
Göz o 

D i L i 

Yazı itleri telefonu : 20203 SALI 19 - IKINCIKANUN 1937 

Fransanin 

ancakta 10 bin Türk kadinı 
~hQ[[· nümayişe iştirak etti 

d l hiik·· 

• yeni 

Roma, Adisabaha 
Türk elçiliğini 
lağvettiğimizi 
haber veriyor t efQlar ll~et memurları ayni adamları müteaddit 

Q~"QflQr f::ıllşahitlerin önünden ge~irdik.le':i~den. Şehrimizdeki /talyan maha-
18 harekete nihayet verılmesını zstedıler /ilinde de/ talyanın Boğazlar 

Utı <Husus~) "[t "h k k 
't hi Jtı 9 Unda ı . - Antakyada mal müdürü Sadıkı sureti mahsusada anlaşmasına ı ı a etme 
Aa~· .rna.Yeaile A. hukurnetin teşvi- Süveydiye mıntakasına göndermişler üzere oldugu haber/eri 

'';" .nasıl h:;~lara yaptırılan ve Ale.vi Şe:hi Şeyh Marufu .. kan~ır· d n/aşıyor 
d Yıktır. Dah rl~.nrnış olduğu mak içın tertıbat almışlardır. Numayışe 

.,.~4tı. evv 1 A. a nurnayiş hazır- uzak mın~klarda Alevilerin de iştir~ _ _, 
ıstihbar t ntakya kaymakamı ki temin edilirse Şeyh Marufun cina-

,. 1:1 a zabiti toplanark (Devamı 10 uncu sayfada) 

lGr~,? .lJ IV ---------------ı $enın l( 
'laıaıı : Fı aruıosu 
(7 t:ti het Adıı 

A. Yfanıııda) 

tarnı~dak~ı 
ı erd 

'l,ı:ı,ıı ... en vehham 

Balkan oyunlarında niçin d"ima 
sonuncu geliyoruz? 

Yazan: M. Saıni Karayel 
• (11 inci ııııyfamızda) 

• 
Asabi kime derler l 

n 16 

Idare itleri telefonu : 20203 Fiatı 5 Kwuf 

·teklifleri 

Başvekil, akşam üstü Dahiliye V ekili ile beraber 
Dolmabahçeye giderek Atatürke veda ve onu 

müteakıp Ankaray~ harekPt etti 

İsmet İnönü ve ıstanbul Valisi Muhittin 'Ostündağ 
B~ve~l ~~m et İn~~ü ve Dahiliye ı re~etinden evvel Perapalas oteline gel- · 

Vekili Şukru Kaya dun akşam Anka· mış, rahatsız bulunan Maliye Vekili 
raya hareket etmişlerdir. Başvekil, ha- (Devamı to uncu aayfada) 

• 
lnanılmıyacak bir haber! 
Şişli çocuk hastanesine yatınlan bir yavru fazla 
yaramazlık ediyor diye hastaneden çıkarılmış ve 

evine dönünce ölmüş 

BUtUn aiAkaaarlardan seri ve ciddi tahkikat istiyoruz 
Dün zabıta vak'alarını almak için po Bu acıklı haber şudur: Kumkapıda 

lise giden bir arkadaşımız, oradan ak- ,oturan Nezihenin iki yaşındaki yavru· 
ıımızın almadığı bir facia haberini ge· ,su Harniyet bir ay evvel salıncaktan 
tirdi. {Devamı 3 üncü sayfada) 

Gümüş Haciköyde yakalanan 
kalpazan kumpanyasi 

Gümüş Hacıköy {Hususi) - Bu
rada bir kalpazan çetesinin yakalandı
ğını yazmıştım. Bu çete kuyumcu Salih 
bacanağı Fazı} ve bir arkadaşlarından 
mürekkeptir. Kalpazanların yakalan
masına bir köylü sebep olmuştur. Bu 
köylü pazara getirdiği bir yük odunu 
satarken Salih gelmiş, pazarlık etmiş 
ve bir yük odun almış, bunu evine ge-' ,,,ei s 

(7 adııliala 
Ilc:: • 

ayf•rnııda) 

Sizi çok ıı.lnlcadar edecek bir yazı 
(8 inci ııayfıımızda) el

-•-• ltal Tü ._. r· 
1 

. tirtmiş, odun parasını da ödemiştir. 
TürkiyeniD Roına Y'.. yaıuD n.ıye le ır .. .. . • 

Hü.Myia Ragıp M. Karlo Galli Odununu satan koylu parası ıle bır 
,aset k\tl' ......._ 

ıslerind 
{D~~~~~ e neler oluyor? 

''Yf•ıııııda) 

• Resimli bir haftalı/c düngtı 
lıôdis•lerl, r•simll zabıttı lıikd· 
geleri tl• dalaa blr çok efl•n· 

celi, Istifadeli gtızılar 

Bir müddetten 1 eri şehrimizde bu- manifaturacı dükk~nından mübayaat
)unan İtalyan sefiri M. Karlo Galli, hü ta bulunmuş, manifaturacı paraların i
.kfunet erkanımızia temaslarına devam çinde gördüğü yirmi beş kuruşluktan 1 

(.Devamı 10 - cu gyfada) 1 .(Devamı 10 uncu sayfada\ 

GUmüt Hacıköyde yakalanan 
kalpazanlar 



!. Sayfa 

Hergün 
Memurluk hagatında 
Yapılması zaruri 
Görülen ısiahat 
--- Yazan: Muiıittln Birren 

' 
SON .. O Sl A 

Resimli Makale: 

Bazılan, bir adam hakkında iki 
türlü dil konuşurlar, müvacehele~ 
rinde b~, gıyapların.da gene bat
ka türlü man idare ederler. Bu gibi 
kimselen! halk iki 'Yiizlü der. 

a iki dil kullananlar a 

İki yüzlü adamın yaptığı zarar yal 
nız nefsinedir. Çünkü karakteri ça~ 
buk ~ılır. Herkes ondan çekinme 
ye ~lar ve yaptığı zarar da yavq 
yava, eksilir. 

Asıl çekinilecek olanlar Dd yU.zlü
ler değil, yaptığımız hatalan görme 
m-ezlikten gelen, bilakis savap gibi 
göltererek bm teıçi edenlerdir. Bu 
çe~t insanlar lrusurlarımızı mütema
d! yen arttınrlar. 

~============================ 

J 

İSTER 
• 

l NAN İSTER 
. 
It~ ANMA! 

, 
Adliye işlerine bakan arkadaşımız anlattı : 
cCeza mahkemelerini h ergün takip ederim, üç asliye 

mahk€mesinin listesinde her. gün en aşağl &Ölçüler ka
n ununa muhalif hareket eden• üç esnafın durw:ması var 
dır. Hele birinci ceza mahkemesi bu C'f'5:il davalarJa çok 
uğraşır. Her mahkeme üst üste yevmiye üç ölçü da\'asına 
baksa günde dokuz dava eder. Demek k i senede bu mik-

dar şöyle böyle 3000 adedini bulur.• 
Şehrimizde usul ve nizama muvaflk terazi ve ölçü 

kullanmadıkları jçin mahkemeye verHen 3000 esnafın 
mevcut olduğunu şu hesap neticesinde anladıktan sonra, 
İstanbul halkının emniyetle a1LŞ veriş yapabileceğine 
biz inanmadık1 bu satirları okuduktan sonra ey kari 
sen; 

lS TER İ NAN l S TER iNANMAl 

gene kırkı 

içine doğdu, m 
nunu keşfeden 

- Bu1dum1 
Diye bağırdı. Katıda 

Bir makale yazdı. 
şu idi: .~ 
cKırk yaşına geırıı __ ıJ._-:.._ 

sız bir mabllıktur. 
yaşında kadın olabilir .. _ . ...,._,, 
sevilebilir, bu yaşta 

bilir .. Güzellik şu bUttlJ'I~'.~laı~J 
daki kadında m 

Makalesini çantası~ 
pudraladı. Kirpikle kd
kaşlarına kuyruk çe 
matbaaya gitti. 

- Yazınız Mis? 
-Hazır. 
Makalesini verdi. 

her bir de rötuşü bOl 
meyi ihmal etmedi. 
Neşriyat müdürüne 

süzdü, dudak büktii: ~ 
- Artık ben de }cır -··-~ .... , 
Dedi. Kendisini 

ketsizlik edip: 
- Hani daha dün 

niz. 
Demediler ve ilk 

nndaki aklar ve 
tamamiyle örtemedi .. 

- Yalan söyl 
Diye haykınnndıtat· 
Bu yazı gazetede 

rafile bir likte basıldi· 
zeteleri ve b izim 
yazıyı iktihas ettiler. 
nı geçmi~ kadınlat'lJI 
içinde; otuz yaşındeli 
tılar. 

sit şehirlerinden 

zine dökülür. 
-·---·······-···· 
Amerikada 

Her sene soğuktan 
lür. Fakat bu sene 
lemiş olduğu halde, 
larQ tesadüf 
raret daima Stfırın 



spanyada t ·ş iki bin J Adiiye Vekili 

Aranılan bar 
Artisti bulundu 

Fakat tarif edilen küpeler 
meydana çıkmadı ye mı Avukatlara ecn b• h d• Beriinde Hilda isminde bir kadının e I arp e ıyor Ziyafet verdi gayet kıymettar küpelerinin çalındığı-

enera1 F - k Ank 18 (H .) - Avukatlık nı ve çalanın DU küpeleri oir bar artis-
ran~o, Jspangada ecnebifere bir karış topra Kanun'::"a~rojesW:us~etkiki için gelen. ~i~~ verdiğini, artistin İstanbula geldi-

bı/e ve ·1 · . . .. ı- or muhtelif baro m.urahhaslarile avukat - gını, Alman zabıtasının da zabıtamıza 
lo~dra 

18 
rı mrgeceğını soy uy . lar ş~refin.e bu akşamAdliye _ve~ili Sa müracaat ettiğini. h~cer vermi~tik. . 

telıf nıe b (A.A.) - Röyterin eelspanyol fasmda Alman askerlerı raçoglu Şükru tarafından bır zıyafet . _Zabıta bu artıstı bulmuştur. lsmı 
•on tahrn·l'llı alardan öğrendiği .. kt verilmiş ve bu ziyafette avukatlar na- Lılıdir. Turan barda çalı~aktadır. 

tarafı ~n er, 18panyacla hük~e g~ yo. ~İl t ait olan topraklardan hiç rnına Münir tarafından Saraçoğlunun Lili zal:ntada kendisindeki küpele
Yaban a harp eden 40 h~mdet b' e e n bac:ka birisine terki dün başardığı ~ten dolayı teşek.kürde bu- rin çalınma ve lledi,_ olmadıgı-nı bun-

ncı, ın en ır parçasını T • • •• ,. • _ 1 ulm . . _ J- ' 

da Yir-· b general Franko tar f ld ~ gibı" bugün de mıllı hukumet ı un uştur. ların Şam ışı kupeler olup yüksek kıy-
•uı i · 1 a ın· o ugu Sara -ı ' d·-· ta· ol nı talyan ve on 'k' b" . . ubahs değildir.» çog u 'er ıgı cevap · mette bulunmadığını 8Öylemiş ve mak-
rnak ü ı ı mı çın mevzu f da cBiz dem~tir Avukatlar kanununu d h 

bulund .. Zere 32 bin kadar ya- General Franko Madrid etra ın yapm;k ; .. b'lh ssa lui.kimler sa ı ma, susla iftira yapıldığını, bu jf-
Salarna kugunu göstermektedir 1 kta olan muharebeler hakkın- kanunundzaanrure ını dıuyaduk' Bilhassa tiranın sebebinin de birlikte Beriine 

n : lS . yapı ma . . sonra · . k .. b. 
8 ajansını - General F ranko da da şunları söylemıştır: . bu kanun projesini bütün mevzuatı ka gıtme ~~ere ır tı:_np .tarafından yapı-
kend· . n muhabirini k b 1 K ll 1\Aadridi terketmemekle bır nuniyeyi tetkik ederek. ortaya koyuyo- lan teklıfın reddedılmı~ bulunması ol-

~. ısı) a u e- ızı ar ·ı d w .. 1 · · 
·~1ülfUc. e Yarım saat gör" .. . . I . I _ _ı· Fakat biz bu şeh- .ruz.» demiştir. ugunu soy emıştır. 

at F ra uşmuş- cınayet ış emış eroır. 
rnuhab· nsı:z.ca olmuş ve G d pte<Ieceğiz M } ı [ k 
aorırıasıırde.n kendisine vazih s: ri tahrip etmeboenmbage;:;:an edildi . emur ar lnanı mıgaca 

ce"a L nı ıstemiş v b 1 Barselon 
C Pıqr" e un ara a- 18 (AA) Bu sab.'\h d t fi B • h beri 

•- . enera] F ereceğini söylemiştir. Barselon . •. - . ar aSI D a as ye zr Q • 
,.,tır ki : ' as Illeselesi hakkında de- fecir vakti bir asi lspanyol ~ar.p gemı- (Baştara:fı 1 inci sayfada) 

~ -.. si limanı bombardıman etmıştır. 60 Maliye memuru tasfiyeye mangaıda pi~en fasulye tenceresinin ü-

1 eniden .. .. . • . • d .. th• tabi tutuldu zerine dü§Üyor, ve muhtelif yeı:lerin-
gumuş lzmir e mu ış den yanıyor. Çocuğun anası yavrusunu 

al b 
derhal Etfal hastahanesme götürüyor, ar 1 k b• • İ Ankara, 18 (Hususi muhabirimiz· 

' h.. ası aca ır cınaye ve yavru orada bir müddet tedavi edil 
Uı. -- den) - Maliye Vekaletinde yeni teş- dikten sonra, yaramazlık ettiği için (!) 

"'n h.. 1 J kilat kanununun muvakkat ikinci auec . d 4 arkadaş hastahaneden çıkarılıyor. kan ıs e yeni bir Gece yarısı . . .. , _ maddesine göre. tasfiye edilecek me- Bu satırlan okuyan karilerimiz, cİki 
un kabul edildi dövüştüler, bir kışı olnu murlan tayin etmek için siciller tetkik yaşı.ndaki bir yavru yaramazlık etmiş 

Ankara, 
18 

-- - . . . edilmektedir. Şimdiye kadar 60 me- diye mühtaç olduğu tedaviden mahrum 
...... Bu ük (H~susi muhabirim!z- lzmir 18 (Hususi muhabırımız- mur tasfiyeye tabi tutulmuştur. edilebilir mi? Buna cür'et edecek in-

:. .. Mıllet Meclisi bugün den) - Gece yarısından s~ru~ K~çe- Tapu ve kadastro memurları ara- san nasıl bulunur?:. diyeceklerdir? Biz 
idateıi tutun, tuz. müsk.irat lnhi- cilerde bir aile evinde müthış bır cı~.a- sında da tasfiye yapılmak üzere me- de evvela böyle düiündük. Fakat po-

m" "e KonYa ovası 8ulama i- yet olmuştur. Ayni odada yatan dort murların sicilleti tetkik edilmektedir. lis istihbaratı yapan arkad~unız, po-
h ulga Istanbul D "'If" arkadaştan Hüseyinle Celal akşamdan l -- 1isten aldığı res:ml raporun suretini bi-
esabı kanı · . ,_ aru ununu fena halde sarhoş olmuşlar, gece yarı- ngiltere Kralının taç ze verince artlk sesimizi çıkaramadık .. 

erını &.abul etmiştir. d 'k" od gı'tmişl • • • d l"d Raporu siz de okuyunuz: 
~i Ic llladeni ufak s~ an 1 1 saat sonra . aya . er- gıyme merasırnın e va J e 9/18 
' anunu para hakkın- dir. Bunlar sa.rhoş halıle tekmelıyerek K li d 't.. ı k OL OM. 'lttı ı._ n bazı ınadd 1 .. d -· ra çe e uu unaca 'litlun e erını egı.- kapıyı a~mışlardır. . 
~lt ~Un da kabul edilmiştir. CXiada uykuda ~ulu~an . Şaban ~- .. L~~.dra ı.~ (A.A. )- Re~en bıl-

~1aı· un neşri tarihinde "tiba- yanmış ve ayıp değıl mı dıyerek ku- dmldıgıne gore, Valde Kralıçe Macy 
k~ 'Ye Vekilietince 16 .~ 1 

li fürler savurmuş, buna mukabelede bu- altıncı Georg'un taç giyme merasi-
ırıu, ufak "'"' k mı yon • lunulmu~ ve dört arkadaş gece ka.ran• minde hazır bulunaeakbT. Ingiltere ta-
ı·· r ...... ra çı arılacaktır w el . I ..ı! 'h' d "lk d f 1 k b' V Id K Uzurn - .. _.. · lığında boğaz bogaza g mış erwr. rı ın e ı e a o aTa ır a e ra-

1' .. 25 :mil gordugu takdirde bu Şaban eline geçirdiği bıçakla Cela- }içe oğlunun taç giyi~inde hayatta bu-
Utkiye _;ona çıkarılacaktır. li boğazından, yüzünden, omuzundan lunacaktır. 

Dobri ~manya arasında akde- ağır yaralamıştır. Celal yaralı olarak -----------
i cenın Türk ahalisinin mu- Keçeciler polis merkezine gitmiş: Almanya da hükumet 

h~atı~nı eden mukavelenin - ((Beni Şaban yaraladm dediltten Merkezini değiştiriyor 
kındaki lay i ha kabul eclil- sonra düşerek bayılmıştır. Berlin, ı 8 - Berchtesgaden Alman 

-......__ Yaralı hastaneye kaldınlıncaya ka- ya devlet reisliği ve baibakanlığının ye 
O ---- daY ölmüştür. Katil yakalanmıştır. ni merkezi olacaktır. 'nad D •• l Hitlerin Beriinde bulwmıjları gittik-• a ort er Bekçilik bir çe seyrekleşmiş ve wnumiyet itibarile 

~;;::,_~ tetkik Meslek haline :~ç güne jnhlsar etmekte buıuıunuş 
PIQie 1s ış Getirilecek /zmirde Türllkuşu 
tiı- lıtti; Ronıa. mülakatları ne Ankara, 18 (Hususi muhabiriııüz· Klübü acıldı 

lnisak Verecek) Almanya, bir -Dahil' '-~' . . lzmir 18 (Husust) - İzmirde 
fnukab~ı·"eya mü temleke1erinin den) ıye VeA.WetJ zıraat asayişi kk ' kl"b" b ·• ... } d tttı'"". 1 ı nde l . . . h 1 _ d Tür ıışu u u ugun og e en son-

F' gl aiya spanyaya kar~ı ta- kanun ~roıBesının azdrr ıgıyna ev.am et- ra Valinin bir nutku ile açılmı..ştır. Mü· 
t~8ı~ ~e~tc:n vazgeçecek mi~ mektedır. ~ meyan a unanıstanın teakıben Hava Kurumu tarafından bir 
Uyrnıy:. .. t uatı bu hususta birbi- bu husustakı kanun projesi de getiri- zı·yafet verilmiştir. 

· _, tnüt 1 k'k ed'l · · ~ a calar yürütmekte- lerek tet ı ı mıştır. Klüp binasının İnşasına yakında 

~öa.tin ga~e.te . . Veka.let memleketimizdeki bekçi-ı başlanncaktır. 
te "·· · sının Ro h b' · ·w • b" ch k b k ·ı·~· -------fı d '-.lorıng .1 ma mu a m- lıge yenı ır ve e verere e çı ıgı J • 
rı an eV\> 1 

1 
e Musolini İngiltere bir meslek haline getirecek ve Vilayet Göring talya V elıahbnın 

lttis k e ce tasvip d"l b. • f. . 
a ı Projesin. t k"ke ı e: ır ve ka.za}aıda bekçi bürolar tesis e de- m ısa IFI 

ı et ı etmışler- ek · 8 ( "· A) G" · lo c tır. Roma 1 ~ - orıng saat 
lo n dr n<Jra ııe dü ·· .. f • . 9 30 da Napoliye hareket etmiştir. 0-

...... -.. '"~- a, .ıs (A.A juyor ngılız donanması Korfuya ~ Velialıtın misafui olacaktır. 
8oylend·-· . - Bu sabah gidiyor r 

<CKrımkapı Krırba11 ıokalı 4 No. 
eude oturan ~ralettin kızı 23 yaı
larmda Nez:henin 2 yqındaki Ha
miyet adlı kızı bir ay evvel ıalıncak 
tan düferek mangalda bulunan la
mlye tenceresi çocuğun üzer!ne dö
külerek vücudanun muhtelil yerle
rinden yandığı ve hiç kimseye ha
ber veril~den .$itli Çocuk Hasta
hanesine yatrrılarak bu müddet haa 
~ahanede kcıldiktcm aonra çocu
gun yaramazlı.itndan ötürü alına • 
rak eve getirildiği ve bu gün de ço
cuğu öldüğü vciki müracaattan an
laıılmakla falıkikata elkondu>> 

17- 3- 9.~7 
EMINlJNO 

Biz hala bir yanlışlığın mevcut oldu 
ğuna ihtimal veı:mek. istiyoruz ve di
yoruz ki: 

Eğer, iki yaşında bir yavru yaramaz 
Iık ediyor, diye hastahaneden çıkarıl
mışsa iki yaşındaki bir çocuğun yara
mazlığından rahatsız olanların hepsi -
ni, tıp mesleğinin icaplarına uyamıyan 
ve vazifelerini hilmiyen insanlar sıfati 
le, değil, yalnız hastahaneden çıkar -
mak, onların hastalada dahi temas et
tirmcmck Iazımdır. İnanmak istemedi
ğimiz bu lı5dise ne yakından ve sür
atle mcşeul olmalarını 've yavruların 
hayatiyle ödenen bu zihniyetin eğer 
varsa kökünden yok edilmesini 1srarla 
istiyoruz. 

[Sabahtan Sabaha ( 

Sayfa 3 

e Portelliz ve ispanya 
hadiseleri 

e Cümleye geçmiş 
olsun 

Yazan: Selim Ragıp 

•1 spanyada cereyan eden hadiseler 

münasebetiyle biri Madrit hüku
metinin, diğeri de Franko kuvvetleri
nin lehinde olmak üzere vaziyet alan 
devletler arasında küçük Portekizi de 
görüyoruz. İspanya ile mü§terek hudu
du bulunan bu küçük devletin, İspan· 
Ya iç işlerine karşı vaziyet alacak yer
de mutlak bir bitaraflık muhafaza et
mesi mantıkan daha doğru olmaz mıy
dı? denilebilir. Eğer Portekizle İspan
yanın geçmiş vaziyetleri ve Portekizin 
bugün içinde bulunduğu şartlar bilin
ıniyecek olursa. Küçük Portekizin ba
şında Olivye Salazar adında bir Baş· 
vcltiı vardır ki şimdiye kadar hiç bir 
siyasi işe karışmaınıştır. Bütün ömrü
nü Üniversitedeki kürsüsüne ve o 
kürsüden yaptığı takrirl€ri hazırlama
ya hasretmiştir. Fakat vakta ki bir gün 
ihtilalci Portekiz ordusu, ve Portekiz 
halkı kendisine enerjik bir baş lazım 
olduğunu anladı; derhal Olivye Salaza
ra başvurdu. 

Olivye salazar'ın büyük noksanı, al
dığı terbiye icabı sarsılmaz bir dint 
mistik sahibi olmasıdır. Yoksa Porte
kiz tarihi, bu adam kadar sarsılmaz bir 
inat ile hükUmet işlerini bizzat elin
den · geçiren bir ikinci Portekizli daha 
kayd<>tıneınştir. Gecenin g~ vakitleri
ne kadar çalışan, bütün kanunları, bun 
lar çıkmadan evvel kontrol eden ve öl
dürücü bir mesai ile kendini memle
ket işine vakfeden bu adam, bu saye
de, ilk defadır ki Portekizin bütçesini 
tevzin ve maliyesini ıslah edebilmiştir. 
Buna mukabil, Portekizin yanıbaşında 
Marksist bir devletin teşekkülü, Por· 
tekizin ölümü demek olacaktı. Elinden 
gelen bütün kudretle, bu teşebbüsü 
baltalamaya gayret etti Portekizin, 
Marksist Madrit hükUmetine karşı al
dığı vaziyet bundan ileri gelmiştir. Şu-
nu da kaydetmek JAzımdır ki, İspanya· 
da Marksistler galebe çaldıkları gı.in 

Portekizin ckan da tamam» olmuş bu· 
lunacaktır. Bu da, İspanya fecayiinm, 
eğer mukadderse, ikinci safhasını tl!§· 
kil eyllyeoektir. 

* Bütün Avrupa matbuatı, dünyanın 
büyük bir varta atıattığını kaydet-

ı 
mekte adeta itti-

CUmlaye fak etmektedir. 

ı geç-mhp olsun Almanların İs -
· pı:ınyol Fasınn as 

ker çıkardıkları şayiasının meydan al
ması, bu vartanın esasını teşkil et -
mektedir. Bereket versin Hitlenn bu 
hususta derhal vaziyeti aydınlatması, 
tehlikenin önünü alınış ve bu vesile ile 
anlaşılmıştır ki işgal şayiası Fransa ta· 
rafından ortaya çıkarılmışbr. Fakat Al 
manyanın derhal hakikati aydınlatma· 
sı, bu hususta spekülasyon yapılması
na imkan bırakmıştır. Cümleye geç· 
miş olsun. - ScJim Ragıp 

De/ine!. ın ihyas ~gıne göre dörtler z· t V kaleti u te 1 .., 
d ~ ~ındilik In 'ltere hü- Atina, 18 (Hususi) - Ingiltere- traa 8 S şar ıgı 

Cörj e~ış edilmem:ı:t d' E- nin Akdeniz donanması ayın yirmi bi- Anknra, 18 (Hususi) - Ziraat 
nQ ıl a. e ır. fu . . ed'l' k l:n.Ud e l\1usolin'' . ı_ h rinde Kor yu Zlyaret edecektir. Ayın Vekaleti müsteşarı tayın 1 ınceye a-

da.· a"eli fk"' ı nın uu u- · · d d b' A · h I k k""l T f · h ' ır tes .. e arda b l d ki yirmi bırın e e ır merrkan arp dar müsteşar ı ve a eten e tış ey -
• tn ı bir h u un u arı- · F 1 '· · d k · · N k' t f d 'd ed'l aber ın d _ .

1 
gemisı a er ı zıyaret e ece tır. eti Reisı a ı ara ın an ı are ı e· 

Sir r:- • evcut egı -
ı::.r eektir. 
~: Drüınund"ın L · Traktör ve yedek parçaları 

vusalat yarın on-
.. ~Ydı l ettikten aon b Ankara, 18 (Hususi) - Memleke-
unıit ediin atacak ınal" ra u t idhal edilen traktör ve yedek parça· Moskova 18 (A.A.)- M. Litvinof 

Litvinof Cenevrede 

Kayıptan gelen servetl€rin cazibesi 
vardır. Evham ve hayale fazla düş
kün insanlar yer altındaki mevhum 
hazinelerin tılsımını royalarında g~ 
rürier. Hele altının ortadan kaybo
lu u, harpten evvelki kolay kazanç· 
ların kalmayı.şı, musta :ip insan ruh 
larını ancak define siliriyle teselli 
etmeğe başladı. 

mahzenine gömüp ancak tatlı canını 
kurtaran bir eski yurddaştır. 

Şarkın yerli bir iptilasıdır; tevek
küJ, kanaat, kalenderlik ve kayıptan 
nzk ve hazıne beklemek. 

Bir lokmn, bir hırka kananti ile 
znviyelere çekilip; •can veren Tanrı 
nzkını da ihsan edel'ıt diye be..lde) Pn 
lerle cvhama kapılıp yer nitında de· 
fineler tahayyül edE'nler hep ayni 

h tn~kt d' umat vere- e l h ek · · ra ~ larının idhal ve satışının ktısat Veka- Cenevreye ar et etmıştır. 

A.nllluk sa •• • leti kontrolü altına alınmasına dair A- l" k d 1 · d 
kata ] 8 n ayıını teşvik dana meb'usu DamarlU kanun teklifi Adana fe a etze e erıne yar IID 

de okıu'" (~ususi) _ ı ek _ Ziraat Encümeninde kabul edilmiştir. AfYon (Huııusi) - Adana fela • 
~~ alnıı eb~·kgıbi Paınuk 

8 
p ~a - ketzedelerine yardım ohnak. üzere lise 

u • t <ı ü anayıın- N t k"" tl . - . . •nın b· tn Ynpan f b ik l o er agı arı direktörü Samı Akyo1un delaletıle lı· 
t\\ ır ha · a r a ar ı· 11' 1 b I · 

t ~t~t 
1 

Zıtan H:36 d . . A kara 18 (Hususi muhabirimiz- senin' kıymet ı mua ım ve ta e e en 
~tı~ıl' 0 tnak .. an )tı- n 47 ı· 80 k er 1\ta t b· Uzerc yü•..ı .. d ) _ Noterler tarafından satılacak arasından ıra uruf pam top • 
ınd 1 a ı t 'Oe ye.- en K 1 K ·ı · 

e ~tab l Utulrna81 k"ll k&ö-ıtları için noteriere ;yüzde beş lanmıt ve ızı ay urumuna verı mıf-
u edi) . . ve ı er noter .._. . 

ınıştır • aidat verilmesi kara:rl:aştınlmafbr' tir 

Bunun. neticesidir ki yalnız İzmir
de şimdiye kadar define aramak için 
hükiımete başvuranların yekunu 
be'? yüzü bulmuştuı:. 

İnsan dimağının işlediği evham ve 
hayalat malzemesi o kadar koftur 
ki İzmirde define bulmak için gün
lerce ve aylarca kazma kürek salla
yan beş yüz biçareden yalruz b i ri 
maradına ermiş. Bu da İzmirin is
tirdattan evvel paralannı evinin 

mystique ruhun esirid"rler. · 

Muhakkak ki tabiaün koynu, hele 
bizim mübarek Türkiye top ak arı 
define ile doludur. Fakat bu dF.>fine· 
ler altın ve zeberced şeklinde değil 
ondan daha kıymetli olan bin bir 
mahsul tohumu halinde yerden fı~· 
kırmak için vatandaşların ellerini 
bekliyor. Biirhan Cnhit 



4 Sayfa 

Bin birdirekte 
hırsızlık 

Kızılay 
Mümessilliği 

General Ali Çalım h' nın vefatı 'ıle 
Ev halki bir odada oturur- inhilal eden Kızıl 
k en hırsız diğer oda yı soydu 

Divanı muhasebat mürakıpların-

dan Memduhun Binbirdirekteki evi 
soyulmuştur. 

Ev halkı sokak üstündeki odada 
otururlarken arkadaki balkon kapısı
na çıkan bir adam camı kestikten son
ra balkon kapısını açarak içeri girmiş, 
( 1000) lira para ile bir çok mücevhe
rat çaldıktan sonra kaçmıştır. Yatmak 
üzere balkonlu odaya girenler vaziye
ti görerek polise haber vermişlerdir. 
Polisin ilk yaptığı tahkikat bunun sa
bıkalı hırsızlardan terzi Şevki tarafın
dan yapılmış olmasına ihtimal vermiş
ler ve Şevkiyi yakalamışlardlr. Tah
kikat esnasında Şevki hastalanmıştır. 
Tahibi adiiye sevkedilmek üzere adli
yeye götürülürken de polisin elinden 
kaçmıştır. Fakat bilahara Şevkinin po
lisin elinden kurtulur kurtulmaz Cer
rahpaşa ha~\,anesine gittiği ve ağzın
dan kan geJ,mekte olduğu için derhal 
yatırılarak tedavi altına alındığı anla
şılmıştır. Zabıta Şevkinin Cerrahpaşa 
hastanesine yatmış olduğunu öğrenin
ce muhafaza altına aldırmıştır. 

ay mümessilliği

ne şehrirtıizin ma
ruf ve hayırsever 
d o k torlarından 
Neş'et Osman ta~ 
yin edilmiş, dün
den itibaren dt: 
vazifesine başla
mıştıT. 

Doktor Ne~'et 

Osman uzun za
man hayır işlerin• 
de bulunmuş, e

tibba muhadenet İstanbul Kızıly mü-
cemiyetinin de messili Dr. Neşet 
reisliğini yapmış- Osman 
tır. Kıymetli bir eleman kazandığı için 
Kızılayı tebrik eder, Neş'et Osmana 
da yeni vazifesinde başarılar dileriz. 

Maslak yolu kazası 

Yarbay Ihrahim Etemin 
ölümü ile neticelenen 
kazanın muhakemesine 

• 
başlanıldı 

Büyücü kadın Dün ağır ceza mahkemesinde ölü
me sebebiyet maddesinden suçlu şo

Bir izdivaca mani olmak för Hüseyin Altınelin muhakemesine 

Üzere ölü toprağı serper- başlanmıştır. Kaza 27 ağustos pazar 
ken yakalandı günü vukubulmuştur. Harp Akade-

-- misine mensup zabitleri ve ailelerini 

S. k 'd h f b' b" .. "l"k .. Hünkar suyundan alarak Taksime gö-
ır ecı e tu a ır uyucu u cur-

.. h d 1 t A · 1 · · türrnek üzere yola çıkan şoför Hüse-mu meş u u yapı mış ır. nıe ısmın- . l . . . 
d b. k d "dd tt b · yın Sanyer - stınye - Maslak ıstıka-e ır a ın uzun mu e en erı se- . , . 
vişmekte olduğu Abdullahın evlenmek metinde büyük bır sür atle ılerlemeğe 
U"zere bulund v .. w • 1 başlamış, içerdekiler tarafından müte-ugunu ogrenmış, ev ene- , 

v • k d da t Abd 11 h add.it defalar s ür atini azaltması, tavsi-
cegı a ını anıyormu{J. u a ı . ·~. . . . 

k diw• • • .. 1" b' t" ı·· ·b k ye edıldıgı halde bu tavsıyelerı dınle-
ço sev gı ıçın gon u ır ur u u a- . N'h ' M lak dd · d 
d ı ı · l E memış. ı ayet as ca esın e o-
ın a ev enmesıne razı o maınış ve - ob" bi ~ k d ·ı · · 
· · · d h' k d 1 k t us r agaca çarpara evrı mış, ı-

mıne ısmın e ır a ın a uyuşara 1 . .. .. 
Alt_d }} h ı w• k d b" .. çerde bulunan yarbay brahım olmuş. 
1"\o u a ın ev enecegı a ma uyu .. . 

Nezahet, F atma, Mukerrem, elektrık 
yaptırmak istemi\ltir. 

Emine Abdullahın evlenmek üze- memuru Faik, yüzbaşı Sabri, muhase-
re bulunduğu Saimenin evine gitmiş, be şefi Hasan yaralanmışl~rdır. 
hoş, beşten sonra bir aralık fırsat bu- Mahkemede son tahkıkatın açıl
larak beraberinde getirdiği ölü topra- masına dair kararname okunmuş, bu 
ğını eve serpmeğe başlamıştır. kararnamede kazanın ~oförün dikkat-

Bunu Saime görmüş, derhal va- sizliği ve nizami sür'atten faZla bir 
veylayı koparmış ve Emine cürmü sür'atle'gitmesi yüzünden hasıl olduğu 
meşhud halinde yakalanarak pol~ ta- kaydedilmekte ve 455 inci madde mu
rafından adliyeye sevkolunmuttur. cibince muhsı_kemeai taleb olunmakta 

idi. 

SON POSTA 

Esnafa yardım 
teşkilatı 

Hazırlanan program kat'i 
§eklini aldı, tatbikata 

geçiliyor 

Esnaf arasında kurulacak yardım 
teşkilatının programı esas şeklini al
mıştır. 

Y arelım teşkilatı için üç kişilik bir 
hey' et seçilecektir. Bu teşkilata sarfe
dilecek para yardım sandığı adı ile İş 
Bankasında açılacak bir hesabı caride 
bulundurulacaktır. Bu para ancak üç 
kişilik hey' etin müşterek imzasile sar
fedilecek tir. Bu üç kişi arasından se
çilecek veznedarın üzerinde elli lira
dan fazla pata bulundurulmıyacaktır. 

İki kişilik bir mürakabe hey'eti de 
yardım teşkilatı hey'etini kontrol ede
cektir. Her sene ikincikanun ayı için
de umumi bir toplantı yapılarak hey
et yenilenecek ve program üzerinde i
cap eden tadilat yapılacaktır. Bu prog
ramın tatbiki 19a7 yılına aittir. 

Tekmil cemiyetler in 22 bin lira tu
tan yardım faslma ayrılan bu paranın 
sureti sarfı için de bir program hazır
lanm•ştır. 

Şerefiye • res mı 

itibaren 

s 
Ha1kıQ mahbubu FREDERiC 

ve dilber OI..lVIA DE HALLlVANO'İ 

KALB 
•• 

ANHONY Au VERSE 
Fransızca sözltı bUyUic filminde takdim edecektir. 

maceralı bir .hayat, yakalamı.nııyHn saadet. 

Dahiliye V ekaletin 
1 - Vekiletin 1936 mali yılı mahrukat ihtiyacı için 350 

(Türk antrasiti) kömürünün mübayaası kapalı zarfla 
tur. 

2 - Eksiitme 1/2/1937 pazartesi 

tehirde Vekalet binasında toplanacak satınalma 
caktır. 

3- Muhammen bedel (10.500) liradır. 

4- Muvakkat teminat (787 lira 50) kuruştur. 

5 - lsteklilerin bu baptaki ~artnameyi vekalet levazı111 
maları lazımdır. 

6 - İsteklilerin 1/2/1937 günü saat 14.30 a kadar teklif 
satınalma komisyonu reisliğine vermeleri ve makbuz alınalati 

7 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının yuknrıda 
reisliğe gelmill bulunması tarttır. Postada olacak gecikınelel 
ğildir. (94) (306) 

M. Hanses öldü 
Kefalet akçesi olarak 
alınan 40 bin lira vere
ses:ne iade edilecek 

Basın Kur 
Kongresi 
İstanbul Basın 
İstanbul Basın 

Badema muntazaman gayri Viyan~ya ~edaviye gi~en ı.~t~nbul 
J elektrik şırketı umum dırektoru M. 

yeti fevkalade olara}{ 
martesi günü saat 14 de 
oğlunda İstiklaı 
daki m cr kezinde 
üyelerin gelmeleri menkul a .ı m satımlarında Hanses dün sabah Viyanada ölmüş-

tahsil edilecek tür. Kendisi elektrik şirketi hakkında-
ki tahkikattan ötürü suçlu mevkiinde 24 saatlik 

Kaza vah'alafl_ . .-m.-
Şehrimizin, yangınlardan sonra muh bulunduğundan Viyanaya giderken ih

telif semtlerinin istikamet hatları he- tisas mahkemesine 40 bin lira kefalet 
men hemen değişmiş ve belediyece ye- akçesi bırakrnıştı. Ölümü ile. bu kırk Çengelköyünde ot 
ni vaziyeti gösterir haritalar tanzim o· 1 El od d kell 
lunarak birçok istimlak muameleleri bin liranrn veresesine iadesi lazımge -! eni a a oturur ,J1' 
yapılmıştır. diği gibi hakkındaki takibat da kendi- miş, şilte tutuşmuş, lt~ 

Bu suretle evveJce sokak içi iken liğinden düşmüş bulunmaktadır. başlamış, feryadını etr 
cadde yüzüne çıkan veya bulunduk- · tarafından kurtarılmıştır· 
ları mevkideki yolun genişlemesile kıy Yeni ilkmeklepler neye kaldırılmıştır. . 
meti artan birçok arsa ve binalara te- Yapılacak * Şoför Salahaddi~~~~l 
sadüf olunmaktadır. oLP 

937 Vilayet bütçesinde, gelecek 2GG5 numaralı otorn Bu kabil yerlere yeniden konan kıy k 
ı k ders Sen es ı. ne yetismek üzere bir kaç caddesinden geçer en met er, es i kıymetlerine nazaran bir . 

hayli artmaktadır. Aradaki farkın üçte ilk mektebin daha açılmasını teminen Ali oğlu Hasibin · 
birinin bir defaya mahsus olmak üzere geçen seneden fazla tahsisat konmuş- rabasma çarparak 
şerefiye namile mal sahiplerinden alın- tur. Bu suretle ilk mektep ihtiyacı aci- * Beykozda Yalı 
ması iktiza etmekte ise de, bazan alım len hissedilen semtlerde mektep olma- Resul evinin soba 
satım muaıy,ıe?esi ~ile yap~l~ığı ha~de sına elverişli binalar satın alınarak, i- rnek üzere kapı&ınıll 
mevzuu bahıs şerefıye resmmı~ tahsıl o den tadil ve tamir işleri tatil ay- direğine merdiven 
lunmadığı görülmüştür. Beledıye vari- cl ap e f d . t d' lecek ve 937 938 
d tın . . · · · b arı zar ın a ın aç e ı - boruları çıkarırken 
a .ın zıyadan vıkayesı. ıçın, adema, d sinde bu ilk okullar aç~k- tellerı'nden cereyan 

şerefiye resmi alınmak ıcap eden yer ers sene 
lerin tapu kayıtlarına bu husus işaret tır. müştür. Resul 
edilecektir. Böylece belediyeye borcu Ayrıca yeniden modern ve konfo- ne kaldırılmıştır. 
tahakkuk eden gayri menkulleri satın ru havi ilk mektep binaları yapılacak- * Beykozda Yalı 

Şoför Hüseyın' eorgusunda: almak isteyenler, ayni zamanda iştira- tır. H d · . d bal jle ay ar evın e ta 
Beyoğlunda Abdullah isminde bir _ Kaza benim kusururodan ileri sına talip bulundukları malların bu Bu hususların temini için bütçıe- k k 

Şüpheli ölüm 

d b ı d b 1 d . ye muk 't · f 1 elinden balta açara a am yolda giderken yere düşerek ha- gelmiş degı~ '}dir. Viraı'ı dönerken ani o- orç arını a e e ıye assı en nin mektep inşa ve tamır as ma te 
ı verrneg~ e mecbur tutulacaklardır. lOO OOO 1. al k h . t 'ed'lm' t' bileğinden ağır su ret yı mış ve d~rhal belediye hastane.sine larak direksiyon yerinden çıkmıştı. Ka- , ır ı ta sısa vaz ı ış ır. 

kaldırılmıştır. Abdullah hastaneye kal zanın sebebi budur. Otomobili yavaş- Dayaktan ölen ç ~cuk meselesi b * Hadımköyünde ·ıe 
.dırıldıktan sonra ölmüştür. Ölüm şüp- latmaklığım için bana ihtar edilmedi, Samatyada 52 inci mektep talebele- Yolcu salonu plant için müsa aka da Cela) arkadaşları t~ 
heli görülerek cesedi tıbbı adiiye sev- demiştir. rinden Recebin dövme tesirile öldüğü- Galatada yapılacak yeni yolcu sa- karnından ağır sure 
kedilmiştir. Bunu müteakıp ehlivukuf raporu nü, cesedin Morga sevkedildiğini ve lonunun inşası için 5 şubatta Güzel jandarma vasıtasile 
--................................... - ... - .. _ M "}" ·· San'atlar Akademı'sı'nde bir müsaba- · k Id ılınıştır 

okunmuş, raporda şoförün tedbirsiz- org raporuna nazara~. o umun ço- nesıne a ır · 
AÇik feşekkUr lik ve dikkatsizliği tesbit edilmişti. cuğun başına sert bir cısımle vurmak- ka yapılacaktır. * Muhsinin id 

Yükset ruhlu ve sevı-m zevcim ve baba- ll' ld w k Yolcu salonuna ait maketler jüri ba y · t nin Şahitlerden Hüsnü: tan müteve ıt o ugun~ yazmıştı . sı enı pos ane iı 
aıız eski Rize meb'usu n istanbul Cemiye- K k b Id V Hadise hakkında Fatıh kaymakam- hey'etine tevdi edilecektir. jüri hey'eti ken İbrahim isminde b 
ü amumi1ei Belediye i!!asmdan Avukat Zi- - aza vu u u ugu zaman oto- v • 1 'd .. h . bı'r 1'kı· gu"ne kadar seçilrniıı olacaktır. k 

b .. .. · · _ı_ di Şof' .. k d lıgınca yaptınlmak ta o an ı arı ta kı- T ra ağır surette 
ya (Molla) Kantollunun bizleri birdenbire usun ıçınw::y m. orun ar asın a- "dd . Şimdiye kadar elli muhtelif maket ha-
yetlm bırakmak suretne vuku bulan ini ve- ki sırada oturuyordum. Şoför çok sür- ka .. t __ evrakı d. Ü.n akşam mu eıumu- M l 

ı - 1 zırlanarak Liman Umum üdür üğü-
fatı dolaya.slle ıe.rek bizzat cenaze merasiml- atli gı'diyordu. Kendisine yavaş gı'tme- mı ıge ge rmştır. . 

B k R b n bab ne gönderilmiştir. ne qtlrik, ıerek telıraf ve mektupla bizlerı sini söyledik. Merak etmeyin, ben us- u evra ta ece ı . · .asının, 
k d h"d 1 1 Galata ve Sirkeci nhtımlarının in-çok elenıli riinümiizde taziye ve teselli etmek f" .. d d' T h · 80 k'l me tep mü ürünün ve a ıse ı e aa-

ta şo orum e ı. a mınen ı 0' •v 'f d l . k · · d b ' · ·ı k · L' 
lütfunda bulunan; merhumun çok sevdili metre kadar bir sür'atle gidiyordu. kadar dıger şahısların ı a e er~ vardır. şası i i sene ıçın e ıtırı ece tır : ı-
bütün istanbul gazeteleri ve resını ve husu- M"dd · .. l'k k tetk k tt'k man idaresinin tekmil servisleri de an-Birdenbire bir ııangırtı iııittim. Oto- u eıumumı ı evra ı ~ e ı -
ai tqektüllerle dostlanna, akraba ve ark:~.- T T • ed 1 · lb d d' cak martın 15 inden sonra Merkez 

büs devrildi. Ben de ııakağımdan yara- ten sonra ıcap en erı c~ ~ ı~ m-
daşlarımıza bizzat ayrı ayrı ~ekküre bü- T 1 k · H .. R b kım d" Rıhtım hanına taşınmış olacaktır. 

landım. Direksiyon un .bozuk oldug· u- e.y .. ~.c. e tır.. en. uz e. ete' ı ın ov-
::yük kederinılz mani olduğundan tendilerine d - b ed lm Limanlarımızdaki tesisatın yapıl-
bürmetlerim.izle çok derin tqekkürlerimizin nu bilmiyorum, demiştir. ugu tes ıt ı emış ır. ma.sını üzerine almak isteyen İngiliz 
anına muhterem ı-azetenizin tavassutunu Şahit jandarma on başısı Ham id: ........... T.E"Ş"E"i("i(""ö""Fi"""""" .. - şirketinin mühendisleri bir iki gün 
rica ederiz. - Ben Maslak karakolunda aeyrü- sonra Londradan buraya gelecekler-

Zevcesl seferi kontrol ediyordum. Otobüs ka- latanbul Hukuk Fakültesi Talebe-
Şevkiye Kantotıa rakolun önünden geçtikten iki dakika sinden oğlum Zeki Saka'nın irtihali d_ı_·r_ .. ---

Çocuklan sonra kaza oldu. Sür'ati 50 kilometre- dolayi6İie acıh b~ıru, gö&terdikleri Ged~~~=~:s~nd~ZAK ......... ~~-:17-:-r;ıı;~ 
Tiirklye !'laft Sanayii T. A. Ş. Müdürü den fazla idi. Eğer içinde büyük rütbe- yüksek alaka ile teaelli lfıtfunda bulu- Halk Opareti 

Sedat Kantotıu li zabitler olmasaydı otomobili durdu- nan muhterem arkadatlarıma tetek- Bu akşam saat 21 de 
Avukat rurdum, demiştir. kür ve minnettarlığımı derin saygıla- ZOZO Dalmaa'In 

Suat Kantoflu 1 b• Jik • • kı tı• Şoförün yanında oturan Abdullah rım a ır te arz ıçın yme ı gazete- iştirakile 
Kızı 

Nebahat Kantotıa 

ı 
ve Şefik isminde iki kişinin şahit olarak nizin deliletini dilerim. Ea~~k~a.:'.am. 
eelbine ve duruşmanın başka güne bı- Trabzon Saylavı Yann akşam 
takılmaaına karar verilmittir. Hasan Saka SARAYDA 

Damadı 

'1'. C. D. D. Kimyareri Salih JIUtv 

25 kişilik yepyeni ve 
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SON POSTA 

EMLEKET HABERLERİ Bir çOk yerlerde kardan 
yollar kapandı 

?ölü sahilinde havyar'Ç. Kale kazasmm 
,t~~~s~ine başianildı acıkil plançosu 

Çanakkalede bir vapur karaya oturdu, Geredede de 
otomobil bile işleyemiyor 

· un cıvar k ı · ı t · 14 k" · k b Id b k. · halk b. aza ar arasındakı yol ar am tr IŞI ay o u, eş ışı 
ır ortaınektep açılmasını istiyor. de boğularak öldü 

Uauaı) t:- Ereişte Van g··ı·· h'll . 
)o) .. - c.rci . . o u sa ı en . . 

b~ .u~erind ş, Bıtlıs, Muş, ı göze çarpmaktadır. Bir dıapanserı var· 
ır ı e Ve V ·ı~ lt !taıa an vı a- dır 

ında ınerkez.id· y · ::..1 t h 
t • • etrafı b ... ır. an Kazada arpa, bu~uay, pata es e • 
rq,~ı:ın bir ka ~lık bahçelik, emıniyetti mikdarda yetişir. Kaza ha
ç ~~çinden D sa adır. Bir kaç ricine gönderilen maddeler arasında 
0~~: h~ ~eçmesi E · · . . w k w bug~-rnet et . . rcışın av derılerı, yapagı, oyun, yag ve 

Dkt Çok iyidi~ıştır. Kazanın day ehemmiyetli bir yekun teşkil eder. 
Ur, Yalnız. ~ıılaşıcı has- Vangölünden çıkarılan balıklar da ka

Id · · ~ır:,:, trahum za civarındaki yerlere gönderilrn ... ekte· 
, Q bir -- dir. Buradaki halk havyar yapnıag~. da tt b başlamıştır. Kaza bağlarında guzel 
H ll/und üzümler yetişmektedir. Kavun ve kar· 

Usu8i) U puzları da meşhurdur. 
h tarni -. Sinekçi köy" .. Belediye bütçesi 16 bin liradır. Son 
~t ol~ ~ıl~ekte iken u:a:~ yıllarda kazada ehemmiyetli imar h~

lıt tne Udgu bılinemeye b'· reketleri gÖrülmüştür. Çeşmeler tamır 
f Y a n u- I ınde bir na çıkarılmıştır. edilmiş, kaldırımlar yeniden yapı mış-
kelllikJ .boş şişe ve b' t tır. Ayrıca bir de mezbaha yaptırılmış-

lı.. erı b I ır a- B 1 h 1 ' · Urur
11 

u unmuştur. Ru tır. u yı amam ve gazina i e aranyı 

h
2:alllanla in 1 ; sulamak için bir eu bendi yapılmak Ü· 
aı· ce m.ş, b 

• Ve ba ıne gelmiştir. Fa- zere ütçeye tahsisat konmuştur. 
1~. Cak kemikleri oldu- Erciş : Karaköse, Erciş - Muradiye, 
t adi Erciş - Adileevaz arasındaki Erciş hu-

lnın G~a~tan ibarettir. B dudu içinde bulunan bütün yollar ta
llnıı bi rınde hiç bir ki tab u m ir edilmiş ve iyi bir şekle getirilmiş
trrner/ Illetre uzunluw de tir. Eskiden iyi olmayan asayiş duru· 
lt.. ır B k gun a d k I 1 d rı-\ıtılrn ~ u öyde yeni b. mu a ço düzemiş ve son sene er e 
r,. dok aga başlandı~ .. ır hiç bir vak'aya tesadüf edilmemiştir. 
n Ib u~ ar b gı ıçın s· . E k . d 

a uki b a -~ taş salgın ya- . " ırı r~~ş ~aza m:r :zın -~ ~~m t~~-
. taş u koyün civarında kilatlı, dıgerı Çelebıbag koyunde uç 

ıçıtı k•· Yoktur. sınıflı olmak üzere iki mektep vardır. 
oyJ··ı 
1_. u er, Filib ı·ı k·· Halk tahsile karşı çok meraklıdır. Ka-

L. ıtı e ı er o· . w O ~ır h Rene esk· d . l zamerkezinde tahsıl çagında 40 kadar 
araL ı evır er- 1 

\'ak . ueye baı:: çocuk vardır. Fakat bun ardan ancak 
tıle Y vurmuş- - . 'f d d b'l Çok saği 1 !>0 kadarı mektepten ıst ı a e e e ı -

ha.td b~aatlerce vam .~alpı- mektedir. llkmektep her yıl 20-2f> 

tt e ı aryoz er- · F k b I b 1 · r tek taı:: b'I k mezun vermektedır. n a ,ll ta e e e-
al T ı e opa- 1 • k h . . l ~ni rin mali vaz.iyet en aza arıcıne çı-

\'e ki~tlduğu Yerde karak tahsili takip etmelerine müsait 
Y tı b:: tarafınd gen~ değildir. Bu yüzden gençler orta tah-
tt.. Uy{ik bir ak~ı·yapı • silden mahrum kalmaktadırlar. 

ll}~ b -.r. B ı ıse te- b' 'lk ı q 4~>·· u kilise · b·· .. Ereişte yeniden ır ı ve orta mek-
Jttı ~un nın utun k 'h · d . e bu . Yapılmıı:: 'b• ~ tep açılmasına ço ı tıyaç var ır. Açı-
rı tıva d Y gı ı sag- k t . k ~ "ard r a bir d lh lacak olan bu ortame tep en cıvar a· 

Q\l bil ırb. Salhane . e ksa a- zalar talebeleri de istifade edecekler-
e ·· .. nın a .,ıh Utund·· n a- d. 

t "<1 a b ur. ır. 
em lle . Unlara b . Kaza mıntakasına son zamanlarda 

Çanakkale, (Hususi) - Vandura va
puru ile ticareti bahriye motörü çar· 
pışmasında ölen ve kurtarılanlar kay· 
bolanlar t.aırurmen tesbit edilmiştir. 
Tahkikata göre Eceabat önlerinde tam 
yolla seyreden Vanduara şilebi, için· 
de 30 yolcudan fazla olan Eceabatlı Hü 
seyin reisin idare ettiği Ticareti Bahri 
matörünü 200 metre mesafe ile görü· 
yor. Sarfiyat fazla olmasın diye rootö
rünü işletmiyerek yelkenle hareket e
den Hüseyin kaptan, vapurun önünden 
geçebileceğini sanarak başka bir ma • 
nevra yapmağı düşünmeden gittikçe 
gemiye yaklaşıyor. Kaptan mahallinde 
bulunan gemi süvarisi Heri Fakuhar Geredede bir gelin otomobiline yol verrneğe çalışılıyor 
iskele alabanda ederek bir taraftan tor Bursa, (Hususi) - Bursaya şimdiye Bursa arasmda da posta ve yolcu araba 
nistan ediyor. Fakat bu hareketiyle kadar görülmedik mikdarda kar yağ· ları işleyememcktedir. Yola çıkan bazı 
müsademeyi tesri etmiş oluyor. Ye· maktadır. Karacabey, Mustafa Kemal arabalar da kara saplanmıştır. 
mekte bulunan ikinci kaptan Maughan Paşa, Bandırma ve Orhaneline giden . Kapanan yolların açılması için Na
hemen dışarı atılarak geminin filika· yollar tamamen kapanmıştır. Yalova • fıa müdürlüğü tarafındn yollara arnele 
larını 6 dakika içinde denize indirte- · ·- --··--- savkedilıniştir. 
rek kendisi de soyunup denize atılı - Emeffe Birçok yerlerde mektepliler ve diğeı 
yor. Ve birtakım kimselerin hayatını bazı kimseler tarafından kayak sporla 
kurtarıyor. Bu sırada muhafaza teşki- B • rı yapılmaktadır. 
latının 12 numaralı motörü ile Cinpiri ır ayı QVı 
Mehmet Kaptanın motörü da kaza ma Kardan yolunu şaşıran iki yabanı 
halline yetişerek motör tayfası Macar Emet (Hususi)- Bir kaç gün evvel domuz da Bursanın Gökdere bağazın • 
Hasan, _Hacı oğlu Hüseyin, ve Halil İb Emetin Karagil köyünden bir kaç avcı dan Setbaşı sırtıarına kadar inmişler
rahim Ünver gibi fedakar gemicilerin avianmak üzere yola çıkmışlardır .. se de bekçiler tarafından kaçırılmışlaı 
muavenetiyle birtakım canlar kurtarı Köyden daha bir kaç kilometre ayrı- dır. 
lıyor. Tahkikat hala devam etmekte- İnegö} (Hususi) K 'd d' lınca bir ayıya rastlamışlardır. Bu te· w d - ış şı detli oldu 
ır. sadüf avcıları sevindirmiş, fakat hay- gun an Bursa ile Karaköy arasında ya 
Denizde kaybolup cesetleri buluna- pılan seferler inkıtaa uğramıştır. 

ınıyanlar şunlardır: vanı avlamak mümkün olamamıştır. Bir vapur karaya oturdu 
Kara İnebeyli köyünden Bakkal Ha- Ayı gözd~n kaybolduktan sonra av-fız Hüseyin, Büyük Anafartadan Çer- Çanakkale, (Hususl) - Varnadar 

cılardan birinin köpeği de ortadan yok h 
kes Hüsevin, Kum köyünden Aylıkcı za ire yükleyerek Yunanistan adaları 
Mehmet. Çanakkaleden Mehmet Aii ve olmuştur. Akşama kadar yapılan araş- na gitmek üzere Çanakkale Boğazın . 
bir yaşında oğlu Hüseyin ve karısı Ka-l tırmada ne köpekten ve ne de ayıdan dan geçmekte olan İtalyan bandıralı 
sap AHüseyin~~ kızı 18 _yaşında R~bia, 1 bir iz bulunamamıştır. Beppe vapuru Kilitbahirin Harmanka 
Eceabattan tuccar Tahsı~. Kahvecı Ah Ertesi gün köpek telaşla köye ge!- ya mevkiinde karaya oturmuştur. Ta' 
met, Topal Ali, Gcmici !smail, gemici miş ve sahibini bularak üzerine atıl -
H d

. d · · Ra s w V ı· lisiye gemiyi kurtarmak için hemen ye. 
am ı, emırcı mazan, agır e ı, b 1 K·· w. b h 

K
• w t T t İ ·ı mıya aş nmıştır. opegın u are - nına gitmiştir. 
agı çı a ar smaı , k . d .. h 1 
B 

w 

1 1 
k tl . b 

1 
etın en şup e enen avcı köpeği ö • Gcredcdc 

ogu muş o ara cese erı u unan - .. 
lar da şunlardır: nu~e. k_atarak yola çıkmış, ve köpek Gerede (Hususi) - 8 gündenberi 

Küçük Anafarta köyünden Mehmet sahıbını ayının bulunduğu linin önüne yağmakta olan kar bütün yolları kapa 
Ali, Hatı kadın ve üç yaşında bir kızı. götürmüştür. Ayı inden çıkmış ve mıştır. Karın irtifaı bir metredir. Mü
Çanakk:ıleden kunduracı Esat, Ecea- avcı da nyıyı aviarnağa muvaffak ol- nakalat tamamen durmuştur. Bu· 
bat göçmenlerinden 13 yaşında Bayan muştur. rada biı· düğün ıçın otomo . 
Hikmet. bil 

Ad b 1 
~· . . tutulmuş, fakat otomobil 

Sağ olarak kurtarılanlar da şunlar- apazart e euıyestntn• yolda kalmıştır. Bunun için 30 kişi ça 
dır: bir yasa "gı ı t ı k 

Ticareti Bahri motörü kaptanı Hü')e ış_ın ara yol açtırılmış, fakat buna 
yin. tayfasından Süleyman ve Niva?.i, Adapazarı (HusuS.) - Belediye, ragmen otomobil ancak 20 kişi tarafın 
Ulgardere köyünden Salih oğlu Meh- şehir içinde bulunan fabrikaların me-1 d~n ar~~dan i~i!erek, 30 kişi tarafından 
met, Eceabat tah ri ri arazi komisyonu sai saatinin başlıyacağın.ı bildirmek için f~ece~ı Y.?; .. ç~~n~;er?k ve yola ot dö
reisi Eşref, Bayram oğlu Has~n:. Sait çaldıkları ihtar düdüklerini yasak et • ·u ere go uru e ı mıştir. 
oğlu Reşat onbaşı, Uzunhıs~r koy~.n~_en miştir. Bu hal işçileri müşkül vaziyete 
Abdi kızı Zehra. Karacavıran kovun-' k t Çünkü düdük ı Burdurda fakirler için musamera 
den dav;vekili Osm~n Selçuk, Kirte kö 80 muş ur. · 

0 mayınca 
·· d s·· k·· g"lu Ahmet işçiler erkenden kalkarak sokaklara dö-yun en u ·un o · . . 
Boğu1an1ar arasında iki jandarma külmekte, fabrıkalara erken gıtrnek va-

erimiz bulunuyor. Bu suretle boğulan- ziyetinde kalmakta, beyhude yere va
ların adedi 21 ve kurtarılanların sayı- kit kaybetmcktedirler. 
sı 10 dur. 

rı m enzer bır · h · 1 · ·ı · 

"
ı evcut b 1 gelen göçmenlerın epsı yer eştırı mış 
ıtt') anı u unmak- ~ d . t . 1 ) ı e Çok aşıldığın .. ve arazi dagıtılmıştır. - Adapazann a yenı ayın er 

Burdur (Hususi} - Halkevi temsil 
kolu hasilah fakir vatandaşlara yar •· 
dıma tahsis edilmek üzere vali Sava-; 
şın himayesinde bir müsamere tertip. 
etmiş, Ilimmetin oğlu piyesi temsil 
edilmiştir. Müsamere Halk partisi bi
nasında verilmiş, HOO kişi müsamerede 
hazır bulunmuş ve bu sayede fakiriere 
sarfedilmek üzere mühimce bir meb
lağ temin edilmiştir. 

a~ad.. büy··k .a core -- -· ·- · ·-- · · K da un tuhrant ıgı ltıalu u bır şehir şeyler bulunacağı memul edilmekte- araman Adapazarı ( Hususi ) - Ka.zamız 
kork lll olmaktadır d. Karaman (Hususi) - Kazada un ağır ceza reisliğine Bilecik ağır ceza 

Usund . ır. d ltll b-· ndan an veyahut Geçenlerde gene böyle bir harabe- buhranı vardır. Fırınlar an iki tanesi hakimi Celalettin, gene münhal bulu-
tı~Yiicek' b~evcut bina te-l den köylüler taş çıkarmağa uğraşırlar- unsuzluk yüzünden tatili faaliyet et - nan evkaf memurluğuna da lzmir va

ktadır. Brer tepe üze- ken bazı yazılı taşlar bile çıkmış ve rnek mechuriydinde kalmıştır. Çalı- kıflar masraf memuru Nuri Yıldırım 
eski es~ lurada bir araş- 1 Lunlar olduğu gibi yeni yapılan rnek-ı şan iki fırın şehrin ihtiyacına cevap tayin edilmiş, her ikisi de gelerek va-

r erden b· 1 k ed. ·f I · b 1 t ~~~~ı~r çok tebin temeline konmuştur. vereme~m~e=t~='r~·~~~~~~~~~=zı~e=e=rı=n=e~q~a~m~ış~ır~·~~~==~~= 

saYını~1ar Ha- . - İnsan kafası tabü halinde san i· 
yede 20 dalga neşrediyormwı. 

.... ,. Kızdığı zaman ise neşrettiği dal 
garun adedi 2000 i buluyormuş. 

Hasan Bey - Dalgacı irnsaniarın 

neden çok hidnctli oldukların1 ~imdi 
anlıyorum. 

Hadiseler~ 
Kar$1sında~ 

Bir ısım ve harflannın 
manaları 

A- Aka kara, karaya ak diyen, 
Ayıbı yüze vuran. Açlırmaym kutuyu 
söylemesin kötüyü. Alemin gözün
deki çöpü görüp, kendi gözündeV.i 
merteği görmiyen. 

H - Hazmi güç olan. Hayri şerrio
den beter. Ham hum ~aralop. 
F- Fesüphanallah. Ferasetli. Far· 

fa ra. 
E - Elkasibü Habibullah uğuruna 

yazı yazan. Erbabı bilir. Esrelerin, üs 
tünlcrin baş kahyası. 
Ş - Şekerrenk. Şuna buna çatan. 

Şerbel i. (Sol kimseyle başa çıkabilen 
zatın adı da Karadavuttur.) 

İMSET 



6 Sayta 

Kim veya l_ • 
hangisi olduğ nu 

S Z? 1 

~ 

fY er alt•n~!lı 45 s 
BiZe ölüm tehlik 

n 
en 

ğursuz kadın, en genç büyük anne, 
de i ya dahi dalgıç, en çok 

olan yerlerden "K·· 
çıkarın!, derler 

.------------------ .. * 1f. 

ihtiyar nefer ı a a am, e ı ım ç r Itin aomı leN~ •elir~~e luıballll1 öknin W:erine .., .... < ...... 

kunıılrık bir menltUJt hanyle yapı lan ihmalleri 

( Bu yazıları kesip saklayın, başka yerde bulamazsanız! ) 
hati ölünin üeıiıae atan ne akla gelmedik masalltd 

Ina olıadalı. l.teT~ aydıırnuı!. Ekmek kaıJgtll' 

En kıymcttar anne - Korsıkada 1 
1 750 tarihinde doğmuş olan Marie La-1 
etitia Ramolino'dur. Bu kadın Kar lo 1 
Bo napart ilc evlenmiş ve ı 3 çocuğu ol 
muştur. Birinci çocuğu Jozef İspanya 
Kralı olmuştur; ikinci çocuğu Napol -
yon, Fransa imparatoru o'mu~tur. Ü
~üncü çocu~ Jerom, Vestra~iya Kralı 
olmuştur; dördüncü çocuğu Louis, Hol 
landa Kralı ohnuştur; beş~nci çocuğu 
Lusien, Prens Kamino olmu~tur. Ma
rin Paulina, Guastalla Düşesi olmuş
tur. Bu kadın evlatlannın bütün rnü
rüvvetini görmüş ve 86 ynşında ölmüş 

ALI"'"'" PEtni. 
VANI jO~E~ 
I'\A1e6ER 11H6 
~ERL(t.t oLiMP. 
IY~INOA ilq 

~LiLE 4\0kiLG 
YU 8A~ININ U 
N f: ICALPIRMI -· 

Yazan: A. N•lm 

tür. 

En uğursuz zevce - Beriinde Alman 
kadmı İrmgard Bruns 1928 de S defa 
evlenmiş, beş kocası da intihar etmiş
tir. 

En genç büyük anne - Amerikalı 
zenci kız Mumzi 7 yaşmda cvlenmi~, 
8 yaşında iken bir çocuk doğu .. muştur. 
Bu çocuk keza yedi yaşında evlenmiş, 
ve 8 yaşında iken bir çocuk do~rmuş 
tur. Bu suretle Mumzi 1 7 yaşında iken 
büyük anne olmuştur. 

En ihtiyar nefer - Argentin ordu
sundadır. İsmi Senor Joze Kruz Gomez 
dir. 1 O 7 _y.aşındadır. 

En çok askerde oğlu olan baba -
Almanyada Abensberg kımtu Babon~ 
~n İkinci Hanri zamanında orduda 
ayni zamanda askerlik yapan 32 oglu 
vardı. 

En çok öksüren adam- Amerıkada 

Tenı:essee'de Vera Stone hasta olmuş, 
SB gun ve gece hiç durmadan boğmaca 
öksürüğü öksürmüş, fakat sonra iyi ol 
muştur. 

En çok aksıran adam - İngiltcrede 
Edinburg şehrinde James Lanvier 927 
senesinde 690 defa arka arkaya aksır
mıştır. 

En çok ameliyat olmuş adam _ İn
gili~ Hanri Smithe 148 de.fa büyiik a~ 
melıynt olmuştur. Ameliyat masası Ü· 
zerinde ceman 200 saatten faz] t • 
mıştır. Şimdi 47 ya~ndadır - .. l~d~a ta b" :ı· , '"" ı ır, a-

.. ıner, danseder, çok neselidir hep 
guler. • ' 

En k ço YıJdının çarpan adam - Fran 
sada Lyon şehrinde Kaeson Beltram'a 
muhtelif tarihlerde 5 defa yıldırım 
çarpmış, fakat ölmemiştir. 

En çok acıya tnhammül eden $ • 

dam - Hindistanda Singapurda bir 
Hintli fakir uçlan gayet sivri 50 oku 
göğsünün ve sırtının etlerine saphya
rak kızgm bir güneşin altında bir saat 
yol yürümüş, bütün acılara hiç aldır -
mn mıştır. 

En çok mahpus yatan adam - Fran
sada Toulon şehrinde Jean Baptiste 
~ouron 1684 tarihinde 1 7 yaşında 
ıken yangın çıkarmak cürmile hanse 
girmiş, rO 1 sene bir gün hapis ~attı k -
tan sonra çıkmıştır ve 6 sene daha ya~ 
şamış, nihayet 12-4 y~ında ölmü tür. 

En çok hapse mahki'mı adam- Al
manyada Maintz şehrinde 1927 sene • 
sinde hapishaneye konmuş Otto Nod -
Jing adında biri vardJr ki ceman 14972 
sene hapse mahkıirndur. Bu adam bira 
lrabrfkasının vergi me!;elesinden 62 
milyon mark cezaya çarpılmış ve bu -
n~ vermediği için her J 5 markı için bir 
gun hapse mahkum olmuc:tur, 9 senesi 
geçm~tir, fakat daha r 4966 sene ha • 
pis yatacaktır. 

En çok ayni yatakta yatan adam -
Amerikada Pensilvaniyada Skranton 
şe~rinde Eugene Mayers içinde doğ . 
dugu yatakta bütün müddeti hayatmca 
yani 75 sene yatmış ve nihayet gene 
ayni yatak içinde ölrniiştür. 

En çok hi:ı:mctçilik eden kadın _ 
İngiltercde Derbi şehdnde Ellison ai
lesi yanmda Eleanor Perkins tam 64 
Sf'ne hizmotcilik etmiştir. 

En çoJ, nmailimlik eden bdın -

J" 

EN Çok VILOIRIH 
~Al.:. PAN APAM 

Ocaklardan katula kömür çıknrılırkeJl 
Ben, bir bir deşilen ocakların en eski mış olduklan jçi1l 

fAII.,..>IoPA LIYON SENRt'J411E 
I<AC.SON SEL l RA~ 'A "'uUTf;L.II= 
~~RI~LI:RDE (S)O!.FI' YIL-PIRI,_. 

bir işçisiyim. SO yıllık ihtiyar bir ma- za olurdu. Kazalar, ıc; 
denciyim. Bana bugünü gösterdiği için çöküntüsü idi. BiZ, ıı 
Allaha hamdediyorum. Ereğli Şirketi- fesi kendi iptidai 

~ı;:PMı~.lAkAt ÖLML,..i~riR ni devlet satın aldı. Bu o dernektir ki, riyorduk. MeseHi; ''/fi 
yıllardan beri boyuna başkalan hesa- lara sarınıyor, elifll1 ıı 

Şimali Arnerikada Mis Margaret Ma d~ Flauris 14 saat 15 dakika ayak par . bına ti~ti:mar edilip duran toprak. altı tırılıruş bir bez yaıııı 
den 65 sene ilk mektep muallimliği et- makları ucunda durmuştur. serve ımız, artık şu veya bu rengı ta- kömür bacalarının 
miştir. En iyi bilardo 

0 
da A şıyan sennayelerin değil, fakat dev1e~ ve gazı olduğu yerde 

ynıyan a m - rne· . d 1 il b V •• lı 1 h k 
En çok koşan adam _ Johnni Solo rikalı Lindrum , 931 . d · tın, o ayıs e u topragın oz ma o a- im a ediyordu . .w 

senesın e vap• • 1 k · I k t b' t" b' bah t .v. H )ctllı;· 
1929 senesinde Nevyorktan LosanJ·e _ lan bir mü~abak d h t tV .J~~ ra ış enece , a ıa ın ıze şe tıgı avzaya fen so ,.-

- a a a 3 e mc~n · l'kl d ba kal d ··ı b' f b · k ııavzB les şehrinc kadar olan 5800 km. mesa- arka arkay 3905 zengın ı er en ş arı egı , ız ay ya ancı şır ct 1. ~ a vuruş yapmıştır. d 1 • be "hJ118 ı 
fcyi 21 gün 21 saat 5 7 dakika 20 sani- E . • a anacagız. raber fenni ı 
yede koşmuştur, yani günde vasati n garıp pıyano çalan adam - A · Ereğli Şirketi limandan ve şimendi· di. Onların yarıra 

vusturvalı musıkışr· "nas He"n ı'h N t ' · 265 km. koimuştur. . . . J • 
1 r os ct ferden sonra maden kuyularına da el le; sırf en az işçı 

F,n çabuk koşan adam _ Amerikalı dilı ıle pıyano çalıyor. atınca, ilk acemilik devresi olacak, bizi işletme masrafile erı" 
. En garip ıshk çaJan adam- V;mtri- gu-ndelik!e çalıştırmag-a başladı. Gün - etmek siyasetlerini b1d.-~. zencı Ü\rens 1936 Berlin olimpiyadın- ·~ı- Ni h ls d d kl - rı pı' da ı 0<) metreyi 

1 
o 

2 
. d k tVl\. ıc 0 u a an tamamilc kapalı delik bizim için ne de olsa yararlı bir ları kanlarile ve ca 

tur. ' sanıye e oşmu~- olduğu halde ıshk çalıyor. ı şeydi'. Vakıa •yan yattm, çamura bat- dular. ııl 
En uzun atl d A . En çok lisan bilen adam - İrıgiliz tın» diye onu da makaslıyorlardı falan Son Postacı, sen bt' 

ıyan a am - menkah. s· G G . t 79 r 1 al şt V bT ı istiyorsun. Ben öyle 
zenci Ovens 1936 Berlin olimpiyadm- ırkl ~rge. ~ıe:son . ısa~ konuş·t~m~ ~ ıtt~~~ hı ıyo~, a~;n ~: -
da 8, r 3 m. uzun atıarnıştır Bmal a ır. Ikıncı Jisan bılen ıtalyada aak a ~ kıgımb_ızı -~ddp aya ıyork dum ki bunlar an 

E •. · o ogna ~ehrinde Jozef Kaspar Kardi F at, şır et ır mu et sonra u ese- ler değildir. YiiZde 
k .n Cyuksck atlıyan adam - Arneri - nal Mezzofantidir. f r 4 lisan bilmek -ı necilik• diye bir usul ortaya attı. Ke- likesi olan kör 
d al~ 0~nson f936 Berlin olimpiyadm - tedir. Bunlardan elli dört tanesi senecilik, sizin anlayacağınız bir tabir- çıkarın• diye emir·d'f• 

a ' m. atlamıştır. ni ana lisanı gibi ve ecnebi olduğu le cgötürücülük» demektir. müessesenin şeflerı 
1 

En kuvvetli adam - Alman pehli- ka.t'iyyen farkolunmıyacak kadar mü· Bu usulü menfaatlerine uygun bu - Bu müessese, 
vanı Jbs~f ~a~ger 19.36 Berlin oliınpi- kemmel konuşuyor. lan şirket, işçiye dedi ki: •Verdiğim işi işçiye işe hile ka 
yadında ikı elile 41 O kiloyu ba~ının E b" ne yap, yap bitir ve gündelig-i hak et.• miştim. Bir insan~rı .J. 

k k n çabuk üniversite ıtiren lalehc- - w yu arısına aldınn~ır. ,.. _ Ne yapıp, yapıp gu·· ndeliği haketmek şekli ile başaracı:ıgı 1' .a. -~uerikada 3 yaşında kız çocuk Mar • dıŞ ııv. 
En çabuk yüzen adam - Amerikalı h win ;.,çi ne mümkünse h .. .-..-aktan norrna1, kudretin " garet Guest, Kansas şe rindeki Bak et' ·~ '":i ~... t ~' 

Fik l 9 36 Berlin olimp'iyadında 100 üniversües!nin ınusiki konservatuarı- çekinınedi. Canını dişine taktı; çalıştı, ile, vücudünden kB 
1 

m. yi serbest usulle 56 ... saniyede yüz- nın imtihanlarını muvaffakiyetıc ver _ çabaladı, götürü gündeliğini kazandı. rak başaracağı iŞC 
müştür. ıniş ve dip:oma almıştır. «Götürü» usulü asıl işçinin canına o- ocak işçileri, birib eli 

Eo uzak yere yüz~ adnın - Pedro kudu. Çünkü, işçi çok hesaplı ve ölçü- sını çalrnağı, teP 
Kandidli ismindeki !spanyo~ cenubi En uum vasiyetname yn:ıan i'lSan - lü verilen götürü işlerin hakkından ge nın mesaisini 
Amerikada Rozariodan Santafcye ka- Londrada İngiliz kadını Kooktur, 1925 lebilmek ıçın enerjisini yıprata- ler. Bunun en .. &e 
dar olan 126 km. mesafeyi 35 saat bir ~~nesinde ölürken 4 ciltlik bir vasi - rak, vücudünden kaybederek çalıştı. altı işçisinin göı11~ ......... ..... 

dakikada yüzmti~tür. yetname yazmıstır, 95940 kelime kul- Bu usulden hile yapmanın şekillerini ucuzladı. Götürü ışitı 
En yüksekten suya atlıyan adam _ }anmış, ya~~ 6.00 sahife tu~uşiur. öğrendi. için, göçmeğe, ada~ 

Aleks Vikham ismindeki İngiliz M ı En kısa ısimll adam - Çınde Hang· ~çi, ckesene• usulünün vadettiği railin tırpan biledtgı 
bum şehrinde 1918 sell€sinde 63 ~~ 3u.v vilayetinde ~i~ Çinlidir, bir tek is· gündeliği haketmek için en tehlikeli dan kömür çalar ve. 
yüksekten suya atlamış ve ölmemiştir. mı vardır, 0 da t dır, Bay 1. yerlerden kömür çalmağa başladı. • ğı kömürü dışarı 

En çok mda duran insan _ Ruth En uzun isiınli insan -Bir Çin ka- Ereğli şirketi kaba kömürün araba- bir daha gönnedet't 
Letzig isimli Alman kadını 1933 sene-- dın hüAümdarıdır, ismi 6S har!ltdır ve sına 6 . .toz kömürün arabasma 1 kuruş eden bir ankaz 
sinde Almanyada Baldenay gölünde su şudur: Tzu-hsi-tuan-yu-kang.hsi-çao- hesabile gündelik ödeyordu. Götürü tırma kesilirdi. iıt 
ya girtniş ve 3 gün 3 gece 6 saat -46 da- yu..çuand çenı}-~&:ung-çin-hsien-çung- usulü ile ne kadar az zamanda Bazan, mü~ re 
kika suda dunnuş ve yüzmüştür. hsi-huang~tai-hou. Bu hükümdar ka . ne kadar çok iş görülürse o nisbette gözönündeki tehl~~. 

En çolt su altında duran adam _ dınla konu~rken isminin her bir he - fazla para çıkıyordu. Bu yüzden canı- yacak bir iş istenif ~ 
19l2 senesinde Pariste yapılan bir mü· casını muhakkak telaffuz etmek la - nı tehlikeye atan, kazaya uğrayan1ar, gelirse işçjnin atacsf 
sahakada Fransız Pauli'kucn 6 da.kıka zım imiş. ölenler çok olmuştu. ğinden ibaret kalır ~ 
29 saniye su altında nefes aı...-. ... dan -.l- uanları diyorlar ki: bir kaza ile biterse ....... En ~ maaş alaa -.m - Eski A .. ,u durmuştur. vusturya imparatoru 1 nci Fransova Jo Ereğli Fransız şirketi havzaya fen hep ölenin üzerin~ 

En derin suya efaJan dal~- İngiliz sefdir. Sen-ede 22 mi!yon kron yan: 5,S sokmuştur. Belki bu mütalea bir dere· Müesseseyi anC3 
dalgıc:ı Barton ı 6 ağustos 1934 tarih;n- milyon Türk lirası alırdı ve h u para ceye kadar doğru olabilir. Fakat bu fen ul ediyordu. 
de Bennuda adalan civannda suva ancak maaşı olup diğer rneınbai:udan sokuş, kimsenin karagözlerinin hatın bu fenni ihmali 
dalrruş ve ll 35 m. derine inerek orad:ı aldığı paralar başka idi. Du adam haya için değil, kara kömürün alabildiğine dan vermemek i9{' 
5 dakika durmuştur. tında Avusturva. baznesinden cem'an istismar edilerek Zonguldaktan deniz- rük yere, hükılme 

En rok ip atlıyan adaın _ Avustrnl· melerinden evvel, ~ 3-40 milyon lira mnaş almıştır. a.şın yerlere uzanan oluktan yabancı 
yalı Bamett yapılan bir müsabakacia kasalara alt.uı akıtmak iştihasiyle 
ı 1810 defa ip atıarn tam_. t - En zengin aclam- Amerikalı Rok -ış saa sur - olmuştur ... 
müştür fellerdir, bir milyar dolardan 'azla, ya~ Evet. Havzaya efen sokuşıt iddiasın~ 

En çok faldak atan adam - Mıqrlı ni 1 milyar 300 milyon Türk l'rnsı ka- da olanıarı biraz haklı bulalım da bu 
Arap Ömer oğlu Hasan arka arkay:-ı dar serveti vardır. Bu öyle h'• servet- müessese havzaya yarım yamalak fen 
322 defa taklak atmıştır. tir ki harcetmekle yeyip bitirmek ka· soktu diyelim. Fakat bu fen ile beraber 

En çok dans eden insan- Afrikada bil değildir. Faraza Rokfellcr günde de, direk, kazma, kürek malzemesi gibi 
T.uıu kabilesinden bir kadın 7 gün l ı OO,OOO H ra bii e h areetse serv~ti gene im;an ma17emcsi istih lllkin i de soktu. 
Rece 4 saat durmadan dinlenmeden olduğu gibi duruyor demektir, çünkü Ereğli Şirketi Havzaya gelmeden 
danset miştir. servetinin getirdiği faiz günde 100,000 evvel, fen bakımından değil, fa-

taları kuru1ur, o 
uliyetini meydana 
zuklukları, 
Ve.. sonra ca yal~ 
nı rdJ. 

Biz bile, tir çolc 
ruş1uk bir rnenfnat 
ihmalleri kapatmatc 
ö1en1n üstüne at::ırı 

~9 

masaller uydurmag 
İstersen uvdurrJl21 

En çok ayak parmnklah ucund.-. da~ lir:ıdan fazladu-. kat kömür damarları henüz yeni 
mn insan-Viyanalı dansöz Adrie:nne (Btrrl) işlendiği için bu kadar derine dalına- l!ası tu! Saka mı 

tacı! 
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SON POSTR 

Türkiyenin 
Karuzosu 

ED pel aeali adamımu: diyebileceğim Hafu Sami 33 aenedir 
butadır tfmdi de Gülhane butaneainiıı uabiye. koğutunda 

bulunuyor. Ha..talığı zaman zaman gelip geçmektedir. Doktor: 
lar onun on gOne kadar hastaneden çıkacağını 16ylUyorlar. Samı 
gene iyilqecek demektir. Fakat biz kendiaini ~e dinleye· 
bilecek miyiz? Zamıetmiyorum. .çnukn o eakiden nadiren ve 

yalaıı: dağlara çılnp okurdu. Şimdi onu dahi yapmıyor. 

Sayfa 7 

ARAMlZpAKİLER J 
8- Vehham 

Yazan : Nacl Sadu/lah 

Maamafih, bu yazıının hiç kimseyi 
kızdıracağım zannetmiyorum. Çünkü 
vehham, sade vehhamlığı üzerine alın· 
mazl 

Pırasa h1rsız1 
Debreli Recep isminde bir adam 

vapurda. an barın bir kenarında duran 
pırasalardan 1 O kiloluk bir demeti ya
kalamış, ve rıhtıma çıkmıştır. Fakat 

orada harnallık eden Cemil ve Kemal * isminde iki hamal, Recebi rıhtıma ka-

Hafız Saminin bwilara benzer bir yıtlı olmıyan bir hamal ~narak yaka· 
çok fıkraları vardır. Aniatmakla bit • lamışlar: 
mcz. O, beş on güne kadar haslallane- _ Bu 1 . . 
den çıkacak. Bir atlet olan HB.fız Sami 1 .. .. pı:asa ~r kırnın? Bu n lan ~en 
muhakkak ki içindeki ibiisiere ga1ip g~ got~remezsm, hız götüreceğiz demiş
lecek. Fakat biz acaba onu bir daha din lerdır. 
teyebilecek miyiz? Çünkü o. eskiden 
nadiren Ve yalnız dağlara Çikarak O· 

kurdu. Sirndi onu dahi yarımıvor. 

Fikrct Adil 

Onlar münakaşa ederlerken pırasn· 
ların sahibi Hüseyln vapurdan Çıkmış 
ve yanlarına gelmiş, pırasaları çalan 
Recebi yakalamıştır. 



8 Sa.yfa 

1 Asa bi kime derler?-] 
SO suale cevap verin, 

sizin asab' olup 
olmadığınızı söyleyelim 

Londrada çıkan Deyli Ekspres gaze ' 
ıesi ruhiyat mütehassıslarından mü
rekkep bir heyete şu suali sormu§tur: 

- Asabi diye kime derler? 
Heyet bu sual üzerine uzun uzun tet 

ttikat yapmış ve Deyli Ekspresin kari· 
ledni tatmin edecek cevaplar vermiş· 
tir. Gazete bu mütehassıslar vasıtasile 
fU sualleri tertip etmiştir: Şimdi muh
tcrem okuyuculanmız da bu sualleri 
okuyacaklar, samimi olara-k suallerin 
karşılarına (evet) veya (hayır) kelime 
lerini yazacaklar. 

Evetlerle hayırları biribirinden tar
hettikten sonra eğer (evet) ler çoksa 
ısabi, ve hayırlar çoksa asabi değilsi-ı 
oiz. Şimdi tecrübeye beraberce başla
yabiliriz. 

* 1 - Fevkalade hassas mısınız? Ça· dır? Pullar, antikalar toplar mısınız? 
lUk alınır mısınız? Ve malıcup musu 39 - Başkasının yattığı yerde yata· 
ıuz? bilir misiniz? 

2 - Kalabalıktan hoşlanır mısınız? 40 - Eliniz işe yatgın mıdır, mesela 
3 - Çabuk kızarır mısınız, malıcup bir saat tamir edebilir misiniz? 

•1duğunuz zaman kekeler misiniz? 41 -Bazı şeylerin muhakkak kendi 
4 - Halkın içinde serbestçe konuşa arzunuz veçhile yapılmasını, mesel§. 

bilir, veya kalbinizde bir çarpma olma yazıhanenizde filan şeyin falan yerde 
dan mafevkin kapısından içeri girebi- du~masını, hizmet~inin prestelayı şu 
tir misiniz? şekılde takmasını ıster misiniz? 

5 - Siz çalışırken başınızda durup 42 - Yükseklere çıkar mısınız ve 
~aktıklan zaman sıkılır mısınız? çıkarken içinizin boşaldığını hisseder 

6 - Başkalarının sizin hakkınızdaki misiniz? 
kanaatleri sizi meşgul eder mi? 43 - Mikroplardan, sari hastalık • 

7 - Kıskanç mısınız? Herşeyden şüp lardan korkar mısınız? 
"te eder misiniz? 44 - Geniş caddeleri geçerken gö-

6 - İnatçı mısınız? zünüz kararır mı, tünellerde tramva)' 
9 - Herkesle çabuk dost olur mu- larda ne~es darlığına uğrar mısınız? 

sunuz? 45 - Icap etmediği zamanlarda dahi 
1 O - Diğer cinsten bir insanla kar- yalan söyler misiniz? Cebin misiniz? 

~ılaşmaktan ve beraber oturmaktan' • 46 - Falcılara inanır mısınız? Uğur 
hoşlanır mısınız? suzluklardan vehimlenir misiniz? 

11 - Kendinize itiınadınız var mı· 41 - Sudan, ölümden, kanserden de 
dır? Bazan çocukluğunuza dönrnek is· lilikten, ihtiyarlıktan ve karanlıktan 
ter misiniz? korkar mısınız? 

12 - Çocuklan sever misiniz evlen 46 - Vazifenizi sık sık değiştirir mi 
mekten hoşlanır mısınız? ' \ siniz, ve kendirrize münasip bir iş bula· 

13 -Hiç Qşık oldunuz mu? m~~ı~ınızdan her daim şikayet eder 
14 - 14 ile 16 yaşınız arasında bed· ı mısınız? . 1 

baht oldunuz mu? Ailenizin içinde bir 49 - Kıtap:a:~'l mı , ınsanlan mı da- · 
kimse sizin üzerinizde müessir midir? ha çok seversınız? 

15 - Cesaretiniz çabuk kırılır mı? 50 - Tırnaklarınızı yemek, burnu-
16 - Kendinizden memnun musu· n~zu çekmek, dudaklannızı ısırmak 

nuz? Kendinize acır mısınız? gıbi adetleriniz var mıdır? 
ı 7 - Mcs'uliyetten korkar mısınız? * 

_ıs - Günün muhtelü zamanlannd~ B~ suallere cevaplar verdikten son· 
mızacınızda tebeddül olur mu? ra sı~e altı çeşit (asabiyet) in mevcut 

19 - Aynanın karşısında çok d oldugunu hatırlatalım ve eğer asabi ise 
musunuz? urur niz, kendinizi bunlardan birinin içinde 

20 - Şarap sı'zm· .. . . d .. , tl" tasnif ediniz. 
uzerınız e sur a ı . 

tesir gö:terir mi? Sarhoş olduğunuz za ~ltı çe~_ıt asab~ tip şudur: 
man mutecaviz olur musunuz? ::-1\lutereddıt. 

21 - Çok cigara içer misiniz? . ~ute~eddidin arazı şudur: Kendisini 
22 - Kendinizi methetmekten zevk dıgerlerınden aşağı görür. Her zaman 

cuvar mısınız? ı canı sıkılmış bir vaziyettedir. Fena u-
2 3 - İşinizi sonuna vardırmak için Y_~r, derhal kızanr, tatsız rüyalar gö -

sabrınız var mıdır? 1 rur. Fazla cigara ve içki kullanır, pısı· 
23 - Ehemmiyeti olmıyan şeyleri rıktır, kekeler, sabahları yorgun kal • 

mlibalağa eder misiniz? 1 kar. Mahcuptur, bu yüzden çalışamaz, 
24 - İyi uyur musunuz? çalışamadığı için mahcubiyetten kurtu 
25 K d" · · k lk • lamaz - en ınızı a tıgınız zaman · 

zinde hisseder misiniz? 2 - Muhnyyel hastalnr: 
26- Çabuk karar verebilir misin" ? Bunların ruhi maraziarı vücut arazı 
2 7 - Her yeni şeye karşı bir inci::~ gibi. g~zü~ür. Ş~r~ları buraları ağrır, 

duyar mısınız? h_a~ımsız!ıkten şık~yet ~?eler, Kalple-
26 - Uyumadığınız zaman hayalata rının daıma çarptıgını soylerler, nefes 

çok dalar mısınız? darlıkları vardır. Bir türlü çalışmak is 
29 - Mütemadiyen dolaşmak mı o· temezler. 

tu dugu• d k ı ' 3 - İntizampcver. r nuz yer e a mak mı istersi -
niz? Herseyin yerli yerinde olmasını is-

30 - Hergün canınızı sıkacak hadi· t ~ r. ~c .. s:.vi derleyip toplamaktan, işi
seleri güler yüzle karşılayabilir misi· n • rucunu yapamaz. Çıktığı merdiven 
niz? IE>ri sayar. bayramlarm tarihini bilir . , 

31 - Muhitinizin riyakfır, vefasız ol yagın acısının nac;ıl alındığına vakıftır. 
duğuna, zaman zaman hükmeder misi- Bu Ç<:'Şit asabiler bilhassa erkekler ara
niz? sında çoktur ve erkeklerin entelektüel 

32 - Arasıra intihar etmek aklını· sınıfı arasında fazladır. 
za gelir mi? 4 - 1\Iiivazenesiz 

33 - Vücudünüzde ağrılar, sızılar . Bu çeşit insanlar, birden bire sevi
hissettiğiniz halde doktorunuz size bun 1 nırler, ve akabinde de en büyük bed
ların vehim olduğunu söv'emiş midir? b"nive düş{'rler. Bunlar ekseriyetle, 

34 - Sıhhatinize diişki.in müsünüz? bi.ivlik maliyeciler, artistler, ve spekü 
33 - Kalbinizin sık .sık g.cıyri mun- latörler arasında vardır. 

tazam bir surette çarptığını duyar mı- S - Va si 
sınız? D · · :uma yalnızlıktan ho~lanır. arka -

36 - Yarım baş a~rııarı, nefes dar das ist"'mez, merhametsizdir soğuktur 
lıkları çok olur ~u? krıygusuzdur, hodgamdır. B~ tip dahi : 

37 - Çabuk ~glar mısınız? ler yet~tirmiştir. Bethoven, Şopen • 
38 - Koll{'ksıyon merakınız var mı l (Devamı 12 iı:d sayfada) 

SON 

RESIM LE 
Bir Haftalık Dünya Hadisel 

lngilterede büyüklerden 10nra kundaktaki ço
cuklar için de ru me.akeleri yapılmıfbr. 
Bu mukeler yalnız yüzü detil, bütün kuıı• 

datı kaplamalctadır. 

1 • 

Hollanda Kraliçesinin kızı Veliaht Jül 
yana ile Alman Prensinin evlenme 

vesikaları 

~u kadın yuz ya~ındadır. On ya~ındanberl 
•iv.ara içiyor. lıırni Spence'dir. Bu kadar uzun, 
yaJamuının 1ırrın ı , böyle muutazam IUrette 
dıgara içmeaine atfediyo• (1) 

Avı:tıpad_a oto~obil kaz~~nna kar~ı hergün yeni yeni 
Resıın bır fOfor mektebının dershan esini göstermektedir· 
sırası bir ~oför mahalli gibidir. Perde de filmle şekil ve 
mekte ve talebebunlara bakarak önlerindeki direksiyonları 

Romanyada Kral Karola bir kilise h ediye edilmi§tir. R 
kilisede di nt bir mera sim esnasında görÜ 



blr gece bir 
Pansı Pansiyona 

Yon sahibi 
ıneınurunu 
Pansı kapıda 

Yonun yukan 

birortasında 
lldaııı Yerde oldukça 
Olınn Yatıyordu. Yozn 

ş gibi buruşmuştu. 

SON POS7i( 

resimli zabıta hikayeleri 

halledebilir misiniz ? 

2 
Pansiyon sahibi Brum az ko· 
nuşan bir adamdı. :Merdivenleri 

çıkarken müfettlşin sorguianna ya 
başını e~erek ve yahut yüzUnO bu· 
ruşturarak cevao verdi. 

S İkinci katta olr kapının önUnde 
durdular. Brum cıgarnsı a~zın-

da oldu~u halaeı, müfetlişe içeri· 
ye girmesini işaret etti. 

5 6 ÖlünUn elleri boyuna muvazi o~arak uzablmış blr nalde idiler. 
' SaC' el açıktı. Baş parmaktan ikı santim ötede, bir deniz:kena· 

nnda çekilişe benzeyen güzel bir kızın resmi duruyordu. Müfettiş resmi 
pıuayene etti. 

8 vınnn 
8.leıad n 801 elinde d -

Ça e bir kete e, ~addizatıncıa mOhim taltlkki .>lunamıyacak 9 Zabıta memuru mendili dik· 
katle tetkik etti. Mendilin bir t.,. ll:ıaşırhan . n mendıl vardı. Mendillerde umumiyeUe vıkan· 

"ll:ıi~ enın · . ' " Ve keten ış~etlerı bulunur. Ayni zamanda ucuz panslyon· köşesinde O K markası vardı. 
mendıllere ekseriyetıe tesadüf edilmez. 

~Urettış 
tan 'r m lls an ı n 

b ~~ş~ Jlcarıı k üzerinde 
n.ıa bı e lıtııu okıadı ve 

lt tkn nan ın . 
gorun C katr· k ayıden 

• e alınış ol· 

11 Yine bu masanın üzerinde, için· 
de para bulunması ve yerde 

gördo~mnz resmin saklanması mel· 
buz bir çanta vardı. 

12 :Mektupta « Bu yaşayıştan 
bıktun ı J> deniliyordu. Açık 

şişeden de, mllfettlşe hiç yabancı 
gelrolyen bir koku geliyordu. 

14 
MOfetıiş bir kere dnhn meııdile 15 Bu klrncıyı çıığırdılar. Adam-
baktı ve parısıyon sahibine ca~ız katin•en masum oldu-

O K harf.erinin bir mana ifade edip ğunu fddia etti. Uzun ınllddet iş 
etmedittini sordu. Pansiyon sahibi, arttınokta olduğundım çok yorul· 
o K nın yine ayni panslyonda oluran duJlunu, iki gOndcnbcridır yntnktan 
bir bnşka klrncınııı isminin ilk bart· çıknıadı~ını ve böyle bJr cinayetle 

Uti.irı • leri olduğunu süyledi. hiçbir ilışiği olamıynca~ını söyledi. 

hacı· * * bıttıı 1 
eyi etr • * - .. · · · ll ıı. 01 sı2.ce de arıyle incel ey erek meselenin bir intihar vak'ası olm adıgını anlayan mufettı§, kendısınce ve . 

h'lalum delillerle hakiki katıli buldu. Acaba kutil kimdir? ... Bıılam:ıdını7sa (12) nci sayfaya 

Sayfn f, 

Siyaset kulislerinde neler oluyor? 

"General Goe-;ing, in 
Romada işi ne? 

s~~ece İtalyanın nabzını yoklayacak diyenler olduğu 
gıbı Fransız • Sovyet pakh karşısında bir Almanya. 
İtalya ,.Jngiltere cephesinin teşekkülüne çalışmasını 

mümkün görenler de var 

M. Musolini General Çoringi karşı'• ken 
General Goering İtalyada bir gün da· 

ha geçirdi. 
Alman nazırı seyahatine başhyaca -

ğı sırada bütün Alman gazeteleri: 
- Bu dolaşmada siyasi bir maksat 

aramak beyhudedir, diyorlardı. Goe -
ring son aylar içinde fazla yoruldu, 
şimdi zevcesile birlikte biraz gezecek, 
biraz dinlenecek, bütün mesele bundan 
ibaret! 

Fakat Alman gazetelerinin bu iddia
larına rağmen Alman nazırının, hem 
de Goering cüssesinde bir Alman n~ • 
zırının Berlinden kalkıp Romaya gidi· 

1 şine bütün dünya sadece bu gözle gör-
1 m edi. Bugün Avrupa gazetelerınden 

ı 
her hangisini açarsanız açınız, re~im 

veya yazı halinde Goeringin b:r çok 
sütunları işgal etmiş olduğunu görür -
sünüz. 

* Goering bu seyahatini gerçekten ne 
m3ksatla yaptı? 

Bu suale kat'iyetle cevap verebil -
mek ancak üç kişi için mümkündür. Bu 
üç kişiden bir tanesi Goeringin kcn -
disidir, ikincisi nazınnı bu sevahatc 
çıkaran Her Hitlcrdir, üçüncüsü-de Si
nior Musolinidir. 

Bununla beraber kat'i malumatın 
yokluğu siyasetle uğraşanları tahmin -
lere girişrnekten alakoymamıştır. Bu 
t.a}unin.lerden b,irincisine göre Goe -
ringin müsbet bir vazifesi, daha açık 
bir tabirle İtalyaya yapılacak her han· 
gi bir teklifi yoktur. Seyahatınden 
maksat sadece İtalyanın nabzını yok • 
Iamak, siyasi havasını koklamak. an • 
Iadığını, yahut duyduğunu geri dönün
ce şefine anlatmah."iır. 

Almanya için bu incelemeye ger -
cekten Jüzum olduğu söylenebilir. Fil
hakika son aylar içinde Avrupanın 5i· 
yasi vaziyeti bir hnyli değişmiştir. Bu 
değişikliği yapan arnillerin başında 1-
talva ile İngiltere arasında aktcdilen 
do;tluk muahedesi gelir. O vakte gelm 
ceye kadar Almanya ile İtalya d::ıima 
birlikte hareket ediyorlardı. Vakıa ~u 
muahede akledildikten sonra ye'kdiğe· 
rinden ayrılmadılar. Fakat harE'ketle
r!nin şeklinde küçük bir fark görüldü. 
Mesela İspanya hadiseleri mün::ır.eheU 
le İngiltere yaptığı son teş~bbüsü. her 
•.akit olduğu gibi Fransa ile birlikte 
yapmn?ı. Münferiden. yalnız baş:na 
yaptı. ıtalya da bu teşehbüse veri ecek 
cevabı gene her \'nkit olduğu gibi Aı· 

f 
manya ilc müşterekcn vermedi, mün
feriden yolladı. Almanya da aynı şey, 
yaptı. Gerek Almanyanın, gerek Hal-

yaya ne dereceye kadar güveneb'.Iece· · 
ğini anlamaya çalışacaktır. 

* Goering'in seyahati etrafında yapı-
lan tahminierin ikinci kısmına gelince: 

Vaziyet bir nabız yoklama derecesi· 
ni çoktan geçmiştir. Bugün ufukta •e
ressüm eden mesele İtalya _ İn~ilt~re 
anlaşmasına Almanyayı da kova~ak 
F~an_sız • Sovyet bloku karşısınd:ı ye
nı bır blok teşkilinin esaslarını ha1ır· 
lamaktır. 

Bu, hakikaten böyle midir bö\'le ol· 
duğu takdirde Ise mümkü~ olabiliı 
mi? 

İngiliz siyasetinin ana hatlarını bi· 
lenler için bu suale müsbet cev<ıu v~ı 
rnek mümkün değildir. Fakat ha'"p c;on 
rası diplomasisi o kadar geniş ve o ka 
dar beklenmedik değişmeler geçird; Id 
bu imkansız görme de kat'i mohivcti 
haiz olamaz. • 

* Goering'in seyahati etrafında yapı

lan tahminierin ikiye ayrıldığını kay· 
dederkcn ikinci .şekil tahmiJhleri ya .. 
panlar arasında tahmin hududunu r,e· 
nişletenlcr de bulunduğunu unutmıya 
lım: 

. Bu kısmın dü,şünccsine göre İ!;ılya. 
Ingiltere ile yaptığı anlaşmaya Aın'an 
yayı soktuktan başka Fransayı da ıt

halc çalışacak, bu suretle eski, meşhur 
Streza cephesini ihya edecektir. 

Bu tahminierin hangisi doğru çıka· 
cak?. Yukında görürüz; şimdi Alman 
~neralinin İtalyada nasıl karşılandığı 
nı da söyliyelim: 

istasyonda halk kitlesi yok denilc • 
cek kadar azdı. Buna mukabil garm içi 
ve dışı saf saf polis, jandarma ve as· 
kerle doluydu. Rıhtımda da başta Sin· 
yor Musolini olmak üzere bütün hü· 
k:ımet erkanı bir sıra teşkil etnııstı. 

Tiren durunca General Goerın~ RS· 

keri üniforması altında göründü. Ha-. 
kikaten yorgun ve solgundu; fakat çok 
neşeli bulunuyordu, refikası da yanın 
daydı. 

Alman nazırına İtalyanlar güzel bir 
cemile göstererek İtalyada kaldığı müd 
detçe Madam isminde bir köşk tahsis 
ettiler. 

Bu vesile ile bir taraftan Krai, Ge· 
neral Goering'i, Kraliçe de zevccsini ny 
rı ayrı huzurlarına kabul ettiler. Ma· 
dam Goeringin vaktile bir artist olduğu 
dii~iinülür ve Kral ve Kraliçelerin bu 
gibi ahvalde tabi olmaya mecbur bn • 
lundukları kaideler düşünülürse bu h:i 
disenin ehemmiyetini daha iyi anıa • 
mak kolny olur. yanın vE"rdikleri cevap yekdiğerınden 

çok farklı değildir. Fakat buna rağınen 
bu cevapların ayrı ayrı verilışıeri gene Yumurta ucuzlad1 
gözü çekmekten geri kalmamıstır. İtal v t 'h . . · ı um ur a ı racı son gu"' ni d 
yanın da, Almanyanın da lngıltere kar · e .. e 
sısında daima birlikte bir cephe rqlin· durgunlaşm\'?tır. Alman yumurta fiat· 
de görünmekten çekindikleri şeklinde larının bizden dü~ük oluşu yumurta· 
telakki edilmiştir. larımıza bu sı:.hadaki talebleri azalt· 

. İşte Goering'in seyahati etrafında va mış.- lspanyaya hiç gönderilmemeğe 
pılan tahminierin birinci kısmına go- başlanmış ve mahreçlerimiz bir kaç ye• 
re Alman vekili bu \'aziyet karşısın- ıe münhasır kalmıştır. Bu yüzden fi
da İtalyanın nab7.ını yoklayacak. Al- atlar da düşüktür. Yumurtanın sandı
manyanın müstakbel siyasetinde İtal· ğ& 2:~ liraya kadar satılmaktadır. 



to Sayfa SON POST~ 

FranSIZ Sttfirl He Şükrü ı=.iJ!!'!eıkllgde 
Kalpazan kumpang11sı 

Sara çoğ lu nun konuşmalan ,üphel~i:-:"h!~ :c.:.~~ haber 

İsmet İnönü, dün Ist 
ait işlerle meşgul 

• . . . vennlftir . ..Jaadarmal.r bu parayı ne- (Bqtarah t bıd sayfacla) 
(Baştarafı 1 inci sayfadal lere alt 1ıaberlerı Tür'k ~arıler~a bun reden .tdıjınt 801'\lnca köylü Salihiıı Fuat Ağralıyı .ziyaret etmiştir. 

günün tek hadisPSı halindedir. dan iki ~ün evvel v~ old~gundan evı.,i -aöstermış. ~vde arama yapılmtf, İsmet İnönü dünkü meşguliyetleri-
'Bu mülfıkatın '3ancak mese1esi üze· ıdo~ayı bıllıassa memnunıy~ısseder. e~ bitnilann ibirinin aöğsünden bin en mühim kısmını Istanbul VilAyet 

rinde iki Uırai ttasmda.ki nnkbi mzarı IWpeoılı!aa ~ .. . 8aLte parıdaruı kalıhlan çıkanlmı~ e- belediye~ parti işlerine ayımuşlardır. 
telü edici amdıatlar etrafında geçtiği Bclgrat, 18 (Huswı) - Turk~ Ha· · · • · L~- -\.. .ı- · Saat on altıda İsmet İnönü, yanlarında • • "'"-"--ili T -~ik o...--;.~~ Anıs ~ rımıf. enmemıt ıuu ~ wnınyum, 
kuvve't.lc zal'lfledHmeklc bera'berbunun 'rlcıye vt::K ev.u .L:~... .. - b' fı bn d... tarafı pal. Dahiliye Vekili Şükrü Kaya olduğu 

d . . t -:N.;_ _,.:ıs.. ınlon ıtcetıile Ceneıvreye gıdcrken bugun ır tara yapı lf. aaer ya . . . ~ b" 
ne erece bızım euıu.u.ı:- uygun uıuw- "~"' ım· . ta d 20 dak'ka ~ üzere lbazırlanuuf paralar, tama- halde Viliyete gelmışler, Vih,yet ma-
ğu husu.c:unda hiç sızıntı yoktur. Belgrada ge ış, 15 syon a ı ve valinin odası tamir edilmekte ol-

BiumUD Teklifi ikad~r, kaldıktan sonra, yoluna devam men yapılmı~ h,.., panjar bulunmut- ~ğundan orada kalniamışlar, Cumhu-

Yalnız biltim olan f kir şudur: eunişUr. . da .._ __ :ıı be tur. riyet Halk Partisi Vilayet merkezine 
Poll90"lun Şükrü Saraçoğlu ile olan u- ~ Aras, ~on gaııe\eeüere O esnada SelilUn evinde bulunan gitmişlerdir. 
zun ~rüşmesinde iki taraf al"&Sıudaki yanat vemıemış, ~,. ;ı ..... ""'_,., iki ~inin de üzederi :aranmıt ve on- Parti merkezinde İsmet İnönü ve Da 
da~nm telifini temin oettiğl unMdi- _-:-~ .m.uv-.u..&A 

0 a'-«6u~za larda da ahte paralu bulunmuttur. biliye Vekili Şükrü Kayayı vali •ve be-
JP-n FransJz Baş\'ekili B1umun ~Jtıini ıumıtva~: demiştir. • D---.. Bunlardan biri Salihin bacanağıdır. lcdiye reisi Muhittin Üstündağ ile Par-
mevruu bahsolmuştur. Tahminlere V~! Hanaye v•--~~- Suçlu1ann 3 aydanberi kalp gümiiş ti erkanı ka~ılamışlardır. İsmet İnönü, 
bu tahminler ~trafında dônen şayiab- Paris, 06 (F. lstan:bul) - Rüştu hA~ p~~ bir .aeDedenberi de kalp bronz Şükrü Kaya, Parti Başkanı Muhittin 
ra rağmen salihiyetta.r şahsiyetler an- n.s Belgr.atlan ~ lhvas mu a para yaptıkla~ı anlaşılmıftır. üstündağın odasında vilayet, şehir işle 
cak iki taraf noktai naı:an aras:ında'k~ 

1 

blriDe şu be~tb ~~uştur~ rıni tetkik etmeğe başlamışlardır. Bu 
farkiann telifini gö%eten bir isti!DUIÇ- ~ hükUmetinin li~ et Roma, Adisabaha Türk arada belediye fen heyeti müdürü Hüs 
ta bulunulduğu neticesindedir. Antalcya meselesinin memn~·ı vev: elçiliğini tağvettiğimizi nü, yollar müdürü Galipten de izahat 

Bc#ia Belli Ollıaık ~ ~ .:, ~ 1 eoegı h b . alınmıştır. 
Fransa tarafından ileri siir.ü.Jen tek- b:akbnda wm i.• a er verıyor Muhittin 'Ostünda~, İstanbul vilaye-

liflerin kül halinde anlaşılınuı ancak Ccaen ... '1 _, (Baştarah t inci sayfada) tinin, şehrinin ihtiyaçlan, yollan, Ga· 
yann mümkün olabilecektir_ Daha ev-- Belgrat 18 ~~) - Akvam c: etm& üzere bu akşam Ankaraya hare- zi Köprüsü, imar işleri, maarif işleri, 
vel bildirdiğim gib~ Başbakanın Anka- ml,yeti konseymm içtUIW ay.m 00• sekı- ket edeceldir. Prust tarafından yapılmakta olan şehir 
ray2 t"elişini müteakıp topbinacak o- linden :u ine bbnıştır. Konseyın b~ Romadan bildirildiğine göre, hüku- planı ve diger hususlar hakkında Baş
lan fırka grupunda bu mesele mev.mu ~erlci 'toplantısında Lobm.o :meselesı ~timlı Adisabahadaki Türk elçiliğini vekil ve Dahiliye Vekiline iıahat ver
bahsolaca'ktır. de mcvzuu bahsolacak, fakat Lokarno ıağvetmiş ve bir lronsolosluk ibdası hak miştir. İsmet İnönü, şehrin umumt va 

Ponso bu akşam Anadoiu ekspresı1e )lakitıılaa müıt:alter~ açılmadan evvel kım muhafaza etmekle beraber, İtal- r;iycti hakkında verilen izahatı büyük 
1stanbul.a hareket etmektedir. • mesere telc-artehir edilecektir. yan bUltümetinden oradaki Türk teba- bir alaka ile dinlemiş, mufassal izahat 

Parti Grupunda . Türkiye ile Fransa müz~kerelerine asının 'lıukul..-unun korunmasını istemiş almıştır. 
Ankara, ı 8 (Hususi) -Yarınki Par bilahara Par~. devam edecek~erilir. tir. Diğer taraftan şehrimiz İtalyan ma Bu içtimada İstanbulun muhtelif iş-

U grupu toplantısında Dış işleri Bakanı F.nınsız Harıcıye .. Nazırına ~lımat hafilinde ısrarla söylendiğine göre, Ro leri ve inkişafı hakkında Başvekil ve 
Vekilinin Sancak meselesi ürerinde iki P.ar.is, 18 .(Hususı) -,"Kabı~e bu sa- ma hUkUıneti pek yakmaa Montrö mu- Şükrü Kaya, noktai nazarlarını ve a-
taraf arasında diplomatik yollarla ge- hah Başvek:! ~luımııı cıyase~nae. top- kavelenamesiı:ıi kabul ederek, Boğazia lınması lazımgelen tedbirleri de izah 
çen noktai nar.ar teatilerinin ink~au ).anm.ış ve gunun meselele.rhu te't'kık el. ra dair yapı1an yeni anlaşmayı imzala- etmişlerdir. 
etr.afınoo izahat vermesi de beklen - ın.iştir. yacaktır. Duyulduğuna göre İstanbul şehrinin 
mektedir. Yum Genevreye hareket edecek o - llabrlardadır ki, İtalyan bükfuneli iıikişafı hakkında Başvekilimiz mühim 

SON POSTA- Bu haber. er ~vvefki Ian Hariciye N azın Delbosa, Sancak Habeş ihtilafından dolayı Milletler Ce- direktifler vermişlerdir. 
günkü nüshaımzda Paris muhJ.birinıtt ,megejesi hakkında talimat verilmiştir. rn]yeti çerçevesi dahilinde yapılan ~r Bu ~ler hakkında Başvekil İsmet İn 
den alıp neşrctmiş olduğumuz telgrnf- . Harkiye Nazırı Delbos ve müsteşar hangi bir anlaşmaya iştirakten ~imdi- önü iki saat kadar gayet esaslı bir ~e-
taki ha\?adisleri kuvvetle teylt etmek- Viyenods.n mürekkep F..r41osız heyeti, y~ kadar imt.ina etmekte idi. kilde meşgul olmuşlardır. 
tedir. Muhablrimiz de Fransız hükiime ,Cenevrede, Türık~ !Uriciye Vekili İtalya selirinin aiyantl Atatilrb veü 
tinin mukabil bir teklifinin Türkiyey-e Jruştü Ar.asla müteaddit ~maslarda bu Dün İtaly.an seliri ~ Karlo. ?alli Pe İsmet İnönü, Dahiliye Vekili ve Par
bildirildiği ve Paris mahatilinde bu tçk Junacak ve konsey toplantısından cv- rapalas otelmde Dahıhye ~klli ve !>ış 
lifin bir anla~nya esas teştdi edebiie \~ Sancak meselesini görüşecektir. iperi Bakanı vekili Şükrü Kayayı 'Zly& 
eeği hakkında ku"~etli ümitler izhar Bu görüşmelerde, Milletler Gerniyeti .retle yarım saat kadar görüşmüşlerdir. 
edUmekte olduğunu bildiriyordu. Ge· ~ .raportörü lsveç Harkiye Nazırı M. Konuşına ÇQit samlaU olmuştur. 
zetemiıı bu mesele hakkındaki tahmin Sandler de hazır bu1unacaktl'· 

----------------···----------------
Sancakta 1 O bin Türk kad1n1 

nümayişe iştirak etti 
RADYO 
~~~~~~~--~-----------------------1 

Bugünkü Program 
ıtbt ·a. .. ım 

isTANBUL 

llla-.rtJatı: 
:Baıtarafı t iMi sayfada) dlrllmalan mahalli hüklimet taı.fmdan ua: Pl1k1a T\irk mUSLtbl ıuo B'aft· 

yctle mahkum olan oğlunun bir affı jandarma ve polis ku~e gizli e- dl.s. 11.05: Plltla haDI mGdk. lUS: lıhh • 
hususiye tabi tutulacağı bildirilmiftir. mirlerle ~hliğ edilm~r. • telif pllk ~tl. 

Nasıl hamiadılar ? Mulcualıldu ..._ ...,._.: 
A . d bel a· .. E H 18 (H !>) M·· hı't ıuo· P1Dla GD111lssWsl ıuo: btan • ynı zaman a e ıye renn tem ama ususı - ufa · •• ,na tolıtwau· Bt.J 

de Cisirhadit ve lıavalisine gönderil- hey'etinAntakyada muhtelif semtleTde !!!o~ ı:: Vtdla ._.,. ~
miş o d~ bu mıntalc.adaki Arapları top· dola~masuıdan istifade ederek ma hal- dl!.llan ta.raftDdan 'l'lrk m1LSltbt .,. balk p.r

lamağa memur edilmiştir. li hülulmetJ çarşı pazar ve sokaklarda 1 kılan. 
20

_.: Ba1 ömer &aa ıaratınd&A A• 

Ermeni meb'usu Müses Derkaloı- önleı-irıe ara~iyeli bazı mürettep şahıs- r8bta baftdla. •. 45: Oemal ltbal1 n u
yan da Musadağı, Bityas, Ke~p hava· ı lar çıkarmı~ardır. M~hit hey'.~ti ay~i kadaşları tararından 'drk mlllltlll " halk 

Jisindeki Ermcoileri toplamak için ha· ~slan möteaddit defalar muteaddıt şarbl&n. ıus: saat I.Jarı, ~ehir 'l"'ntrosu 
r~kt:t etmiştir. Ayni zamaoda Haleb- yerlerde karşılarında prdükierinden operet Dımı ıaratuıd&Jl bir '-Ull. D: A

ten de müzaheret ~lınmtftlT. Halebtcn 1 bahsederek buna nihayet verilmesini jans ve borsa haberleri. 22·30: PlAkla sololar. 
'k . '1 b' 'kl '1 l 1 d k" 'h d 1 d . t BtJitf!.IŞ ·bir bando muZl a, ızcı er. ısı etç.ı er yan arm a ı ma man ar arın an ıs e-

8 
...... Ma d 

1 - • • .. '1 · · · 16,15: P!lk "n&§rlyatı, 1 ,;l;u. n o ın ha -ve be~ yuz Surıye bayragı gonderı mış mı~letdır. · .. A f 
1 0.--sıra to 30· Babe. r 1 

vnla.n 19 30' ocn on ''"'"' ' • . -
ti. Mütahitlerin telkilderi ı 2; 45.' ~aberler. 

Dağılan paralar Paris 18 (Hususi) - Milletler Ce- er, ' . BUDAPEŞTE 
Bu nümayiş için hükumet ,öyle bir miyeti tarafından Antakya ve lskende- 17: Muhtelif havalar, 17: PlAk neşrlyatı, 

para taksimi yapmıştır: Suriye lirası, run<ia tetk.iklerde bulunmak üzece ta- ıa.so: Opera. 21,40: Çiian orkeatrası, 24.05: 

para taksimi yapmıştır, bin Suriye lirası - edilen bitaraf mü.!ahitk! ı....·-ün Haberler. 
b S · ı· N · y.ın r- ' ._... ' n&O Sadık Marufa, in urıye ırası un Tft k hud---' '- d !.:ı ___ _ '- L .. t·· 

ı . ur UQUna tta ar gıoere~r. &oy ~ 1,,'30: ~. ıs.ıo: ~ BrahJDa.. 

Gönen in 
Pazarola 
Hasan Begi 

alcıfe.. 1 . . . t . 1 rd" ~ ...... 
On bin Türk ka.c1mı en ıstıcvap e mıf e ır. tuıparç&lar, u,ıt: 8&lCJil -.---. ıt,u: ADilik A,_. 

Halep 18 (Hususi) - Sonklnun- Müşahit.ler ... bilahara Ant~yay~ dö. BnUIIll.claa D&tll. 11.31: U.. -*'. Gönen (HuiUII) - Andık Alı • 
da Antakyada Türkler tarafından ya- n.e~ek. yerli T~k v~ Ermeru h~y etle- 21,11: TrtJo. 'fft&IU met Göoenin uranız c:lel'iıicllr. Bir lu• 
pılan nümayi~e 10 binden fazla kadııı nnı bıbui etııUflerdu. . • ıı.hWif pıtı~~U. 11,11: Oda •• • aım halk bu eıeiamın G6nene uiuı' P
i,tirak etmittir. Mü?Ahider, bir kaçaüne kadar tet~ :-.: s.thlell DUD: NMu. liU'kllar. tirdiline muımaktachr. (1) Bu ytllden 

Bu bdınlar oaüa çarpflarmı çıka- kilelerinin neticesini bir npoda Mille~ cfte1tra. tl! a.vuıwJ• .--. herket Andık Ahmede bakar. yecllrlr, 
ranık Hatay Türklerinin tefkil ettikleri ler Cemiyetine bildireceklenür. YANOYA ~rir. yalnız bu .daıiun kımnca fula 
alaya katılmı~Iardır. Bu rapor Sancak h&lkuun talebterj.. ıuo: Bnthınwten ......-.M: Ka· kilfür ea'Yllt'IDUl Canen çocukları l~in 

Rozetlere Ku,ı _ . ni ve ihtilafua balli için bazı tav.iı:el&. .... ~=DaU platlan. ll.tl: Dul •• • bir zaru tetlrll etmektedir. Ka~ahum 
Hama 18 (Huw.i). "'"":' Muk,.lıdaıt rı· de !La..:-a edecektir. Alli. bam ı-:. ineanl.n Anelık Ahmecli kat· 

elm .A_ UUh ~·~···· ·~·~~·· ~ h hey·etiD 8 esi üzenne I"Ulta ya . 11 amelkln11D tn ·f11arına alaralt kızdırrt!ar ve o in tUr-
balkın aöi\Werinde tatıdıldan Partı Burdur Halbfl leRisilteri JsTAHIAlL lü küfür savururken keyfedip güler-
Türk bayrağı ve Atatürkün resimleri- Ölll ._., ... : ler. 
ni havi olan rozetlerin _çıkartılm~ı za· Burd~~'-D~i) - Burada u .. : Plitla Tltt mutkl& D.ll: -..,.. Kuaba halkı kendiaini Andık Ah-
bıta tarafından ehemmıyetle takip e-- HalkeTi II&IQ eTı~ te~~ dil. ıı.05: Nkla baD! mtıdk. 1UI: lbJı - met ilminden ba,ka uğur kUpU diye de 
edilmittir. ail.. kolu tarafı.~• ç~ güzel bı~ tdf ptt.k n~tı. çağırırlar. Bu zararsız ve şeD deli her 

Türk toförlerine brfı mu~~ere ~er~.lllllf; ogretmeb Nurı AkeaS aepiJatı: gün kasaba sokaklarını. baiırıp çaiı.r· 
.Humua 18 (Hususi) -Türk to- Emıat ıle Şü.k.ru Korkmaz Ye talebe 18.30: Plllda dans musltlal, 19.30: Kon- ması ve envaı türlü aaabi haller geçi-

förlerinin hükumetin arzusu haricinde Nüzhet çok muvaffak ~ak deialarca ferans: Suat Dervit tarahndan, 20: Sadl ve rerek küfretmeai ile seslendirir. 
lıareketleri dolayıaile talimatnamelerde ~lanmıflardır. 200 lira kadar huı - vıaıdatıan 1art.fln.dan ~ m.ıtlsl ft .................................................... __ _ 

, • ı:_,_ ., .. 6-min editmit olup bUDuala fakir !laik ~ 11,10: 118,7 Ölntr lllia tara .. beyett. 21,15: Saat ayarı, orkeatra, 22: A -mevcut oımamasına ra.gmen en Ural' aat -.c • A.kl ı ı 
• _, __ __L_ L_n._ L.. Lt.. od -•- _,....... fındaıı arapoa ban.dJa, 10,40: Ttlrll: mUilld jana ve borsa haberleri, 22,30. Pl a soo ar. hareketlerınden mana Çı&arıp cezaıan• naı&a ~·DA. un au1l8Ca&~lf. 



al~an oyunlarınd~ 
gureş niçin yok?:. 

ahhasl .. * _. * . · . 
ernek) atını~z gureşi bu oyunlara ıdhal e~r 
sonu e hata ışleınişlerdir. Müsabakalarda daıma 
~u gelmemizin başlıca sebebi de budur. 

Yazan ı M. Sami Karayel 

Sayfa ll 

bir harp 
anlaşma 

etmelidirler 

Devletler yeni 
istemiyorlarsa 

yolunda acele 
konferansların Beynelmi/el ettirdiği · • 

ı c ap uzun 
hazırlıklara vakit yoktur, halledilecek davası· 
olan devletler derhal karşı karşıya geçmelidirler 

Yazan: Maruf Ingiliz muharriri "W ard Price, 
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SATIŞ iLANI İstanbul Üçüncü İcra Memurluğundan: 
F erhadın tasarrufunda olup Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli 

bulunan ve tamamma (1550) lira kıymet takdir edilen Fethiyede Kitip 

Muslihaddin mahallesinde eski F ethiye yeni Şerbetçİ sokağında eski 43 ye
ni 8 No. lu sağ tarafı müfrez iki harita numaralı Adalet hanıma fe.rağ olu-

nan hane sol tarafı merhum lzzet veresesi anası arkası mukaddema Ke
mal elyevm Osman hane bahçesi cephesi Şerbetçi sokağı ile mahdut maa 
bahçe evin evsafı atağıda yazılıdır. 

Antre kapıdan girildikle bir koridor üzerinde 2 oda bir beli. Zemin 
kat: Karosiman bir taşlık, bir oda bir beli, bir kömürlük bir mutfak, bi
rinci kat dolaplİ yüklü bir merdiven ba.tı üzerinde birinde çıkma birinde 

:zemini çinko taras bulunan 2 odadan ibarettir. Bina kirgirdir. Umum 
mesahası: 91,5 m2 dir. Bundan 42,5 m2 bina 49 m2 bahçedir. Yukarda 
evsafı yazılı hane açık arttırmaya vaz' edilmittir. 

Arttırma peıtindir. Arttırmaya i,tirak edecek mütterilerin kıymeti mu
hammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu harnil olmalan icap eder. Arttırma tartnamesi 11/1/937 ta

rihine müsadif pazartesi günü dairede mahalJi mahsusuna talik edilecek
tir. Birinci ar~tırması 4/3/937 tarihine müaadif pertembe günü dairemiz

de saat 14 den 16 ya kadar İcra edilecek birinci arttırmada bedel, kıymeti 
muhammenenin o/o 75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde 
son arttırmanın teahhüdü baki kalmak üzere artbrma on be, gün daha tem
dit edilerek 19/3/937 tarihine müaadif Cuma günü saat 14 den 16 ya 

kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıranın üstün
de bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflis kanununun 126 mcı madde
sine tevfikan haklan tapu aicille.rile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer 
alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 

masarife dair olan iddialarını ilin tarihinden itibaren 20 gün zarfında ev
rakı müsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri l&.zımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satıt bedelinin payla.,masından 
hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan bele
diye rusumu ve vakıf icaresi ve deliiiiye reami bedeli müzayededen tenzil 

olunur. 20 senelik vakıf icaresi taviz bedeli mütte.riye aittir .. Daha fazla 
malumatalmak isteyenlerin 934/532 numaralı dosyada mevcut evrak ve 
mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlayacaklan ilin olu
nur. (317) 

Zonszuldakta Ereğli Havz·ai .. 
Fahmiyesi Müdürlüğünden: 

1 - Kozlu ve Kilimli 'imendiferleri için açık eksiitme ile 100 takım 
araba tekerleği ile demiryolu rayi, makası ve vagon tamponu satın alına
caktır. Bütün terait tartnamesinde yazılıdır. 

2- lhaie; 1/2/1937 pazartesi günü' saat 15 de Zonguldakta Maden 
Müdüriyetindeki komisyonda yapılacaktır. 

3 - Bu ite ait tartname ve malzemenin cinsi, miktarını havi liste ve 
fen raporu Zonguldakta Maden Müdüriyetinden ve latanbulda Istanbul 
mıntakası Maden İrtihat Memurluğundan parasız verilir. 

4 - 100 takım tekerleğin muhammen bedeli.4849 ·lira 5 lruruttur. 
5 - Demiryolu rayı, makası ve •agon tamponunun muhammen bedeli 

de 2661 lira 61 kuruttur. 
6 - Muvakkat teminat bu bedelierin % 7,5 uğudur. 
7 - Muamelesi ve evrakı batka batka olan bu iki eksiitmenin ihalesi 

aynı günde yapılacaktır. Her ikisine birden veya ayrı ayn talip olanların 
Havzai Falınıiye Müdürlüğüne müracaatları. (32-G) 

----·-----------------------------------------------------
Hukuk F akü lt esi De kanlığından : 

Fakülte Kütüphane ve nqriyat itlerile m~gul olmak üzere bir memur 
alınacaktır. Taliplerin asistanlık vasıf ve tartlarını haiz olmaları lazımdır. 
Istekiiierin Dekanlığa müracaatlan. ((217,, 

ISKI 

ISTiL EŞYA 
AMATÖRLERiNE 

ıs İkinci Kanun 1937 den 
itibaren İstiklfıl caddesinde 
479 No. (Eski Hayden ma· 
ğazasında) teşhir etmekte 
olduğumuz eşyaları kat'i su 
rette elden çıkannak ve 
mezkfir mahalli kapataca • 
ğıınızdan sayın mü~tcri • 
lerimizin nazarı dikkatleri
ni celbederiz. 

DİREKTÖRLÜK 

Resimli zabıta 
Hikayesinin 

hal şekli 

., 

Müfettişin şüphelendiği ve tevkif 
ettiği adam pansiyon sahibi Brumdu. 
Buna sebep 1 ve 3 numaralı resimler
de farkedildiği veçhile, Brumun mü
rekkep ıekeli parmaklarını görmüş 
olmasıydı. Ölen adamın masası üze
rinde bulunan kağıttaki yazı, hakka
ya fazlaca batırılmış bir kalemle ya
zılmıstı. Kalemin tutulacak yeri mü
~ekk~pli idi. Halouki ölü adamın el
lerinde hiç bir leke yoktu. Diğer pan 
siyoner O. K_nın elleri de temiz idi. 
Pansiyon sahibinin parmakları ise bi 
Iakis mürekkeple bulaşmıştı . Binaen
aleyh mektubu yazan Brum idi. Hüla 
sa müfettiş, sırf zabıtayı şaŞJ.rtmak 
için ortaya atılan mendili nazarı iti
bara almıyarak, pansiyon sahibi 
Brumu yakaladı. 

Asabi kime derler? 
( Baştarafı 8 inci sayfada ) 

havr, Nevton, Napolyon bunlardandır. 
6 - Gayrimemnun 
Vahşi bazan başka bir tipe doğru te

reddi eder. Bu menfi adam tipidir, bu 
tip kendi kusurunu görmez, fakat her 
şeyi tenkit eder, karısına eziyet eder, 
arkadaşlarını en ufak meselelerden do 
layı incitir, verdiği kırk para için mak
buz alır. 

* Kendinizi tetkik edinir: ve teşhis koy 
duktan sonra sinirlerinizi tedavi ettir
mek için doktora müracaat ediniz. 

.......... ...._ .... _, ---- ••••• 1 • .._...._ 

Doktor Hafaz Cem.JI 
Dahiliye mütehu•ısı 

Pazardan maarta "llergl\n S - '} 
DiYanvolu(l04) No. Teıero ı: 2'.HH 
'l'el. Knnıtiai 38- Heylerheyı 4.i 

İstanbul· Dördüncü ·İcra 
Memurlu 

23578 İkraz numarasile Arpina tarahndan borç alınan 1 
bilinde Vakıf paralar idaresine birinci derecede ipotekli oluP 
yeminli üç ehli vukuf tarahndan (2780) lira kıymet takdir 
Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinin Çöplük çeşme 
mükerrer 8 yeni 8 kapı numaralı bir tarafı Kenarlıkcı 
bir tarah F atma Zehra m enzili ve kısmen çalgı cı Sebub 
tarafı ra bii tarikiarn ile mahdut bir kagir evin tamamı açık 
konmuştur. 

Evsafı umumiyesi: 

Zemin kat: Kapıdan giritdikte zemini m ermer döşeli. 
iki hasarnakla inilen zemini karosiman koridor, iki kiler, iki 
altı zemini karosiman altında sarnıcı, kırmızı çini tezgah. 
ve helası olan mutbak, arkada zemini kırmızı çini aralı~ 
kapı. Antre ve koridordan asma kata çıkılan iki merdi\'el' 

Asma kat: Bir sofa Te iki sabit dolabı olan oda -ve 

mer ~.usl~k taşı vardır. . .. l 
Bınncı kat: Sofa, merdıven başından camekin bölllleli 

şılı~lı iki oda vardır. t.ı 
Ikinci kat: Bir sofa ve karplıklı iki oda olup b et~ 

cephelerin~e birinin zemini çinko diğerinin kırmızı çini dJıel' 
etrafı demır parmaklıklıdır. Sofada yük, dolap, kiler -ve 

Binanın beden dıvarlan kagir dahili aksarnı ahşap, .d~ _ _..,,ıı .. ..ı 
Zemin kattaki antrenin altında bodrum vardır. Elektrılı• 
havagazı tesisatı olup zemin kat pencereleri demir " 
içeriden demir kepenklidir. Dahilden aksarnı alışahiye yar 
Esas cephe ortasında birinci kattan itibaren bir çıkdJ8 
kattan itibaren haricen ahşap kaplamalıdır. 

Umum sahası : 66 metre murabbaı olup bundan 52,5 
rabbaı üzerine bina mebni ve geri kalanı aydınlık olan 

1 tamamı açık arttırmaya konmuş olup şartnamesinin J /2/9~ t 
itibaren dairemizde herkes tarafından görülebileceği gibi 
rihine müsadif Pazartesi günü saat 4 (on dört) den 16 (on. 
dairemizde açık arttırma ile satılacakhr. Arttırma bedel• 

11 
kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde en;; 
taahhüdü baki kalmak üzere 16 1 J 1 937 tarihine mÜS8 

saat 14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan ikinci ~ 
gayrimenkul gene muhammen kıymetinin % 7 5 ini bu}dufs" 
en son arttırana ihale edilecek ve bulmadığı takdirde 2 
kanun hükümlerine tevfikan satış geri bırakılacaktır. 
hammen kıymetinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde peY tl 
Milli bir Bankanın teminat mektubunu himil bulunrııal• 
Müte;akim vergiler ile vakıf icaresi ve Belediyeye ai~ 
ve tanzifat rüsumu ile delialiye satış bedelinden teoıil 
Ta\-iz bedeli müşteriye aittir. 2004 numaralı İcra ve lflAI 
(126) ncı maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu 
üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alakadaranın ve . 
sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dait lı' 
lcırını, ilan tarihinden itibaren (20) yirmi gün içinde e-vr~ 
lerile bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sicillerile sab• 
satış bedelbin payiaşmasından hariç kalacaklan cihetle 
işbu maddenin mezkur fıkrasına göre hareket etiLeleri -;e 

malumat almak isteyenlerin 9.;6/1255 dosya numarasUe 
ilan olunur. (319) 

zanın dürüst emellerle, kurulmuş mü- miydi? Kızının yapma bir neşe ile yaz- mi? Hem sen bu gece 
kemmel bir yuvaya sahip olmam<tsı dığı mektuplara inapacak kadar saf ~ rakmam.. i 
genç kadını kendi saadetinden utan - dil değil ki .. Her şeyi tahmin ediyor - - Oh, buna imkan yo 
dıracak kadar müteessir ediyordu. du. Kızının bir çatı altında yaşadığı, fik çok merak eder.. lif"~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·· J Sonra Sezanın babası Ahmet Suat kocası tle arasında na~l buzdan y~ - Seza krrık bir tebess 
Yazan: Perlde CelAl Bey de İzmitte, onun yüreğine ayn ç:n bir duvar olduğunu biliyordu. Fa- mişti: ı;ıı 

bir dert olmuştu. Bunları Sezaya hiç kat onları evlendirdiği zaman gene _ Bilirim ki ilk söt 
Iki genç kadın Sezanın Modadaki ı Onda insanı yavaş yavaş derinden anlatmamıştı. Fakat ihtiyar adam kı -1 içinde hafif bir ümit vardı. Belki Sır- sözün de odur, ısrar 

evinin küçük bahçesinde oturuyorlar. saran kuvvetli bir cazibe vardı. Sonra zının yaptığı bu biçimsiz iz- rı Nihat sonunda inadından vaz geçe~ ri biraz daha otur da sarı' 
Sararmış yapraklarda hafif hafif rüz- yüreği, sevdiği adamı en büyük bir divaçtan sonra öyle bozulmuş, o ka -ı cek, karı koca yavaş yavaş birbirlerine 1 dim edeyim .. 
gar dolaşıyor. Akşam üstü. Denizde saadete eriştirebilecek yıpranmamış çi- dar çökmüstü ki.. yaklaşacaklar diye, düşünmüştü. Hal-l F "d . d d k]arınd1" 
kimseler yok. Her tarafta bir se~izlik çek gibi temiz hislerle, şefkat, ve sev- Ne zam~n lzmite inse F eride onu buki doktor evlenmelerinin üzerinden t beerı __ enın t:ı a 

S b k ı ı ı d ı d F "d k d . . b I . e ss um geç ı: ..ı var. eza iraz ötede um ara oynı - giler e o uy u. en e ar a aşını en bıraz daha kederlı ve meyus u uyor- bir hafta geçmeden hemen bır baba - K k ]ştııı" 
yan küçük Ayşeye dalgın dalgın ba - ince yerinden vuran, onu gururundan du. Be1li ki zavallı ihtiyarcık yalnız 1 ne bulup, seyahate çıkmış, karısından .. - ocanı m~ tkup 
k F b h f f 1 S N.h d k d · 1 k k · ı B b ıyı tanıyorum kı, a ·arak susunca eride a.şını e i ya- yara ıyan şu ırrı ı a a ne a ar sı~ başına ka ınca pe ıztırap çe mış, uzaklaşmıştı. Ahmet Suat ey u son .. de 
na meylettirerek derin bakışlada bu nirleniyordu. Sonra doktor Selim Na-1 derdini kimseye açmıyarak kızının darbenin kızına ne müthiş bir şekilde lluzum yok. Fakat ne eıııP 
sevgili arkadaşını süzüyor ve onu cift- cinin de sık sık eve gelişi genç kadının 1 yokluğunu ağır bir taş gibi bağrına ıztırap vereceğini anlıyarak, o zaman bir merak var. Elinde 

5 tıl~~ 
likte, «Yeşilçamlıkta» tanıdığı günle - lıoşuna gitmemişti. O, Seza gibi Sırrı basmıştı. Fakat hiç İstanbula gitmeyi artık onların ebediyyen anlaşamıya- ce, gü7.el bir kadını ıı.ıt·}l 
ri ha_tırlıyo~.' O _zamanlar Sezanın_ p.u· ı ~i h~tta bir e_srar __ ol~uğuna, h~yatının d~ düşünmüyord~. ~ırrı Nihadın yü- caklarına kanaat getir.~iş_ti. . vuc.unu bırakınayı te;~:ııJ' 
lak sıyah gazlerınde ne pervasız bır ba- gızlı kapalı bır koşesı bulunduguna da zun e bakacak halı mı vardı? O da kı - Ahmet Suat Bey ıçını yalnız bıraz cayıp adamı daha Y 
kış vardı. F eride onun o zamanlar da 1 inanmıyor, bunu arkadaşının hnlfı ha- zını sırf aileye vurulmuş bir lekeyi F erideye açıyor, genç kadınla bol bol , enteresan olacak. 
gizli şeylere, romanlardaki o çılgın, de- l yatden kurtulmayışına, evhamına ve- silmek için eski bir dostluğa hürmet kızından konuşarak içini boşaltıp «Ye- - Ona benden fazla 
ri n aşkiara benziyen sevgilere ne de - ı riyordu. Küçük Ayşenin doktor ta ra- ederek almamış mıydı? Şimdi ona na- ş il çamlığa>J öyle dönüyordu. F eride ri de! .. 
rinden bağlı olduğunu bilir, bu ince - f:ndan eve getirilmesi de onu hiç me- sıl gidebilir, ((damadım>> diye, nasıl de bu ak saçlı kibar .avırlı ihtiyarı tıp- - Zaten sen ona dı! 
cik genç kızın hayatta hakikatle karşı- ıaklandırmamıştı. Bu her zaman ola ~ yüz yüze gelebilirdi? kı babası gibi sever, onun ıztırabına ki yavrum. Onu ha.kl~ 
laşınca kuvvetli bir sam rüzgarında ka- bilen basit bir hadise idi. Doktor küçiik F eriden in gözünün önünde Sezanın hürmet ederdi. manlar o kadar çok kı 
)ıp yanan çiçekler gibi solmasından bir öksüzü sefaJetten kurtarmaktan babasının İzmitteki zavallı hali canla- F erjde İzmitteki ihtiyarı, Sezanın rum. Çünkü bence bi~ d t 
korkardı. Fakat Sezanın gözler~nde öy- başka bir şey yapmamıştı. Feride Sırrı nıyordu. Evvelce kızının yanıbaşında, derdini düşünerek dalmıştı. Gene Se- diği hir adamdan b~ k b;r ~ 
le kendine mahsus, mağrur bir ateş ya- ı Nihadın arada sırada gösterdiği so - onun saadetile mes'ut olarak yaşıyan zanın sesi ile kendine geldi: rürse ya ona miithış 
n ardı ki .. bunda haksız da de~ildi. Çok 1 ğukluğa aykırı bir hareketle Sezaya 

1 

bu zinde, neşeli ihtiyar, şimdi bakış - - Ne oldun F eri de? yahut ta biisbütiin soğı.ır·,· 
·5te 

güzeldi. Hayatta bütün istedikleri ol - bakmasına da biraz hayret duymakla ları bulanık, omuzları günden güne Genç kadın silkin ir gibi doğruldu: Seza itiraz etmek 1 

muştu. Nasıl bütün «olacak)) dedikleri gene pek inanamıyor, bunu Sezaya önüne doğru çökerek eriyip gitmekte -Şey ... Güleni düşünüyordum, Se- muş, yüzü heyecanda~ e 
yerine g 'lmişse, gene kimi se verse de söylememekle beraber kendi kendine idi. Zavallı Ahmet Suat Bey biriciR za, acaba beni arayıp ağladı mı? ti. F eri de koltuğuna i yı~ 
bu t>vginin karşılığını bu1acağına en Hacaba yanlış görmüş olmasın?» di - kızı için kim bilir neler düşünmüştü. - Evde Şefi k Beyin halasının kız- ş ını deniz tarafına çev ı 
biiyük bir imanla kendini inandırmış - yordu. Bütün bunlar genç kadını çok Sezanın kuracağı yuvanın bu kadar ları var diyordun, küçük misafirlerini ı devam Ptti: 
ta. üzmekte idi. Kardeş gibi sevdiği Se- derme çatma olacağını hiç ümit eder her halde oyalamıya çalışırlar değil 

• 
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lXINCI KlSlM - A. R. 

Rasputin elini mas~aya atınca ~rens Yusup?f titr~di~ 
.Rasputinin oturacagı cepbedekı pastalar zehırlenmışti 

Yazan: 

Diye bağırdı. Ve elini, etrafı altın yecana kapılarak, kendi kendine: 
Ur halkı, Niraşın Ordusunu 

türkülerile uğurlayordu ~ 
- Ilk önce krala haber gönderir, - o gün mabede getirilen başka lacak ve bu yılantsr 

çerçeveli gato tabaklarından birine u - - Bitti ... Bu herif, ~imdi gebere • 
cek. zattı. 

Prens Yusupof; bütün vücudü, te - Diye söy1enmişti. 

benim kendisinden neler istediğimi bir kadınmış .. Tunçayı Naraş kaçırmış cak.sın ı Seni 
peden tımağına kadar titriyerek, başka Halbuki Rasputin, Mader şarabının 
bir ta bak gösterdi; ve rnırıldandı: verdiği zevk ve lezzetle dilini şapır -

-Mukaddes pederl.. Şunlardan a- datarak., ellerini mütemadiyen masa 
lırsanız, daha memnun olursunuz. üze.rinde gezdirmekte idi. Şimdi de, ze 
Çünkü onlar, bizim pasta ustasının ye hirli çöreklerden birini almış; iğrenç 

bildirirsini Uzlaşmaktan kaçar ve or- diyorlar. adı {Sumer)dir. 

· b' k fi bir oburlukla dic:lerini geçirmişti. nı ır eş ... ... 

talığı karıştırmakta devam ederse, o - Bu uydurma laflara inanmak için derhal bir kenara 
zaman ordumuza (Yürü!) emrini ve- çocuk olmalı insan. Ur'da böyle bir şey seni arar bulur ve 
rir ve sarayını, anbarlarını, hazinesini olsaydı, bunu herkesten önce Gudea O senin göğsünde . 

ı ı d h. birısı 

Diye mırıldandı. Rasputin, arsız bir Bu sırada üst kattan gmmofon ses-
yağma edersin 1 d uyardı. yı an ar an ıç ·ki 

-Ya kendisini .. '? -Belki onun da haberi vardır. Tunçay başını ı 
çocuk gibi, derhal tabağa uzandı. Bir lerine karışan kahkahalar ve konuş -
gato aldı. Büyük bir iştiha ile yemeye malar işitilmekte idi. Çöreğin son !ok-

- Sözle yola gelmiyeni kılıç çabuk - Olamaz. Eğer haberi olsaydı, Na- alarak ağlamağa 

b ı d masını da, parmaklarının ucu !le ağ • \ aş a ı. 
uslandırır. O zaman kılıcına sarılır, raşı Hamat seferine göndermezdi. - Demek Na~!~f 
k lı · · r t N' · " Yalancı, gaddar ı.,B ........ "h~ e esını uçu ursun - ıçın .. r 

ı Rasputin odaya girince, o suretle zına tıkan Rasputin, başı ile yukarı 
bağırmakta haklı idi. Çünkü, salonun katı işaret ederek, boğulur gibi söy
tam ortasındaki dört köşe masa, ha - lenmişti. 

- Hamat kralının kellesini buraya -Niçin mi~ Bunu anlamıyacak ne viyordu .. insan 
getireyim mi~ var •. } Gudea Ulu Tanrıdan korkar. yılanlar yuvasına., ~ 

- Böyle asi bir kralın kafasını bu- Tanrıya nezreclilen bir kızı mabedden Sonra birden boğll 
radaki insanlara da göstermek elbette kaçıran adamın, yasaya göre, derhal - Maya .. beni 

kikaten en yüksek bir zevk ile ihzar e- - Galiba.. Prenses lrenin.. misa-
dilmişti. firleri ..• 

Masanın ortasında, bir semaver kay- Her an; Rasputinin düşüp ölüver-
faydalı olur. boynu vurulur. mısın '? ~'-" 

Ç··flJ'tl Naraş fazla konuşmağa vakit bula - - O halde duymamı~ olsa gerek.. - Hayır. u 
nıyordu. İki tarafında, kıyınettar taş • me!ini bekliyen Prens Yusupof, onun 
lardan (Yusupof) ailesinin taçlı mar - daha hal.a sandalyesinin üze~inde dirn
kası bulunan bu altın işlemeli semave- dik durmasından hissettiği hayreti güç 
rin üzerindeki rengarenk mine işlemeli yenebilerek cevap vermişti: 

madı. Zaten kraldan alacağını almış Akıncılar uzaklaştılar.. merliler mabette 

çaylıktan, latif bir çay kokusu taşıyor· - Evet, mukaddes pederl.. Pren -
du ... Bu semaverin etrafına diziimiş sesin misafirleri. Biraz sonra, onlar 
olan renk renk ve çeşid çeşid pastalar, da buraya gelecekler... Bir bardak 
çörekler, börekler ve bisküviler, reçel- şarap daha içmez misinizL 
ler de; iştiha kabartıyordu .•• Raspu - -Bir .. iki .. üç .. beş ... Hemen içi • 
tin gibi obur bir adamın, bu masayı gö lecek. böyle nefis Mader şarabı ol -
tür görmez hayret ve takdirini zapte· sun. 
debilmesi, mümkün değildi. - O bardak kirlendi, mukaddes pe-

Rasputin, elini masaya uzatır uzat- der. Lutfen, ~u bardalda içiniz. 
maz, Prens Yusupof'un da tepeden Prens Yusupofun gösterdiği bar -
tırnağa kadar titremesi, . sebebsiz de • dağın djbi de (siyanür dö potasyum) 
ği'ldi... Çünkü, arkadaşlarile yapılan ile zehirlenmişti. Fakat, bundan ha -
son müzakerede, Rasputin'in mümkün herdar olmıyan Rasputin, o bardağı 
olduğu kadar sessiz sedasız öldürüle • da ağzına kadar doldurarak, son yudu
rek, bir çuvalın içine konup (Neva) muna kadar midesine indirmişti. 
nehrine atılması tekarrür etmişti. O • Ve şimdi .. Petersburga yeni gelen 
nun için bu çay masası hazırlanmış ; Fransız varyete takımı hakkında 
ve o dört köşe masada, Rasputinin o- Prens Yusupofla uzun bir bahse girit-
turacağı cephedeki pastalar, çörekler, mişti. -

~ tamamile zehirlenmişti. Prens, hayretler içinde idi. .. Çünkü 
Bu zehir1eme işini, bizzat (Doktor doktor Lazover, kullandığı zehirin 

Lazover) der'uhde etmişti. Pastaların pek çabuk ve pek müthiş bir suret!e 
ve çöreklerin içine, muayyen do7.da tesir edeceğine dair teminat vermişti. 
(Siyanür dö potasyum) yerleştirmiş- Bu pastalardan, çöreklerden bir tane 
ti. Bu pastaların bir tanesindeki ze- yiyecek.. ve yahut bir bardak şarap 
hir bile, bir öküzü yıldırımla içecek olursa; bu adam, yıldırım çarp
vurulmuş gibi öldürmeye kafi idi... mı ş bir ağaç gövdesi gibi yere serili • 
Işte, bu ölüm tuzağına düşnıüş olan verecekti. Halbuki; masanın başına o
Rasputini, şimdi pastalara uzamrken turdu oturah, tam on bir pasta ve çö -
gören Prens Yusupofun titrernemesi rek, tam be~ bardak ta şarap içtiği hal
mümkün değildi. de, suratının Tengi bile değiş.memiştL 

Rasputin, elindeki pastayı yiyerek, Onun için Prens Yusupofun içine ga• 
Yusupofun gösterdiği sandalyeye yer- rip bir şüphe girmiş.: 
feşmişti. Ve yerleşir yerleşmez, gözü- - Acaba bu herifin, hakik ten şey-

- ne önündeki ,şarap şişesi ilişmişti: tanla bir mukavelesi mi vaı:L Bu ka-
- Oh, ne ala .. M ader şarabı ... En dar zehire mukavemet etmek. bu, bir 

sevdiğim şarap ... Midemi başka şey • insan için nasıl mümkün olur?.. Sa -
1er1e doldurmadan evvel, şundan bir lun, doktor hesabında aldanmış ol -
bardak içeyim. masın. 

Demişti. Ve, önündeki bardağın Diye bir <!üşünceye kapılıvermişti. 
içinde de (siyanür dö potasyum} bu - Yukarı kattaki gramofon sesi, de -
lunduğunun farkında olmadan, derhal vam etmekte idi. Yalnız, uzaktan u • 
harda,ğı şarapla daldurarak bir hamle- zağa işitilen konuşmalar ve k~hkaha· 
de, son damlasına kadar içmişti. lar; vakit vakit kesilmekte; ve clalci -

Rasputinden, bir an bile gözlerini a- kalarca süren bir sükut, sürüklenmek-

ve söyliyeceğini söylemişti. Yere eğil- Sokakları dolduran kalabalık yavaş 
di .. Gudea tahtında oturuyordu. Na - yavaş dağılmağa baş1adı. 
raş Gudeanın üç kere dizini Öptü.. • • • 

Başını önüne eğerek kralın huzurun- Ur dağın m kör bekçisi 
dan çıktı.. sarayın bahçesine indi.. a- Çu-Çenlerin ~abudu bir gün: _ Ben 
tma bindi.. Sumer ekıncıları arasına size, bir bekci göndereceğim. Ur da

karıştı. ğının yamaçlarına ondan başka bir kim 
'Ur halkı orduyu hazin zafer türkü- se sokulamıyacak. Ve bütün servetini-

lerile uğurluyorlardı. zi, canınızı o koruyacak; demif. 
Şehirde müthiş bir kalabalık vardı. Cüceler, Tunçayı mabud tarafından 
Bu, Naraşın Hamat ülkesine üçüncü gönderilmiş bir bekci gibi tanımışlar -

gidişiydi. dı. Gerçi ihtiyar Maya cücelere bu ka-
Sokaklarda toplanan kadınlar ara - dının Naraş tarafından bırakıldığını 

sında garib konuşmalar iş-itiliyordu: söylemiş ise de, Naraşın sevgilisine bu 
- Naraş bu sefer çok zengin olarak kadar ağır bir ceza vermek: kimsenin 

dönecek. hatırına gelemezdi. 
- Nerden anladın? Mayanın mağarası civarından gelip 
- Çünkü Gudea kendisine Hamat geçen yolcular, buradaki yollarda diz 

kralının sarayını, anbarlarını ve hazi- çökerek (Mukaddes Dağ Bekcisi) ne 
nelerini yağma emrini vermiş.. tapınmadan yollarına devam edemez • 

Bir başka ses.. lerdi. Onun adını ihtiyar Mayadan baş 
- Naraşın dönmesi şüpheli. ka bilen ychu. 
-Neden? 
- Görmüyor musun? Suratı asık .. 

halbuki Sumer akıncılarının başına ge
çen Nar aş her zaman n eş' eli olarak yo
la çıkardı. 

- Belki bir kederi vardır .. 
-Yola çıkmak için kedersiz bir gün 

seçebilirdi. 

Zaten Tunçayın Büyük Mabedde 
kesitdiğini zanneden halk, burada onu 
nasıl habrlıyabilirdi} Tunçayın yüzü -
nü gören olsaydı, belki onun ıçın: 
<cT anzerin sevgilisi ölmemiş .. yaşıyor
muş!)) derdi. Fakat, mağaranın yanına 
hiç kimse yaklaşamıyordu. 

- Bugün ayın ilk günüdür. Bugün • 1 
T un çay kendine ge diği zaman göğyola çıkmazsa, bir ay beklemek gerek. 

sünde bir ağırlık duydu .. birdenbire es- Ne olur} Keşki bir ay sonra yola 
nedi.. silkindi.. kendisini evinde yatıçıkaydı da, yüzü gülseydi .. 
yor sanıyordu. Göğsündeki ağırlık kı· - Haydi canım. sen çıldırdın mı} 

b pırdanmağa, hışırdamağa başlamıştı. Bir ay sonra sıcaklar asarsa, çölden 
T un çay birdenbire ürktü: 

i"eçilmez.. NA NA 
ı . ~. bol - araş. . ar aş .. - Atıncı arın yıyecegı .. suyu 

··ıd k Diye haykırarak yattığı yerden kalk-bol.. Sumerliler ne ço en orkarlar .. 
ne de sıcaktan yılarlar. tı. Tunçayın göğşünde bir yılan çörek· 

ı ,_ lenmı's onunla beraber yatıyordu .. ki ihtiyar yavaş yava~ ~tonuşuyor: 
_ Naraş, Tunçayın mnbedde kanı Ui~·çay göğsündeki yılanı hissedin-

akıtıldığından çok müteessinniş. ce çılgın gibi yerlerde sürünrneğe baş· 
- Budalaf Sen Tunçayın öldüğünü ladı. 
.. '\ İhtiyar Maya mağaranın kapısında mu sanıyorsun r . 

- Ya ne oldu'? Cellad onu gözü • beklıyordu: 
·· ·· ·· ·· d kestı' - Korkma kızım 1 Zararsız bir ar· muzun onun e ·· • -·--.. ·································-·-··········· .. kadaştır o senin için .. 

YJrmıyan Prens Yusupof, derin bir he- te idi. (Arkası var) 
Nöbetcl 

şakaklarına dayayıp düşünmeye baş - Eczaneler - meğerse~.» ve dışarı çıkmıya davrandı. 
· Fakat hiç beklemediği bu cevaba müt
' hiş şaşıran Agah Beyin yüzü sapsarı, 
· ellerini garip bir surette açarak iizerı
: ne doğru yürüdi.iğunü, bir anda nefesi 

Diye seslendi. 
Bu ses, kimin sesiydi) 
Tunçay bu sesi ilk defa duyuyordu .. 
Tekrar bağırdı: 

yüzüne değecek kadar yanına yakl~ş
. tığını görünce vücudu yay gibi gerildi 

ve eli havada asabi bir daire çizerek 
• onun yüzüne indi. Sonra kapıyı açıp, 

yan taraftaki sa1ondan telaşla çıkarak 
- kendilerine bakan bir kaç kişiye aldır
~ madhn, kısık bir sesle calçak:. diye, mı
rıldanarak yürüdü. Zaten ne zaman • 
danberi beklemekten bunalan öbür 
müşteriler de hrua kapının önünde yü
zünde bir knç kırmızı pannak izi ile 
duran ve etrafına şaşkırf" şaşkın bakı • 
nan Agah Beyi mnnidar manidar sıi • 
zerek birbirlerinin arkasından çıkıp 
gittiler. 

!adı. Onu asıl şaşırtan şey böyle para - Bu gece nöbetc.l olan eczaneler lUnlar • 
sız bir kızı almak gibi bir fedakarlık dır: 
edip te bu kadar hakarete uğraması f is&anbul clhetinde.kileJ': 

idi. İşte bunu aklı alınıyordu. O gün ı Aksarayda: cztya Nuri). Alemdarda: <E-
düşündü, düşündü .. Zavallı adam şim- sat). Bakırköyünde: (H!l:'U). Beyazıtta; 
di de sade su yeşili gözlü, başak saçlı (Haydar>. Eıninönünde: <Mehmet KA _ 
kızı elden kaçırdığı jçin değil, bir çok r.ım.>. Fe.ncrde: <Arif>. Karıt&ümrükte: 
müşterilerini de bu yüzden kaybettiği <Art!>. Küçükır.ız:ırda: <ffikınet Cemll>. 

için meyus .. Çünkü cAgah Bey mua • &ı.mat:vada: (Teofilos). Şehremıninde: 
yenehanesbde kadınlara sataşıyor • (Nfwm). Şebzadeb şmda: (Hamdi). 
muş» diye, kulaktan kulnğa yayılan bu Beyoğlu cibetindekilu: 

hadiseden sonra kapısını çalanlar epey Galata<la; <Hüseyin Hüsnü). Basköyde: 

azaldı. {Nislın ~eo). KasımP:ışada: <Mücyyet>. 
Geçen gün gazetelerde küçük bir Merkez nahiyede: (DellCl Suda). şı~Ude: 

ilan gördüm: cMcsleğinde ilerlemiş <.Na.rilleclyan). Tatsı.mdc: (I.Jma.nci -
genç bir d işçi dört beş bin lirası olan fan). 
bir küçük hanımla evlenmek istiyor» Usküdar, KadıköY ve Adalardakiler: 
diye yazıyordu. Demek Agah Bey ar - Büyükadada: (Merkez>. Heybellde: (Yu-
tık aşk izdivacı yapmaktan, bir kere sur>. Kadıköy Pazaryolunda: <Merkez). 
daha fedakarlık etmekten vaz geçerek, Wodada: <Faik. İskender). Üsküda.r Ah-

- Nar aş .. nerdesin '? 
Maya cevab verdi: 
- Naraş, Hamat ülkesine gitti, yav

rum l Seferden dönünceye kadar sen 
burada kalacak.sın ı 

- Sen kiır.sin ~ göğsümde çörekle
nip yatan yılanı görmedin mi? Yoksa 
sen de benim gibi bir kör müsün'? 

- Ben sihirbaz Mayayım.. Gude-
anın Asusu .. 

-Ya bu yılan? .. 

- O, senin arkadaşın .. sakın ondan 
korkmal Ona nefretle bakmal Seni 
bumağarada koruyacak odur. 

- Bu mağarada mı dedin?. 
- Evet. Uı dağının yamaçlarında 

bir ma.ğarada bulunuyorsun I Naraş 

ıJlsüriik 
Öksıirük en adl 'p1t 

de akci~erlertxı 

kaybolmasına. se~..c' 
lar yaşları bir P"" • • 
(&nflzcln> denueıı 
çar olmuş 
münhasıran &lg~)" 
bir funlldlr. Sigara 
hut pek az ıçınei' "'' 

"Vilcıl~~"' 
• ~ sigaranın 

anlaşılmıştır. 

Öksüıiik nercdeJl J 
sebcblnl ara.şti11ilıı.sl' -1 
kaldırmak en es' 

1 

Okuyucuto.r~ 
Ankarada A. 1>·· 

Ma neviyat 
gl bir llAç aırn~1 

fa olmak do~11 

Munta.zam 'bir 19 
gibi uzvlyotl t,nllt 

kmmak lle bllll~ 
çalışmakin hnfta 
yahut tiyatroy1L 
ıa meşgul oıınrU' 
korkuları atın::ıl' 
y)niz.tı , 

• Blr hanım ııı\ş9 
du~umuz suale c~ 
resc 1htıyacıınııı r,~! 
sonra lcıı.p edeJ1 

Agah Bey bir müddet öylece kapı -
sının ı>siğinde kaldı. Sonra içeri girip 
dişçi sandalyesine oturarak, ellerini 

gene ~ski fikrine dönmüş, evlenmek mediyede: (Ahmediye). 
için paralı bir kızcağız arıyor. !....,;~:;:.:;,:::...:,:~-..;...------....1 Hamattan gelinceye kadar burada ka- !..------



• 
ır doktorun cazib keşfi; 
~ ~ Solınuş b . "Id" . 
._ 111 Ç Ll i4 ve uruşmuş bır cı ın 

\IINI IADE EDiYOR· 

ı._ bir tı 
llilYfette ~ ınecmuası, dün. münhasıran istunaı naKJO Tokalan 

ilan ır:acak fennin müessesesi tarafından büyük fe -

. Yalnıı yor. Buru- daka.rlıklarla temin edilmiştir. 
ızaıe Çar . . sebebi zuhuru cBioceh tabir edilen canlı hü-

esını de b I ı be • hatta .. u ınuşlar- ceyreler hülfısası, ya nız pem 
gen"ıı· buyük anneler, k · d bu ı rengindeki Tokalon remm e -

zamanı 
tenıe~· arındaki taze lunur. Hastahanelerde 60 - 70 yaş-

60 ıne k d Yaşları d avuşabilirler, larındaki kadınlar üzcrin e yapı -
ıı., .•• .,...,,_. n a olan kadınlar lan tecrübelerde altı hafta zarfın -

bir c·ı Yllınuşak ve bu~ da buruşukluklarının tamamen za-
.ı ~u terninine ınuvaf- il olduğu görülmüştür. Her akşam 

h Vak~ukluklar, ih- yatmazdan evvel yegane cild un-
azı canlı v zuhura gelir, suru olan pembe rengindeki Toka-

ltaybed e besleyici un - lon kremini kullanınız. Siz uyur-
k er. B .. 
eınaı· . . u unsurlar ken 0 cildi besler ve gençleştırır. 

g ı ltın ·ı ' ' ' enç h a ı e intihap e- Serian buruşukluklar izale olur ve 
ayvanıard 
13 an istihsaı birkaç hafta zarfında daha genç 

Unlarla cild b I .ınru··nmu-c:: olursunuz. Gündüz için 
tazeı . es en- l;;Y ~ 

ViYana eşı.r .ve gençle - (yağsız) beyaz rengindeki Tokalan 
lloktor Ünıve>rsitesindc kremini kullanınız. Siyah benlerı 

Stejskal · t kesr ldaresin· eritir, açık mesamelen kapa ır ve 
ı.. • ın şay b 
uu p anı hayret se- en sert bir cildi yumuşatır, eyaz-

!'Qfesörün ke~· . 1 
'i.ının atır, ve gençleştirir. -----

n~A TIŞ 
uı Do·· d·· ·· r uncu 

iLANI 
İcra 

llcraz Memurluğundan: 
V ,~urnar aaile Serpuhi tarafından borç alınan ( -70) lira 

l )tlbinl_ıf Paralar idaresine birinci derecede ipotekli olup 
cı illl lity

0

1 

1
üç ehli vukuf tarafından (510) lira kıymet takdir 

S )tlli ~3unda Hüaeyinağa mahalle.siııin Kılburnu so .. ağında 
•11hukçu kapı numaralı bir tarafı Bakkal Mina hanesi bir 
~ ..._hd •raaaı ve bir tarafı Türüncü araaaı tarafı rabü 

ud ı.: 
UlJ' ahtap evin tamamı açık artbrmaya konmuştur. 

ltat: z 
... tınini toprak bir koridor nzerinde zemini ahşap bir 

,, ~ oqtı ı .. 
... ,10...: tlaı1 b' ernını kısmen malta döşeli içinde kuyusu alaturka 

k•t: ~~r tnutba~, arkadaki aralığa çıkan bir. k~pı. 
: B· tofa uıerinde birinde dolabı Olan ıkı oda. 

ır. odadır. Zemin kat p~ı:cerderi demir parmaklıklı 
S lbttıne .. . d ah,s

1
• 

6 
gore bir metre tarika terkı var v. 

, ~;---:. O metre murabbaı olup 55 metre murabbaı bina 
~r·b ın ta 

13
1 

1 lnden .. 111allll açık arttırmaya konmu~ olup şart•ıamesinin 
937 ltıbaran d · fı · - .. b'l w • alq tarih· ....... aıremizde herkes tara n""an ~oru.e ı ecegı 

... 
1
L Yl köld ıne DlÜSadif Pazartesi günü saat 14 (on dört) den ... -.q, ar dai · k • llaııaeıı k renuzde açık arttırma üe sablaca br. Arttırma 

s-t l'ttır•nl!l t 'IY1Jıetinin yüzde yetmiş ~Jini bulma ·ığı takdirde 
-~ liiııtı 

8 
••hhiidti haki kalmak üzere 16/J/937 tarihine mü

lltıllaındllat 14 ten 16 ya kadar dairernizde yapılacak olan 
\> ~'-hClın.: gllyrirnenkul en son arttırana ihale edilecrktir. 
~- t.1uıı ~~ kıymetinin yüz ~e yedi buçuğu nishetin~Je pey 

Ültr•ki- Bankanın teminat mektubunu harnil bulunmabrı 
r.. - ~er il . el d' . . lılü Ueuınu U g er ile vakıf icare.si ve B e ıyeye aıt tenvırat 

ften e d U . . ...: ı ol T . Ye aitr e ihye aabf bedelınd.en tenzu unur. avız 
, 1 <lardn ır. 2004 numaralı İcra ve Ulis kanununun (126) ncı 
'~kluar~~G ~ıkrasına tevfikan bu gaynmenkul üzerinde 
•• 't~ h 

1 
e ~ığer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 

lijl._ ususııe f · · 1 · ·ld 1 ı-lk . .,...ec. (2 aız ve masarife daır t. an ı.. a arını, ı an 
Ylı.li billde h ~ Yirıni gün içinde evrakı müshitele ile blldir
'-~t~da a la~ı tapu sicillerile sabit olnıadı:.ça aatlf bede-o 
ittey 6t fıkra:. harıç kalacaklan ci h etle 81iltôidaranın ifbu ırad

"letiQ ~ göre hareket etmeleri ve daha fazla malu at 
/.i799dosya numaraaıle oıüracaitları ilin olu.ıur. 

SON POSTA 

• loa Posta • 
İstanbul Gelir ve Para 

BORSASI 
ıs-ı • ı937 

Türk Devlet Borpan 
Ura Ura 

~ 7-&T.B. I 22.975' 11ı 5 Bazine D. 57,SJ 

~ 7.& T. B. U 21.4S 1 Dahili 1stltr&ı9S,OO 
"7,5T.B. m 21.2) 

Devlet Dtmiryollan Borçlan 
Ura IJra 

Eri'ıuı1 ~7.5() 1 Anadolu Ivell36 6J 
va.s Enunım ~.o ı Anadolu M 40,00 

Sosyctcler Eshamı 
Ura Ura 

ta. B. MU. 81.00 İst. Tramvay 2.4,>J 

, , HA. 10,1.10 
, :a Name lU,H 

Merkez B. D. ss 00 

BomonU 
Terkos 

A. Çlmento ·--------~-
ÇEKLER 

x .... 
t.terlln 

r. Frangı 
621. '.lO ll Dolar 

16.93 Llret 

LT. L Için 

o, .. ı:ı 
15,0210 

NAKIT 
ıu.. K,.. 

20 F. Frangı 117,\iO 1 ı Mark :ıs. ,ı 

1 Dolar 1' 6. ı:> 20 Dıahınl .. 2,.ıJ 

1 İster Un 622.0 , 20 Leva :&3,00 
20 Llret ııs ... J 20 LeJ l4, .. J 

Borsa Dışmda 
L. K.. L lt. 

Kredl Fonslye Mubadll Bon. vJ,JJ 

l88l :seneıd 00•00 Gayri • • u,.ı,; 
1903 :a ıoJ,w AIUn 1033 

1911 • Mecldlye o ) 

---~--1131 ... .:. __ ...,.. tl - ···----·---- ...... -... --.. --.. -
TA \ VIM 

2 nci KANUN 

Hun•l sene 
}ij52 19 

Arabf se.ıe 
1~ 

2 cı M\nun 
ô 

R(.s '"sene 
lw7 

l\8S1W 
73 

SALI 

SAh.\•1 
Zilkdde rt~ ;;,. 1, . . 

6 2 14 1.. :!!:} 

7 u 1 __ 5_2?_ 
u .J l ı ·1 Akşııııı ) t . ı - -

ı-. 
. •'· 

7 16 .. - . . 6 
ı:. =·ı jb 

t~ f>4 7 us ~ s .J4 
' 12 24 .. 
SELANıK BANK A~f 

Tesis tarihi 1888 

• Idare :merkezi: 
Istanbui (Galata) 

Türkiyedeiri pıbeleri: 
-----

İstanbul, (Galata, Yenicaml), 
İzmir, Mersin. 
Adana bürosu 
Yunanistandaki pbeleri 

52ıanık, Atina, Pire. 

• Heı· nevi banka nıuame1ah 
İstanbul ve Galata şubelerinde 

kiralık kasa lar 

MdbaUiQah s3zler ve 
raka~t=r ho' görO

Iebllir, ancak 

Muknyese tenızis ıi e:iden 
bıraknıamttlı iır. 

KPEM PERTEV 

b ı~· ı um '1. o tur. içuı unu J 

O ~öıırelıııo da •• ıı ı ı,. ıul~ 

kulı l:i ve ıyı hır krcnı .c ı 
lH • 11e.ı H ' ı de ıl ... ıı t 
uıı.sud c .ap 'cıııı• .•. r. 

Pille ri, 
Fenerleri 

Sayfa 15 

ve bilhassa 

DAiMON 
Ampallarıada 

En parlak ziya 
kuvveti vardır. 

Her yerde Dal mo n markasını ısrarla isteyiniz. 
Umumi depolar 1 Tüiı"lıikale 51 No. lu Poker biÇilkları deposudur. 

l~~~tlrde 1 Bnsnll Öz Ödemişit Suluhan eivan No. 2R/29 

-----------------------------------------------------·------

İstanbul 4 üncü İcra memurluğundan: 
Havva Mehparenin Emniyet Sandığma birinci derecede ipotekli olup 

tamamma yeminli üç ehlivukuf tarafından (4044) lira kıymet takdir olu

nan Betiktatta Yenimahalle Köyiçi mahallesinin Yıldız caddesinde es~~i 34 

yeni 38 sayılı, bir tarafı Yani hane ve bahçesi, bir tarafı Artin hane ve 

bahçesi arkası Huan p~ d&esi önü yol ile malıdut a~ğıda evsafı yazıli 
ev tapu kaydı üzere açık arttırmaya vaz'olunmu,tur. Kapıdan zerriri çi· 
mento ve üzeri açık bir koridordan girildikle bir sofa üzerinde üç oda, 

bir heli, mermer bilezildi bir kuyu, bir samıç, bir kiler ve sabit mermer 

çam8fır tekneli bir mutfak vardır. Birinci kat: Canılı bölmeli bir sofa üze

rinde üç oda ve içiçe diğer iki oda bir lıela bir kiler. Ikinci kat: Bir sofa ü

zerinde iki oda, bir kiler, bir heli. Bodrum kat: Zemini tahta bir oda ile 

zemini toprak bir mutfak, bir bela ve üç kömürlük vardır. Koridordan tas 

merdivenle bahçeye inilir. Ön ve kısmen yan tarafı etrafı siper duvarl~ 
ve üzeri malta ve içinde dört meyva ağacı ile ufak bir havuzu vardır. u .. 
mumi evaafı: Binanm arka tarafı kısmen kirgir ve diğer kat ta alıtap olup 

sokağa iki katta çıkma vardır. Elektrik ve kumpanya suyu tesisatını ha\·i

dir. Umum mesahası 350 m2 olup 168 m2 bina ve kalanı aralık ve bahçedir. 

Arttırma Petindir. Arttırmaya i~tirik edecek mütterilerin kıymeti mu

hammenenin o/o 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te"'linat 

mektubunu himil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, ten~ri~e 
ve vakıf borçlan borçluya aittir. Arttırma tartnamesi 1/2/937 tari-
hinde dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttır-

ması 1/3/937 tarihine müsadif pazartesi günü dairemizde saat 
14 den 16 ya kadar icra edilecek birinci arttırınada bedel, kıymeti muham

menenin o/o 75 ini bulduğu takdirde üatte b&rakılır. Aksi takdirde son art· 
t rmanın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on bet gün daha temdit edile
rek 16/3/937 tarihine müsadif salı günü aaat 14 den 16 ya kadar Dai
rede yapılacak ikinci arttırma neticer.inde en çok arttıranın üstünde bıra

kılacaktır. 2004 numaralı icra ve if1ia kanununun 126 ıncı maddesine tev
fikan haklan tapu sicillerile sabit olmıyan ipoteldi alacaktarla diğer ali

kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu baklarını ve huausile faiz ve ma

aarife dair olan iddialarını ilin tarihinden itibaren 20 aün zarfmda evrakı 
müsbitelerile birlikte Dairemize bildinneleri lizundır. Akai takdirde bP.·dan 
tapu sicillerile u.bit olmıyanlar satıt bedelinin paylafmaamdan hariç kalır-
lar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan belediye nnumu 
ve vakıf icareai ve 20 senelik vakıf icaresi tavizi, delliliye bedeli bedeli mü

zayededen teniii olunm. Daha fazla malümat almak isteyenlerin 93tı '1848 

numaralı dosyada mevcut evrak Te mahallen haciz ve takdiri kıymet raporu

nu göriip aninyacaklan ilan olunur. (313) 

Dol<tor lı 
[brahim Zatl Oget 
B( Jedıye k ıı r~ısıııda, Piyer.oti 1 

1 uddesınde 21 numaraıla htırgün 
r~.td.:n so r hasbH-trıru kıtbul 

'- 3•,. eder. ... ,# 

~'-~-----~ .. 
lJ ~ . ... • "U a::.A •• ~ .. A~I 

TÜRK ANONiM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ : 1863 

Sermayesi: 10,000,000 İngUI.z lirası 

Türkivenin başlıca şehirleril t> 
Paris, i1arsilya, Nıs, Londra ve 
Mançestcr'de, Mısır, Kıbrıs. Irak. 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Subcleri. Yuf'!Qslavya. Roman. ı 
Surive ve Yunanistanda Filyaller. 
vardır. 

H,.r !flr:j banka muameıe:eri 
yr p -;. 

ı.~·wı•,m~~ı'ı;;ı;«;;;.;tilllıi:l:.-•---...,~ıiltl.-., ı 

Pek vakında 
Çıktyof 

B&yıe ,.n. bir macmul 

tlm(llya kada• TQotclyada 

~·\'"'"'''"' 

Şimdiden abone olunuz seneliğı 500, 

altı ayhğı 260, iiç aylığı 1.40 kuruştur, 

İdare ve müracaat yeri 

Gaıetecilik ve Matbaacılık BiL osu 
Ulvi Olgaç 

İstanbul - Ankara Caddesi 
Caialoğ-lu yokU$U No. 44/2 

• 
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basit, fakat en mühim tedbir 
~ 
~ 
~ Soğuğa karşı birçok lüzumlu 

ve lüzumsuz tedbirler aldığı 

halde bunların en basit, fakat 
en mühimini unutmuştu. 

Kendisini 
Üfüttü ve 
yanında 
bir kaşe 

-------- • 
1 

GRIPiN : Bütün ağrı, sızı ve san· 

cıları derhal keser. 
1• 1 • ı 

GRIP N : Nezleye, bq ve diş 

ağrılarına, soğuk algınlığına, ro
matizmaya kartı bilhassa mües
sirdir. 

GRIPiN : Bütün ateşli hastalıklar
da ehemmiyetle tavsiye edil
mektedir. 

bulundurmama 
nın cezasın 

çekerek 
hastalandı. 

' Gripin : Radyolin, diş macunu fabrikasının mütehassıs kirr.yagerleri 
tarafından imal edilmektedir. 

Bütün eczanalerde bulunur. Fiyati 7,5 kuruştur. 

:JON POSTA 

R OMATıZMA 
LUMBAGO 
SlVATİK 

ağrılan T E S K 1 N 

Har eczanede aray1n1z 

zntırevi ve ciJd hustulıkları 
•• 

Dr. Hayri Omer 
Öttleden sonra Beyo~lu Attacami 
karşısında No. 313 'l'elefon: 435~5 

KANZUK SIHHi BALSAMiN KREMLERi 
Londra, P '""'ris ve Nev - York, Berlin'de güzellik enstitülerinden takdirname 
ile taltif edilm;ş olup beynelmilel sergilerin altın madalyelerini haizdir. 

Esıner, sanşın, kumral, her tip için ınuvafıktır. Gnzellik ve cnzibeyi nrttınr. 
Bunışuklukları, çil ve lekeleri kat'iyyen izale eder. Memleketimizin ez kibar 
mahfHlerlnln kullandıklan Balsarnin kremleridir. 

4 Nev'i vard1r. 
ı · Krem Baısamıa yatsız beyaz gladtlz lçla 
2 • Krem lalsamla yalb pembe gece lçla 
3 • Krem Balsamla Acı Badem glndtlz lçla 
4 • Krem BalsaDila Acı Badem gece lçla 
Balsarnin kremindekl hassa hiçbir kremde yoktur. Balsarnin maddesi me

sanıeleri kapatan, cildi gençle§tirerek beyaz, yumuşak, mat ve nermin kılan 
besleyici bir cevherdir. 

~ 

INGiLiZ KANZUK ECZANESI 
BEYOÖLU - lST AN BUL 

Tramvay, Tren, vapur, sinema ve mektep .....-=···mr 
gibi kalabalık yerlerde başkalarından 

Grip, N ezle, Difteri, Kızıl 
gibi mikroplan a~z ve bo~az 

yolile giren bulaşıcı hastalıklar 

kapmnmak için ag-zınızda 

AKRiDOL 
bulundurunuz. Akrldol, a~ız ve 
boıtHzı mikropinrdan temizledigi 
gibi bo~az ve bademcik iltihapla· 
rını da pek çabuk geçirir. Her ec
zunede -bulunur. 15 tımelik kutusu 
35, 40 tanelik kutusu 70 kuruşlur. 

BANZOPiRiN ka1~leri HERYERoE40~ıt-Ruş 
'•EFE s e'"'.o_•L "-~''-'·E ... ;;-. [ı;. t:ıö.::.l..., :CJKTÜRÜR.ÖKSÜRÜGÜ tfEMEN GiDERiR 

Türk Hava Kurumu 

DUYU PiYANGOSU 
Şimdiye kad .. lr binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

4.cu ke,lde 11 1 Şubat /1937 dedJr. 

Büyük ikramiye: 50.000 liradır ... 
Ayrıca: 15.000, 12.' OD, 10.00!) Liralık ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

DIKKAT: ------Bilet alan herkes 7 1 Şubat 1 937 günü akşamına kadar 
biletini değiştirmiş bu) r·nmalıdır. 

Bu tarihten sonra bılet üzerindeki hakkı sakit olur ..• 

Yalnız 1 tek lira 

~ıasrafla 100 kilometroya 3500 kilo 
yOk taşıyan nıazoUu B E N z . 
M E R C E D E S kaınyonlannı 
görmeden araba aırnayıııız. Taksim 
Bahçesi karşısı No. 25 lstanlıuL 
Telgrar adresi: Dizel- İstanbul, Tel: 
40835. Adresinizi yazınız katalog 
gönderelim. Yedek parça serginıizi 

~--• ziyaret ediniz. ~---~ --- ------- -·~..-

Bu Yıl için Öğretmen 
Fuad'm yaz~ı~ : (Uğur 
Duvar Takvımı) ni alıp 

kullanmak her aile için bahti
yarlık olacakhr. Uğur'dan üstün 
takvim yo ı. ••• 

, ' 
Denizyolları 

IŞLETMESI 
Acenteier:: KarakÖY Köprübap 
Tel 42352 - Sirked Mühürdarzade 

Han TeL 22740 

~---~· Mersin Postasi 
Bugünkü Mersin postası yapıl

mıyacaktır. 21 / l/9:l7 Perşembe 
günü saat 1 O da Galata rıhtımın
dan Mersin postasına kalkacak o

lan <<GÜNEYSUıı vapuru seferi· 
ni bugünkü posta ile tevhiden 
yapacak yani gidişte ilaveten A
lanya, Anam:.ır ve Dörtyola da 
uğrayarak Payasa kadar gidecek, 
dönüşte keza ilaveten Taşucu ve 
Anamura uğrayacaktır. «:l:it ,, 

ı~ -

BASURA HEDE SA 

Yemeklerinizin 
lazzet ve 

netasetini ,ancak 

ÇA A 
MARK 

BAHARATINI 
Kullanınakla 

temin 
edebilirsiniz. 

15 gram h k Salep 
ve baharat 

5 
Kuruş tur. 

Istanbul 4 cü 
Ayte varisieri Mediha, Sabri, lamail Şeyda, 

Sandığına birinci derecede ipotekli olup tamamma 
(1250) lira keymet takdir olunan Beyoğlunda Hüseyin 
'.;ülba,ı sokağında eski 54 yeni 23 No. lı bir tarafı EnvetÜI 

lı ~anesi, bir tarafı Y orginin maa bahçe hanesi, bir tarafı ~ 
Azız maa dülekin haneleri, tarafı rabü Gülbatı sokağı ile 
iıda evaafı yazılı bir ev tapu kaydı üzere açık arttırmaya 

Binanın beden duvarlan kirgir dahili aksarnı alıtaP ÜÇ 
rum katı: Bir lafhk, zemini toprak bir oda, zemini çiıneııtD 
kuyusu olan mutfak, laflıkta bir heli ve merdiven altı oluP 

ki aahahlıiın altı bozulmut aamıçtır. Zemin kab: KapıdaJI 
ni kısmen kırmızı çini ve kısmen çimento bir aahanlık olu~ .-rnn 

Sağda bir oda ve bir aofa arkada diğer bir oda ve aofada ~ 
İkinci kat: Bir aofa üzerinde sabit bir dolap bir beli, kattJ)JJ""" 
dır. Çab katı: Küçük bir oda ve zemini kırmızı çini etrafı 
lu taru vardır. Bodrum kat: Pencereleri demir parmaklıkfı --Ir 
ortada bir çıkma vardır. Bodrumla çatı bir kat itibar olun,...... 
addolunmuttur. Umum aahuı SO m2 olup ·bundan 3 ın2 
lanı binadır. 

Arttırma pefindir. Arttırmaya ittirak edecek 
kıymeti muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçeJi 

bir bankanın teminat mektubunu himil olmalatl 
Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf 
luya aittir. Arttırma tartnamesi 1 1 2 1 931 
mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci 
tarihine müsadif Pazartesi günü dairemizde saat 
kadar icra edilecek birinci artbrmada bedel . 
hammenenin %75 ini bulduğu takdirde üstte bırakıhr. A~ 
arttırmanın teahhüdü baki kalmak üzere artbrma on 
temdit edilerek 16 1 3 1 937 tarihine müsadif sal• 
14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma 
arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı İcra ..,e 
nun 126 ıncı maddesine tevfikan haklan tapu sicillerile 

ipotekli alacaklarla diğer alikadaranın ve irtifak hakkı 
bu haklannı ve hususile faiz ve masarife dair olan 
tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile 
mize bildirmeleri linmdır. Aksi takdirde haklan tapu 
olmıyanlar satq bedelinin paylqmasından hariç kalıri,r• 
vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye 
icaresi ve 20 senelik vakıf icaresi tavizi, dellaliye_lt 
müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malümat alıJIP 
93.4/232 namaralı doayada mevcut evrak ve 
ve talrdiri kıymet raporunu görüp aniayacakları ilAD 

---------------------------- --~ 
BANKA KOMERÇiYALA 

iT AL YANA 
Sermayesi Llret 700,000,000 

thtlyat akçesl Llret 145,769,154,51 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca §ehlrlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul
garistan, Mısır, Amerika Cemahlrl 

Müttehidesl. Brezilya, Şill, Uruguay, 
Arjantin, Peru, Ekvatör ve 

Kolumblyada 
Afllyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZI 
Galata Voyvoda caddes1 Karaköy 

Palas <Telef. 44841 /2/ 3/ 4/ 5) 

Şehir dahilindeki acenteler : 

İstanbulda : AlD.lemclyan hanında 

Telef. 22900 /3/ 11/ 12/ 15 J)eyo~ -
lunda: İstlkl§.l caddesi Telef. 41016 

İZMiRDE ŞUBE 

'~------
Bfitün dünyanın en mfiessir ila
cıdır. Ameliyatsız meme le. i ma h· 
veder, kanı, ağnyı derhal keser. 

- Gazetenin esııSıtl 
tunun iki sBt 

sayııır. ··re 2 - Sahilesine go 
fiatı şunlardll': 

Sahıre 

• 
• 
• 

DJter yerter : 
son aahlfe : 


