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ispanyada iki taraf mütareke aktedivor 

!!AL K 1 N G Ö Z 0 
~AL K 1 N KULAGI 

~AL K 1 N D 1 L 1 

1 Rom a karar ı·n l verdi 1 . Ankara buyuk bir siyasi faaliyet merkezi oluyor -

1 t ) ·· ·· )--lu·· ) e · k f • ) Fransa Hariciye Nazırı da 
a yan g onu r ı a ı e 1 k t· · ı· . . k. . mem e e ımıze ge ıyer 
halınde geri çe ılıyor ltal!.a ~ariciye Nazırının ziyaretinden vazgeçilmiş 

degıldır, Yugoslav Başvekili de Balkan pakb 

!!-oma hükfımeti, ispanyada çarpışan gönüllülerin içtimaında bulunmak üzere gelecelc 

geri çekileceklerini ailelerine bildirdi 
--·····-·········-···· .. ·---··---------. ~ 

Başvekllln 
ziyafeti 

Cumhnrreisi Atatürk 
ziyafeti şereflendirdiler 
A;ıkara, 1 O (Hususi) - Başvekil 

C~lal Bayar bu akşam köşkünde me
saı arkadaşlan Vekillere bir ziya
fet vermiştir. 

(Devamı 6 ıncı sayfada) __________________ .,) 
!.. ispanyada esir düıen ltalyanlardan bir grup -···-·-····-··············· .. ••••••••• ... ·-

!as 0 ndra 10 (Hususi) .,.. İtalya radyo is- Valens hükümeti bugün n~şrettiği bir Roma l on ,f r a €/onlarının bildirdiğine göre, bir kaç tebliğle, mütareke akdi için lngiliz bü - 9 il 
ar~e kadar Franko ile İspanya hükumeti kfımctinin tavassutuna müracaat ettiğine ~~nda mütareke aktedilccektır. dair çıkarılan şayiaları tekzib etnıişlir. 11 e mu" 7ak ere 
ta ığor tara!!an ispanyada çarpışan lıal· Bugün, bütün cephelerde biç bir faa- '1 
fıı: askerierinin de yakında kafile, k:ı- liyet kaydedilmemiştir. >ıne '". ml~ketlerine dönecekleri o il el• - Londra 10 (~.A.) -::- .Evenlng Stan : s 1 r a s 1 d 1 r d ı' y o 1 

1 
bıldmlmıştir. dard> ın yazdıgına gore, nazırlar meclısı ıın!" van asker ve gönüllülerin kütle ha· Lordu, Loıd Jinli!axın Berline giderek ' . ''~•_çekilmesini doğru bulmıyan !talynn heyetlerle görüşmesi için bir tasavvur Lo~d~a ıo_ (Hususi). - Başvekil Cheın· trı •rı rüesası, Frankoya ıuso bir zaman mevcuttur. Eğer bu tasavvur gCrçekle - b.erl•ın. ın d?n beledı~e . reisinin senelik ı. nde mütareke akdetınesini tavsiye ey· şirse Lord Halifax Berline bu •Y>• 22 zıya!ebn_de ırad etbğı sıyasl nutuk, g .. ltılşlerdir s•nde gidecektir. rek Berlın. gerek Romada çok miisaid bir 
~ ' · .., şekilde karşılanmıştır. 

O
•• h . k Almanca L')kal Anzeiger gazetesi 

lu
•• ları ak ında Chemb~rl~in bu. nutku ile vaziyeti ıslah m ceza etmek ıslıyor, dıyor. 

lVIecliste ileri sürülen bir Me~::~
6

~:i:;~ 
nıiitaleaya Vekilin cevabı Haleptetezahüratla 

ş·· . . .. .. , Karşılandı 
11krü Saracoğlu adliye siyasetiınızın oluın ceza.arını 

azaltmak ga;esine ınatuf bulunduğunu söyledi 
_Ankara 

10 
(H ') M 

1
. . ç: ....... zincanın Silbis köyünden :Mahmud oğlu 

.tltn ' ususı - ec ısın u•w • • • k"" .. d lı!ı Demırcidere köyünden Salih oğlu r.ıuhlıtinln ve Ki!ısın Arzab oywı en 
~ve Salih oğlu Osmanın ve Er - (Devamı 6 ıncı sayfada) _ 

izmirin ihracatı Büyük Harbden 
evvelki mıkdan bile geçti 

lstanbula gelen fzınir valisi, villiyetin.in i~t~sadi ve zirai 
vaziyeti ile diğer sahalardaki faalıyetını aıılahyor ı 

Güzel 1zmirdın bh' ,.on.ıors 

B. M enemencioğlu 
Ceyhan, 1 O (Hususi) - Toros eks

prPsfle Beruta giden hariciye mijstc _ 
,şarı Mcnemcncioğlu ve refakatindeki 

(Devamı 6 ıncı sayfada) 

-M-IL-Lt-efRMOESSES-EM-IZ-
HARlcDE DE TAKDİR EDiLDİ 
12 nci Enternasyonal Selanik fuarında 

en yüksek ve en mümtaz alaka ile karşı
lanan Çapa marka Pirinçunu ve sair ço
cuk gıdaları fabrikasının cGrand prix 
hors concours• mükafatı ile taltif ve tak
d!T edildiğıni İktısad Vekaleti Fabrikayı 
tebrik etmek suretile resmen bildirmiı -

tir. 

Kont Ciano Stoyadinoviç 

;a:is _ıo (A._A.) - Petit Parisien ga -ı ve cenubu şarki A vrupasına yapacalt ae-
ze.esı diyor ki: yabate pek muhtemel olarak 10 ldnupu• 

cHariciye nazırı B. Delbos, Polonyaya (Devamı 6 ıncı sayfada) 

Alman askeri hey' eti 
dün Ankaraya gitti 

Şehrim1zden geçen Alman kurmay subayları 
Cumhuriyet abidesine çelenk koydular . 

Misafirlerimiz. Cumhurill'd 4bidutnde (YaZJsı 3 ündl •JÜdll) 

Yeni tefrikamız 
Dünyanın en müthiş haydutları lstanbuldı 

Bunlar, Bi1.ansın gizli kalan mil onla d • . . . . için gelmişlerdi Acaba y ? r cgermdckı hazıncsıni ele geçirmek 
· n~ yap!ı~r. Muvaffak oldular mı? Bunu, yakmJn 

gazetemızde ıntı ar edecek glnn: 

Bizansın defineler· 
Roman mı okuduktan sonra öğreneceksiniz 1 



1 BaJfa 

~---------------, 
Her gün 

SON POSTA 

Resimli Makale: X Azimkarlı/zn semtJolü 1C · 

Avusturya bilardo 
şampigonlugu 

iSTER iNAN, İSTER İNANMA! 
Bir arkadaşımız bir oda takımı almak istiyordu, Ame

rika gueteleriniıı ilin sayfalarında görerek beğendiği bir 

resmi kesti, evvell çarşı içine gitti. Bu resimde görülen ta
kımın aynin! yapma]( için 90 Ura istediler. Arkadaşımza 

cılarına uğradı. Buralarda 120 lira istediler. Arkadapmız 
köprüyü geçerek Beyoğluna çıktı, ve tehrin en fazla §Öbret 
bulmuş üç tane mücs~esesine sordu, buralarda da ayni ta
kım için 220 lira istediler. HabuJd Amerika gazetesinde 
bu takımın, hem de E:!l iyi kumqtan yapılmlf olmak prtlle 

oradan çıkarak t.fanbul ıemtinin daha tanmml§ mobilya- sadece 79 liraya satıldığı yazılı idi. 

1 STER 1 NAN, 1 STER 1 N AN i\f Al 

Sözün Kısası 
Bir ruh 
Sanatorgomu 

E. 1\tla 
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fttantao•ga ,,., .. ••' tı.erlılMlıl 61t1Jn 
lıllprll•r berlıa11a •dlltll 

Londra, IQ (HulUll) - Şan&baYID(geçidinden CJMnli'ye giren Japon mü!· 
Çin mabaUesi olan Nantao elln muka· rae1eri Cbtnsi.9nin cenubunda sür'atle 

- '"etmektedir. üerıemetteclldS· 1 

Japonlar, sivil ba1ka şehri tertetme- ,,.... .... tn _.. 
'\erim blldirmıılerdir. Büyük bir~ fJu&baı, ~·(AA) lk de 
1aaık. Fransız fmtfyazli mmtakas• .ıapm;tDıllm •'1111 w A;f,...._ Jla· 
~maktadır reket 6llerine dönmiltlerdlr. O -~ 

'Yanan b~alardan' yntselen ctumant tenberi met'mn bir aük6net büküm sür 
t.lltün Nantao üzerinde bir perde~ mektedir. 
~ e mıştir. Mukavemet karan 
Nanıao'ya varan ,W 6ı;eriDM1d bil ManlPD. 10. (AA)~ Şekial a~ 

tlbı köprüler berhava edilmiştir. bildid,or: Mt pi ~~~ 4üJı. 
Çin kıt'alan bugün Pekin - HaDkcW ............... ~ta buJwı· 

dem ryolu üzerinde Kuangşuan istas- mDf*Ur: 
Janu u almışlardır. Bu hareketin be- cAaJ•pa'1Jiı "1 Jclq, .Tapea.p 
.ılefi, Japon kuvvetlerinin muftsaJuı· dolrUdaJi clolrUY& ~ atnııekl 
aı kesmek ve Bonan'ın .... Unda .ça tciD _,_.,_eolamaz 
~teh'e .. .. ku tleri geri pil- ÇID •4'eWln teoeJ11slne bdar ba - M. &J='= 
ldirtmekryen vve giiakl nıilcad!'Jesin~ devam .,,ıemıLYeJı Anbn, " - İlkteşrin lbtillll· 

Ho ...... :.:. ~-- ~ .r. ... at:le azmetmil bulunmaktadır. Din JI nef yıl«lhdimG mlndebetfle 
peı UU& cenuuuua uve•- lfP · ... - llteeek 1:1.. ııeld1 l'W&l •-

Jlerllyen ~ kuvmteri, ~ arJıl18. '11-........ 1 O (A.A.) - Yarı .-ı bir -F= --, _,... ile lera im-
~ Sıulo ve Şanlı mevki)erilıl ,.. ~ıı. 8'Wil ŞmıclıaJdım udıı& .,, ~ ..:~-:',::: 

almışlardır. ti elen harbiye nuar muavini Xumeddro muttm"· ... 
Pekin, 10 (AA) - Bir yandan- • JWo J~ her umandan ziyadel'-"!"'9 __ ..,. ____ ...;...._ __ 

'-ldeki Japon kıt'alan TaiyuaD etra· uzun~ bir harbe~ 
tındaki mevzileri tahkim etmekle meş- JIZllD geJdlllnl _,.. etmlft" .. 
IUlken diğer taraftan da ~, 0 

ilistin ve Fa 



.. Sayfa auN >t-OS'TA 

Ç1rağan saraymm tamiri için bir 
milyon lira sarfı ıazım geliyor 

Y eniköy nahiye müdürü 
mahkôm oldu 

VEFAT 
Esbak er.ıltıki milliye müdürü Bay 

Mr>hmed Şekibin kızı Etibank Zongul -

dak kömur islt: tme muhasebecisi Bay Ha
lım Demiı<>lın eşı muharrir Suad Dervi
şin da.) ızadcsı Bayan Behire Demirel ve
fat etmiştir. Allah rahmet eylesin. 

lli1J1 
m:;.1111 ııım~~I 

Şehir tiyatrosu 
Dram kı mı 'I'epebaşı 

tlyatr •sunda 
bu akşıım saat 20.30 da 

ISPANYOL BAHÇELE·UNDE 
J perde 

Operet kısmı eski l<'ransız tiyatrosunda 
Bu akşam saat 20.30 da 
ATEŞ BÖCECI 

Komedi 4 perde 

ERTUCRUL SADi TEK 
'J' 1 YA TR O S U 

(AKSARAY) da 
Bu gece: 

Müteferrik: 

ATATÜRK'ün 

Düa dinlenen ve tevkifhanede bulunan şah:dler 
şayanı dikkat ifadeler verdiler 

mızı toprak Ahmed Nusretin patronu o
la.11 Saffet Lutfinin bahçesine nakkcıiJ
m;ş .. Bu toprağın nakli meselesi fü~ffet 

buki, cürmü meşhud hadisesini mütea
kip, patronu Ahmed Nusreti kovmu!?tur. 

Şu halde muhbir menfaatini alakada·· et
miyen bu meselede, 28 lira rüşveti kimin 
namına vermiştir. Müvekkilimin beraatıni 
isterim. 

Karar 
Bundan sonra mahkeme müzakereye 

çekilmiş, yarım saat süren bir müzake • 
reden sonra karar tefhim olunmuştur. 

Mahkemenin verdiği karara göre, din
le:ıilen amme şahidlerinin ifadeleri, suç
lu üzerinde bulunan para ehlivukuf ra -

poru ve diğer delillerle suçu sabit gör -
müştür. Suçlu Aiaeddinin ceza kanunu-

mm 213 üncü maddesinin 1 inci fıkrası
na göre 2 sene müddetle hapsine, o lcadar 
müddet te memuriyetinden mahrumiye • 
ti'le, 28 lira para cezasile tecziyesine ka
rar vermiştir. 

Akgarayda kUpegUnduz ev 
basanlar mahkOm oldular 

Aksarayda kendilerine elektrik me • 
muru süsü vererek Nadirenin evine gi -
ren. kadının ağzını tıkayıp, elini kolurıu 

bağladıktan sonra, bıçakla tehdit cderrk 
bir altın kordon, eçnebi altını, beşibil'lik 

v.~. gibi bir çok kıymetli para ve eşynsıııı 
g:ısptan suçlu Mehmed Necati, İsmail ve 
suç ortakları Müzeyyenin muhakemeleri 
dün neticelenmiştir. 

Ağırceza mahkemesi verdiği kararda 
suçları sabit olan Mehmed ile İsmaili 7 
şer sene hapse ve müebbeden amme hız
metlerinden mahrumiyete mahkum et -

miştir. Hadisenin müşevviki Neca•inın 

cezası hafifletilerek 4 sene, 10 ay, ıo gün 
m;iddetle hapsine ve o kadar müddet tc 
amme hizmetlerinden mahrumıyetine 

karar verilmiştir. Çalınan kordonla br -
şibirliklerin bir kısmını saklamaktan 
mnznun Müzeyyen ise, tenzilen 4· ay mud
detle hapse, 13 lira para cezasına mabkuır. 
eclilmiştir. 

Halk opereti turnede 

DÜNYAYA HIT AP EDEN SESİNi BİZE DUYURAN... ÖNDERLERİMİZiN 
TÜRK ORDUSUNUN lDARELERİNı GÖSTEREN.... ve 

ŞiMDiYE KADAR GÖRÜLENLERE BENZEMIYEN MiLLi, ŞEREFLi film: 

EGE MANEVRALARI 
Tarihin akııını durduran ... İstik141 ve hiirriyetimizi kurtaran ... Kınlmaz çelik bir kale gibi daima ilerleyen 

!81::!0
t'u?:c:;:::·· EGE MANEVBALABINDA göreceğiz. 

• AtaUlrk'ün, Hey'eti Vekilenin, kumandanlanmızın bizzat konu,tuklannı, top, 
D İ K K A T : tüfek, mitralyöz, tayyare, tank ve ıanlı askerlerimizin hakiki ve manevra 

uhaıında çekibnit sealerinin Y A L N l..! Marmara film stüdyosu çektiği 
1500 metrelik EGE MANEVRALARI Milli filminde dinliyebilirsiniz. 

Bu muazzam filmi MARMARA FİLM STÜDYOSUNDAN isteyiniz. 
Bursa sokak No. 40 Beyoğlu Telefon 42460 Telgraf MARMARA 

Bu film pek yakında YAL N 1 Z Beyoğlunda SOMER sinemasında gösterilecektir. 

S1n'at mektebi mezunları kongreıi '-••••••••••••••••••••••••••••••••ıııi'"İılm••••••••••~" 
Türkiye san'at mektebleri cemiyeti baş- A Bütün kalbleri teshir edecektir. 

mızın eıcserısı geımeaığınden teşrınısanının Genç kızların, kadınların, seven-
14 üncü pazar günü saat 10 da Eminönü Hal-HÜLLECi 

Koınedı 4 Perde 
Y ~ıu: Repd Nuri 

kanlığından: lnclteşrln pazartesi günü Aza- B E K A R E T 
kesinde kongre ıçtıma edeceğinden ayazı kl- lerin. a~k ve ıztırabın filmi. 
ramm tetrınirl rica olunur. ~ 



SON ros1'A 

Hayraboluda belediye kasabanın 1 

bütün noksanlarını tamamllyor 
Mardine şiddetli 
yağmurlar yağdı 
Mardin ( Hususi ) - Bir haftadır 

şehrimizde fasılasız sürekli yağmurlar 
yağmaktadır. Şimdiye kadar yağan J 
yağmurların miktarı 278 milimetreyi 
bulmuştur. Şiddetli yağmurdan orta o
kulun altındaki bir duvar, yeni yaptı
rılan Halke~inin dükkanlarl' üzerine 
yıkılarak dört dükkanı çatlatmıştır. 
İnhidam gece olduğu için insanca zayi
at olmamıştır. 

-ııa · ~ıı. .. nı sana yolda g"çc~ 
ij gosterdiğim kadını bı
~Ot:,lt n ya Hasan Bey .•. 

... Ben bunun kadar .sü
se, gösterişe düşkün bir ka
dın görmedim .... 

Fazla yağmurdan otomobille yapıl
makta olan kaza postalarımızdan Sa
vur, Gercüş, Midyat, Cizre postaları 
yol düzelinceye kadar muvakkaten 
mekkare ile nakledilmektedir. 

Bir çocuk çamaşır 
Kazanında 
Haşlanarak 6/dü 

... Avrupai hayat yaşıya
cağım diye bir zenginle 
evlendi... Fakat kavgasız, 
gürültüsüz günleri geçmi
yor. 

Hasan Bey - İyi ya, tam 
Avrupaya benziyorlar, a -
zizim ... 

-= 

Elizizde Buzluk 
Bir mağarada kendi kendine tasallüp eden su bütün· 

bir vilayetin buz ihtiyacını karşılıyor 

Hapisane 
Kaçkınları 
Bul'sada 'ih\ ilas suçundan mahkum 

olan ve Bursa hapisanesinde yatan 
Barbaros Cevad bir kolayını bularak 
adliye koridorlarından kaçmıştı. Bir 
buçuk ay hali firarda kalan Cevad ge
çen hafta yakalanmıştır. 

İmrali adasında çalışan mahkumlar
dan ikisi de sandala atlıyarak İstanbu
~a. kaçmıya muvaffak olmuşlardır. Her 
ıkı mahktim da yakalanmışlar ve Bursa 
adliyesine tevdi edilmişlerdir. 



• Sayfa 

ızmirin ihracaıı Büyük Harbden 
evvelki mıkdan bile oeçti 

lstanbula gelen f zmir vaHsi, vilayetini~ iktısadi ve zirai 
v ~ziyeti ile diğer sahalardaki faaliyetini anlatıyor 

fzm:r valisi (eski İstanbul vali mua -
vini) Fazlı Güleç iki gündür şehrimizde 
ve aramızda bulunmaktadır. Dün bir 
muharririmiz Fazlı Güleçi ziyaret etmiş 
ve kendisile görüşmüştür. Fazlı Güleç 
muhtelif meseleler hakkında demiştir ki: 

İktısadi vaziyette inkişaf 
- İstanbula bir kaç gün için ve hu -

susi işlerim zımnında geldim. Geldiğim 
vauurla pazar günü dönmek niyetinde -
yıı~. İzmırin iktısadi vaziyeti, hükume • 
tin bir kaç senedenberi aldığı güzel ted
b::-ler sayesinde günden güne, bilhassa 
müstahsil zümrenin lehinde inkişaf et -
mektedir 

Mahsul satışları son günlerde normal 
bir seyirle arzu edilen hedefe doğru yü
rümektedir. 

Üzüm mahsulümiiz 
Bu sene üzüm mahsulü yarıya yakın 

bir nisbette noksandır. 
Bunun sebebi de iki yıl evveline ı~a.dar 

b<>ğların fazla mahsul vermek sureti!e 
yorulmuş ol:nasına hamledilmektedir. /\
!etlerin hı<; bir tesiri olmamıştır. Bazı 
mır.takalar ehemmiyetsiz surette kurak
tan müteessir olmuştur. 

İncir mahsulü gene kuraktan küçük 
bir ziya göstermiş ise de ehemmiyeti yok
tur. Bu mahsul ufak farkla geçen yılın 
ayni olmuştur. · 

Pamukların ıslahı 
Pamukta bu yıl bilhassa yeni tecrübe 

edilen Amerikan cinsleri üzerinde iyi ne
ticeler alınmıştır. Zürra bu vaziyetin leh
lerine kaydettiği kıymeti o kadar iyi tak
dir etmişlerdir ki gelecek yılın bütün 
mahsulünü bu cinslere çevirmek ::ızmin· 
de oldukları görülmektedir. Kurakhğın 
tesirine rağmen netice gene çiftçiyi gül
dürmüştür. 

Tiitün mahsuliimiiz iyidir 
Tütün mahsulleri satışları normal şe -

kilde devam etmektedir. Bu mahsul e -
kime göre istihsal arasında fark irae et
mekte ise <le nefaset cihetinden geçmiş 
yıllara faı~ bulunmaktadır. Hemen c!ye
bi!!rim ki bütün mahsuller ortanın üsfün
clc bir nefaset göstermektedir. 

Zeytin mahsuliimüz bereketlidir 

Fazlı Güleç 

m!.IŞ bulunmaktadır. Önümüzde daha e • 
pey zaman olduğuna göre incir mahsulü 
iy'! istikamettedir. Üzümümüz bu sene az 
okluğu için bu mahsul üzerinde fatcn şa-

tış için hiç bir endişe v~rid değildir. Ni
tekim ilk günlerde arızi bazı durgunh~
lardan endişeye düşenler olmuşsa da bir 
haftadanberi işin mukadder istikameti 
takibe başladığı tesbit edilmiş bulunmak-

tadır .. Fiatlar üzerinde durmayı doğru 
görmem. Fiatlar, muhtelif amiller altın
da iner ve ı;ıkabilir. Elverir ki mahsullc
rimizc satış yolu bulunsun. Bununla be-

raber hükumetin kooperatiflenme tedbiri 
tam zamanında imdada yetişmiş ve fiat
ların anormal sukutu karşılanarak çiftçi 
ye malının değeri temin edilmiştir. 

Koo,peratifin faydalan 
Ben. ha!kla konuşurken bir çok yer

lerde kooperatif teşekkülüne girmiş ç:irt
~iyi cndişesi1 ve memnun gördüm. Çiit
çi1er 27 kuruşa kadar ve hatta çok yıl
lardanberi görmedikleri fiatiarla fızüm

Jerini kooperatife teslim etmişlerdir ki, 
bu değer henüz yüzde seksen itibarile al
dıkları avanstır. Belki de kat'i hesablar
dn daha çek memnun olacaklardır. TütC.n 
AAtışlannın henüz içinde bulunuyoruz. 

Vf! görünü~ bize endişe vermekten uzak
tır. Zeytin mahsulü· bu sene hassaten Ba-

yındır. ve Bergama gibi İzmirin zeytince İzmirin imar faaliyeti 
fiı'ri mıntakalarında çok iyidir. Bu mah- İzmir belediyesi borçlu olmasına rağ-
snlün bu yıl için çiftçiye büyük menfa;ıt m~n bugünkü belediye reisinin ve şehir 
temin edeceği kuvvetle tahmin edilmek· meclisinin himmetlerile varidat işleri yo
tedir. luna girmiş ve bütçe yükselmiş buiun
İzmirin umumi ih .. acat vaziyeti nedir? maktadır. 

fzmirin umumi ihracatı 80 milyon Jira- Belediye temin ettiği varidatla tama -
ya yakındır. Bu miktar harbi umumiden men imar işlerini başarmaktadır. 
evvelki normal sayılan yıllarla mukaye- Başta çok :ı;abetli bir adım olan Kül -
serle bugünkü vaziyet lehinedir. Bilhassa türpark, luar işi gelmek üzere beledi -
haeiın itibarile yüzde SO fark bile göster- yenin her Eahada faydalı himmetlerini 
moktE:>dir. Her halde t::mirin bugünkü ik- her gün görmek mümkündür. Bu sözle -
b"~di faalıyeti eski yıllardan çok üstün- rimle İzmirin ihtiyaçları tamamen teıt
diir. Bir kaç sene evvelki buhran yılla - m:n edilmiş olduğunu iddia etmek isıe -
nndı. tezahür eden aksaklıklar hemen ta- miyorum. Fakat eldeki vesaite göre işin 
r.uı mt>n yenilmiş bulunmaktadır. değeri ölçiilünce himmet sahihlerin!! 

Satış işlerinde incir mahsulü her sene I kz.rşı müte~ekkir kalmamak bence hak -
yapılan ihracatın yarısından fazlayı tut- ~ızlık olur. 

-

~ö ÜLİSLERİ 
Bir imzasız 
Mektuptan 
Çıkan nP:tice 
Adını yaz.mıya lüzum görmediğim 

bir memleketten imza::;ız bir mek~ub 
aldım. Yazan diyor ki: 

- Epeyce zaman evvel tanıdığım 

~nelerden bir'.inin kızı ile genç bir er
kek arasında saf bir gönül masalının 
başladığını işitmiştim, bir müddet sor.
ra bu genç kızın ailesi tarafından, bir 
başka eıkeğe cebren nişanlandığ~,ı 

duydum. Canım sıkıldı, iki sev.~ıliyi 

birbirinden ayırmayı hoş bulmachın, 

işe müdahale etmeyi düşündüm ve ni
hayet kızı almak istiyen zata imzasız 
bir mektub yazarak almak istediği kı-

zın bir başkasını sevdiğini, vazgt?çme
sinin daha iyi olacağını haber verdim. 

Adam bu mektubu alınt'a kızın :tile-

sinc gitmiş, kızın ailesi de eski aşıktan 
şüphelenmiş, gidip onu bulmuş. sor
nıu§, o da bittabi bu mes leden haber-

dar olmadığını söylemiş, fakat bu ara
da da kızı scvdiğıni söylemekten çe
kinmemiş 

Meseleyi burada kapandı, sanmayı
nız. Eskı aşık bu hadiseyi müteakip 
memleketten aynlıyor, onun gaybu
beti esnasında da kız yeni nişanhsıle 
evleniyor. Şimdi mes'ud mu, değil 

mi bilmiyorum. Fakat sabık aşıkta dC?
rin bir keder bulunduğu gözümün (}.. 
ı1ündc. Bende de bir vicdan azabı b'IŞ
ladı. Bu şekilde hareket etmeseydim, 
belki yekdiğerini seven iki gencin kat'i 
şekilde ayrılmaları neticesi ile kar~ı

laşmazdım, diyorum. Şimdi ne yapa
yım?> 

* Yapılacak hiçbir şey yoktur. Kızı, 
kocasını saadetlerine bırakır, sabık a
şıkı da zamanın unutturucu tes!dne 
terkeder, kendin de imzasız mektub 
yazmanın arkadan bıçaklamak demek 
olduğunu düşünür, bir daha bu gibi 
bir harekette bulunmaktan çekinirsin. 

TEYZE 

SON POSTA 

HADiSELER 
KARŞBSONDA 

Kralların merakları 
f:Son Po<Jta:t da bir serlevha gözüme 

ilişiyor. 

cMakinist Kral>. 

Ölüm cezaları hakkında 
Mecliste ileri sürülen bir 
mütaleaya Vekilin cevabı 

- Acaba bu da bir sinema ilanı mı? 
Diyorum. Ve sinema ilanlarına hiç me-

raklı olmarlığım halde nasılsa okuyorum. 
Şimendifer makinistliğine çok meraklı 

bir kral Londraya gitmesinden bilistifa
de son sistem lokomotiflerden birine bin
miş ve lokomotifi bizzat kullanarak 88 
kilometre sür'atle sürmüş. 

Tahmin ettiğim gibi değilmiş, yüı:de 
yiiz doğru bir havadis .. Olur a dev!etlu 
bu; dilediğini işler .. 

Şükrü Saracoğlu, adliye siyasetimizin ölüm cezalarılll 
azaltmak gayesine matuf bulunduğunu söyledi 

(Ba§taMfı l inci sayfada) l 
Mustafa oğlu Çırık Osmanın, Uşakın Ha
m~diye malıallesinden Mazak oğulların _. 
dan Mustafa oğlu Mehmedin ölüm ceza
larına çarpılmaları ve Manisa meb'usu 
Sabri Toptacın vekaletler müsteşarları
llll' Büyük Millet Meclisi azasından in -
tihabları hakkındaki kanun teklifiniı:. Ben bunu düşünürken evimin kapısı 
müzakeres;ne mahal olmadığına dair çPlınıyor .. Posta müvezzii. .. gelmiş. Mek-

tubu alırken yüzüne bakıyorum. Tar:ır mazbata okunarak kabul edilmiştir. 
Ankara 10 (Hususi) - Mecliste bazı gibiyim.. Acaba nerede gördüm? R~smi 

ölüm cezalarının tasdiki hakkındaki mazik:de bir gazetelerde çıkan eski İspanya 
kr3ıı Alfor.sa benziyor .. Olur ya .. Belki hatalar görüşülürken Eskişehir meb'usu 

0 da çocukluğundanberi posta müvez.ıi _ Emin söz almıştır. Hatib sabıkalı olrnı
Jlğine meraklıdır. yan ağır suç mahkumlarının idam yolu-

na gitmeden hallerinin ıslah edilmeleri Tramvay mevkiinde, tramvaya el e -
diyorum. Vatman fren koluna sarılıyor, çarelerinin aranılması ,bu gibilerin on 
k::ıpıyı açıyor. Yüzü esmer, hem fazla es- beş, yirmi sene hapse mahkum edilmele- Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu 

A J rinin daha doğru olacağı rnütaleasını ile- 4 
rner. .. caba o da meşhur Habeş kra ı riye sürmüştür. Bunun üzerine kürsüye tiğini, adliye siyasetimizin mümkün -~ 
Haile Selasıye olmasın .. Belki o da ço • 1 dl ~ b uh duğu kadar ölüm cezalarını azaıtı:nw 
cukluğundanberi tramvay vatmanlığına ge en a iye encumeni maz ata m ar - . t f b 1 d • f k t bil 

riri Ankara meb'usu Mümtaz dedi ki: gayesıne ma u u un ugu, a ~ eJ 
meraklıdır. cBu teklif ceza kanununun tadili yolda maksada tan:am .. en varabılı:n. • 

- Bilet! l t k- 1 fh i1' 
h. t" d d" K h".k""mleri de için kanun arın e amu sa asını Dl.yen ko d"·kt·· .. ·ı b. t rı var ma ıve ın e ır. anun u u - • ld ~ b .. ıse 

.. . n u orun a~ı ır av ... ~. m;dikce ölüm cezalarının infazından mal etmesi zarurı o ugu, ugun 
Guzelce bır adam, ellen ufak ve tem,z.. gış . B k 

1 
t mevzuubahs cezalan takdikten başıc&, 

K . l b·ı· ? B ld T. k d" · A sarfınazar edılemez. u arar ar em- . 
1 m o a ı ır. u um.. a en ısı.. - . . .. d t tk•k dil çare görmediğini söyledı. 

vusturya tahtının dedikodulu varisi Ar- yı~den geçmış, edncumken el ke .~ .. 
1 
e - Bundan sonra Kütahya meb'usluğ\11 

.d .. k Ott r D d d··kı·· l"" rnış ve dosyalar a no sanı goru rne- . ...~ şı u o... emek o a kon u .or u- . . na seçilen Vedid Uzgören ıle Beya""' 
ğc meraklıymış. mıştır.>AdJ" V kili . .. 1 • pıeb'usluğuna seçilen Dr. Hüsamettiıl 

T d · · Ad b · · ıye e nın soz en 
:amv~dyb a? ınıyorum. a~ın dırkı Müteakiben söz alan adliye vekili, Kurol and içmişlerdir. .. 

yem çeşı ır el arabasına bır san : . . , E . . .. t 1 1 rı- Meclis pazartesi günu saat 15 de • ·ı ·ı ·· ·· ·· k d d Esk1şehır mebusu mının mu a ea a Koymuş, ı e ı e goturuyor, ne a ar a . . hi etinde telakki et- .toplanacaktır. 
porvaınL .. Sanki dünyaya meydan oku- n~ı~b~ır~te~m~e:n:n~ı~m:a~~y~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
yor .. Merakla yanına sokuluyorum. Y:.i- f • ı Roma, Londra 
zünün hatlnını teker teker tedkik edi - B 8 ş ve k ı· ı ı· n z 1• ya et 1 yorum. Evet benziyor. Hem çok benıi - /le müzakere 
yor. o olacak .. Efgan tahtının eski sahi- Sırasıdır, diyor 
bi Amanullah Han .. Onun da merakı buy- C h · • At t" k fad ) um urreısı a Ur (Bll.§tarafı 1 inci say. a .. 
muş ha!.. t zı·yafetı• Şereflendı.rdı·ler Diğer taraft~n, Romada, Musolinının Bir büyük binanın önündeyim. . çeri mi 

ktıleme aldığı tahmin edilen yarı re.; 
gireceğim, kapıcı kapıyı açıyor. Yüzü be- (BD.§taTafı 1 inci sayfada) bir tebliğde, Chemberlan'in mütekn ' 
yo.z. pala bıyıkları beyaz. O bana bakı- Büyük Şef Atatürk ziyafeti teş- bil bir anlaşma için müzakerey.e 
yor, ben ona bakıyorum. Hafıza torba - rif ederek yüksek iltifatta bulun- daima hazır bulunduğuna dair sözletl'' 
mm dibini karıştırıyorum. O olacak, En- 1 d ·· ı d nil· 

muş ar ır. ne temas edilerek, aynen şoy e e ver Paşanın yanıbaşında bu gözlerimle * 
·· dHğü Al i t p l . . . mektedir: 

gor u m manya mpara oru, rusya Ankara ıı (AA.) - k.incıteşnn onun- _Müzakerelere başlamak ve karar· 
kralı haşmetlu Vilhelm hazretleri. cu günü a~amı Başvekil Celil Ba~ar, lara varmak için artık hiçbir teahhürf 

O eğilmf-ğe hazırlanıyor, ben daha ev· evinde küçük bir dave.t yaptı. Davetliler meydan vermemelidir. 
vel davrauıyorum .. Teşrüatlı bir revc - denebilir ıc yalnız Vekillerden ve .çok h~- Bu müzakereler Londra, Berlin ...,e 
rans yapıyorum: susi ve çok yakın arkadaşl~dan ıbar~.ttı. Roma arasında diplomatik kanaldan ya.· 

- Sizi tanıdım, imparator hazretleri. Çok şeyler konuşuldu. Ezcumle Atatürk pılacaktır. > .. 
diyoı um. lsmet HulUsi d 1arın h k 

me~ai arka aş a: . Tebliğ, Chembrlain'in nutku a • 
Ankara Sigasi "aaliget f - Millete yepyeni bir_ progr~m .bıl- kında _bazı ten.kid~e:i a: i~tiva et1:1ek 

14 d!rdiniz. Bu program, benım milletıme te ve Italyan rıcalının nadıren alenı be' 
Merkezi oluyor vaadettiğim hususlardır .. Celal Bayar ve yanatta bulunduğunu tasrih ettiktel1 

(BU§tarafı 1 inci sayfada) arkadaşları benim millete vaadettik!eri- sonra, İngiliz siyasilerinin her fırsat13 

evvelde başlıyacaktır. B. Delbos, Varşova, mi yapacaklarını bana ve millete vaadet- bir beyanat yaptıklarını ileri sürmele· 
Bükreş ve Belgraddan başka Atina ve tiler. Ben ınilletle beraber Celal Bayarın tedir. 
Ankarayı da ziyaret edecektir.~ \'e arkad<'şlannın programının nokta Bu tebliği bi.iyük başlıklarla neşre· 

* nokta tatbik edildiğini takip ede - den gazeteler, şu şekilde serlevhala.r 
Bay Delbosun Ankarayı ziyareti hak • ceğim. Daha iyi izah edeyim, ben Türki· koymuşlardır: 

kında heniiz bizim resmi kaynaklarımız- ye E.eisicumhuru Atatürk ve Türk mil- _ cİngiltere ile anlaşma vakti artık 
dan bir haber çıkmamış ise de: iyi haber ıe~i, Başvekil Celal Bayarın ve onun hü· gelmiştir», cŞimdi, ve yahud hiçbir ıa· 
al;ı:ı muhitlerde mevcud malumata isti- kl\metinin programını takip ediyoruz, man• cSonra pek geç olacaktır». 
naden bu haberi teyid etmek kabildir. He- e fiili neticesini görmek istiyoruz. > Ya;ı resmi gazetelere gelince, bun· 
niiz bu ziyaretin zamanı kararlaşmış de- dediler. lar daha ihtiyatlı bir lisan kullanm.akt9 

ğilse de Bay Delbosun yakı~ ~fr zaman- Başvekil Celal Bayar Atatürke cevav 1 ve İngiltere ile anlaşmanın t?hak~uk.~ 
da Ankarayı ziyaret edeceğını mukar - verdi ve dedi ki: için, bazı meselelerin halledılmesı ~a 
rer bir badıse olarak kabul etmek müm. ~_Atatürk, ben Türkiye Cumhurıyeti zım geldiği kanaatini izhar etmektedif· 

k:i11dür. inkılabında sizin ve kıymetli arkadaşla- ler. 
Son zamanlarda Ankaranın büyü!< bir rımızın be!'li bildiği adamım. Atatürk, Menemencioglu Halepte 

siyasi faaliyet merkezi CJlduğu göze ı:arp- k c h • 
şjmdi teessüs etmiş olan Tür i~e um u- 'T' h ·· t/a karşzlarıdı maktadır. İtalya hariciye nazırı Kont . . . .1 .1 . d . de ne ı eza ura 
rıvetının ı erı emesın e gayenızın f 

1 
· · f da) Cianonun da Ankaraya yapacağındnr. · ~ . . d k (Bı.ıştara ı ıncı say a 

oldugunu rok ıyı anlamış a amım, ar ;ı -
1 

t · 
1 

te-
son haftalarda musırran bahsedilen zıya- d 1 d~ bö 1 zevat Halebe muvasa at c mış er ve 
re'inden vaz geçilmiş değildir. İyi haber aş arım. ıı . ye. . . . .. zahüratla karşılanmışlardır. Heyet kı.SS 
alan muhit!erin malumatına göre, Kont c - SızP, affedersınız, hem mazur go- b. t kk ftan sonra aynı tezahürata· 
Cianonun Bay doktor Arasa ziyaretini rünüz, yal~ız size değil, bütün Türk m~l- r~:ınedvaa H:ıebden hareket etmiştir. 
iade etmesı mukarrer olmakla beral:-e!', letine benımle çalışan arkadaşlarım.a Trablusşamda 
bunun zamanı henüz tesbit edilmemiştir. he_mfikir oi~r~k söz veriyorum ki Brıyük Trablusşam, 1 O (A.A.) - Türkiye 
Son zamanlarda bu ziyaretin yaptl'!lası M.llet. Meclısı hu~urunda aldığımız taah- hariciye vekaleti siyasi müsteşarı 13. 
bir aralık tasavvur edilmişse de er.ter - hiitl~rı. muvaffakıyetle yapacağımıza ka- Numan Menemencioğlu bugün hudud· 
nasyonal si~;ısette mühim hadiselerin zu- naatımız vardır.> da ali komiser namına Trablusşam de· 
huru İtalya hariciye nazırının hı.; to. - Bunun üzerine Reisicumhur Atatürk legesi tarafından karşılanmış ve yoldS 
sa·1vurunu fiile çıkarmasına mani otmuş- C'.~ıa: Bayara ve bütün -~azır bulu~~n Suriye hükumeti namına Kurtdağı "~ 
ılır. h•ıkumct arkanına teşekkur ve onlar ıçın Azez kaymakamlarile jandarma kU 

Gene son zamanlarda gazetelerde Bey mııvaffakiyet temenni etti. mandanları \ "e Mfü(imiyede Hataylı• 

Stoyadinoviçin yeni bir Ankara ziyare- AtatUrkUn nutku ve hUkQmetin lar namına selamlanmıştır. Siyasi 
Unden bahı:;cdilmiştir. İyi haber alan müsle<.:ar Haleb'e muvasalatında man-
ınahfeller, Yugoslavya başvekilinin son programı da hükumeti namına şimal ordusu kU' 

il.. t er· r.aTTianlarda Ankarayı hususi surette ye - Ankara, 1 O (Hususi) - Reisi- mandam ile askeri heyet ve v aye 
}te· ni~en ziyaret etmek tasavvurunda bu - cumhur Atatürkün Meclisteki yıl- kanı karşılamış, muvasalat ve hare • 

lu!'lmadığını, ancak bu defa da Ankarada başı nutkile hükumet programınm tinde bir müfreze polis tarafından rcs 
toplanacak c;lan Balkan paktı içtimaınd:ı bastırılarak bütün memlekete dağı- 1 mi selam ifa edilmiştir. 
Bay Stoyadinoviçin hazır bulunacağını tılmasına dair Trabzon meb'usu Heyet bu sabah Trablusşam'a varı:n11 
söylemektedlrler. Bu mahfe1lerin kanaa- Mithat Aydın ve arkadaşlarının ver- ve orada da askeri merasimle istikbtı 
tine göre, gazetelerde çıkan haber!t!r. dikleri takrir Meclisin bugünkü top- edilmiştir. Delege evinie istirahatten 
bundan galat olmak !azım geliyor. iantısında kabul edilmiştir. sonra heyet Beruta hareket etmiştir. 
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1 Garip ve inanılmıyacak şeyler _ı 

Barthold 
Nlebuhr 

Devlet adamı n tarihçi olarak ıne~lıın 
0~•n bn zat, gençlijpnde Kopenhagda 
bır b--•~a 'd" B' ...... memunı ı ı. ır yangın ee-

Meşhur İngiliz 
casusu 

Lawrence'in 
hakiki ismi 
Shaw'dır 

Hmrlatlr•n 
hsrsızlaran klll•••I 
Hindistanda Şolapur'da 
bulunan bu kilisenin 
bOton cemaatini hırsızlar 
teşkil eder. Kilisenin pa
pazı da töbekar bir sabık 
hırsız olduğu gibi kilise de 

çalınmış pardlarla 
yapılmıştır 

Okyanuslarda 
bulunan bu ba
lıklar, sığ yer
lerde su tazyıkı
nın azlığından 

dolayı yaşıya

maz, boğulurlar 

Aaturl• Krah 
olan Don Alo•zo 

el &ablo 

L. ~---:!":- ~.J~~!i-~ 
- . -:.~~ •• :.:o ....:..........: 

Fr•11-da ._._ -..,,__ ~ t°""'Q; - . 
Galllard kaleal · '-I -"'-::-::m"'"-' 

' 

Aalan ytlrekli Richard tarahn
dan 1197 de yapbrılmış ve 
inşası bir sene ınrmnşttır. 
Dört asır hapishane olarak 
kullanılmış albncı HanrJ yıkıl-
masını emredince, 'yıkılması 

tam 60 sene sOrmQştnr 

Pompei llara-
• beleriııde bir 

kabı• i~ııd· 
2.)()0 ıeneden-

1257 den 1282 ye kadar 
25 sene mtıddetle Almanya imparatoru olm\lf fakat öm-

beri bonlmıya• 

seytiıaler bulaıa· 
mqtur 

0•_11nda banka yenmıı ve içinde 1800 
nau,teriıaia b.abı baluaaa defter ele 
bittabi yanmııb. Bartbold, bu defteri sarf ~afısaauaı• kunetile yeai blıfta• yazdı. 

- rnode bir ı..ere olsun Alman topraiına ayak basmamışb.r 

1 KA DDN 1 

Model nasıl seçilir? 
Elbisenizin güzel olmasını istiyorsanız vücudünüzün 

hatlarına uyacak nıodel secmelisiniz 
leadınların çoğu 

eib• ~ ısenin şu veya bu 
~Üne kapılarak mo 
el seçerler. Sonra 

d~ elbiselerini her gi 
rndikçe şikayet e .. 

1 
er dururlar: (Hiç de 

~tediğ.im gibi olma
b · liıç de modele 

enzemedi.) 

.ı Bunun sebebi ı;u • 
"ltl • r: Her model her 
\>\icude uymaz.' Bu 
ltaideyi hemen bil • 
::Yen yoktur. Fa -

t ınodeli süsleyen 
larnitür ve teferrüat 
·: kadar cazibtir ki 
' h~ kaideyi bilen de, 
f nıeyen de çok de-
d~ ona kapılır. K~n .. 
d 1 Silüetini - vücu -
u unu . çerçeveleyell 

1 

lllun11 çizgileri - u
~~tur_ Bu çizgileri 
:uzelleştireceği yer .. 
· e Çirkinleştiren bir 
:odel beğenir. Bu 
\tüodel, başka bir 
ke CUdda belki mü .. (r 1 
d ~~l denecek ka • ~ 
ar guzeldir. Fakat / 

:~n~~~n. çizgilerine uyma;ınca b~t~ 
gu ell.gını kaybeder. Giyinenin de butun 

Zelliğini bozar. 
\ f İşte bunun için model seçerken ufak 
e ek .. k ltı. goz alıcı tarafları bir yana bıra ıp, 

11 
Odelin esas çizgileri ile kendi vücudu· 

ı un umumi hatlarını göz önünde tutmak 
cab eder. 
)o:şt~ birkaç misal: Bu beş şekil ~phe 
~- kı herkese tamamı tamamına bır ce
"'llb l -he 0 amaz. Fakat birinin büst (yanı 
ı.. lden yukarı kısmı) birinin omuzları. 
Q)rin• 1 • it ~n kalçaları, şişmanlığı ilh... sıze 
endı ·· .. d uza ~il . vucudunuz hakkında, vucu un 

\ol ~ı~ade uyacak elbise şekilleri hakkın
t~ ıyı bir fikir verebilir. Moda ne olursa 
bn un bu şekillerden alınan intıbaları da· 
Cle a hatırda tutmak, onlara uymayan mo 
~o~et benimsememek güzelliğiniz için 

aydalı bir karar olur: 
Re 1 - On sekiz yirmi yaşlarında bir 
bı nç kız. Yahut bu yaştaki vücudunu 
bt U?afaza etmiş bir genç kadın. Dal gi
İl' ~cecik bir boy. Çok uzun olması :1art 
~~il- Fakat çok ince. Kalçalar dar, gö
k~ Ufak. Bu genç kız veya kadın raglan 
b~;· dik yaka, kalçalarını geçmey~n ltı~~ 
bJ ceket, yalnız önünde ufacık bır plı:;ı 
~n dapdar bir etek içinde en güzel ha· 
t 1 bulur. Omuzları geniş olmadığı için 
llglan bo d ~ . . d'k 

)aka • ynu ince narin ol ~g~ ıçın 1 

tek • kalçaları ince olduğu ıçın kısacık 
tt et, bacakları fazla şişman olmadığı j
~ dar etek onun için bicilınis bir kaf -

dır. 

3 

2 - Gene genç fakat biraz daha top
luca bir kız veya kadın birinci gibi giyi
nemez. Onun omuzları düz, dar, ceketi 
halçalarını saracak şekilde uzunca, ete -
ği pli yerine parçalarlıl genişletilmiş ol-

malıdır· 
:Mutlak pli koymak istiyorsa eteğin an 

cak arkasına koymalıdır. Birinci, beli -
nin hizasında cebler de yaptırabilir. Fa
kat bu ikinciye hiç ceb koymamalı, ya 
hnt da pel~ düz, yarma cebler yaptırma
lıdır. Dik yaka yerine sivri, açık yakayı 
tercih etmelidir. Çünkü bu şekil yakaya 

incelik verir. 

3 - Omuzları geniş, göğsü şişman 
olan genç kız veya kadınlara büsbütü:ı. 
baska bir tarz lazımdır. Bunlara ceket e
tekten ziyade manto yaraşır. Bu. man.~o
nun üst kısmı çok sade olmalı, d.ık, bu -
yük bir yaka bütün süsünü teşkil etme-

1
.d' Geniş kollar, geniş omuzlar da bu 
ı ır. d l'li 
(silüet) için değildir. Onlar ~- ~ ı . .' par-
çalı, kuplu etekler çok hoş gorunur. El
biseleri.Rin en süslü tarafları etek kıs~ı 
olmalıdır. Geniş ve sıkı kemerler bu vu-

cudlere pek iyi gider. 
. 4 _Tam bunun aksi şekilde genç kız 
\.'eya kadın vücudlan: Yani dar omuzlu, 

ı·ş kalçalılar acaba nasıl giyinmeli? 
gen ·- . . . 
Bu türlü silüetleri guzelleştıren en ıyı 
vasıta elbisenin kuplandır. Geniş omuz.. 

1 
kabarık kollu bir elbise dar, düşük 

~~Uann kusurunu mükemmel gizler. Ge
nif reverler vücudun yukarı tarafına, 

muhtaç olduğu geni§liği temui eder. Yal 
nız önde, çok sıkı olmıyan bir sentür bel 
yerini güzelleştirir. Bu kemer hiç bir za
man arkaya geçirilmemelidir. 

5 - Gençliğini aşan, dolgun vücudlu 
bdmların büyük bir derdi vardır: Mo • 
dayı vücudıarına uyduramamak. Yanlış 
bir düşünce. Yalnız herkes gibi onlara da 
düşen bir iş vardır: Vücudlerine uyanı 
bulmak. Mesela: Bugünün modası böyle 
b:r kadına şu şekilde uydurulabilir. 

Etekten biraz daha kısa bir manto. 
Arkası yatık bir yaka. Düz kollar. Krua
ze göğüs (bu göğüsler bütün dolgun ka
dınlara en ıyi uyan şekildir.) Yan dikiş
ler daima biraz arkaya doğru. Bel yeri 
arkadaki penslerle meydana çıkarılır. 

İşte aşağı yukarı hemen bütün kadın 
vücudlerinin esas çizgileri ve onlara en 
fazla uyan elbise tarzları. Bunlar arasın-
dan kendi silüetinize uygun olanları seç

mt>k artık güç bir iş değil Yeter ki: Bir 
çok mütehassıs tetkiklerine dayanan bu 

neticelere yalnız bir defa değil her za • 
man ve her modada sadık kalınsın. Şık-

lığı parada arayanlar unutmamalıdır ki 
onun ana hatları bu çizgiler arasında • 

dır. Bu esaslar genç vücudu vaktinden 
evvel yaşlı görünmekten kurtanr. Genç
liğin bütün güzelliğini doya doya tatma-

ya imkan verir. Diğer taraftan da bir 
çoklarını zorla ince görünmek vaıy~ıı • 
IJndan kurtarır. 

Doğu mektubları : 

Erzurumda yaklaşan kış 
için hazırlıklar başladı 

Doğuda kışın manaıı çolı başhadır. Burada 
kış teşrlnisanlden mayııa lıadar devam eder 

Brzuru• h~ ilmet konağı 
Erzurum 19 (Husust) - Doğuda göze Hemen her ıf1n yeni bir sokak açıuyor 

Ç"rpan bir hususiyet var. Kı~ bazırlıt.ları dense yeridir. Şehrin ana yolu olan Cum
başladı. Buranın kışını İstanbullu, kat'iy· huriyet caddesi parke olarak hemen be
yen gözünün önüne getiremez. TeşriQi • men tamamen döşenmiştir. Vilayet kona
saniden mayısa kadar olan devir burada ğmın önünde asfalt tecrübeleri yapıl • 
bambaşka bir şeydir. Bütün senenin faa- maktadır. 
liyeti, eylUJ teşrinievvel aylarına "Jıkış- Sinanın eseri olan Lalapaşa camiinin, 
tmhyor. Pazarlar kalabalık. Her aile rei- etrafı bütün pürüzlerden açılmış ve ca -
si, kış için erzak tedarik ediyor. Bugün mi parkın içinde bırakılmıştır. 
batmanı yüz kuruş olan pirincin yann Selçukilerden kalma bir şaheser alan 
kilosu 50 kuruş oluyormuş. Hele odun, çifte minarelerin de etrafı temizlen -
o büyük bir mesele. Ufak bir kağni ara- miştir. On.sı da bir park haline kalbe -
bası dolusu şimdi beş lira, iki ay sonra dilecektir. 
bakalım ne olacak? Uzun zamandanberi hazırlanmakta o-
Sabahları saat beşten itibaren çarşıda lan Doğu gazetesi bir tek sayı neşrede -

sıralanan kağnı arabaları, şehre odun ~n- rek, faaliyetini halka göstermiş, ve ga
dirip duruyor. Kahvede, lokantada birin· :zetenin İstanbul gazetelerinden ayırt E· 

ci planda konuşulan mesele .mahrukat dilemiyecek kadar mükemmel olması Er
meselesidir Herkes yekdiğerine odun ve- zurumda vP. Doğuda çok müsbet bir te • 
ya kömür alıp alamadığını soruyor. sir uyan~ırmıştır. 

Orman kanununun tatbikat sahasına Doğu gazetesinin Cumhuriyet hayra • 
geçmesi doğuda bir takını müşküller do· mından itibaren müstemirren faaliyete 
ğurdu. Karadeniz sahasındaki ormanlık geçeceği de söylenmektedir. 
mıntakaların içine serpilen köyler halkı, Cumhuriyet bayramında Burçka ci .. 
şimdi dehşetli sıkıntı çekiyorlar. Zira, varında ve Karadenize yakın yerde olan 
ormanlardan ne yakacaklannı, ne e e bal- meşhur Kuvarzhan ve Molgor bakır o
talıklarını satıp yiyeceklerini temin e- caklannın resmi küşadı yapılacaktır. Bu 
debiliyorlar. Üstelik hayvanların da or- ocakların Ergani madenlerinden zengin 
manlara girmeleri menedilince, hayvan- t-lduğu ve memleketin maden istihsalinı:ie 
lar da aç kalmış oluyor. Ve müşkülat iki ~ühim bir rol oynıyacağı söylenmekte _ 

Mustafa Fuad -------
başlı oluyor. Bu gibi köylülerin hayatla - dır. 
rını temin ve idame etmek için hüku -
metin bit takım yeni tedbirler alması 
beklenmektedir. Karadeniz seferleri çoğ3ltılacak 

Kar basmadan inşaatın betonları don· D · 11 
durulmakta ve çatılar da kurulmakta • enızyo arı idaresi Karadeniz pos-
dır. Erzurumun bu yazı mühim bir fan- talarını tanzim için yeni bir program 

ha.zırlamıştır. Program yakında tatbı'k 
liyetle geçmiştir. Yeni yapılan binaların d ı mikdarı sekseni geçmiştir. Ve Erzurum e 

1 
_ecektir. Bartın hattına ehemmiyet 

hakikaten doğunun bir merkezi olacak verı~mek~edir. Bu hatta fazla vapur 
tahsıs edılecektir. 

ş~kilde hazırlanmaktadır. · 
G 

. b lhracat mevsimi oldugw undan ıs· kele-
rup ınşaatı .... aştan başa bir mahal-

lenin yük!l:elmesidir Şeb" be d lerde bekliyen ihracat eşyasını getir· 
• · ır gar o~ru mek ·ç· "ht" .. .1 b 

tevessü etmektedir. Bu kısımd H Ik ,. .: ~.n .~ ıyaca gore şı e işletilmesi 
k 

.. . . a a e\ 1 de duşunulmektedir. 
olordu, mufettişlik binalan, nümune ev- ;==============~ 

!eri, inhisarlar idaresinin binası ve evkaf r 
apartıman1arı yapılmaktadır. ''Ben bir tımarhane kaçkınıyıml 

Belediyenin mesaisi de yalnız filkra- '' 
d 

RöportaJ•unızı bugun·· 13 u""ncu·· 
nı eğil, ayni zamanda hayreti de mu-
cip olmaktadır. lll)'fada bulacaksınız. 



• Sayfa 

C EDE~ÖVAT:J 
Tiyatronun geçirdiği buhran 

Yarın için sahnede muzafferi yet, ihtimal daha az 
ince, fakat kalbimizi, dımağımızdan ziyade heyecan

landırabilecek bir san'ate doğru ilerliyecektir 
Yaan: Halid Fahri Ozanıoy 

-1-

Y enicami mahya kurdu. 
Uzaklardan okunurdu; 
Haydi durma yanıma gel; 
Ne olursun fındık kurdu. 

Çok yerim var gezilecek; 
Yürek yufka ezilecek; 
Bu ıevgim:z gizli kalıın, 
Ben korkarım ıezilecek •• 

<)ok isterim aza gelmem; 
Caz dururken saza gelmem; 
Artık yeter yaptıkların 
Ben pek fazla naza gelmem.. A ı k d ~ o ııı - Bay direktör, bu oyuncağı çocu- - s an avına çı ma ıgmıızı 

ğunuz için almıştım. * * söylesene! 

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

1ngı1iz tiyatrosunda bir sahne 

Teşhisi kuvvetli 
- Doktorunuzu ba

na tavsiye ediyorsu
nuz ama, teşhisi na
sıl? 

- Bak ona hiç di-

yecek yok, bir hasta-

Bizde Tanzımatın getirdiği edebi yeni- birçok kimseleri yavaş yavaş tiyatrodan ya, hastalığın miden
likler arasında tiyatronun da büyük bir soğutmağa başlamıştır. Pek nadir olarak den dedi mi, muhak
mevkii olduğu inkar edilemez. Ancak is- yiiksek bir teknik ve zeka sahibi müellif- kak o, mide hn.:ıtalı
tibdad rejiminin tazyiki ile çok geçmeden le!° alkışlanmakla beraber Bulvar tiyat- ğından ölür. 
tereddi eden bu san'atin, iklııci meşruti- ro!arının ziyadeleşmesi, hakiki san'ate 

O kadar da değil 
- Kazancının yii.Z' 

de onunu muhakka1' 

bir köşeye koyır:all' 
sın .. 

- İmkan yok. 

- Neye? 
- Benim kazBıl' 

cım o kadar bile d~ 
ğil! 

yrt tarihine kadar geçirdiği renksiz ve hizmetten 1jyade amansız bir balta in- ~ Yemiyorum 
manasız s:ıfha da unutulmamalıdır. De- dirmektedir. Öyle ya, maksad sadece gül- Dakikada Uç yüz - Doktorum ye-
mek ki asıl manasile modern tiyatro, biz- mf'k veya derin bir psikolojiye dayanmı-
de dünkü Darülbedayi ve bugünkü Şehir yan bir heyecanla müteessir olmak ise bu Doktor - Kalbiniz mek arasında içki iÇ' 

Tiyatrosu ıle başlamaktadır. Hakikaten i~i tiyatrodan daha kudretle, hem de bin- çok fena, dakikada üç memi yasak etti. 
bu müessese, aşağı yukarı bir çeyrek asra bir değişik dekor ve hakiki tabiat levha- yüz atıyor. _ Şimdi ne yapı• 
yaklaşan hayatında, arasıra uğradığı arı- ları içinde başaran sinemanın ne kaba- Hasta _ Kulağını- yorsun? 
zaJara ragw men, muhakkak ki tiyatro zev- ha ti vardır? Bunun içindir ki bugün bir _ Yemek arasında 

zı ceb saatimin tize- - Kullandığı ruj çok adi. 
kini maziden çok daha kuvvetle yapabil- çok tiyatrolarda muzaffer olan temaşa ı·çmiş olmamak için 

kil} · b .. h d ·1 " t · rine koydunuz dok- -Dudağına baktın da mı anladm? mi"tir. Bilhassa son on sene zarfında ge- şe • erı ıı assa vo vı ' revu, opcre gı- yemek yemiyorum. 
Y d B ı d t - Hayır, yanındaki eTkcğin yanağına baktım. rek mizansı>n, gerek dekorasyon itibarile bi hafü ve eğlenceli neviler ir. un ar a or. ~ 

~~~~w~~~~~~~d~~~wm~---------------------------~~~----d~--------- ~ 
dakarlıklar gözönündedir. Nitekim başta lemelerde daha komik bir eda aranmak- 1 Hoş sözler 1 Lokanta a .-Uüzel fıkralar _J 
Shakespeare olmak üzere, en yüksek klfı- tadır. Operetlerin musikisi de eskisine _ _ Lokantada yemek yiyordu, earsonu L_ 
sık eserler de takdire lfıyık bir muvaffa- n;sbetle hem daha çok, hem daha çeş!dli Değil mi ? çağırdı: Gölgesinde 
kiyetle ancak bu devre zarfında oynana- oJmazsa rağbet görememektedir. - Garson. S k b. .. d · . k d peşi 

Ya!:lı kadın söyledi: . ıca ır gun e ırı yarı a ının bilmiştir. Fakat neye yarar? Bütün bu İşte bütün bu zevk düşüklüğüne karşı ~ - Emrediniz bayım.. sıra yu .. rüyordum. İri yan kadın arkasın• 
- Resim sergisinde benim portreını 

emeklere ve hele iki senedir fiatlar sine- hakiki bir mücadele açılmak lazım gel- - Ben yemek yerken kapıdan bana baktı, beni gördü: 
m.:ı ffatlarından da aşağıya düşürüldüğü diği bir zamanda ne yazık ki bu işlerle tcşhi~~:ı~~:· sonbahar yazılı idi değil mi bakan kızlar kimdir? _ Peşim sıra neye geliyorsunuz. 
hnlde tiyatroya karşı halkın mühim bir alakadar o!anlar en az silahlı bir halde _ Söyliyeyim bay, yanımızda bir Dedi. Cevab verdim: 
kısmındaki alfikasızlık hazan inspna yeis bt•lunuyorlar. Bu suretle basit, kolay te- b:ı.yan! mekteb var. Yemek derslerini bizim lo- _ Şey bayan affediniz, güneşe hiç ıs-
verici bir mahiyet alıyor. maşa nevilerinin ağır basışına karşı ayni '1ıNW kantada yaptılar. Şimdi siz onların pi- hammülüm yoktur. Ancak gölgenize Sl" 

Bunda sinemanın rekabeti mühim b!r sıklette bir kuvvet ortaya sürülememesi Nikbinler şirdikleri yemeği yiyorsunuz. Yemek ğınıp yürüyebiliyorum da ... 
rol oynamakla beraber yalnız sinemayı dıinkü adi melodramı bile bugün birçcık kabını nasıl kaldırıp yere atacağınızı ~ 
d ·ıh d ç·· k.. ı· t on n t' ı · k ki b. - Bu kadının bende gözü var. a ı am <' emeyiz. un u ıya r u ıvatro ara baş tacı ettırece acı ı ır görmek istiyorlar da .. 
geçirdiği buhran yalnız bizim memleke- vııziyet yaratmıştır. Hele muntazam ti- - Nereden anladın? 
timizde değil, tek sahne zatından kurtu- yntroların ekonomik vaziyetleri büsbü- - Hep bana bakıyor. 
lusu asırlarla hesab edilebilen en yüksek tün fenalnşmıştu. Komedi dramatik ti- - Asıl bende gözü var. 
tiyatro cereyanlı memleketlerde de bir yatroları ise hemen hemen ortadan kalk- - Sen nereden anladın? 
san'at ıztırabı halinde ortaya çıkmış ve mış gibidir. Hatta Fransada harbden son- - Bana hiç bakmadı .. 
bilhassa Büyük Hnrbdenberi bu <lerde raki avant garde tiyatroların verdikleri 
çare aranmağa başlanmıştır. Demek ki ümid bile sönmeğe başlamıştır. Çünkü 
tıyatronun geçirdiği buhran bugün aşa- bilhassa onlar sefalet içindedirler, para 
tI yukarı san'atte bir dünya buhranı ôa- dndi ile kıvranıp duruyorlar. Masraflar 
v:ısıdır. İşte bu tetkikimizde bilhassa bu (!ittikçe çoğalıyor, vergilerse o nisbette 

- ????? 
- Bakarsa birdenbire bayılacağından, 

herkesin işi anlıyacağından korkar 

Hazımsızlık meseleyi kurcalıyacağız. artıyor. Hasılı anlaşılıyor ki, bu şartlar 

* içinde tam manasiie edebi bir tiyatro, _ Siz ahçı idiniz değil mi? 
Önce ,şur.u söyliyeyim ki Avrupada elli F~ansa gibi bu işin vaktile en incesıni _ Evet bayan. 

' sene evvel tiyatro bütün kuv\fetile ha- Y!lpmış olan ve bugünkü buhrana rağmen _ Bundan evvel oturduğunuz yerde 
kimdi. O dereceye kadar ki, yüksek ti- haia can çekişmelerile yapmağa çabalı- sizden memnunlar mıydı? 
yatrosu olan herhangi bir memlekette )'an bir diyarda bile artık yaşıyamaz ha- _ Memnunlardı bayan. tam altı ay 
mühim bir eserin hazırlandığı aylar zar- le gelmiştir. kaldım. 
fında hemen bütün Avrupa, umumi pro- Şimdiye kadar meselenin en fazla cko- _ Neye çıktınız. 
valara az çok derin bir alaka ile bağlana- nomik. ceplH'sinden muhakeme yu··ruttük. Öla··1 d - u er e .. 
biliyordu. Heyhat ki bu alaka bugün eski F~kat psikolojik cephe daha mühimdir. _ Hastalıkları ne idi? 
hararetini kaybetmiştir denebilir. Burada bilhassa durmak ve düşünmek _ Hazımsızlık! 

Sonra şunu düşünelim: Herhangi b:r lazım geliyor, ta ki tiyatronun bütün 
memlekette tiyatronun yaşayıp ilerliye- dünyada geçirdiği buhran daha esaslıca 
oi1mesi için üç grup insanların elbirliği anlaŞJlabilsin! 
ıJP çalışması, bir kcJimede tam bir an!aş- Muhakkak ki bugün insan san'ati, ze
na ile birleşmesi lazımdır. Bunlar da, dl- ka ve hassasiyetin iki kutbu arasında sal
:ektörler, müellifler ve mümessillerdir. Ianıyor. Bir iki nesil hulya, tasavvuf ve 
Zahire bakılırsa bugün de ayni birleşme ş!irle gıdalanmışsa onlardan sonra yeni 
\•ardır, fakat bunların birbirlerine karşı gelenler babalarının taptıkları şeyleri 
eski itimadları kalmamıştır, çünkü b :r- yakıyorlar ve hakikate, vesikaya, tahlile 
birlc>rine külah giydirmekle meşguldür- doğru yür!iyorlar. İşte büyük harbden 
ler. Direktör yalnız tiyatrosunun mad<li evvel Antoin'in Theatre Libre'i, roman
r:ıenfaatini gütmekte, müellif ise eserinm tik tiyatronun temayüllerine, gayelerine 
böyle maddi endişeler karşısında çok ke- V" çok geçmeden Dumas fils'in fikri te
re baltalandığını ve kendisince tanınmaz m'3~nsına karşı - pek tabii olarak müba
hale geldiğmi haykırmaktadır. Artistlere H'tğah bir surette - böyle bir aksülamel 
gE>lince, ellerindeki metinden ziyade ken- y.10mıştır. Bugün ise vaziyet tamamıle 
di düşünce ve ideallerine göre hareket değişmiştir. Zaten natüralist tecrübenin 

C:diyorlar. Neticede hiçbiri tam manasile 
ötekinden memnun görünmüyor. 

Daha ne yapabilirdim 
_ Karım yemek pişirmekten 

hiç hoşlanmıyor. 
- Onu evvelden düşünüp ye

mek pişirmekten hoşlanan bir 
kadınla evlenseydin. 

- Daha ne yapabilirdim. Ka
rım, eskiden evimde ahçılık e
den kadındır. 

Merak etmeyin 
Sinema sahibi, sinemasına bir t 

intizam memuru alıyordu, bir 
sual sordu: 

- Meseli sinemada yangın 

çıksa ne yaparsınız? 
Güldü: 

- Affe<Utrsiniz, garaj buran değil, 

bitişiğimfzdir. 

Sadakat 
Bir kadından bahsediyorlardı: 
- Sevgisine çok sadıktır! 
Dediler, biri ilave etti: 
- Evet hakkınız var, sevgisine çok ııı" 

dıktır. Fakat sevgilisine değil, çünkü gilıl 
aşırı sevgih değiştirir. 

~ 

Akıllı köpek 
- Benim köpeğim çok akıllıdır, her s3" 

bah ona bir frank veririm, gider hall8 

tntün alır getirir. 
- Yanlışın var. Her sabah k(ipeğıfle 

bir frank veriyorsun, tütün aldırmıYS 
gcnderiyorsun ama, benim köpeğim se
ninkini kandırmış. Sabahleyin yolulltJ 
kesiyor. Ondan bir frangı alıyor, yer!P8 

yanın frank veriyor. Köpek te bir fran1<" 
lık diye yarım franklık tütün alıp san8 

gf:'tiriyor. 

Müdafaa 
Avukat müekkilini gördü: 
- Dündenberi hep muhal<t" 

mede seni müdafaa için ne sôY" 
lemek lazım geldiğini düşünil" 
yorum. 

Müekkili güldü: 
- Düşündüğün şeye bak, bıl 

ol" da iş mi? cO öldürmedi, ben 
dürdünt> dersin olur biter. 

O zaman 
Köylü, şehirliye sordu: 
- Tramvay hattına basarsaı11ı 

cereyan beni vurur mu? 
Şehirli cevab verdi: ıl 

Sonra bugünkü tiyatrod~ adi muhar
rirlerin çokluğu zevk ve kültür sahibi 

if:asından sonra bunun başka türlü ol
m:u;ına imkan var mıydı? Hani nerede o, 
h<ikikati olduğu gibi göstermek iddilsile 

(Devamı 11 inci sayfada) 
- Merak etmeyin patron ben 

kendimi kurtarmasını bilirim. 
...- Çok usta bir aşçı .. Bir tek kap yemek pi§iriyM, listeye 
ayrı ayn on beı yemek ilmi yazıyor. 

- Vurmaz ama, sakın elini 
O." kaldırıp yukarıdaki tele dokU 

mayın; o zaman vurur. 



O............ IOW P.OBl'A ......._._~~~~~;;;======"---------~----ıımıl!'ll .................. ----------...;..~"-·..;...;.;~;...~~#~*ııı=r=~t=-ı~-----------------=============::!~.~~,:::9: 

•·.···· .... . . . . . . . . 
' 
.•... ·.· .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ·:·:·:·: .... . . . . ·-·-·. 

Sinema cennetinde 
4 yeni dedikodu 

Robert Taylor, Barb~;;; Stanwick ile evlenecek nıi, 
Boksa evlenmiyecek mi? Yeni parlıyan bir sinema yıldızı 
d liollywood (Hususi .muhabirimiz- nasile bir model ittihaz etmektedirler. 
den! - Bugün de size bol bol Hollywood Tabiatile birçok sinema yıldızlan, cia
b~ıkodul"."ında?. ~ahsedeceğim. Elyevm ha şimdiden kendisini kıskanmağa 

rada dort muhım dedikodu dolaş- başlamışlar ve aleyhinde türlü türlü 
tı'ıaktadır. dedikodul:ır çıkarmağa koyulmuşlardır. 

1 
1 - Dünyanın en yakışıklı erkeği o- Bunların bir kısmı Patrick'in ağzı-

i~ Robcrt T:ıylor, Barbara Stanwıck nm ?o~ b~yü.k oldu~unu, ~ir. kısmı da 
evlenc>cek mi, cvlcnmiyccek ıni'! ı ellerının çırkın oldugunu ıddıa etmek-

G llobert Tnyloı 'un nıensub olduğu M. tedfrlcr. .. .. 
r · M. kumpanyam, hcrgün bu suali so- 3 - Dunyanın en guzel kadını diye 
nn binlerce mektub almsktadır. Diin- illin edılen Dorothy Lamour da günün 
rarıın her tarafındaki Taylor hayran- dedikodu kahramanları içindedir. Bir 
«rı, bu delikanlının hususi )

1
nvatilc çok yıldızıar, kendisinin hiç te bu vas-

~ok k J ı · k 1 d ~ ·ı · ·· l . Ya ından atak:ıdar olmaktadırlar. f::ı ayı o m~ .'g.ını ı erı surmektedir-
k'fın gitg'de karışbğını sezen M. G. M. Jer. iliz kendısının sadece mayolu bir 
Unıpanyası. bunun üzerine bir bcvan- resmini koyduk. Bu iddialarında haklı 

tının " d kl · t · · b., c neşretmiş ve kıyıneUi yıldızı .Ro- olup olm• ı a;ını sız _ayın edın. 
~,'.' ~aylor'un evlenmeğe niyeti olma- 4 - So, dedıkodu GırWer yani fi~il· 
., gı gıbi henüz hiçbir kadına lişık ta ol· ron oyuncu kızlar hakkındadır. içlen•· 
k adığını resmen ntın etmeğc mecbur de yarının yddızlan bulunan bu kıdar 
almıştır Bu suretl b .. 1 geccnlerd~ fılm kumpanyalarına kar~ı 

~ıld · e u genç ve guze ğ k . 1 d ızın h"'yranlar b' . - 'd , ') bir grev vapma a arar vermış erse e 
" ... ına ır nevı umı \· • ~onulrnuş oluyor. bilahare , aralarında . anla~ama~ı~ları 

Maamafih b • b ğ irin bun"an vazgeçmışlerdır. Fıguran 
'l' u rcsmı eyanata ra ıncn , . . .. ·ıd· aylor'un esra . b k k kızlar kendılerıne çok az ucret verı ı· 
kuvvctıı· bı' r rhe~gız. al ışlıB vbe ~o nı'ndc~ sikavct etmektedirler. Bunların 
~ şa sıyeti o an ar :ıra vn .., -ı; • asık olduğun . 

1 
. d ; idd ialarına göre müzikli ve danslı film· 

Olduğu gibi hu t~e~ı.n e tı:mın k~ e~ e~ Jer her nevi iilmlerden daha fazla kar 
gizlice cvle,nma· a 1

1
d1 kglencın çob· an. cd·~ı ge;irdiği halde ve bu nevi filmler bil-

'v ış o u arı ve u ız ı- . . . acı rnuk.ıvel 
1 

. "b' ._,. t t hass:ı scslı sınemsnın ıcadından sonra 
u larını idd' d 

1 
b'l kt ır çok buyuk mahrcçler bulduğu halde t k c crı mucı ınce gu . .ıı u - .. .. 

,.... ıa e en er ı e ço t · ·· ı · rUflkü Robert T 
1 

. .
1 

,.,
1
,,n hunların ücretleri kat'iyen yukse tıl-

ll'ıuka . ay or sınema ı e .. " .. . ~ velesınde muayyen bir muddet memıştir . .,.•tında cvlenmiyeceğini taabhüd e~ Bu dört dedikodudan maada Holly· ı2ş bulunmaktadır. wood'u işgal eden başlıca mesele, büyük 
Amerika fi1m kumpanyaları tarafında:ı 

1'ick ~ ~ollywood semasında Gail Pat- fl?lg ... je edılerek buraya celbedilen Fran-
:ı-. ısrnınde yeni bir yıldız bclirmiştır. D · .ı-aram . sız film yıldızlarından Danielle arrıeux 
gen ount kumpanyE.rının bu yem ile Anna Delladır. Kıskanç bir gözle bü
€Ör~ ve güzel yıldızı, iddia edildiğine Hin harerctleri bir nevi nezaret :ıltına 
rı· . az zaman zarfında bütün rakil:>le-·'• gölgede bırakacakbr. >lınaıı bu yıldı:Iar hakkında serdedilen 

G mütaleah:- birbirini tutmamaktadır. Di-

&e Uzel olduğu kadar fevkalfıde bir [;er taraftan Marlene Dietrich, Charles 
\lı s malik olan Gail Patrick, Holly- Boyer ve Simone Siınon'dan sonra ıki 
tı:~~ı·un ~ütün güzellik ölçülerini ,.e Avrupalı yıldızın daha Hollywood'a gel-

u kılerıni altü:;t etmiştir. rrıesi Am<'rikah .vıldızları hiçte memnun 
bilh rıck hiç makyaj yapmamakta ve C'tmemiştır. Avrupalı yıldızların gittikçe Pat · 
ı,d assa kaşlarını kat'iyyen yolmamak· çoğalması bunlar tarafından endişe ile 

rı dır. Bu suretle tabii kaş modasını ye- •:lkib edilmektedir. 
ı en 'h ---·------------: 'n 

1 
ı ya etmiştir. Bundan baska I ıuf arını da ne boyamakta, ne de lül< R E S M L ER 

Yukarıda solda Gain Patrick, sağ· 
da Robert Taylor ile Barbara Stan· 
wick, ortada Dorothy Lamour ve a
şağıda üç Amerikalı figüran kız. 

~ ek kıvırmaktadır. Olduğu gibi bırak-
a tadır. 

lh. Birçok güzellik mütehassısları, tak
liİ kirpi!c takmaktan başka asla sün'i

t kaçrnıyan bu yeni yıldızı, tam ma-
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EFAL 

Başı çok ağnyorda. 

ona SEF ALIN ~ tani· 
ye ettiler. 

Dedıal aldı. 

Bakmız, fİmdi e 

kadar nq'elidir. 

• 
1 N 

S E FA L 1 N bat ve dl 
nezleyi derhal geçirir. 

ağrlları, grip ve 
Mideyi bozmaz. 

Eczanelerden ısrarla isteyiniz. 
· .. )'..it:. . ~~ ... ~ . •' , ·.. .. ,. - . : . .. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler satınalma 
Komisyonu Riyasetinden: 

Trahom Mücadele Hastanesi ve Disp:ı nserlerine lazım olan 69 kalem ecza açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 17/11/937 Çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve 
İçtur.ai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat : 2448 liradır. 

60 ~~ 3 - Muvakkat garanti: 183 lira kuruştur. .ı 

4 - İstekliler şartname ve listeyi he rgün Korrıfayonda görebilirler. 
5 İstekliler cari seneye aid Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 

yazı lı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka makbuzu 
ile birlikte belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. c7418, 

-------------------------------, 

P A T 1 
Ba ar memelerinin A N T 1 v 1 R U S De tedavisi 
İç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü 
iltihaplarında, cerahatlenmiJ fistüllerde, kanayan basur me-
melerinin tedavisinde daima muvaffa kiyetle ifayı temin eder. 

1 Emr k ve Eytam Bankası Hini rı 1 ----------------: 
Esas No. Yeri No. su Nev'i 

Depozitosu 
T. L. 

409 İstanbul Büyük çarşı Kalpakçılar 102 Dükkan 57. 
72 Üs~Jdar Valde Bağı 33: 35/1 Arazi, ahır, .samanlık 27.-
Yukarıda adresleri yazılı gayri menkuller 1-3 sene müddetle açık arttırma 

usulile kiraya verilecektir. 

İhnle 21/11/937 Cumartesi günü saat ondadır. İsteklilerin bildirilen gün ve 
saatte şubemize g~lmeleri. (718) 

C üSHiL Şekeri 
Tesiri kat'i içimi kolay 

en iyi müshil tekeridir. 
Bilümum eczanelerde bulunur. Posta kutusu 1255 

Istanbul inhisarlar Paşmüdürlüğünden: 
Hükmü ikinciteşrin sonunda bitecek 0lan müskırat satıcılarının ruhsat tes

kerelerinin yenileme muamelesine 15/11/937 gününde başlanarak 10/12/937 cu
ma akşamına kadar devam edecektir. Ruhsat tezkerelerini tecdit etmek is-

t eyen satıcıların tayin olunan günlerde eski tezkerelerile Kabataştaki inhisar
lar İstanbul Başmüdürlüğüne müracaat etmeleri ve 10/12/937 tarihinden sonra 
tezkerelerini yenilemiyerek içki satanlar hakkında kanuni takibat v:mı~ı 
ilan olunur. c7425, 

SOM POSt'K 

Dr. HAF iZ CEM Al 
(Lokman Hekim) 

DahW1• mütebauw: Pazardan maada 
lıergiln <2 - e> D1vanyolu numara !Of. " te
lefonu 12398 • ııw 

İkindtepia il 

Vay efendim naıılsınız? 1· 

zl çoktan beri göremedim t 
~eır ez meşgulum. Apar· 

tıman değiştiriyorum ; HA· 

VAGAZlbanyo aletl otan bir 

aparbman buldum. Hemen 

l•tınırorum.-

-MAVAC.A'l.I 
SDFBENI 

101 istiklal Caddesi-izahat-veresiye saliş 

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

·-----l __ l_n_h_is_a_rl_a_r_U_. Müdürlü~ünden: 
Malın cinsi Miktarı Bulunduğu yer 

I - Hurda inşaat malzemesi Toptaşı bakım evi 
II - Sandık imalatından çıkan ince 500 Çuval Cibali tütün fabrikası 

talaş. 

III - Boş benzin tenekesi. 325 Adet Cibali nakliyat şubesinde 
iV - HurdR demirbaş efYa. 23 Kalem Üsküdar depolar grupunda 
V - Salıncaklı çocuk karyolası. 10 Adet Cibalı çocuk yuvasında 

VI - Tahta fıçı hurda. 35 > Likör fabrikasında 
VII - Küp su için 166 > Mecidiyeköy 

Yukarıda cins ve miktan yazılı mallar 25/XI/937 tarihine rastlıyan Perşem
be günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin mallan hiznlannda yazılı 
mahallerde her gün görebilecekleri ve pazarlık için de tayin olunan gün ve 
saatte % 15 teminat paralarile birlikte Kabataşda levazım ve mübayaat şube
si müdürlüğündeki satış komisyonuna gelmeleri ilan olunur. c7636> 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve eksiltme Komisyonundan: 

- Muayene ve tedavi evleri için cerrahi ve doğum aletlerinden müteşekkil 20 
Tros takımı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 17/11/937 Çarşamba günü saat 15,30 da Cağaloğlunda Sıhhat ve 
!çtimal Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaklı.r. 

2 - Muhammen fiat: Bir Tros takımı j~in: 290 liradır. 

3 - Muvakkat garanti: 435 liradır. 
4 - İstekliler prtname ve listeyi he rıiin Komisyonda görebilirler. 
5 - İstekliler cari seneye aid Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 

yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu
nu havi zarflarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. c7419• 

Mutlaka okuyunuz 1 4mll----.. 
Kuştüyü Fabrikasından: 
1stıınbulda Çnkmakçılarda Ömer Bali oğlu KuştüyQ fabrikasında ktş 

mevsiminin yaklaşması dolayısile müşterilerinin sıcak, yumuşak ve her 
zaman rahat kuştüyü yatık, yastıkta yatmaları için fiatlannda mühim 
tenzua.t yapmışbr. Mükemmel bir kuştnyn yastık yüzile beraber (l)liraya, fazla 
miktarda alanlara tenzllti yapılır. Uzun ve soğuk kış gecelerinde şilte ve yor-

ganlar ve yastıklanmı:ı gUzel ve rahat uyku temin eder. Tel: 23027 
----~~----'!~--~~~~--~~~~~~~~~~~~~-----

Cide Belediyesinden : 
ı - Cide kasabasının elektrik tesisatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulup 

t:ılip çıkmadığından bir ay içinde pazarlıkla ihale edileçektir. 
2 - Bu işin muhammen bedeli cl7752ıı lira cl5, kuruştur. 
3 - Müddet 12 Teşrinievvel tarihindı:!n ba§lıyarak 12 Teşrinisani 937 tarihinde 

hitam bulacaktır. 
4 - Pazıırlıkla bu işe girecekler ya nak!t veya banka mektubu olmak üıere 

cl33h lira teminatı muvali.ate vermekle beraber Nafia VekAletince musaddak 
ehliyet vesikalannı encümene ibraz e~eğe mecburdurlar. 

5 - Bu İf1e aid prtname p roje ve aair evrak Belediye encümenindedir. 
c736 • 
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Tiyatronun geçirdiği buhran 

h.Qltür işleri: 

19 50 
20.11 

6.25 

7.10 

6.15 

6.45 
7.20 

7.00 
7.30 

Şehir işleri A Mecidiyeköy - Eminönü 6.'5 

Konaervatuar binası sahaa l 1 Eminönü - Mecidlyeköy 7.20 

'1.20 

SOM POST.I 

2400 

24.40 

23.20 
24.05 

7.00 

20.00 
19.30 

19.30 
20.05 

18.30 
19.00 

20.20 
ISTIK&AZLA& 

7.52 20.52 
iatimlak edildi ~ Tab1ın - Beyuıt 

18 Beyazıt - Tatsım Af'Lı ~ 
Şehzadebaşı tarafında yapılacak -·~ - 1 --•.. 

1 

6.15 23.10 

'1.00 23.55 

k sah da 
19 

Kurtultlf - Beyazıt & -• _.... _... OO.OG Ol>.00 

2
°nservatuar binası yerindeki a • • ı ftdeU 15.25 15.375 
3 ev istimlak edilmiştir. Dört ev sahi- _ Beyazıt - KurtulUf • • D ftdeiı uo.oa tt.00 

bi belediye ile pazarlığa yanaşmadığın- A ...... (depo> Eminönü 6.05 '1.05 ı----T-A_B_V-=-1-:--L-A_T ___ _. 
dan bunlar hakkında istimlak kanunu Eminönü - Kurtultlf 8.35 19.35 l-------ı-;--.------I 
tatbik edilmek üzere muameleye baş· 19 Kurtuluş - Emlnönil 7.05 20.05

1 
A.-llı ~µ.aı, 

1annu -.:.------~ ..... ------ A,D'do'D 1 pe. OD.\IO Cıü.W 
ştır. -:::: Bebek - Eminönü. 8.30 23.20.

1 
, 1 Y&dell 110.00 00.1.11 

Valinin tetkikleri ~ D ~ l2 Eminönü - Bebek 1.40 24.00
1 

• pe. 00:.~ tJ.00 

.. Vali ve belediye reisi Muhittin üs- ~ Bebek - Bet1ktaf - 24.40! • D .._ oo.oo •u.co tij d k ~ AA&do&D mil. P"1D O.ı.OJ IO.OJ 
n ağ dün sular idaresine gider7 ıh 0_.nı..öy - Aksaray 8.30 20.30 1 1-------;;--;ı;;-;-~-:-=-----I leırk I ,, ,..,.... P AB A L A a 

t çeşme suyu kamilen kesilince s- ~ ~3 AJtsaraY _ Ortaköy 7.15 21.15 ı-------ı,r:------1 
~bul cihetinde yeniden açılacak unıu4 

.., 

1 Alış Satış 
rn1 çeşmelerin adedleri ve yerleri etra- ~ :eeşlktaf - Fatih 

7
·
00 

20.20 , ı Tllrt altım ıası 1082. 

~~~~~~.~ .. ~~-~.~:ı::: ..... - ! ~4 ~:~:~. ~::ı :~: :~::: 1 
1 ~.'. ~ _a 265. 266. __, - ---r 

Doktor < l :3 32 Sirkeci - Toptapı 6.50 23.50 Tokat Saib Babk Mahkemesinden: 

[b "'I g L..---.~--:=::::-·--A,~";;'~ Tokat hazlnei m&liyesl tarafından ölü he-rahim Zati Ogiı :: Yedik:ule - Sirkeci sab memuru Basan Fehmi kansı Nurlfe ·-

B l 1 
ıh 33 strlı.ecl - yedJ.k;ule leyhlne açılan alacak davaaından dolayı ıc.. 

6.15 23.15 

6.46 23.45 
eledlye karşısında, Piyerlot ...ı 

~
2 E .. ' ..... ekapı _ Bir'"-' ra kılınan muhakemesinde müddeaaleyh na-

caddesinde 21 numarada herglln - UM-.. ~ __ , d etıyenin bil• u.l 37 Sirkeci - Edirnet.apı mına y-.. an av .. tebllt iade kı-
ö~leden sonra hastalarını kah I ıındıtı görülmetıe hukuk uaulö muhakeme-

6.10 23.10
1 

6.40 23.40 

.. ____ _. eder. <~----.. ,. ~ lerl tanununun 141 inci maddeal muclbtnce ... -=====:.... __ ..:====-_:_----:------------ ilanen tebligat lfuına ve muhakemenin 

l 
3/ 1/938 tarlblne tallklne mahkemece karar 

Istanbul Onlversltes verllmif oldutundan ye'lml mezkürda Tok.at 

d 
sulh hukuk mahkemesinde blzsat ft7& usu-

R ktKrJftMln eD: ıüne '8rlltan bll...etlle labatı ricuc1 etmesi, e u e ...... . . at.sı halde mubakemenın gıyabında :raıwa-
. . . ~ . tü .. de iki asistanlık açıktır. İsteklilerın catı 111.n oıunur. 

nniversite Radyoloji ve Bıofizik Ens.ı c;un,7623> İfbu lllnm bir sureti mahkeme aıonuna 
'l'ıb Fakültesi Dekanlığına baş vurına ...... la-_::rı::._. --------------• asıımakıa Uln edllml§tlr. -

lıtanbul Eelediyesi llinları 
d dolavı baciJ: altına alınan Doç mar

Vesai ti nakliye resminden olan. b~rcun ;; Demtrkapıda 12 numaralı Setrakin 
kalı 2374 numaralı taksi otomobili Sırkecı ile satılacağı ilin olunur. 
garajında 17/11/937 günü saat 11 de açık aı·ttırma (B.) (7644) 
....... ______________________ __ 

Gümrük Muhafaz:a Genel ~omutanhfı Istanbul 
alma Komısyonundan 

Sabo nr bayrağın müteahhit nam ve hesabına 
1 - Muhtelif büyüklükte 300 tane m kı ksiltmesi yapılacaktır. Tasınlanmış 

1 ·· ·· saat 15 de açı e 
8/11/1937 perşembe ~nu . atı 83 liradır. 
değeri 1104 liradır ve ılk temın .. . komisyondadır. Görülebilir. 

2 - Şartname, evsaf ve şal~ numune~lk teminat makbuzlarile gün ve aaa-
k • vesikaları ve ı "'423) 

3 - isteklilerin a~unı .. .. ~ .. d ki komisyona gelmeleri. '' 
....._ _ ___.~· lJ.111.LRJ:uat.a..e • alat GümI'UğUD e 

Den izyolları 
iŞLETMESi 

Ae ı•~• ~ lelprtl» ... 
Tel. 42312 • Sirkeci Mihlrdanade 

e-Tel.22740 ·---· MERSiN CUMA POSTASI 
Şimdiye kadar 1stanbuldan Per

şembe gij.nleri saat 10 da kalkan Mer
sin ikinci postaları 12 İkincişetrin
den itibaren İstanbuldan Cuma gün
leri saat 10 da kalkarak gidiş ve d~ 
nüşte ayni programı bir gün farkla 
yapacaklardır. c7614> 

.,.,. '' 

EN HOŞ VE TAZE MEYV.ALA· 
RIN USARELERINDEN lSTlHSA. ~ 

EDiLMiŞ TABii BiR MEYVA Tl r~ 

ZUDUR. Emıalıiz bir fen harika51 

olduğundan tamamen taklid edile. 

bilmesi mümkün değildir. Hazıır.· 

arzbğı, mide yanmalarını, ektilikle

rini ve muannid inkıhazları giderir. 

Aiız kokusunu izale eder. Umumi 

hayatın intizamıızlıklarını en emin 

surette ıılab ve inıana hayat ve 

canlılık bahteder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU • ISTANBUL 

GeJve icra memurluğundan 
Bilecik hazinei maliyesine malftmülm; kdar mebaliğe borçlu Geyvenin Ericelt 

köyünden Ali oğlu Hakkının işbu borcundan dolayı ipotekli: 
l - Ericek mevkiinde: 
Şarkan borçlu Hakkı, şimalen Abdullah, garban Osman ve cenuben Hasan tar• 

laJarile mahdud bir kıt'ada 1838 metre murabbaı bahçe yerinin. 

2 - Eski yayla mevkilnde: 
Şarkan yol, garban Çakır oğlu Ahmed, şimalen Dere ve cenuben Veled oğlu 

Abdullah mahdumu Rıza ve tarlalariyle mahdud bir kıt'ada 919 metre murabbaı 
tarlanın. 

3 - Karcı yeri mevkiinde: 
Şarkan Kara Sakal oğlu Hasan, g:ırban Ahmed Çavuş, şimalen İmam oğlu Meh· 

med ve cenuben dereyi fasleden Bayram oğlu Ali Osman ve Sakallı oğlu Abdul
lah tarlalariyle mahdud bir kıt'ada 919 metre murabbaı tarlanın. 

4 - Eğri Kızılcık mevkilnde: 
Şarkan Memiş oğlu Hasan, §imalen Kara Sakal oğlu Bekir ve Raşid ve cenu-

ben ve gar ban dere ile mahdud bir kıt'a da 1378 metre murabbaı tarlanın. 
5 - Torucak mevkiinde: 
Şarkan İmam oğlu Mehmed, şimalen Çakır oğlu Meh.ıned veresesi, garban de

re ve cenuben Kara Bakkal oğlu Raşid tarlalarile mahdud bir kıt'ada 919 metre 
murabbaı tarlanın. 

6 - Ahlat mevkiinde: 
Şarkan Çakır oğlu Ahmed, pmalen dere, garban Kara Bakkal oğlu Hasan ve

resesi ve cenuben Yusuf oğlu tarlalarile mahdud bir kıt'ada 919 metre murabbaı 
tarlanın. 

1 - Armud mevkünde: 
Şarkan Bayram oğlu Ali Osman, §imalen Ali Molla oğlu Mustafa, garban Ce

bel ve cenuben Sakallı oğlu Abdullah ta rlalarile mahdud bir kıt'ada 7352 nıetr!_ 

murabbaı ıarıanın. 

8 - ÇaJra11ık köprü mevkii: 
Dört tarafı Cebel ile mahdud bir kıt'adıı 919 metre murabbaı tarlanın. 
9 - Kara Kiraz mevkii: 
Şarkan Cebel, şimalen Memiş oğlu Hasan, garban Hasan oğlu Hüseyin ve ce-

nuben İsmail oğlu Hasan tarlalarile mahdud bir kıt'ada 2757 metre murabb~ 

tarlanın. 

10 - Alan mevkiinde: 
Şarkan Çavdar oğlu İsmaiJ, fimalen Kıyıkbaş oğlu İsmail ve İbrahim, garban 

Kara Bakkal oğullan Bekir ve Rapd ve cenuben Sakallı oğlu tarlalarile mahdud 
bir kıt'ada 919 metre murabbaı tarlanın • 

11 - Alan mevki.inde: 
Şarkan Veled oğlu Mebmed, fi1D3len Çavdar oğlu Ismail, garban Memiş oğlu 

Mustafa ve cenuben Çakır oğlu Mehmed mahdumu Sadık tarlalarile mahdud bir 

kıt'ııda 919 metre murabbaı tarlarun. 
12 - Kara oğlanlar mevkii: 
Şarkan Cebel, §imal.en Bayram oğlu Ali Osman kızları, garban Cebel ve ce

nuben Kara Sakal mahdumu Hasan mahdumu Bekir ve Raşid tarlalarile m:ıhdud 
bir kıt'ada 1838 metre murabbaı tarlanın. 

13 - Kara Kiraz mevkiinde: 
Şarkan Hüseyin tarlası, §imaleiı ve ga rban Cebel ile mahdud bir kıt' ada 919 

metre murabbaı tarlanın. 
14 - Mı:?zarlık mevkiinde: 
Şarkan dere, şimalen Çavdar oğlu İs mail, garbaıı mer'a ve cenuben yol ile 

mahdud bir kıt'ada 1838 metre murabbaı tarlanın. 
15 - Köy civan mevkünde: 
Şarkan Çavdar oğlu İsmail ve Hatip oğlu Hakkı tarlala!'l, garban tarikiim, şi

malen Kara Bakkal oğlu Hasan ve Ali Molla oğlu Mustafa ve cenuben Bayram 
otlu Ali Osman ve Veled oğlu Abdullah tarlalarile mahdud 12866 metre murab
ba1 tarlanın. 
Açık artırma usulile ve peşin para ile satılmasına ve paraya çevrilmesin~ ve 

ilk artırmanın 15/12/937 Çarşamba günü saat H de başlanarak 16 da yapılnıasmı 
ve bu artırmada 2280 sayılı kanunun tarifi datresinde üç ehlivukuf tarafların• 
dan şartnamede görüldüğü veçhile muhammen kıymetlerin % 75 şini bulmadılJ 
takdirde en çok artıranların taahhütleri ~ki kalmak şartile ikinci artırmanın 
30/12/937 Perşembe günü saat 14 de baş lıyarak 16 da icrasına ve artırma şart-
namesi de herkes tarafından görülebilmek üzere 4/12/937 Cumartesi günü icra 
divanhanesine talikine karar verilmiştir. İkinci artırmada da yine muhammen 
kıymetlerin yüzde yetmiş beşini bulmadığı surette 2280 sayılı kanunun tatbiki 
suretile borç beş sene tecil edilecektir. Bu itibarla diğer alacaklılar ve alaka· 
darlar işbu satılığa çıkarılan malTar üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile nihayet yirmi gün içinde icra 
da:resine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakl&\rı tapu sicillerile sabit olma-
dıkça paranın paylaşmasından hariç bırakılacaktır İsteklilerin pey akçeleri ve
ya milli bir bankanın sağlamlık mektubıınu hamilen muayyen gün ve saatler
de 935-462 sayılı dosya ifadesile Geyve icra dairesine müracaatları ilan olunur. 

(7632) 



12 Sayfa 

Ya~ alınmış süd<;l.en, kazein isml verilen 
maruf madde çıkarılmaktadır. Evvelce yal
nız gıda maddeleri imalinde yarıyan kaze
in, son zamanlarda gittlkce ehemmiyet ka
zanmakta ve rağbet görmektedir. Bu madde 
den, son zamanlarda, lanltal denilen bir ne
vi yün imal ve istihsal edilmiştir. Bu yün

ıat, 15,000 kental kepek, 312 kental çi
çek soğanı 133 ton adi kereste, 2000 
çift terlikle kabuklu ve kabuksuz ceviz 
alacaktır. 

Kambiyo borsasında 
den, sağlam, dayanıklı mensucat imal edll- Türk borcu tahvilleri dün de bir mikdar 
ınekte ve günden güne lanita1 revaç bul- yükselmiştir. Evvelki akşam 15.15 llrada ka
maktadır. Yalnız, bu, yün tabii yünden biraz panan tahviller, dün İstanbul borsasında 
dnha pahalıya mal olduğundan ve küçült 15.25 lirada açılmış, 1.40 liraya kadar yük
bazı mahzurları bulunduğundan, bu menfi selmiş ve kapanmıştır. 
sebeblerin ortadan kaldırılması için çalışıl- Dolar dün, Londra borbasında bir m.lkdar 
maktadır. Fransa, bu yıi sonlarında, lft.nltal yükselmiş, bir İngiliz lirası karşılığı 4.99.65 
istihsali için büyük mikyasta tesisat yapa- dolar üzerinden muamele görmüştür. Evvel
caktır. ki günkü flat 5.01.35 di. Londra borsasında, 

Kazein, lanitalden başka ve daha geniş Fransız frangı da, bir İngiliz lirası mukabi
mikyasta, galalit imalinde kullanılmaktadır. 11 147.07 olarak açılmış, 147.04 olarak kapan
Ga!alit, kazeinin tazyik edilip sertıeştirilme- mıştır ki, pek cüz'i bir tereffü kaydedilmlş de 
si ve boya ile muamelesi suretile elde edilen mektlr. 
sert ve parlak bir maddedir. Bu maddeden, Merkez Bankasının bir sterlin için koydu
sanaylde, dtiğme. tarak, kalem sapı, tavla ğu dünkü satış fiatı 626, alış flatı 623 kuruş
zarı, gerdanlık, bilezik vesaire imal edilmek tur. 
suretile istifade edilmektedir. Altın, borsa haricinde 1082 kuruşa kadar 
Gıda sanayilnde kazeinden, tekslf edilmiş satılmıştır. 

bir halde çorba hülasası yapılmaktadır. ltalyada bir ihraç ofisi kuruldu 
Almanya, geçen yıl, 14-15 bin litre süd- . 

den kendi istlhsalatından başka muhtelif Italyada, ı;neyva ve turfanda sebze vesaire 
memleketlerden de 17.750 ton kazein idhal ihracı lçin bır ofis tesis edllmlştlr. Otls, ihra-
etmiş, sekiz milyon mark ödemiştir. catcılara, ~akliye, gümrük tarifeleri, banka-

. lar vasıtasıle yapılacak tediyat ambalaj ve 
ka~~~~den edile;ı is~!ade bu ka~arla da saire hak.kında ıazım gelen malfımatı verdi-

kta, tıbbı mustahzarat ımallnde ,.1 gibi mütehassıs ·· f tı· 1 t ·ı kull ld ~ · 1 · " • mu e ış er vası ası e 
anı ıgı gıb , bılhassa tayyare fabri.kala- mahallerinde tohum fld teda "ki 

nnda kullanılan kuvvetli bir zamk da elde ve anı rı ve 
edilmekte ,kazein boyaları ve vernikleri de ya mahreç bulma hususlarında da yol göster-
pılmaktadır. mekte ve yardımlarda bulunmaktadır. 

Evvelce yalnız gıda sanayilnde ve mutfak- Ecnebi memleketlerden vaki talebler 
tarda istifade saha ve çareleri aranan kaze- Norveçten bir firma memleketimizden ku
lnden şimdi daha başka sanayide de istifade ru üzüm ve incir, diler bir firma da kuru 
imkanları araştırılmaktadır. Kazeinin Atide, ıneyvalar istemiştir. 
diinya sanayiinde, iptidai madde olarak mü- Stokholmdan bir firma pamuk, Ramburg. 
~m bir yer tutacağı şimdiden anlaşılmakta- dan bir firma da krom madenine talib ol-
ır. . . muştur. Türkoflsin dış kolları vasıtaslle ya-
Almanya, Fransa, Italya, Ingiltere, Ho- pılan bu müracaatler, alakadarlara, icab e

landa Danimarka, Polonya ve Kanadada ka- den şekillerde bildirilmiştir. 
zeinden büyük mikyasta istifade edilmesi ,~,------, 
tçın tesisat hazırlıklarına girl.ş1lm~tlr. 

İstanbul belediyesi, bütün tekayyüdata 
rağmen hıi.la İstanbulda halis ve hilesiz süd 
yerine fazla mikdarda yapılmakta olan yağı 
alınmış süd satışının kat'iyen önüne geçil
mek üzere bir proje hazırlamaktadır. Bu pro
je tatbik sahasına geçtikten sonra, bizde de, 
ya~ı alınmış südlerden bu sahada istifade 
edilmek çareleri araştırılacağı pek tablid.ir. 

Fransanın Türkiye 
için verdiği kontenjan 

Fransa, 9 3 7 senesi son dört ayı için 
muhtelif maddeler hakkında konten -
janlar tesbit etmiş bulunmaktadır. Bu 
kontenjanlara göre, memleketimizden 
1 200 kental kabuklu yumurta, yumur _ 
ta akı, şekerli ve şekersiz yumurta sa
rısı, 75 .ooo kental arpa, 7,500 ~ental 
mısır, 20,000 kental bakla J 500 ken -
tal fasulye, 1675 kental el~a, armut ve 
taze meyva, 230 kental şekerli nıamu. 

• Son Posta • nıa 
edebi romllD.I 

HEOKALHiHA 

- YuaD 
Halid Fahri Ozanaor 

SON POSTA 

ıı;;~ıre~am SPOR ~~ . -.= 
Tedbir ve muvaffakiyet 

Hindli güreşçi Hüseyin ve 
- ... ,J Müliyimle karşılaşacak 

İzmir oku.yu.cıı.ta~ 

rımızdan Ahm.d 
Tuğayın suali de 
şu: 

--. Muvaffak o • 
lacak mıyım? 

Kendisini fa. 
düşünen, tedbitlt! -
rini de ona göre a~ 
lıyorsa, muvaffa • 
kiyet ihtimalleri • 
ni çoğaltmış olur. 

~ 

Bahtiyarhk ve nes'e 
1 

Maraşdan Meh -
met Celal soru -
yor: 

- Bahtiyar ola
cak mıyım? 

Bahtiyarlık, iç
den gelen bir ne§'e 
ve memnuniyetle 
sezilebilir. Onu biz 
ı:at yaratmağa g:ay 
!'et etmek la -

zımdır. 

l/ıllNlıl 

Neş'e ve muvaffakiyet 
izmitten terzi Ta.. 

rık da §ti. üç suali 
soruyor: 

- Sevilecek mi, 
zengin ve muvaf • 
fak olacak mı yır: ı? 

Neş'e muvaffa. 
kiyetleri bozacak 
dereceye vardırıl • 
mamalıdır. Ciddi . 
yetle hemahenk · 
olması lazımdır. 

Son Posta 
Fotoğraf tahlili kuponu 

Isım • • • • • • • • 
Adres • • • • • 

DİKKAT 1 Fotograf tahlili için bu kuponlardan 
5 adedinin gönderilmesi şarttır. 

D -
._..... .... 1 •I 1 .,, ... 1•·1"1 1 ·•ti .. , 1 •. ·• .oll f M I 11•·•1~1 l'llo-

Zarurette olan muallimlere 
yardım edilecek 

Ölen muallimlerin ailelerine yardım 
için tesis edilen sandıktan hayatta bu
lunan ve zarurette kalan muallimlere 
de faizsiz olarak ödünç para verilmesi 
kararlaştırılmıştır. -----

Türkiye başpehlivanı ile ikincisinin müracaat 
üzerine segaha tini tehir etti 

Mülayimie yap~ığı_ intikam maçını ka-j Tekirdağlı Hüseyin de Hava Kurumu 
zandıktan sonra Ingiltereye hareket et - hesabına güreşeceğini bildirdiğinden a
mek üzere olan Hindli, yeni bir teklif Iakadarlar Hindli ile derhal temasa gel
k.:ırşısında seyahatini geri bırakmıştır. mişler ve bu müsabakalar için icab eden 
ff:ıkemin Jıatası yüzünden mağhlb oldu-
ğunu iddia eden Mülayim, dün Hava Ku- tertibatı almışlardır. 
rumuna müracaatla Hindli ile Hava Ku- Hindli, pazar gi.inü Taksim stadında 
rumu menfaatine üçüncü bir müsabaka Mülayimle karşılaşacak, gelecek hafta da 
yapmak istediğini bildirmiştir. Tekirdağlı Hüseyin ile güreşecektir. 

Arsenalin mag;ubiyeti devam 
ediyor 

İngiltere lig maçlarının on dördüncü 
haftası oyunları arasında Arsenal gene 
büyük bir talihsizliğe uğrıyarak m:ığlfıb 
olmu~tur. Ligde on beşinci vaziyette olan 
Grisley takımı 20,000 kişi önünde yaptığı 
m3çta Arsenalı 2-1 mağlub etmeğe mu
vaffak olmuştur. 

İlk devr~ 2-1 bitmiş, ikinci devrede bü
yük bir gayret sarfeden Arsenal beraber
liği temin edememiştir. 

Arsenal ligde on birinci vaziyettedir. 
Haftanın en mühim oyunu kral kupası 

galibi Sund.;>rland ile meşhur takımlar • 
dan Chelsea arasında olmuştur. Lig li -
derliği içir. haftalardanberi yarış -=-den 
Chelsea bu maçta büyük bir kuvvet sar
ietmiş ise dt> Sunderlandın müthiş hücum 
ve müdafaası karşısında bir netice ala -
m:-ımıştır. 

40,000 kişinin bulunduğu bu maç sıfır 
sıfıra bitmiştir. 

Chelsea ligde ikinci, Sunderland do • 
knzuncu v~ziyettedir. 

83 klü b arasında ve muhtelif sahalar
d!l yapılan lig maçlarında 721,000 1$eyirci 
bulunmuştur. 

Arsenal meşhur sağiçi Bovdunu ikinci 
ligde on dokuzuncu olan Niju Kas klübü
ne satmıştır. Buna mukabil ikinci lig lı
deri Koventry takımının soliçi Jonsu 
(7000) İng;liz lirasına satın almıştır. 

Güreş ve eskrim reisleri 
An karada bulunacaklar 

Federasyonlar merkezinin Ankaraya 
toplanması üzerine hala reisleri İsh!lbul
da bulunan güreş ve Eskrim federacı) on
larının da Ankaraya nakli hakkında u
mur,1i merkeze salahiyet verilmiştir. 

Umumi merkez güreş ve eskrim fode. 

Türk Spor Kurumu yeni mükafat 
şeklini tesb;t ediyor 

Türk spor kurumu genel merkezi bü • 
tün Türkiyede yapılacak spor müsaba -
kalannın mükafatını bir inzibat ve yek· 
nesaklık içine almağa karar vermiş ve 
yeniden madalye, şilt, plaket, rozet gibi 
Il"'Ükifatlar yaptırmağa karar vermiştir. 

Bu mükafatların şekli ve tanzimi için. 
san'atkarlar arasında bir müsabaka aç -
mıştır. MG.sabakayı kazanan san•atkara 
250 lira mükafat verilecektir. Müsabaka 
şartnamesi Ankara, İstanbul, İzmir mın
taka başkanlıklarına gönderilmiştir. 

İki ay içinde ikmal edilecek bu işi mü .. 
teakib mü~abakalarda hep spor kurumu 
mükafatları kullanılacaktır. Her mıntaka 
küçük bir fiatla mükafatları spor kuru
mu merkezinden tedarik edecektir. 

Türk spor kurumu tarafından tesbit e
dilecek asgari dereceleri tutanlarla, Tür
k;ye rekorcimeni olan sporculara yeniden 
yaptırılacak numaralı madalyeler dağıtı
lacaktır. 

1940 olimpiyadı hazı rh ki arı 
Japon amatör atletik federasyonu 1940 

Tokyo olimpiyadı için icab eden bütün 
hanrlıkları yapmaktadır. 

Amsterdam, Los-Ancelos ve Bertin 
stadları üzerinde yapılan tedkikler neti
cesi yepyeni bir stad modeli hazırlatmış
tır. 

Amerika atletizm muallimi Himter ve 
Amerika atletik tim kaptanı Sefton ilk, 
baharda Tokyoya giderek olimpiyad stadı 
planını tedkik edeceklerdir. 

Japon güreş federasyonu 1940 olimpı • 
yadlan hazırlıkları için meşhur Macar 
güreşçilerinden Bado ile yeni bir muka
vele yapmıştır. 

Bir çocuğa tramvay çarptı rasyonları ı·eislerine müracaatla Ankara· Bado olimpiyad oyunlannda muhtelif 
dereceler almış kuvvetli bir güreşçidir. 
Tokyoda Greko Romen güreşi için Japon 
takımını yetiştirecektir. Bado Berlin 
olimpiyadında Mısır milli takımının an
trenörlüğünü yapmıştı. 

Vatman Bekir idaresindeki tramvay ara- ya gelınel~rini bildirmiştir. 
bası Hüdavendigar caddesinden. geçerken 
Sirkecide Hocapaşada oturan Aram adlı ye- Muayyer.. güne kadar reis ve 
di yaşında bir çocuğa çarparak yaralamış, :kinci rcisleı· Ankaı-aya gitmedikleri 
yaralı çocuk hastaneye kaldırılmış, suçlu takdirde umumi merkezce müstafi adde-
vatman yakalanmıştır. dilecekleri al,akadarlara bildirilmiştır. 

lın çoraplarını ayağına .. kapan, kızını! 
Ah, bu satırları okuyabilse idin. •• 
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ilk işim o sofaya muşamba döşetmek sonsuz bir gecenin içinde kanatları bir 
olsun! yarasa gibi kıvrım kıvrım açılıp kapa

Gülsümün çıplak ayakları ve çıplak nan, açılıp kapanan bir hafıza... Of! 
. " "~ bacakları ... Bundan otuz y.ıl ~vvel ?~ O kıvrımların bir uc~da hayalimin 25 Temmuz 1936: 

\, baca~lar, tıpkı Ma~u:,enınkiler. gı~ı sallanmasını istemem. Belki beni de = u • ?' lekesız, bembeyaz hır sutundu. Şımdı, .o nihayetsiz karanlığa sürüklerler... Nerim.andan bir mektup aldım. Beni 
:= LARA GiDEN = KO RI ~ varisten dalga dalga morarmış baldır- Adaya çağınyor. Hey zavallı! denize - -= _ ~ larile, çok kötü hareli bir som~ki mer- 24 Temmuz 1936: düşürdüğü~. olta.~ı {'-da kıyısında sen 

Sofradan babamın merdivenlerdenj beni bunaltıyor' y k. Malı --:-- . meri andırıyor. Baktıkça acı hıssettim. .. bana bulabılır mısın. 
anamın tayıflan ;üzülüyor tavan- benden kıskanı; ,

0 N~. 1mure~ı ; 1 Çocukluğumdan beri, geceleri, rüya - 1 B~gu~ Yalının rıhtımında kamış Balıkçı kendi ağma tutuldu. Bırak, 
dan dadımın iskeleti bİ.r balon libeli Gülsüm F~b li ı~ 0 m:sın '. ~- larımda kocaman kesik dudaklar . üs -

0 
ta ıle. ~lık tuttunl:. ~ahmu~e d~ .. Y~~ vahşi bir balık gibi çırpı.na çırpına ge

hafifliğile upuzun ağır ağır döşe - mı az ~ütereddi' ı ~ k'na_n ~~ da·ı~ tünde güneş parıltılı et parçala~ı gez- ~~~.?a ıd~ Havet~ Ilk~nce ~l olumu hersin! ... 
melere iniyor ve şimdi bos kalan oda- zehiri akıttı ki' .. O h ld ımkınkıçmbe·ıı· ,diren bacaklar bu bacaklar mı? Ileride bukşunme m. an an ep mureye Gebermek .. bu kelime şimdi bana 

d 
• ... a e ıs ana ı ır. M h . ff flı- beyazı y a tım. ··ımek d h sın an yatalak belediye çavuşunun hı- Çocukluğumda 0 saman ğ k _ a murenın, şe a gı ve ıg1 Ş k b' d h K b .. «O » ten a a az korkunç geliyor. 

rıltıları geliyor. Gülsüm hissetmiyor ki sındaki ilk şehevi ürpe .. ~1 
;:

1 
ar ~- iie başdöndüren bacakları da bu hale k aşaca . ırd şe~ a -~ ız, ugun, Niçin? lanetin kelimesi olduğundan mı? 

ne ölülerle, ne delilerle ugry a~ılmaz. Ko- tum mu ki o unutab·ınsın·şı;,nı Oe~ unbu ..• ,mi gelecek? Fakat ben o zam:n bu .re~ t~enB~ e :ınlıkcebı kl çoraplahI"llllt Lanetli ruh, kendine yakışanı arar. 
. ~ ı ... an, u d.. d kta .. .. lacagım 0 gıymıs ı. ır ara aca arını rı ı -

casının olümünden pek fazla sarsılma- tün ömrümce bana bir azab olın st unya an ço n goçmuş o . k~ d k y d - h Id b k - u., u halde çeksin o kahverengi çoraplarını mm enarın an sar ıttıgı zaman, etek- 26 Temmuz 1936: 

tıgı f ad e, u adın bu bogucu havayı ve ben bunun için Gülsümden uzak a - d B ilk agy !arın mu·· l- liğinin altında çoraplarının gizleyeme-
e ra ım a mahsus mu yaratıyor? Ken d t ş· d. G"'l .. k b t ·Y• yagın an... asımı, ç B .. G 1 ·· Merh d .. b'" b" b k . . - urmuş um. ım ı usum ay e tıgı bitleri gibi o iki beyaz sütuna yasla- diği yuvarlak bir ten beyazlığı gör - ugun ü suın « um•un döşe-
b~sıh' 0~. ~n da ışı .. ıle, lnz~ _Fatmayı otuz yıla mı acıyor, o yılları mı kıska- rnak ve onİara tapa tapa ağlamak isti- düm. Sanki diz kapaklarına iki yarım ğini ucundan tutup arka bahçeyeı sü -
ır ıç.ıçın ız ırıp soyletmesı ıle, Mah- nıyor? Peki ama niçin ikide birde kızı ay oturtmuşlardı. rükledi. Pencereden ne yapacak diye 

mureyı d: bu basma entarisi içinde ru- Mahınureyi odama yollayıp «Kahve :s- yorum. Mahmure birden gu··lıneg-e başladı. baktım. Dibinde boş fıçılarla çuvalla-
huma eza veren b · ük" t ·· · . ır s u a gommesı tiyor musunuz?•, «Gazete aldıracak 23 Temmuz 193' Baktım, oltam elimde yok. Şaşkınlıkla rm, paslı kazmalarla küreklerin ve 
ıle... mısınız?» diye sorduruyor? Ne diye denize düşürmüşüm. yamruyumru delik kovaların yığıfi.ı 

Ne istiyor? Yalıdan çıkıp gitmemi mi? odamı ona süpürtüyor, elbisemi ona ü- Gülsüm artık cMerhumııu hiç anmaz Mahmure artık gülebiliyor. Fakat durduğu, yan çökük bahçıvan klübe-
Halbuki eminim, Mahmureyi yazı- tületiyor? Bu şimdi ceylan gibi ürkek- ,oldu. Bu, daha iyi. .. Yalıda ölüm hava- ben gülebilecek miyim? sinden içeriye fırlattı. Sandım ki yata

haneme yollıyan ve bana yazı geçır- leşmiş yavruyu her lahza karşıma çı- sı azalıyor... Şimdi odamda ya'.lruzım. Gözlerimi lak belediye çavuşu daha ölmemiş de 
mek için yalıya ne zaman geleceğimi karmakta ne mana var? Gülsüm, kocasını içinden düşünüyor kapadım, o levhanın hazzı içinde eri • o şiltenin içindedir ve sandım ki bir za-
sorduran kendisi idi. Nasıl ki ağzından Gülsümü anlıyamıyorum. mu bilmem? Ben benimkileri, babamla yorum. manlar, yalıda, odalarla sofaların ki -
işittim, kocasının fenalaştığı gece tel- Kalkıp gitsem mi buradan?.. Fakat anamı düşünüyorum, fakat a?maktan o rıhtım ve o rıhtımdan sulara sar - reçleri dökülen duvarlarını badanala· 
grafla beni. ç~ğıırtm~k ilk defa onun gidebiFr miyim?.. çe~iniyorum. ~ütün ~inleri~ .. ı ~-ikadına kan bacakların sallanışı. .. Heyhat! bu yıp ~utfağın. ?ozuk M~lta ~şlarınt 
aklına gelmıştı. Bugun de aylarca ka- ragmen, bana oyle gelıyor kı oluler çok kabusu yeniden otuz yıl yaşayabilmek perçınlemek ıçm boşalttıgı o kireç ve 
lacakmışım gibi odamın penr.et·cler!ne 21 Te1UJDuz 1936: anılmaktan hoşlanmazlar. Onları ebe- için otuz yıl geriye gitmeli idim. çimento çuvalları arasına şiltesile bera-
kar gibi yıkanmış perdeler astı, sedir- .. .. .. .. w • di uykularında rahat bırakmalı. Yok- Hey Filibeli Gülsüm! vaktile bana bir ber yuvarlanrnrştır. Adamcağızın asıl 
Jerin kılıflarını değiştirdi ve ;atağıma Bugun G~lsurnu aşagıkı sofada .?ıp- sa yanlarında eksikliğimizi hatırlarlar. iş ettin ki ... Daha ölmeden, Filibed.eld ,şimdi öldüğünü anlıyorum.. 
bembeyaz yeni örtüler yaydı. Belli ki fak ayaklarıle tahtaları ovarken gor - Öl iller.in hatırlayışı.... bu, herhalde gibi, Filibedeki yaşın ve tazeliğinle kar- Ölüm meğer korkunç değil. sadece 
uzun müddet kalmamı hesablamış! Öy- dilin. Ah, ne diye vaktile oraya da yu- bizim için çok dehşetli bir şey olac:ık! şımda hortluyorsun... gülünçmüş! 
le iken, ne diye bu acaib hava içinde karısı gibi hasır kaplamamışlar. Yarın Bizim gecelel"iıni.z.den daha karanlık Mahmure, Mahmure! .. Giy gene ka· ( At'kaıı """) 
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''Ben bir tımarhane kaçkınıyım!,, 
Sayfa l~ 

_--"I:" Son Posla,, nın Hikayeleri --
Şehirde dilenci kıyafeti ile Alim Şapelin katili 

yaptığım dolaşma 
Birinci 

Çeviren: ismet Hulusi 

mevki tramvaya girip kurulmam arabanın içerbini altüst etmeğe 
kafi geldi, her~es benden tiksiniyordu 

- 20 -
)'a~~ne U!.itusuz bir gece, sabaha kadar 
itap ta don babam dön. Biraz gözümü 
hıın~~ı_n cınler mi beni gırtlaklıyor, ze
~ r rı mı kızgın demirlerle dağlamı
t: k Yılanlar mı üzerime hücum etmiyor? ı 
it!~ ~su~ geceler de ama uzun oluyor
ht şb·:· Bır türlü sabah olmuyor. Ah orta-
• ır S aydınlansa? 

llJ· abaha karşı biraz dalmışım, gözleri
~ tı aı;tırn, sokakta, satıcılar kıyameti ko
ı .. !'lJtorlar. Herhalde vakit bir hayli iler-

ş olmalı. Ev sahibine sesleniyorum: 
....... Madam saat kaç? ....... 7 . 
....._ N Ye çeyrek var .. 

llıas asıl olur?. Dikkatli bak yanlış ol
ın? 

: liayır saatim doğrudur. 
~İıd \'a bu gürültü? Hani belediye se
feç~n evvel seyyar satıcıların bağırarak 

\1 elerini yasak etmişti? 
~la e e,, sahibinin cevabını, seyyar satı-
" tın beled' . . 1 . . d" 1 .. 1Jc..ı • ıyenın emır ennı ın eme-
fı:ı.~1 gibi dinlemiyerek giyinip sokağa 

Röportajı yapan: Faruk Küçülı 
<Tercüme ve ikUbas hatkı mahfuzdur> 

Sadullah beni pek güç tanıdı 

1 2ens ici ( 2) diyor. 

1 

Bir Runı karısı: 
- Kılef ti ine iksirehi ta halyasu ki· 1 

taksi koriznadi to kiyaf eti pay proti tez 
di~e söyleniyor. (3) 
. Ihtiyar bir Ermeni de söze karıştı: 

- Yevropayı meç rnenz tasagarki 
rnartikner birinci mevkin gınısdin (4). 

Yahudi karısile karşısında duran u
zun boylu, favurili, züppe dediğimiz tip
ten bir genç: 

- Monşer diyor, böyle basklas adam
ları birinci klas arabalara kabul etme-
meli. Bir da1d7Ca ıonra Jorj tekrar içeri girdiği zaman mı'tyonerin koltuğu 

Yüzünü görmediğim birisi cevap ve- dtlzelttiğini gördü 
riyor. Gazete muhabiri Jorj, matbaaya gir- - İyi bir radyo; esasen bu cins radyo. 

-:- Hakkınız var monşer. Pariste böy-
1 
diği zaman arkada§ları bir ağızdan ba- lardan pek az vardır. Yakından görme~ 

ledır. Fakat oranın municipalitesi baş- ğırdılar: ister misiniz? 
kadır. - Jorj senin alim öldü. Milyoner ayağa kalkmıştı. Üzerinde o. 

Koyu bir Kayserili şivesile söze karı- - Benim alim mi? turduğu koltuk biraz yerinden oynamıştı. 
ş1yorum: - Hani senin birkaç defa mülikat için Milyoner dikkatle koltuğu eski yerina 

- Ne buyuruyonuz? Gıhk gıyafeti- gidip kovulduğun ilim Şapel vardı ya .. koydu. 
mi beğenmediniz mi? Benimle beraber - Ne münasebet canım; basta filan - Buyurun bakın. Size bir istasyon bu. 
trempoya binmei,1i şanınıza yedirmi - değildi. layım .. 

lJ runı.. 
ll'ıeJta~a. Çok güzel, canını uzun uzun gez
b·l'i~~lıyor. Delilik kararımı unutmuş gi-

yorsanız bir otonofile binin.. - Hele §U gazeteyi oku! - Teşekkür ederim. Hem ben şimdi 
tuttum, diğer elimle gazetemi okumağa Yüzüme bakmadan cevap veriyor: Jorj gazeteyi aldı. Havadisi okudu: gideyim .. Gazeteme geç kaldım. 
başladım. Biletçi: - Sen oradan sus... <Meşhur alim Şapel, dün bir aralık, Milyonerin elini sıktı. Kapıdan çıktı 

; :Faruk, Faruk! 

derı tkadaşım kunduracı Halid pencere
Sesleniyor: 

ıç,,' Faruk, gel Allahını seversen bir çay 

....._ llahatsız etmiyeyim.. 
f ~e rahatsızlığı, gel bakayım. 
Çeri · · t 1 ~ı.. gırıyorum. Çay, rani dost arımı-

·tt a~ 
ıı~11 gızlarının suyunu akıtacak kadar 
~~ bereden tepeden konuşurken göz
l>İls)f· ~tkadaşın duvarda asılı kirli, eski 
f!rtı u ış pantalonuna ilişti. Beynimde bir 

§ek çaktı. 

l.ı~tl3ugün de üst baş değiştirip süfli bir 
f . a dolaşsam acaba nasıl olur? 

~ı~den bir ses cevab veriyor: 
olaş .. Çok iyi olur. 

t>a~ lialidciğim, diyorum. Bugünlük şu 
....._~onunu bana ödünç verir misin? 
....._ li~reyjm, ne .!apaca~sın? . 

resirıı ıç ~nım şoyle elbıse değiştırerek 
Çektırmek istiyorum. 

i~1~ •13izinı bildiğimiz, resim çektirmek 
....._ ınsan temiz elbise giyer. Halbuki ... 

~tttı Kardeşim ben ala kübik resim 
ak istiyorum. 

....._ Peki al l> •• 
1>arı~::alonu aldım. Doğru eve döndüm. 
biden ~nu ayağıma geçirdim. Nuhu ne~ 
tııııa almış eski bir mintan giydim sır
dııtcf Ba§lrna eski yağlı bir kasket uy
let'l'tı~~· Eski siyah bir pardesü ;ile tuva
~~rn 1!mı:1 ettim. Ellerimi kömürledim, 

.\:nı u, goıümü kirlettim.. 
l'ctl'tıa.d~~a baktım. Kendi kendimi tanı-

l{ar ı .d 
t11'tı b· rn a dilenci kılıklı, koca kafalı 
lıl'll (:r abdal tipi vardı. Böylece tuvale
Çı~tı~~ tamam olduktan sonra sokağa 

:beni b~ 
tfJren k oyle •Kıl pıranga kızıl çengi• [1] 
il! g·· 0rnşular, hayretle birbirlerine be

h .?steriyorlardı QOy] . 
l>ıtl> duece Ta~ime kadar geldim. Tra~
~ y tak Yerme dikildim. Yanıma du
~e .0 

cular, bana korka korka veya iğ
lır he~t.ene bakıp çekiliyorlardı. Kim bi
~l 1 de bitıenmekten .korkuyorlardı. 

ırna esti· 
...... ~ . 

b rıae 18balık bir birind mevki arabaya 
>(ti rn, acaba yolcular ne yapar? 

~e"k~e2ıiden bir gazete aldı~. Birinci 
ı·lliıı 1 

arabalardan birine atladım. Aha
arası 

~elli .. na sokuldum. 

_ Bilet! diye yanıma sokuldu. _ Neye susacak ? milyoner Hiingers'in evine uğramı§. O- Fakat bir dakika sonra tekrar içeri gırdi. 
mışım. d b" t 1 · t l f · · · ka t M"l o k lt ğ d'" 1 d Cebimden bir lira çıkardım: Sus diyorum S . 'b" d l ra a ır e sız e e on makinesını rış ı- ı Y ner o u u uze tiyor u: 

- · enın gı 1 a am ar- k r · k ··ı - Affedersiniz not defterimi unut• - Kes Beyazıda öir bilet. la konucrnag· a tenezzül t rır en e mı cereyana apbrDllf ve 0 -
~·.. e mem. .. t.. V . . muştum 

- Bozuk para veri - Neye tenezzül etmiyecekmişsin? muş ~r. e sa:re ve saıre., · 

Y k b Benim neyim eksik? JorJ gazcteyı attı: -- Burada buyurun .. 
-

0 
' sen oz.. İ .. .. .. . - Canlısile mülakat kısmet olmanıl§tı. Jorj gazf'tesine döndü. Kazanın tafsi~ 

- Levhayı okumadın mı? Biletçiler Ik soz soyl~?'en rnudahale ettı: şırndi bakalım ölüsile bir mülakata gi- Jatını yazdı Tekrar milyonerin evınin 
para bozmağa mecbur değildirler. - ~onşer, boy le banal adamlarla ko- deyim.. yolunu tuttu. Eve yakın bır kahve vardı . 

- E peki şimdi ne olacak? ,ıuşma. A k Jorj, bir otomobile bindi. Dosdoğru Oraya girdi. Milyonerin cvinı tarassud 
_ Ya bozuk para \rerir, ya da aşağı- ( T ası var) milyonerin evine gitti. Kapıda bekliyen ediyordu .. Artık kapıdaki pol!s tc git-

. . .. - . . polis, muhabiri tanımıştı: mişti. Milyonerin otomobili beklivordu 
ya ınersın. (2) ~Böy~~ adamlan ne ıçın buralara - İş yok, dedi, basit bir kaza! İki saat gecmişti. Milyoner, otomobilin; 

Bereket cebimde 7,S kuruş vardı. sokmaga musaade ederler.• Jorj cevab vermeden içeri girdi. Mil- bi:"di, uzaklaştı. 
Lirayı geri alıp veriyorum. Tramvay- (3) •Hırsız mıdır, bitli midir, ne - yoner, kazanın olduğu odada idi. Bir u- Jorj kahveden çıktı. En yakın polis 
da bulunanlar bana tiksinerek bakıyor- di.r? Kıyafetine bakmadan birinci ş.ık Jorja kim olduğunu sordu: mPrkezine uğradı. Merkez memurunu 
lar. Bir Yahudi karısı bozuk Fransız- mevkie h.İnm.İ§.• - Kartvizitimi vereyim. gördü: 
casile: (4) «Avrupada yalnız kibarlar birin- İki dakik'l sonra milyonerle karşı kar- - Kazadan ne haber? 

- Pour quoi on laisse entrer ces ci mevkie binerler.• şıya gelmişlerdi; milyoner müteessir bir - Gazetelerde tafsilat var ya! 
.>iizle: - Öyle ama bunun bir cinayet olduğu 

- Canım efendim, dedi, anlamıyorum rivayeti de kulaktan kulağa söyleniyor. 
~ ki.. Bu. kaza ha~km~a söyl~ecek her ş,,_ ~!'m m.ilyo~e~ Hüngers'in alimin ke~e 

Günde yalnız bir defa 1 yi pohse ve muddeıumumıye söyledik, aıd pr~J.el:rını a.ldığı ~a ~nlaşıhyor. Öy-
tahkikat bitti. Cesed kaldırıldı. Sizin grl- le ya alımın cebınde hıçbır kagıd b'Jı:m .. 

H A S A 
meniz tuhaf. m~mış. Laboratuvarında da hakeza . Bu 

N -Olabilir, fakat meslek öyle icab et- adam keşfini aklına yazmıyordu ya! 
tiriyor, hem Şapel gibi bir alimin ölü- ·- ZannPlme>m, hem siz gazeteciler de
müne sebcb olan telsiz makinesini gör- dilcodu 0Jm3zsa onu yaratmak için biJha-

0 A N T O S 
memek olur mu? Sonra onun sizin ziya- nc> nrıyanlı.ırdansınız. 
retinize gelmesinin sebebini de öğrenmek - Hem size bir şey daha söyliyc:; im 
ve yazmak istedim. , m.i' bu bir cinayet değilse mesele yok . 

- Öyleyse otur delikanlı. Cınayetse sızin bu cinayeti kl'şfetmenız 

Diı macunu ile dişlerinizi 
temizlerseniz, Ömrün iiz 
müddetince dişleriniz 
sağlam ve inci gibi par

lak ve beyıu; kalır. 

Diıleriniz çürümez, diş 

etleriniz kanamaz. 

TUp 7.&, dört ml•ll 12.S 
en bUyUk 20 kuru9tur. 

• 

Jorj, duvara bitişik duran büyük bir işinize yarar .sanırım. 
radyo makinesine bakıyordu: Merkez ıncmuru yumuşamı tL 

- Bu radyo değil mi? - Beraber gitsek. 
- Evet. M~rkez memuru Y~ı istekli, yarı i$· 
- Tehlikeli bir radyo. tell:sız doğruldu. 
- Hayır hiçbir tehlikesi yok. Yalnız Havdi bir zahmet daha. 

dostum ŞapeJ meraklı imiş. Ben odadan Kapıyı ~çan sak milyonerin evde ol· 
çıktığım sırada kapağını açıp karıştır- madığını soyledi. Merkez memuru: 
mı~. işte kaza da o anda oldu. ~ Kazanın olduğu yere gıreceğiz. 

- Siz odadan çıkmıştınız öyle mi? Dedi, .. uş?k çekindi. 
- Ha, evet Şapel bana bir yardım is- -- Mo~yo, o odaya bizim gırmemizi ya. 

temiye gelmişti. Yeni bir radyo lambası sak etmı~~ır. .. 
keşfi için çalışıyormuş. Bugünkü radyo- - Bugun mu? 
larda dokuz on lambanın yaptığı işi, bir - H.a~ır •. ~skiden~~ri. 
tek lambaya yaptıracakmış. Bana bun- .. - Sı~ın ıçın olabılır, fakat benim için 
d~n biraz bahsetti. Söylediklerine inan- oyle degıl. 
dım. Muhakkak doğru idi. Keşfi için bir .~a~a~ı~ vu~ua. geldiği odanın kapıs1 
mikdar paraya ihtiyacı olduğunu ilave k~ .• ıdlı. ıdı. JorJ hır şey söylemeden ağır 
et!i. Benim için ehemmiyetsiz bir şeydi. vuC'udıle kapıya dayandı. Reze söküldü. 
Ancak beş bin lira.. Dışarı çıkmıştım. Merkez memuru şaşırdı: 
Çeki yazıp getirdiğim zaman radyonun ;-- _Ne _Ya.pıyorsunuz, kanunen girmeli 
kapağını açık ve onu yerde boylu boyun- sa fıhı.yetımız yok. 
C3 uzanmış bir halde buldum. Polise te- JorJ cevab vermedi, içeri girdi. Sabah· 
~e!on ettim, geldiler, tahkikat yapıldı. l~yin milyonerin oturduğu koltuğu ye. 
Ölüyü kaldırdılar. İşte düştüğü yere ba- fl"den kaldırdı, ufak bir delik gördü. 
kınız, etrafı tebeşirle çizilmiştir. Hemen hemen bir yüzük kadardı. Par .. 

- Yazık, keşfi de kendisile birliklt> mağından yüzüğünü çıkardı. Deliğin ij .. 

ölüyor. ze:-ine attı. Yüzük parıl parıl parlıyordu. 
- Evet, çok yazık .. Fakat ne yapılabi. Merkez memuru şaşırmıştı. 

ltıra b goren yolcular, yüzlerini buruş
ttı le Uruştura yanımdan mümkün oldu
~lı: ad~r Uzaklaştılar. Böylece etrafımda 
ot l' hır boşluk peyda oldu. Bir elimle Baş, dlf, nezle, grip, romauzma ve bitin atrııa-

rmw derllal Jıeıer. lcabmda günde üç kaşe alınabilır. 

lir ki.. - Ne oluyor? 
- Gerçi kendisile konuşmamıştım ama Hiç, siz bu yüzüğü burada görseniz, 

nadir yet:" n insanlardandı. Şunu unut~ ne yaparsınız. 
muştum. Sizin radyonuz kaç voltla ça- - Alır, kendi malımsa parmağıma 1a~ 
!ısır? 'cıum, değilse; ve burada ev sahibi yok. 

- Altı yüz. ' masanın üzerine koyarım. 

- · Altı yüz mu pek fazla bir ccreyıııı .- ~~vallı alim Şapel de sizin gibi dü-
~uıımuş. (Devamı IS inci sayfuda) 

~den 'birisinin . arkasını 
L [l) •"-J • 'Jc• d' «.ı~ b. ~ pıranga kızıl çengı• ı ı ır-

f.~ •r Ç~d~ğin tam karşılığı l•ir 
fsim ve markaya dikl<at! Taklitl~ri"den sak~nın1z. 

• 
.,... • ' .; ı- • : .. ıt.,,..: . <(' 
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Saragında 33 Denlzlerln Mattravelt 

iı\dıı Bir Kaptan Bum • Bu 

. Haremağasının Hatıralar• 
.. Yazan: Ziya Şakir 

QevtreD: Ahmed cemaıec1dJn 

Arkangel'e vardığımız zaman limanın ağzını maya 
kapalı bulduk. Biz karaya asker çıkarmadan Bolşe 
limandaki Rus ve in gir z denizaltılarını batırmışl 

Abdu··llıamid damad M.ahmud paşayı tevkı~" ett. ·ş Geminin mürettebatı ilk se-ıyük bir saadetmiş. Bunu, kendi 
J zrm l ' ferler.imdeki mürettebattı. Bu hal çok bırna daima tekrar edebilirim. 

Rüşdü paşayı Manisada ikamete menıur ede"-ek, hoşuma gitti. Böyle seçme ve yavuz İzclivacımdan dört gün sonra 
mürettebatla neler yapıfmazdı ki? Ben den almış olduğum bir telgrafn 

S './~ f D • • .t• ı •kl •• d • f • o aralık bizi Baltık denizinde alıkoy - zerine zevcemden ayrılıp v 
QJJ e paşayı r QTlSe SeJ lT l e gon ermzş l mak hakkındaki karardan habersiz koşmak icabetti: cMöve• yeni 

Tabiidir ki, en makul hareket de, bu ı Abdülhamid, gerek Mahmud paşayı; biran evvel abluka hattını yarıp Atlas fere çıkacaktı. 
idi. Çünkü, Cemile Sultan ile kocasını ve gerek amcasile biraderini hal' eden Okyanusuna açılmak için yanıp tutu- Yeni evli olduğum için gelin 
çağırarak isticvab etse, hiç şüphesiz ki; paşaları yere vurmak için bu fırsatı şuyordum. nldığırna mahzun, lakin büyük 
kat'iyen inkiır edeceklerdi. Meselenin kaçırmamıştı. Evveıa, sabık sadrazam cMöve•nin üssülharekesi cKieb li- fere çıkmak ümidile memnun bir 
en feci tarafı ise, bu isticvablann bari- Rüştü paşayı ikamete memur olarak manı idi ve ilk vazifemiz cKattegab cMöve• ye geldim. 
ce aksetmesi idi. O zaman: Manisaya yollamıştı. Damad Mahmud mıntakası olmuştu. Oh! Oh!.. Ben cVistule• nehrinin membaında 

- Vay .. padişahın h~mşiresi Rus- paşayı da sarayda tevkif ettirmiş; va- cKattegab denilen 'bu dar geçidi çok fahrvasser• koyu vardır ki, bU 
lara casusluk ediyormuş. !ilik ile Trablusgarba göndermişti. iyi, hatta doğduğum kasabadan daha :yi cDantzig> limanının bir kısmıd 

Dıye, her taraftan yükselecek olan Başvekil Saffet paşayı da azlede- tanıyor, içini, dışını biliyordum. Ge - koyda tamam on tane büyük . 
sözler; efkan wnumiyenin altını üstüne rek, Patis sefirliği ile İstanbuldan teb'it mide (900) tane de mayn vardı ki bun- vapuru bizi bekliyordu. Bu nakli 
getirecekti. etmişti. ları da seferimizde muayyen noktalara de Finlandiyaya sevkedilmek 

Maamafih; Abdülhamid sükiit etmek- * kemali ihtimamla serpiştirdik. Şimal (30.000) Alman askeri vard!. 
le beraber, son kararını vermişti. Artık Yıldız sarayındaki harem daireleri denizi ile Baltık denizi arasında tesis nakliye vapurları kumandanları il 
aleyhindeki dedikodular bini aşan Da- tekemmül ettikçe, Beşiktaş sarayında- etmiş olduğumuz abluka hattını yar - da müzakereler yapıldı. e:Möve• 
mad Mahmud paşayı İstanbuldan süre- ki :kadınlar da, Yıldıza gelmişti. Abdül- mıya l~ebbüs eden tek tük İngHiz keri nakliye vapurlarını mayn ~ 
cek, hemşiresi Cemile Sultanı da, sa- hamid, zevceleri için ayrı ayrı daire _ muhripleri vardı ama seferimizde bun- rı arasından geçirip muhtemel bı! 
rayında sımsıkı hapsedecekti. ler yaptırtmıştı. Fakat, israfın önünü lardan hiç birisine rastlamadık . man taarruzuna karşı koruya 

Abdülhamidin bu şiddetli kararna almak için, harem dairesi kadrosunu Bir kaç hafta sonra vazifemizi ikmal niz kuvvetleri arasında buluna 
vakıf olan Başkadın efendi, sabık veli- bir hayli azaltını.ştL ' etmiş bir halde tekrar cKieb limanına Finlandiyada işler çok karı 
nimetlerini kurtarmak için işe karış- y: ln .. kide be . t .. 1 avdet etmiş bulunuyorduk. B!r gün Bojşevikler bu ülkeyi istila etmiŞI 
mak ıstedi ise de, hünkarın şiddetli bir e:. 1!'wkes. n rı a~m~ . olan geminin zabitan salonunda bir kaç ar- Finlfındiyalılar Almanya hük. 
tekd.ri karşısında sükut etti. Padifah tarafından Manisaya ikamete (Y1 ... 

1
.;.. ) 

1 ~uh~fa~· e ~~tı. Me- kadaşla oturmuş poker oynuyor ve hıra müracaat ederek muavenet ve h' 
Kararlarında acele etmemek ve ya- memur edilen Rüşdü PC1§4 :;; ünk!1r

1 
daıresı~de ~·ı .a .ınların içiyorduk. Denizaltı süvarisi olan ar - rica eylemişlerdi. Finlandiyayı B 

pacağı işlerin tam sırasını beklemek; osu; şoy ece tesbıt e ı mı~tı : kadaşlardan birisi benim bir potu kal- rm tahribatından korumak ve l< 
Abciülhamidin adeti idi. Buna bmaen mevlud başlasın. Siz de, ecri sevabına 1 - Hazinedar usta, 2 - İbrikdar usta, dırıp önüme çektiğimi görünce: nizm tehlike ve tehdidine karşı 
hünkar; kararını tatbika bir vesil~ ura- nail olursunuz.. demiştL 3 - Kilerci usta, 4 - Çamaşırcı usta, - Talili adamsın vesselam! dedi. Avrupada bir sed çekmek, hiç 
yıp dururken; garib bir vak'a zuhur Şirvanizade Ahmed efendinin, tepe- 5 - Kahveci usta, 6 - Çeşniyar usta, Diğer bir arkadaş ise bir l:ahakaha yok ki, Almanyanın menfaati ikli 
ctm ~tı. sinin tası atmıştı: 1 - Kutucu usta. kopararak: dandı. General e:Rüdiger von der 

O 
0

tarihte, Babıalide içtima etmekte - Sen benim evimin kahyası mısın Eskiden, bu (yedi gedikli) kadının - Ama da yaptınız ha! diye müda- Finlandiyadaki Alman kıt'alarıntll 
olan ıcra cemiyetinde, (Deli Mehmed) teres? Çık ... diye bağırmıştı. maiyetlerinde bir çok yamaklar, kal _ hale etti. Zavallı Lauterbah bu harpte mandanlığına tayin edilmiş ve bU 
ism nde bir hademe vardı. Bu adam Ve sonra misafirlere dönerek: falar (acemi) denilen küçük kızlar bu- bir muharebenin arzedebileceği bütün ra kuvvetini cWestfalen•, cPose?' 
kendıne meczub süsü veren, akıliı de- - Efendiler!.. Bu meczubun sözüne aunınak adetti. Abdülhamid, tasarruf meşakkatleri, bilumum tehlikeleri bi - cRhineland• hattıharb zırhlıian ılt 
Iilcı dendı. Kendini, herkese sevdirmiş- uyup da buralara kadar geldiğinize te- etmek için bu usulü kaldırmış· her us- rer birer tattı; bunların hepsinin acı - fif knıvazörlerden mürekkeb bir . 
ti. u nız Babıalinin katibleri değil; vü- essüf ederim. tanın maiyetine birer yamak,' ve her smı yudum, yudum içti... bahriyenin Finlfındiyaya götürmesi 
kel· an bazıları bile ona iltifatlarda Dedikten sonra, öfke ife yerinden fır- yamağın maiyetine de birer acemi Başka birisi öteden atıldı: ~.~!J~J~ .o}ı;ıuş~u ..... _ <.~r~ 
bu unur ve para verirlerdi. layıp hareme geçerek mabeyn kapıs1nı vermekle iktifa eylemişti. Şu hale na- - Hakikaten Lauterbah'ın başına ,r 

De ı Mehmed bir gün Babıalideki misafirlerin yüzlerine kapamıştı. zaran, hünkar dairesindeki saraylıların gelmedik bir felaket kalmadı. Yelkenli Bfr Doktorun 
ka em erle, rüesa ve rnüdiramn odala- Tabiidir ki misafirler, Deli Mehrnede adedi.; yirmi bir kıza inhisar etmiştL gemiciliğini Çin denizinde işleyen bir Gu··nıu··k 
rmı d0laşmış: söylenerek büyük bir hicab içinde da- (Arka.sıvar) vapurda kaptanlık, Rus-Japon harbin-

- Efendim! .. Bir dergah açıyorum. ğılmışlardı. de Boksu ihtilalinde çarpışmak, sonra Notlarından 
Me\lud okutacağım. Sevabına nail ol- Hafiyeler, bu içtimaı haber almışlar- Al d ki b cihan harbi, cEmden•, esaret. firar, tu-
rnak ve bendenizi müşerref kılmak dı. Ve derhal saraya jurnaller yağdır- tmor u Ü ünün kongresi zak gemileri ve nihayet cMövC» ...... Fikir yorgunluğu 
için sız de buyurun. mışlardı. Ve bu basit badise: meselesi Azizim bunlar az şey mi, bu maceraları Sonbahar Te kış mevsimleri umuınl 

Diye, bırçok kimseyi evine davet et- «İşbu içfünadan rnaksad, zatı şaha- Altınordu Başkanlığından: Aıtınordu ı _ o:Lauterbah»dan başka hangi fani de- 1 çalışma meTBimldlr. Mekt.ebler açıldı.. 
mişti. neyi hal'etmek için meşveret akdinden dare hey'eti ıntıhabmm seksene yakın l • nizcinin başına gelmiştir ki?. niverslte tahsili başladı. Fikir ada 

Delı Mehmedin evi, Fatih civarında, ibaretti. Fakat zevvar arasında, bazı zuının talebi üzerine H/11137 pazar günü- Ben elimi kaldırarak arkadaşlan sü- iş adamları, s.lyaset adamları art.ık 
Şirvanizade Ahmed efendinin konağı yabancı kimseler de bulunmasına bina- ne talik edildiğini ~ ~aze~r yazmı.şt.ır. kiıta davet ettim ve ciddi bir tav!r ta- kes gibi iş başındadır. Bu devrede tali' 
'-·an nda idi. h" ed"l .. k • De Albnordudan gonderildiği bildirilen bu ha - k k· müsbet ve verimli bir çalışma için 
.ı en, meşveret te ır ı mış, asaen_ - ber doğru değildir. ınara . hesiz birçok §e?alt lizmıdır. 

Mevlud gecesi, Deli Mehmed, kendi li Mehmed ortaya çıkarılarak o sozler 10110131 tıırlhlnde sabık Ldare hey'et1 u _ - Hayır baylar, dedim, hayır yanı- Bir defa bilinmek llzıındır kl fikir 
evı ile Şirvanizadenin konağı arasına söyletilmiştir.• mumi hey'etl lçtımaa davet etmiş ve bu ıç- lıyorsunuz!. Saydığınız bütün bu ma- gunluğu bir nevi zehirlenmedir. BU 
dikilerek gelen davetlilere: Diye korkunç bir kulb takmışlardı. tımada ekseriyet bulunmasına rağmen ton- cera1an yaşadığım, bir çok felaketler hirlenmeyi vafi ve pfi yanı fazla 

-- Buraya buyurunuz .. diye, Şirvani Deli Mehmed, derhal saraya celbedil- greyi her nedense teblr etmlftir. geçirmiş olduğum doğrudur. Lakin ben lenmemek çarelerini anyacak ve bit 

zadenin konağını göstermişti. mişti. Abdülhamid bu adamı bizzat is- Btı kere 7/11131 de ikinci defa olarak iç - gene kendimi hayatın çemberinden ta- zehirlendikten sonra derhal zehlrl 
Davetliler, konağın kapısını çalarak ticvab etmek istemişti. tlmaa davet edilen umumi toplantıda .. ayni mamile geçmiş bir adam saymıyorum. cuddan atacak tedablre riayet et 

içerı giriyorlar, hiçbir şeyden haberle- Abdülhamidin mühim evsafından bi- idare bey'etı heİ~~~~nıı:ıe~~n~~~am': ~ Zira bütün bu korkunç maceraların ::::::;:;,·talebesi için, ~ 
ri o'mıyan u~aklar da, gelenleri alelade ri de, insanları çarçabuk tanıyıp, on1ar =~~~mı:~ine imkanı kanuni olm.adıe _ hepsinin fevkinde büyük bir serencam damları için mutlaka muntazam 
misafir zannederek selamlık odasına• hakkında karar vıermekti. Nitekim. iJndan cemiyetler kanunile medeni tana - vardır ki bunun adına kısaca cizdivaç- mak prensibini ele almak lUımdll'.· 
alı~ orlar, efendiye: deli Mehmedle de görüştükten sonra; nun 57 ve 59 uncu ;naddel~~ hitüm'lerine derler. Evet baylar!. ben hayatta pek zamanlar gayet. tembel dnraıııp '-

- Misafir geldi.. diye haber veriyor- - Bu adam, kendine deli süsü ve - Lstınad eden ve klübun en yuksek mercii 0 - ~k şeyler yaptım ama henüz evlenme- ber hangi bir mecburiyeUe gece ~ 
ı d · h lb k" h • ~ lan bey'eti umumlyes:l kongreyi aç0U4tır. • düs çal.ı§mağa koyulmak az zaınan~..d 
ar ı. rıyor, a u 1 epımızden akıllı .. ve- u 1 lzamı dairesinde kongre inlkad et- dim... - .. ~da surmenage huaule getirir. I>Ut"'". 
Şirvanizade, selamlık odasına inmic.ı, ']en jurnalle . d - ı "hti r su ve n Denizalb - . . lan kada L- ...._ " rı rın ogru o ması ı ma ı m!ş ve yeni ktare hey'eti ~llmLttir. Yeni t- suvansı O ar Ş °" - me, çalışma ve hafıza kuvvetleri 6 ~ti' 

fakat, hiç tanımadığı adamlar karşısın- vardır. Esaslı bir surette tahkik edil - dare hey'eti umumiye 'üvacehesinde eski ğırarak: uytuauzıak, bafatrısı -.e aıtınb bub, 
da kalınca, hayret etmişti. Fakat misa- sin. hey'etten hesaplann ~ Te en-aıının - Sahi ~ar, dedi, haydi bir par- lan görillür. Bütün bunlann öniin~..;.,ı 
fir, kim olursa olsun, cwu görür gör - Diye irade etmisti. tesellümü hususunda teşebbuste bulunmak ti ker -n--1;..... rtiyi" ka bed cat muntaum çalıpnadır. Her çaPI"'"., 

. . ~ üzere J:ıey'eU umumlyeden .salahiyet alarak po "s~ ........ 7 pa .. Y .• ~ ~ 
mez. . . . . . . ,, Delı Mehmedin davetine icabet eden- kongreyi netlcelendlrmlştlr. Bu içtimada tu heme~ evlensm ... Nasıl teklifim lŞUJı- dan sonra mutlaka açık hava~ 

- Şız kimsınız? Ne ıstı yorsun uz· Ierin isimleri tesbit edilerek inceden tulnn zabıtlar makamı vilayete ve bölge ze gelıyor mu? mak, gençler için spor yapmak - ..J .. Böylece vücudün ve cümlel asabl,...-
Diye sormak, o tarihte adet değildi. inceye tahkikata girişilrnışti. Bunla - spor başkanlığına tevdi edilmiştir. Vaziyetin - Hayır, hayır, dedim, poker uzun zehirlerini deredeblllrlz. 

Usulen kahveler, sigaralar içilir .. on- nn ~çinde· Başvekil Saffet paşa- bu yolda tavzihini rica e~eı:_ım. sürer. Bunu zarla tayin edelim. ~ ~ 
d . tt k d l ..ı· ' Altı .... du 81"'1' klült• Ba•••nı <•> • .. uan .... ..aı.layuus, ,.,-. an sonra, zıyare en ma sa sua eı.ıı- nın, eski sadrazam Rüştü paşanın, da- c n Ergua Razı oldular. Zarlan sıra ile attık. ~ 
lirdi. Tabiidir ki, Şirvanizade de bu u- mat Mahmud paşanın Redif paşanın ""tlMrll s....! akiübii ... ..; kitibl Neticede ben kaybebniyeyim mi?.. !tir ...._.,....,.. k.U.bl,.. - -"" 

1 . t · 'saf. I . k h ' ıu • ..,.. 1111aak •• , ..... k • tiar Mr iti'" su e rıayet e mış; mı ır erme, a ve, adamları bulunduğu tahakkuk etmişti. Jzzet Bora Zar işini teklif eden ben idlın, kay- ~ 
sigara ikram ederek, neticeye intıza- beden de ben olmuştum. Arkadaşlar OM .,, ., • • , 7911--ı-•Mttr-. 
ren, dereden tepeden söze girişmişti. kasıklarını tutarak kahbhalarla gülü- r 

Fakat; ardı arası kesilmeden kapı ça- Re s ,. mı ı· f 1 k r a m u· sa baka m 1 z b ı' t t ı' yorlar ve muttasıl: NIJll11tcl lmıyor .. açılıp kapanıyor.. Babıllinin - Lauterbah, kaybettin. Sözünü tu- Eczaneler 
oldukça kalbur üzerine gelen ıevatın-l tup evlenmelisin!. ctiyip duruyorlardı. ,..J 
dan, alelade hademelerine kadar gelen Ben de gu··1erek·. .. ıeee •i•e&a e&aa ..... neıw ~ 

1 Resimli fıkra müsat.ka.mız dün koydu- bu fıtraıar -.e resimleri de PRteden b- ~ cbr 
misafirler misafir odasından, sofalara, J ğumuz kırkıncı resim ve fıkra lle blt.tL slp yapacağınız listeye bağlıyarat blze - Pekala madem ki partiyi kaybet- tst~nbul cibdindekller: -"" 
sofalardan merdiven ayaklarına kr:..dar Esasen blllyorsunuz: Meşhur Bekri Mus- gönderecetmm sunan için sbııe dünden tı"m,· elbet ev~enecegım.-· Aksarayda· (Şeref) Alemdarda· (~ 
dolup taşıyordu. Şirvanizadenin hayre- 1 taranın .o tane fıkrasını seçtik. Her fıkra itfbuen 20 gun mühlet veriyoruz. Ylnnln- .ı Beyazıdda:. <Alad~l. eam.at:racİa: ~~ -Peki ne zaman evleneceksin?_ Pek -.r.v ti arttıkça artıyor; bu garib vaziyet için bir resim yaptlrdık. Fıkralara 1 den el gün akşamında cevablar :fdarebanemıa filos). Eminönünde: (Bensa90n). ~ 
karşısında ne yapacağım §Bşırıyordu. ı ~ a kadar. fıkra.lan resimlerine de gene gelmlf olmalıdır. uzun sürmemeli ama... de: (Hikmet Aua.maz). Fenerde: ~ 

İşte bu suada (Deli Mehmed) ie (1) den (40) a kadar namara koyduk. Her Bu müsabakada uzananlar arasında 15 -Üç aya kalmaz, evlenirim. Sözüm- ~=~~~iıı;!~=~). <H::1!~ınr01 
1miş d v gün bu lılaalardan ft resimlerden birer okQlıcumıua para rnüWatı nreceıu. den dönecek değilim a... """'l~" CtfllY 

ge ; ogruca ~p Şirvanizadenin \aneslnl dercet.tlt. J'akat bu resim o gün 1 d + _ _.. (Fuad). Küçükpazarda: (Hikmet 
eteğini öperek: MiiWaUarm listesi tudur: Sözümü tuttum ve ev en im. .IZQivaç Batırköyiinde: <HllAl>. 

çıkan fıkranın değil. ya daha evvel. ya.hud 1 ı..;.;..e 100 lira . . cidden 1 - 1.. oldu n-gun· .. 
- Efendıın" ·'·· Bu aıo..--e, 'L--·..:ı-'L.--e- "!"-r~ merasmıı par- . u - Be1oila cilMtilatleldler: .~ o-- uaıua'löll da daha sonra çıkmış bir fıkranın. resmi 1 50 ,. oaJJi" 

nizde mevlfıd okutmıya karar ı.-ermi~- olarak seçildi. • 
25 

~ de kaç fıçı bira içildiğini, Laute.rbah İatiklll caddesinde: (Kanzuk). , 

da 
· 1 • - valsinin kac defa tekrarlandığını bana da: cf.smet>. Taksimde: <NlzaJlll' et'_.' 

tim. Birkaç zatı vet etmıştim. Fakat Şimdi okuyucularımızdan soruyoruz: 1 10 • ., Kurtuluşta: (Necdet>. Yenlşehlnfe: .~ 
bu zatlar, geleceklerini vadelmekle be- - Hangi resim, hangi fıkranındır? 

8 
• 

5 
erlin sorarsanız cevab veremem. Burrlarm rurull(van>. BQlt.a.nb&fmda: dddl""" 

raber, refakatlerinde bir hayl'i zevatı Sl:ıı de biıııe meseli= (40 numaralı resim, • sayısını ancak Tanrı bilir. Lif mı bu?.. Beşlkta.şta: (Nail Halid). • 

1 
F k h ı nmnarab fıkranın, t numaralı realm 17 63 • 2 şer buçuk lira Evleniyordum. Hayatımın bu mühim Beluiçi. Kadlkiy .,. .&dala~· rd'.. 

getireceklerini de söyledi er. a ir ıı- numaralı fıkranın, 14 numaralı resim 38 Miitlfat tuanatı otuyuculan noter ta- dönüm nokWında bira .içilmez de ne Üsküdarda: <Ömer Kenan). S&rı1~ 
nenin, bu kadar halkı alnııyacağı Jna- numaralı fıkranın v. S.> - bil4lreeelt, ..t ... edecektir. HeUeeJ1 a,nca büdk~ vapıl~· Şu kadar var ki evlendigımev· (Nuri). Kadıköyünde: <Moda, 1"<!..111 
rom. Komşuhik hakkına binaen bura- 1 _,.. ı- - " ınu. Büyiikadada: (Halk). Heybelide: iP"". 

1 -------------------------....,.,.• aaıa esef etmedim. Meğer evlilik bü- •-----------ya sevkettim. Müsaade buyurursanız, -

(*) 
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iın Şepelin katili l 
(Ba~ tarafı 13 üncii. sayfada) 

.._ Anlamıyorum . 

T. Cumhuriyet Merkez Bankası 
· & ikinci teşrin 1937 Vaziyeti 

AK Ti F 

..._ Siz, Şapel gibi bütün ömrünü telsiz 
l'lleri · · k .. de . ıçınde geçiren bir adamın şu o-
r ki radyoyu merakla karıştıraca,ğına . 
~trıaı Verir misiniz? Haydi diyelim ka-
~·trdı B d KASA tı~. ·. u adam cereyanın nere en geç- : 
,, 1 bılmiyecek kadar cahil midir ki, 
"tıdin· 1 radyonun cereyanına kaptırsın. 
-. Evet akla yakın geliyor. 

~il--:-- Milyoner Hüngers'in kim olduğunu 

Altın : Safi kilogram 
BANKNOT • • • • 
UFAKLIK • • • • 

19.620,2'18 . . . . . . . 
• • • • • • 

ır rn· . la~ ısıniz? Hakkında birçok dedikodu-
tn. olmuştu. Serve tinin hiç te ıneşru Dahildeki Muhabirler ı 
b;;:halard_an gelmediği söylenir .. Sonra Türk Lirası . • • • • • • • • • 

~ ç telsız şirketile de işi vardır. 
..._ E 

Vet, bunları ben de duymuştum. 
tr-..._k Böyle bir adam daima ihtiyatlı ha
. et 

l'ecek eder, ele geçmektense, ele geçnıi-
tarzda cinayet işlemeyi göze alır. ..._ ırı· 1 ınmez ki belki olur. 

11ı; ~Vinde bunun için tertibat ta var-

liıı.~erkez rnemuru yüzüğe bakıyordu. E-
1 uzattı: 

!)}~ ~~kın tutmayın, alimin ifadesini al
ba~k ıçın yanma gitmek istiyorsanız o 

~ a .. 
..._ ~e var ki? 

ıı 2a; Daha ne olsun. Alime kurulan tu
Sab~ bir. aynini de şimdi ben kurdum. 
Itaıtu leyın milyonerle konuşmuştuk. 
ııaa ktan kalkmıştı. Koltuk yerinden oy
haı 1d.~e Ç:kar değil mi? O, koltuğu der
han ~zettı. Ben odadan çıktım. Bir ba
tıığ: il: tek:ar girdiğim zaman gene kol
dittı duzeltıyordu. O zaman şüphelen-

' ;e de!iği gördüğüm zaman her şeyi 
~ \ tın. Milyoner de aynen benim yap-
.,ıtnı y 

Şap , aprnış, odadan çıkarken alim 
hıra~ e göstermeden yüzüğünü buraya 
ilil'lı.i rnış~_ı. Çeki yazması uzun sürdü. O 
tıı b n Yuzüğü görüp birden kaldırması
o a ekliyordu. Alim yüzüğe dokundu ve 
)ııll~da ~-uvvetli bir cereyana tutulup 
Çelik 1• ~ur,kü bu deliğin altındaki ufak 
\·atd Plakada binlerce voltluk cereya!l 

ı. 

Jor· . • \>!.' J cebınden madenı bir para çıkard!. 
" tde du ·· ·· • ·· · ld Att c-~ ran yuzu gune nışan a ı. ı. 

·ta YÜzüğe dokundu. Kıvılcım çıktı. b;-. Gördünüz ya! Milyoner Hüngers, 
%~ınayeti sırf alim Şapel'in projelerine 
~~ olrnak için yapmıştı 

i.;ı ıJyoner Hüngers yarım saat sonra 
l'rı·l'l:ı Şapel'in katili olarak tevkif ediH

tdu 
~ 
Ya-r1-nk_i_rı-lü-sh_a_m_ız_j_1-.· -----

Tıpkı bab~sı •• 
Yazan : Peride Celal 

'..;;::::' .................... ................... ---......... -._....._,.ı_~ 
stan bul ikinci lf1As Me· 

rnurıugundan : 
l.!un· ~ l\Qı. ıs Zare Kucumiana aid ve Beyog-

llı da Taksimde Hrisoveloni apartuna -
~dq . \>e emanet surette bulunan diş suyu 

\>at ll'ıar.unu imaline mahsus filat ve ede -
trı "e makine ve sair eşyalar açık arttır
te a _suretne satılacaktır. Talib olanlar 23 
kı:nisam 1937 salı günü saat 11 de nıez
lll llpartımanın önünde hazır bulunarak 
oı asa nıemuruna müracaat etmeleri ilfuı 

~,ı_>~~-----------

~Son Posta~ 
"l = 
tvnıı, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesi 

'\Terebatan, ç;tal~e sok.ık, 25. 
İSTANBUL 

Gazetemizde çık.an yazı ve 
resimlerin bfüün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABON.E FiA TLARI 
- - -

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 

Kr. Kr. Kr. Kr. 

- - - -
'rtİRKtn 1400 7f>O 400 150 

"fuNANisTAN :.340 12"20 710 270 

l'.cNEBi 2700 1400 800 300 
--~~ 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

-
Gelen evrak geri "er :lmes. 
llGnıarJan me•'ııliyet aluund. 
Cevap •çın mektuplara 10 kuruşluk 

Pul uavesi lazımdır. 

___ P_o_ı-ta.:_k_u_t_tL __ su_: -74_1_1-st-an--bul~I\ 
T~lgraf : Son Posta . 
Telefon. : 20203 

Hariçteki Muhabirler : 
Altın : Safi kilogram 6.482,909 

Altına tahvili kabil Serbest :lövizler . 
Diğer dövizler ve Borçlu kliring baki-

yeleri • • • • • • • • • • 

H a~ne Tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı. 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat · 

SeneJat Cüdanı : 
HAZİNE BONOLARI • • • • • • 
TiCARl SENEDAT • • • • • • • 

E•ham oe T alarlilôt CiizJam : 
(Deruhde edilen evrakı nakdi· 

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

B _ Serbest esham ve tahvilat 
./ 

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

Hissedarlar • • • r • • • • 

Muhtelif • • • • • • • • • 

HAYATIMIN 
En Büyük 

HEYECANI 

HELLA 
PITT 

VENi SiNEMA 
y!LDIZI 

Ü merasim gününde adı bir pud
ra {ııJıanmak mecburiyetinde kaldım. 
p dra cildime parça parça yapış~-

u 'e yu·· züm cmakiyajlı> bir şekil 
yor v 

.. t ·yordu Bu pudradan tamamen 
tTOS erı • 
0 ettim ve havalandırılmış 
sarfınazar köpüğü ile kanştırılmış ye-
ve krema · ·· ·· bır' pudra . tamamen gorunınez n• ve . .. n1 . g~" başladım. Beni gore er 
kullanma ... . d 

1 Yordu Çünkü ben artık aynı a. 
şaşa ı. · 
ğiJdim. 

. e !edilmiş en bü-
Pudra aıerrunde k ş f .. r· . pudranın ormu u 

yük sırdır. Bu yen~· . ...;;ır mali fedakir-
. f ı hakkı bu,.....-

ve ıs ıına T kalon müessesesi t.a-
lıklaı la hemen a~ınıştır. Şimdi Toka
rafından satın ile ve hergün daha 
lon pudrası nam. daha güzel görü
ta ze, daha nermın, 

11ünÜZ. 

Lira 

1 

2'7.597.491,02 
11.125.332,-

'150.466,14: 39.473.289,16 

1 764.811,63 764.811,63 

. 9.118. 729,56 
13.680,11 . 

24.433.755,74 33.566.165,41 

1 

158. 748.563,-

13.577.480,- 145.171.083,-

. 

' 
3.700.000,-

38.755.691,50 42.455.691,50 

1 37.637.381,02 
3.641.210,10 41.278.591 ,12 -

1 
1 

102.726,14: 
8.821. 795,24 8.924.521,38 

4.500.000,-
16.983.628,48 

YekUn 333.117.781,68 

Can Rızkullah K ürdl 
HaJepte bütün Türkçe 
ve yabancı gazete Ye 

mecmu&lar bayü 

PAS i F 

Sermaye • • • • • • • 
l!.tiyat Akçen • • • • • 

Adi ve fevkalAde 
Hususf • • . • 

. . . • • . . . . . 
T edavülJelıi Banlrnotlar t 

• • 
• • 

• • • . . . 
Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat . 

Deruhde edi evrakı nakdı~ bakiyesi. 
Karşılığı tamamen altın olarak llive
ten tedavüle vazedilen . • . . . . 
Reeskont mukabili ilaveten ted. vazd. 

Tiirlı Liran Meodaatu 
Döviz. T aahhiidatı: 

Altına tahvili kabil dövizler • ; • • • 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring ba-
kiyeleri • • • • • • • • • • • • 

ifa/ateli/ I 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 
Iskonto haddi o/o sı Altın üzerine 

1 

1 

Lira . 
15.000.000,-

2.105.172,40 
4.516.007,70 6.62L180,10 

158.748.563,-

13.577.480,-

ır 

145.171.083,-
19.000.000,-
13.000.000,- 177.171.083,--

13.103.920,45 

667.250,33 

32.004.326,32 . 32.671.576,65 
88.550.021,48 

' 

YekUn 333.117.781,68 -

avanı o/o 41 

Belediye Sular idaresinden : 
İdaremizin Kadıköy - Üsküdar şubesi 15/11/937 tarihli pazartesi gününden 

itibaren Kadıköy Mühürdar caddesinde Maliye Tahsil şubesi yanındaki 78 nu· 
maralı eski İtalyan mektebi binasında faaliyete geçecektir. Bu tarihden sonra 
Anadolu yakasına aid bilfunum müracaatların yeni binadaki şubemize yapılma-

.'76CO. cnn1 ı::ıY1n QOOnolcni.mi<ıdon rioo. o.Jori.m. 

biri 

' 

.. 
ök•Urenler• ve 

gölU• nezlelerine KATRAN BA-KI EKREM 
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,,.....U 
Pek yakında piyasaya çıkıyor 

- . 

Yılmaz Çocuk Unu 

Sureti mahsusada Amerikadan geti
rihniş modern makinelerde, saf ve temiz 
iptidai maddelerle, ve mütehassıs elle
rin nezareti altında imal olunmakta ve 
bilhassa daima taze bulundurulmasına 
itina edilmektedir. 

'' Yılmaz Çocuk Unun miniminilerin 
sıhhi gıda ve tam kalori almaları sure
tile gürbüz yeti~ me1er :ni, kemiklerinin 
ve adalelerinin normal olarak teşekkü
lünü temin eder. 

c 

Yılmaz Çocuk Un 

Sui tegeddiden ve hazımsızlakta 
müteveJlid çocuk hastalıklarına meyda 
vermiyecek, bilakis hazım, teneff ü 
vesaire gibi dahili bünye vazifelerini k 
laylaıtırarak vücudü sağJamlaşbraca 
bir terkible hazırlanıyor. 

"Yılmaz Çocuk Unu,, bütün hub 
bat nevilerin den ve meyva çeş ·dl erinde 
yapılmaktadır. "Yılmaz Çocuk Unu 
ile büyütülen yavru istikbalin en sağ 
lam adamı olmağa namzeddir. 

c 
Saf gıda - Tam kalori - Bol vitamin - Çelik kuvvet 

Muvaffakiyetin S ı r r ı 

a oli 
Uboratuvarlarda ins elitleri 
üzerinde yapılan binlerce tetkik Yt 

tecrübenin mahsulü olduğu için : 

Bir yandan dişleri beyazlatıp leke ve kirleri izale 

eder, dişlere tatlı bir parlaklık verir, nefesi tatlılaş

tırırken, diğer taraftan di§ etlerini de tedavi eder 
ve kuvvetlendirir. Dişlerin en büyük düşmanı ha· 

mızlarla mücadele eden tükrüğü çoğaltır, mikrop
ları öldürür. 

•• 
Sabah, öğle, aktam va her yemekten -

sonra günde 3 defa 

ile dişlerinizi fırçalayınız. 

-··-······················································-
ilan Tarifemiz 

Birinci .altile 400 hnıı 
ikinci ıahile 250 >> 

Üçüncü ıahile 200 » 
Dördüncü ıahi/11 100 » 
iç ıahileler 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müddet zadında fazla. 
ca mikdaıda ilan yaptıracaklar ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden fatifade ede. 
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar !çin ayrı bir tarife derpi~ 
edilmiştir . 

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

bincalık Kollektif Şirketi,, 
Kahramanzade Ban 

Ankara caddesi 

L----------------J ............................................................ _ 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

• S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

havalarda mikroblar 
ağız ve burundan vücuda 

hücum . ederler 
Sizi fena akibetlerden ancak 

Pastil For ağız ve boğaz 
nahiyelerindeki mikroblan 
imha ve talırifab izale 
eden en kuvvetli illçhr. 
Bronşitinizi ve öksürüğü· 
nüzü derhal geçirir, müz'iç 

gıcığın önüne geçer 

K A E 

KARYOLALAR 
Fabrika llatına satılıyor. 

ASRI MOBil YA MAGAZASI AF~~~~ 
İstanbul Rızapaşa yokuşu No. 66 'J'eL 23407 

Romatizma 


