesine tarafdar görünmediler. Weg-

c-lbl imdadınıza 7ett .. bDlr. sini biraz düşününüz! Babam haber 
r -°""I alırsa ikimizin de hayatımıza kıyar. 

NiJbelcl Bırakınız da çıkayım. 

Eczaneler Ve çevik bir hareketle kurtularak 
kapıyı açmak isteyince, Kraliçe kafta-

nu rece nibetci elan eczaneler '11hlar- nmın eteğini yakaladı, boğuk bir ses-
dır: le: 
İstanbul cihetindekllu: 
Aksarnyda: <Şeren. Alemdarda: (Esad>. - Siyiıveş! Beni bırakıp bir yere gi· 
Beyazıdda: (Asador). samatynd:ı: (Teo-- demezsin diyorum! Bir adını daha a -
fllos). Emlnönünde: CMehmcd Kazım). tarsan avazım çıktığı kadar bağırır, bü 
Eyübde: Cllikmet Atlamaz>. Fenerde: tün saray halkını buraya toplarım. 
nrusamettın>. Şeln.eminlnde: CHamdl). Deyince delikanlı bu dehşetli teh -
Şehzadebaşında: <i Halil). Karngümrük-
te: <Fuad). Küçükpazarda: (Hikmet Ce- didin önünde donakaldı. Bir an düşün-
mll). Bntırköyünde: (Merkez>. dükten sonra döndü. 

ner'in Türkler aleyhinde yazdığı yazı- Beyoğlu elhetfndekiler: • Pencereye doğru yürüdü. Ve elleri
ni arkasına bağlıyarak dimdik durdu. Iar ve verdiği konferans hep cevabsız İstıklAI caddesinde: CKnnzuk). O:ılata-

kaldı. Hattft onun «Şark Mecmmısı• da: <İsmet). Taksimde: CNizamettfn). 
namı altında profesör Mittiroch vesa- Kurtuluşta: (Necdet>. Yenişehirde· (Pa-

runakyan). Bostnnbaşında: (İtimad). Be-
ire gibi mantf ı:püsteşrikler tarafından 1Jiktaşta: CAU Rıza). sarıyerde: CAsnf). 
neşredilen bir risalede çıkan gene ma- Botazlçf, Kadıköy ve Adalardakiler: 
nasız bir makalesine mukabele etmek Ö'sküdarda: CBeıtmfye). Kacbköyünde: 
bile mümkün olamadı. (Mqda, Merkez). Büyfikndnda: CR:ılk). 

Heybelide: (Halk). 
Bu hazırlıkların ilerlediğini ve cina- .__...;..c---------."'~----' 

Genç kadın yavaş yavaş onun ar -
kasına gelerek yalvarmağa başlamıştı. 
A~lardanberi çektiği ıstıirabı, aşkının 

verdiği acıyı anlatıyor, göz yaşları dö
küyordu. 

Bütün istediği Siyaveşin aşkına mu-
kabele etmesiydi Delikanlı bunları 

Bina işleri ilanı. 

Nafıa Vekaletinden: 
ı. - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Y.üksek Ziraat enstitüleri stajyer tal" 

beleri için Orman çiftliğinde yapılacak yemekhane inşaatıdır. 
Keşü bedeli: 37031 lira 95 kuruştur. -~ 
2. - Eksiltme 27/9/1937 Pazartesi günü saat 16 da Nafıa Ve'kaleti Yapı ı ..,_ 

Umum Müdürlüğü Eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaletbi' 
3. - Eksiltme şartnamesi ve buna mü teferri evrak 185 kuruş bedel ınuk' 

linde yapı işleri umum müdürlüğünden alınır. ti' 
4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin _2777 lira_ 40 ku~~ ~uva_kkat i1r 

minat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış ınşaat muteahhıtlığı vesıkası 

raz etmesi lazımdır.• . ,.-4 
5. - İsteklilerin teklif mektublarının ikinci maddede yazılı saatten bır ·dff• 

evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktaZI 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3248) (6034) ~ 

T. C. ZIRAA T BANKASI IST ANBUL ŞUBESIN~ 
Hangar yaptırılacak v 

İkisi Halkalı Ziraat mektebi arazisi dahilinde ve biri Yeşilköy Tohum Islab ıP' 
tasyonunda olmak üzere beheri 52.5X7.5 eb'adında üç aded ahşab han~ar ~ 
tınlacaktır. Çatıları kiremidle ve cepheleri oluklu saçla kapanacak, dire~ 
temelleri beton olacaktır. Muvakkat teminat akçesi maktuan 800 lira, k.at'i ~ 
nat akçesi ihale bedelinin % 15 §iclir. Tallblerin bu gibi işler~ .. aptıklarını 
vesaik ibraz etmeleri llzı~dır. . . . . . 1~ Şartname ve projeleri gormek ve işi almak ıstıyenlenn teklif mektub gji 
vermek ve muvakkat teminat akçelerini yatırmak üzere nihayet 22 Eyl!tl :-,,. 
Çarşamba günü saat 16 ya kadar Ziraat Bankası Müdiriyetine milracaa~ 
leri ilan olunur. <.:::...--' 

Beyoğlu Aksam Kız San'at Okuld 
Dlrekt6rlüğünden ı ·t Y 

ı _ Elaziz ve Manisada açılan Akşam Kız San'at Okulları için muhtelı ,,ı
dcn numarasında cl32> adet manken kapalı zarf usuliyle eksiltmeye Jto11 

muştur. 16 4' 
2 - Kat'i ihalesi 1937 EylUlünün 16 ıncı Perşembe gunu akşamı saat 1"' 

yüksek mektepler muhasipliği odasında toplanan komisyon huzuriyle >'8P1 

caktır. 

3 - Muhammen bedel 1580 muvakkat teminat 119 liradır. . )'J' 

4 - Eksiltmeye girecekler bu baptaki teklif mektuplarını ihale için tnY1~ce• 
lınan saatten bir saat evvel komisyona tevdi etmeleri ve posta ile gönderi ...,ıı• 

-1ıur "' mektupların nihayet bu saate kadar gelmiş olmaları ve dış zarfının mu 
mu ile iyice kapatılmış olması 18.zımdır. ~ j\lcşld 

5 - Mankenlerin evsafı ve teslim şeraitini anlamak istiyenler Beyoglu 
Kız San'at Okulu İdaresine müracaat edebilirler. .5731> 



16 EylltJ SON POSTA Bayla ti 

ZAYi ANAHTARLAR ~ 
De~uhafaza içerslnde muhtelif 

anal-,.. Taksim ile Galata 
arasmua düşüriilm\i§tür. Galata'da 
Bankalar caddesinde AdAlet Ha
nında 22/25 numaraya, getirmesi rica 
ve getlrenln memnun edllecetı lltin olu-

T. Cumhuriyet Merkez Bankası 
ıı · 9 -1937 Vaziretı 

nur. AK Ti F 
> Operatör • Urolog .. ~ KASA : . 
Dr. Mehmet AH Altın : Safi kılogram 

idrar yollan BANKNOT ••••• 
hastalıklan mntehassısı. Köprllbaşı UFAKLIK • • • • • 

19.616.413 

• • • • • 
• • • • • 

,. Eminnnn han Tel: 2UH5 ._ı 

OD Posta 
Yevnıl. Slyaal, Havadis vı Halk p.zeteaı --
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FİA TLARI 
1 6 3 1 

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

TORKtYB 140J "°" ~ 160 
YUNANİSTAN ı.HJ 1220 710 270 
ECNEBİ 27 '° 1400 hOO 300 

= 
Abone bedeli peşindir. Adra 

değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak ~eri verilmn. 
ilanlardan mea'uliyet alınmas. 
Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 

Pul ilavesi laz:mdır. 

1 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 ___ , 

Dahildelti Muhabirin ı 

Türk Lirası • • • • • , • • • • 
Hariçteki Malıabirla: 
Altın : Safi kilogram 6.482.909 

Altına tahvili kabil Serbest tlövizler • 
Diğer dövizler ve Borçlu kliring baki-
yeleri • • • • • • • • , • • • 

Hazine Tahvilleri: 

Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı. 
Kanunun f> ve 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat • 

Senedat Cüzdanı t 

HAZİNE BONOLARl _ ~ • • 
'11CARt SENEDAT • • , • • 

• 4 

Esham vcı Tahvilat Cüzdanı: 

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

(vilAt (itibari kıymetle) . • • 
B - Serbest esham ve tahvilat , , 

Avan•lar: 
Altın ve Döviz üzerine • • • • • 
Tahvilat üzerine • • • • • • • • 

Husedarlar • • • 
Muhtelif • • • • 

• • • • • 
• • • • • 

1 Devıet Demiryolları ve Lımanları işletme Umum idaresı ilA~ 
Muhammen bedcllerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 4 Gurup malzeme 

her gurup ayrı ayrı ihale edilmek şartile 23 . 9. 1937 perşembe günü saat 10 da 
Haydarpaşada Gar binası dahilindeki satınalma komisyonu tarafından açık ek
siltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesika ve hizalannda yazılı 
muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müra
caatları lfizımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 - 220 adet şofaj sağ ve sol taraf sevk musluğu 150 adet şofaj irtibat başlı

ğı 100 adet şofaj irtibat orta rakoru muhammen bedeli 2295 lira, muvakkat te
ıninatı 172 lira 13 kuruştur. 

2 - 1100 Kg. muhtelif su verme tozu, 200 Kg. Boraks, 200 Kg. Reçine, 50 Kg. 
Tinol kaynak pastası muhammen bedeli 1174 lira, muvakkat teminatı 88 lira 
5 kuruştur. 

3 - 1440 Kg. muhtelif eb'atta çelik saç muhammen bedeli 1008 lira, muvak
kat teminatı 75 lira 60 kuruştur. 

4 - 8700 Kg. muhtelif eb'atta yuvarlak ve lama demiri ve 4000 Kilo U. demi
ri, 210 adet muhtelif eb'atta ve takriben 10920 Kg. demir levha muhammen be-
deli 3192 lira, muvakkat teminatı 239 lira 40 kuruştur. (5905) 

tııllıı/lıN 

Muhammen bedeli 39984 lira olan Ankara gar binası mefruşatı 29/9/937 Çar
§amba günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2998,80 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 

ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14 
de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 195 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vetnelerinde satılmaktadır. 

(6154) 

Liseler Alım, Satım 
Komisyonundan: 

22/9/937 tarih Çarşamba günü saat 15 de İstanbul Liseler Muhasebeciliğinde 

toplanan Komisyonda 1349 lira 97 kuruş keşif bedelli Beykoz Orta okulunun 

tamiratı açık eksiltmeye konmuştur. 
Mukavele, Eksiltme Bayındırlık işleri genel ve fenni şartnameleri, proje, ke

§if ve hülfısai hesabiyesile buna aid evrak komisyon katipliğinden görülüp 
öğrenilir. 

İlk teminat 101 lira 25 kuruştur. 
İsteklilerin en az bin liralık bu işe benzer iş gördüklerine dair İstanbul Nafıa 

M'üdürlühtünden alm}ş oldukları müteahhidlik ve ticaret odasının yeni sene ve

sika ve teminat makbuzlarilc birlikte belli gün ve saatte komısyona gelmeleri 

ilan olunur. .5865. 

lstanbul P. T. T. Vilayet Müdürlüğünden: 
İstanbul Büyük Postane binası bahçesindeki mevcut sundurrnalardan istifa

de etmek suretile bir anbar binasının keşifnamesi dahilinde yaptırılması açık 
ekstltmeyc konulmuştur. Eksiltme 27/9/1937 pazartesi günü saat 14 de Büyük 

Postane binası birinci katta İstanbul P. T. T. vilayet Müdürlüğünde müteşekkil 
nlım satım komisyonunda yapılacaktır. 
Keşif bedeli 3000 lira muvakkat teminat 225 liradır. Taliplerin mukavele, 

eksiltme, bayındırlık işleri umumi, hususi ve fenni şartnamesi ve proje keşif 
hüliısasile buna ilişik diğer evrakı görmek ve muvakkat teminatlarını yatır. 

mak üzere çalışma günlerinde idari kal eme ve eksiltme gün ve saatinden bir 
hafta evvel İstanbul Nafia Müdürlüğüne miiracaatla en az iki bin liralık bu i§e 
benzer iş yaptıklarına dair alacakları fenni ehliyet ve ticaret odası vesikasile bir-
likte komisyona muracaatlan. (6111) 

• 

.... 

· ı 

1 

1 

1 

Lira 

27.592.0M,20 

14.912.949,-
844.361,14 43.349.364,34 

954.589,85 154.589,85 

1 

9.118.730,14: 
33.724,-

32.325.212,22 41.i77.666;i8 

158.748.563,-

13.496.827,- 145.2~1.736,-

3.000.000,-
39.132.621,27 .c2.132.621,27 . 

88.108.348,30 
41.904.424,lG 3.796.039,85 

67.382,92 
8.303.498,81 8.370.881,75 

4.500.000,-
15.163.311,91 

Yekun 343.104.595,61 

--------------------· DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi! Berlin 

Türlıiyedem ıubelaiı 

Galata - İstanbul - 1m:ıu 
Deposu: 1st. Tütün Gümrüğü 

L* H• tiblii bania İfİ * 

-

-

PAS 1 F 

• 

Sermaye • • • 
I htiyat Akçen • 

• • • • • • 
• • • • • • 

Adi ve f evkalllde 
Husus! • • • • • • • • 

. . . 1 2.105.172,40 
4.516.007,70 • • • • -------a • • • • • 

Tedavüldeki Banlmot1'a • 
Deruhde edilen evrakı nakdiye , • • 
Kanunun 6 ve 8 tnd Qladdelcrinc tev• 
fikan hazine tarafından vaki tediyat. 

Deruhde edi evrakı nakdiye bakiyesi. 
Kal'§lhğı tama.men altın olarak ilive
ten tedavüle vazedilen • . . • • . 
Reeskont mukabili illveten ted. vazd. 

Türlr LirCl61 Mevclaalu 
Döviz Taahhüdatı: 

1
158.748.563,-

13.496.827,-

145.251.736,-

19.000.000,-
9.000.000,-

727.066,22 
Altına tahvili kabil dövizler • • • • 1 
Diğer dövizler ve alacaklı kUring ba· 
kiyeleri • 29.417.001,53 . • • • • • • • • • • -----------n 

Mahtelil ı 

Yekiln 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 
Iskonto haddi % Si Alhn üzerine avanı % 4i 

Lira 

15.000.000,-

8.621.180,10 

173.251.736,-
11.935.183,04 

30.144.067,75 
106.152.428, 72 

343.104.595,61 

1 lıtanbul Belediyesi ilanları 1 ----------17 Eyltll 937 Cuma 

18 > > Cumartesi 
20 > > Pazartesi 

21 > > Salı 

1- 250 

251 - 350 
351 - 500 

501 - 700 
22 • > Çarşamba 701 - 905 

Belediye emekli ve öksüzlerinin Eylul 937 üç aylıkları yukarıda yazılı gün
lerde Ziraat Bankasından verilecektir. A ylık sahihlerinin maaş cüzdanları ve nü-
fus tezkerelerile birlikte müracaat atme leri Han olunur. cB.:t c619h 

1 

t l 
1 
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LİMON ÇİÇEKLERİ 

Hasan ve Nesrin Kolonvaları 
Türkiyede en çok satılar. ve Avrupa ve cihan tarihinde mish ve menendi 

olmıyan kolonyadır. Bir damlası limon bahçesidir. 90 derecedir. ' 
• 

Nesrin ve Hasan Losyon ve Lavantaları 
Yaıemin, leylak, divinya, revdor, fİpr, fujer, ful, menek,e, ıuar de 

Pariı, Origan, Krep dö ıin, dai çiçeği, zambak, ıünbül, Jile, milflör, 
nergis, güller, amber, fulyalar, aenk flör, çiçek demeti, nadya, neroli, 
Şanel, amorita, kadın eli, flör damur, skandal, florami, müğe, losyon 
ve lavantaları bir nadirei aan'attir. 

Hasan deposu: tstanbuJ, Beyoğlu, Karaköy, Beşiktaş, Divanyolu, Ankara, 
_ Eskişehir, Malatya, Kaysen ıubelerl ve satıı yerlerile bilcümle tuhafiye, 

bakkaliye ve eczanelerde bulunur. Mutlaka Hasan ismine ve markasına 
dikkat. 

~---~--~~-----------------------------------
Cildin hamıziyet veya kaleYiyeti ' 

KREM PERTEV 
kullananlar için mevzuubahs olmaz 

BBBM PBBTIV 
O derece saf ve temiz aynı zamanda nötr mevad ile imal edilmektedir ki 
bntUn ecnebi mütehassıslar mnessesenin iştirak ettiği 40 ı mntecavlz 

sergilerde hayranlıklanm gizliyememişlerdir. 

TÜRKİYEYE GELiNCE 
lstihsalAtımızın azameti bOtnn balkımmn 

KREM PERTEV 
den başka bir krem kullanmadıtı kanaatini b zlere vermiştir. 

NEOKALMiNA 
GRıP - NEZLE • NEVRALJi BAŞ ve 

DIŞ AiiRILARI - ARTRITIZM 

SON POSTA 

INKIBAZ 
BAIDlllZLIK 

MİDE EKŞiLiK ve YANMALARINI 

giderir. Son derece teksif edilmiş bir toz- , 
dur. MÜMASİL MÜSTAHZARLARDAN 
DAHA ÇABUK, DAHA KOLAY, DAHA 
KAT'! tesir eder. Mide ve barsakları 
alıştırmaz. Ağızdaki fena kokuyu ve tat
sızlığı def'eder. 

MAZON isim ve HOROZ markasına 
dikkat. 

Beyoğlunda : Eski 

HA YDEN meıazalarında 
Nefis ve mOntehap BAKER 
mobilyaları teşhir edilmeh tcdir. 
YATAK ve YEMEK odalnn 
ile &ALON takımlarının en 
zengin çeşitlerini her yerden 

ucuz fiatlarla bulacaksıntz. 

Dİ.Ş TABlBI 

RATIP TÜRKOGLU 
Ankara caddesinde: MesP-rret o~eli 
karşısında (88) No. h muttyeneha
nesinde hergOn saat on dörtten 
(19 ) a kadar kabul etmekt~dir. 

r 
ilan Tarif em iz 
Birinci Mhile 400 kuruı 
l lıinci aahile 250 » 
V çüncü aahile 200 » 
Dördüncü aahile 100 » 
iç aahileler 60 ,, 
Son aahile 40 ,, 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlı.ca mikdarda ilan yaptıracak • 
lar aynca tenzilatlı tarifemizaen is· 
tifade edeceklerdir. Tam, yarım ve 
çeyrek sayfa ilanlar için ayrı bir 
tarife derpiş edilmiştir. 

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

lllncıllk Kollektlt Şirketı. 
Aşır Efendi caddesi, 
Kahramanzade U ln 
Ankara caddesi 

BGtOn Donra Ooktorlare tarafından tavsiye edilen blı 

KUWET VE SIHHAT iKSiRi 
oldulu gibi SITMA ra karf' en mOkemmel ve mOeıılr Ulçtiit. 

lızıeti hof olan QUINA-LAROCHE, en mGkemmel 
ıo nevi klnalunının ba,hca unsurlarını havi olmaklı bGtOn 
dller kıNkına t•raplarından OıtOndOr. 

~ . ZAVIFLIK - KUVVETSiZLiK -- · 
IŞTAHSIZLIK-HAZIMSIZLIK : 

VE NEKAHAT 
... ilerinde, batan danya doktorları tarafından en mGkınlmıl 
kunet illet olarak tavsiye edilmektedir. -HER ECZANEDE SATILIR 

HAKiKi QUINA·LAROCHR'u ısrarla lsteylnıa: 

Boşu boşuna ıztırap çekti 

"Fakat bir kase 

· alınca bütün ağrılarının, hemen geçtiğini gördü. Neşesı yerine geldi. 
Havalara aldanmayınız. Mütemadi hararet tahavvülleri her rahatsızlıla 

yol açabilir. Eğer yanınızda daima 

G R N p • 
1 

• 
1 

Bulundurursanız kendinizi bütün hastalıklara karşı sigorta etmiş olursunuz. 
İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİR 

KANZUK 
SAÇEKSiRi 
KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetleodlrir. 
DökOlmesini keser. Kepekleri ta -
mamen giderir ve bOyQme kabW
yetinl artırarak saçlara yeniden 
hayat verir. Kokusu lfttif, lmllanıp 

kolay bir saç eksiridir, 

INGILlz KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - İST ANBUL 

Beşiktaş Kızılay Heyetinin 

BURSA TENEZZÜHÜ 
B iktaş, Kızılay heyeti ayın 18 uncu pazar günü Mudanya yolile lidiP 
1 eş k üzere Bursaya bir tenezzüh tertib etmiştir. Mudanyadan BunaY1 

ge me ·· 1 'd· ı k · kadar hususi tren ve otobusler e gı ı ece tır. • 

Vapurda Caz, Saz ve BUfe va.rdır. 
t t. k etmek istiyenlerin Beşiktaı Akaretler Kızılay merkezıne, GalaU 
ş ıra . d .. ~ .. de 

C t hanında 2-3 numaralı yazıhaneye ve Ortakoyde tramvay ca ~ emaa .. 
1 26 numaralı kırtasiyeci İbrahim Sipahiye muracaat arı. 

Fiatlar gayet ehvendir. 

Kayıp: Kültür BakanlıQından aldığım hü
,. iyet varakamı kaybettim, yenisini çıuraca-

iundaD eskisinin hükmil yoktur. (933) 

Ba,..aa' uistaDI Waeb°e Erldba 

Son Poıta Matbaaıı 

Neşriyat Müdüril:'s;lim RaeıP gJl1IJ 

ı 1 s. Ragıp mımç 
SAH PLER : A. Ekrem uŞAB;UG"' 


